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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 og på 
side 405. Du kan også give en donation, hvis du har lyst. Det tog 10 år at skrive 
bøgerne, og der ligger stadig et stort arbejde forude med at skabe en klogere 
verden. 
 
God fornøjelse, 
Lene Andersen, Jesper Knallhatt og Pamfilia Severinsen 

http://www.baade-og.dk/
http://www.johanneholm.dk/�
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Hvilken gennemslagskraft har idéen om medmenneskets ukrænkelighed 
uden en autoritet bag? Ikke en skid! Så er der kun os selv tilbage. Men uden 
et oplyst, demokratisk samfund med en historisk bevidsthed og menneske-
lige ressourcer til at sikre alles tryghed og frihed, hvilken garanti er der så 
for at vi alle fortsætter med at nyde de samme rettigheder? Retten til at 
være handicappet? Retten til at være grim? Retten til at stamme eller have 
flyveører? Retten til at sige at ”præsterne er nogen fnatmider og præsiden-
ten er et fjols”? Menneskerettighederne er kun menneskerettigheder, så 
længe vi accepterer at de er det. Den dag vi ikke gider dét mere, så er der 
kun præster, kaos eller fascisme tilbage. Iran, Colombia eller Nordkorea, 
vælg selv! 
 

Jesper Knallhatt 
Baade-Og Mandag 

 

http://www.baade-og.dk/
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Forord a Pamfilia Severinsen 
 
 
Baade-Og efterhaandn har blevet en ornli mouthful! Fire moppedreng om 
det, som tydlier og tydlier blir Knallhatt’s egentlie project: Global Exist-
entialism! Hva vil vi med os self som menskehed? Vil vi vär til, eller er det 
ligyldi, om der finns mensker? Og hvis vi ska finns, hvordan vil vi saa gern 
ha, a vi er? 
 Baade-Og Mandag ga os en masse viden om verden, Tirsdag handled 
om evolutionen og de dybste karakterträk i mensket, og Onsdag kigged 
ind i fremtidn fra Knallhatt’s 2001-2009-perspectiv. 
 I Baade-Og Torsdag focus specificly er paa spörsmaalne: Hvorfor blir 
menskne ikk kloger? Hvorfor gentar vi de samme dumheder? Hvorfor gör 
vi det, som vi gör? 
 Den korte version a hans svar er: Fordi vi kognitivt set stadi er stone 
age people, der er ikk bygget til det 21ne aarhundred. Vors drifter og 
100.000-year old tilböjliheder styer stadi. 
 En a konsekvenserne er de saakalte mediokrati og entertainokrati, 
hvor sensationalisme afgör, hvilken virklihed vi kommer til og leve i. De 
nyheder, som gir det störste kick i prime time, sälger flest reklamer, og de 
nyheder, som har ingn annoncörer, naar aldri ud. Vors medie-virklihed og 
vors virklie virklihed blir derfor dominert a sensationer, fölses-porno og 
vold. – Eller som Knallhatt sier: Vi sidder med fjernbetjeningen til verden i 
haandn. Seks milliarder fölsesjunkier har reelt indfört globalt demokrati for 
lang tid sidn! 
 Netop demokratiet er et a Knallhatt’s omdrejningspunkter. Baade-Og 
er mer end et demokratisk kampskrift, men det er osse et demokratisk 
kampskrift: Hvis vi ka ikk forstaa den verden, vi lever i, hva i alverden er 
det saa, vi stemmer om, naar vi gaar til valg? Hvis vi ska ikk nöjs med og 
lös de problemer, som vi umiddelbart ka forstaa, vi er nödt til og uddanne 
os til oplyste välger, der ka haandter det 21ne aarhundred’s udfordringer. 
Blandt andet det er i den samnhäng Baade-Og’s omfatne präsentation a 
viden ska forstaas. 
 Knallhatt, i andre ord, saa nutidns problemer komme, men han for-
maade ikk og faa hans tanker publicert i hans egn tid. Stadi det er dog et 
mysterium, hvorfor ikk? Maaske det skylds Baade-Og’s omfang. Men saa i 
det minst han ku ha lagt hans ting paa nettet. Maaske han blev afbrut og 
naade ikk og gör hans arbejde färdi – hva Fredag ka tyde paa. 
 Fra en mer akademisk synsvinkel, Knallhatt’s projekt er noet saa 
usädvanlit som et sammenhängne filosofisk system, og et livtag med to a 
1800-tallets störste filosoffer, Hegel og Kierkegaard, samt ders filosofier, 
historicismen og eksistentialismen: Hegel’s paastand om, a Historien ligger 
fastlaast i en nödvendighed, som styer mod en uundgaali udvikling, samt 
Kierkegaards insisteren paa det eksistentielle valg og dermed mulihedn for 
og välge. – Med det deraf fölgne etiske ansvar. 
 Det er selföli i brydningen mellem de to verdensanskulser, Knall-
hatt’s projekt befinder sig: Har verden en retning og et system, som vi ka 
ikk lösriv os fra, (og som gang paa gang styer os mod katastrofen), eller 

http://www.baade-og.dk/
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har vi som individer og menskehed muliheden for og lösriv os fra dette 
system, denne prädestination og self välge vors fremtid? 
 
Torsdag fortsätter, hvor Onsdag slap. Vi er altsaa tilbae paa den psykia-
triske afdeling sammen med den pensionerte tv-producer Cornelius Mag-
nussen i körstolen, og livsstilsjournalisten Tenna E. Rasmussen. Ders for-
hold udvikler sig stadi, og man ka ikk sie andet end a Knallhatt har den 
goe Cornelius’ skäbne i hans hule haand!  
 Osse formen med de mange textboxe Knallhatt fortsätter med, og i 
det hele taet Torsdag kun bidrager til og konsolider Baade-Og som et 
sammenhängne värk med en solid og gennemströmne tanke.  
 A bögerne paa denne maade er et sammenhängne värk, forhindrer 
dog ikk, a de enkelte bind ka läses uafhängit a hinandn. Baade mine stu-
derne og jeg er overbevist, a nye läser ka sagtens begynde paa bögerne, 
hvor de har lyst. – I den forbindlse jeg ska husk og sie tak til mine stu-
derne for ders mange og fantastiske bidrag! Ikk minst med og find frem til 
Knallhatt’s mange kilder. Guskelov mange a de anvente quotes ka trackes 
via various net-libraries, men allivel det har värt et stort arbejde.  
 
Uanset alle vors efforts, however, det stadi har ikk värt mulit og find ud a, 
hvem Jesper Knallhatt var eller er. Lever han? Ka noen huske og ha mödt 
ham? Har han skrevet andre ting?  
 Faktisk vi er saa nysgerrie efter og find ud a mer om Jesper Knall-
hatt, a vi har gaaet completely retro og giet ham hans egen Page paa 
Facebook (ja, den stadi exister!). Her du ka bidrag til og löse mysteriet, 
hvis du har noen som helst idé om, hvem han var eller er. Har du mödt 
noen, som ku vär Knallhatt? Har du en go historie, som ka afslör noet om 
ham? Har du ud fra hans böger noen idé om, hva han mon laver i dag? Er 
han död eller levne? Kender du noen, som maaske ved noet? – Og hvis 
han sidder derud og läser med: Hvordan faar vi ham til og gi sig til kend? 
 Paa Facebook der er osse en Baade-Og Page og en Baade-Og Group. 
Begge steder du ka lägge film, links etc., som du syns, andre läser bör 
kend. Som medlem a gruppen du faar invitationer til särli events, café-
aftner med andre läser, og forhaabentli snart meget mer. 
 I den mer seriöse afdeling, Baade-Og har medfört oprettelsen a for-
eningen Hvadharvigangi?, som laver spändne debatarrangementer en 
gang om maanedn. Paa www.hvadharvigangi.dk du ka se ders program. 
 For og gi läserne yderlier mulihed for og gaa i dialog med Baade-Og, 
vi har lagt hele Baade-Og Mandag ud paa www.baade-og.dk. Dog udn 
textboxe. Sitet fungeer som en blog, hvor du ka kommenter texten og 
delta i debatten.  
 I andre ord: Baade-Og er i den grad kommet paa nettet! For all os, der 
arbejder med Baade-Og, det er virkli spändne og sjovt med saa mange en-
gagert, active, og nysgerrie läser. Ikk minst det er fantastisk og ku deltae i 
tilblivlsen a en community a tänksomme mensker! – Du er hermed invitert! 
 

Pamfilia Severinsen 
Njalsgade, 2038 

http://www.baade-og.dk/
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Baade – Og 
Torsdag 

 
 
 
Tenna er pisse sur! Det er sjældent, hun er morgensur, men i dag er hun det. 
Eller, rettere, hun er jo ikke bare almindeligt morgensur. Det er sig selv, hun 
er sur på. Det selvreflekterede individs forbandelse: Erkendelsen af at man 
har truffet nogle ret idiotiske valg, og nu hænger man på konsekvenserne. 
Alene. 
 Måske er ”sur” ikke engang det rigtige ord. Selvirriteret eller selv-
utålelig er måske bedre: Man bærer rundt på denne her indre rastløshed, 
hvor selvet bare ikke vil falde til ro. Hver gang det forsøger, så klør det alli-
gevel ét eller andet sted indeni. Der er en side af én selv, som det er gået op 
for én, at man slet ikke gider være i selskab med. For kortere stunder kunne 
det måske nok gå an, men i længden er man nødt til enten at acceptere det 
eller gøre noget ved det. Den utålelige del af ens Selv bliver ved med at klø, 
og den er med til at bestemme, hvordan hver dag bliver. 
 Det er sådan, Tenna har det, denne torsdag morgen, og egentlig – ved 
nærmere eftertanke – var det vel også sådan, hun havde det i går? Det er en 
relativt usædvanlig følelse hos den målrettede, succesfulde, fremadstorm-
ende kvinde sidst i 30’erne.  
 Cornelius, derimod, er vågnet op i et forrygende humør, og det blev 
kun bedre, da han fik en omgang massage af hospitalets søde fysioterapeut 
– hende med de bløde hænder! Derfor gør det heller ikke så meget, da fysio-
terapeuten efter endt massage smører hans ben ind i et tyndt lag salve, selv-
om salven efter Cornelius’ mening lugter som ”et billigt bordel i den centrale 
del af Hamborg”. 
 Cornelius Magnussen var engang reklamemand, så blev han tv-pro-
ducer, og en dag faldt han af sin hest. Faldet skete, mens han var ude at ride 
med sin elskerinde – og der er ikke den dårlige vittighed, han ikke har måt-
tet høre i den forbindelse! Elskerinden slap med forskrækkelsen og var hur-
tig til at udnytte sin øjeblikkelige berømmelse til et karriereskift inden for 
”modelbranchen”. For Cornelius medførte episoden et liv i kørestol samt 
afslutningen på hans mangeårige ægteskab med billedkunstneren Mitzi. 
Sidstnævnte fandt sidenhen sit endelige udtryk i ler og tekstil. 
 Sidst, danskerne hørte noget til Cornelius, var, da han for år tilbage 
producede tv-serien CPH1. Det var en politiserie, som foregik i København 
år 2027. Serien i sig selv plejer Cornelius at beskrive som det argeste lort, og 
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det var den da på mange måder også. Men den inspirerede Cornelius til at 
interessere sig mere for menneskehedens fremtid og den fortid, som vi bæ-
rer rundt på. Vores genetiske og kulturelle fortid som i sidste ende bliver 
afgørende for, hvordan vi håndterer udviklingen, og hvilken fremtid vi 
skaber for os selv og hinanden. 
 Denne interesse førte til studier af en række videnskaber, filosofi og 
religion, og i løbet af nogle år havde den engang så selskabelige Cornelius 
Magnussen forvandlet sig til en vrissen eremit, der ikke lugtede så godt. 
Førnævnte ekskone og en voksen søn fik ham derfor indlagt på en psykia-
trisk afdeling, og det er her, han nu sidder og venter med en kande insti-
tutionskaffe ved sin side. Venter på, at Tenna skal dukke op med dejligt 
nybagt wienerbrød og bagels. 
 Tenna E. Rasmussen er freelance-journalist og plejer at skrive om 
boligindretning i damebladene. Det hænder, at hun også skriver om kendte 
mennesker, men så er det som regel med udgangspunkt i deres møbler eller 
et køkkenredskab. Før hun brugte fem år på at blive journalist, læste hun 
dansk i to år på universitetet. Der er således ingen umiddelbar sammen-
hæng mellem hendes intellekt og en dejskraber. 
 Cornelius’ metamorfose fra populær reklame- og tv-mand til tænken-
de eneboer medførte også, at han begyndte at blande sig i den offentlige de-
bat. Blandt andet skrev han på et tidspunkt, at det er vores møbler, design 
og arkitektur, der bestemmer, hvordan vi tænker. – Eller, det var ikke præ-
cis dét, han skrev, men det var sådan, Tenna læste det, og derfor besluttede 
hun sig for at interviewe ham.  
 Det var imidlertid lettere sagt end gjort, for på det tidspunkt var Cor-
nelius for længst holdt op med at tage telefonen. Først da han havde været 
indlagt et stykke tid, og Mitzi var i hans lejlighed for at gøre en smule rent, 
blev der svaret på Tennas opkald.  
 Da det desuden – ved Mitzis oprydning i diverse bunker og papirer – 
kom frem, at Cornelius allerede i 1999 havde forudsagt 11. september, måtte 
Tenna simpelthen tale med ham. Dét var den psykiatriske overlæge, Am-
brosius Rask, ganske åben over for, for han var netop kommet til den kon-
klusion, at det nok ville være sundt for Cornelius, hvis der var nogen, der 
havde tid til at høre på alt det, han havde fået kogt sammen i sit knarvorne, 
gamle hoved. En videbegærlig journalist var måske lige præcis dét, Corneli-
us sad og manglede. – Plus, selvfølgelig, Dr. Rasks lille medicinske ”ekspe-
riment”, som vi skal høre meget mere til i løbet af dagen… 
 Summa summarum, Tenna dukkede op på amtshospitalet mandag 
morgen og troede, at hun skulle tale med Cornelius i et par timer. Hun blev 
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der hele dagen. Og tirsdagen og onsdagen med, og lige nu er det torsdag 
morgen, og Tenna sidder i sin og kærestens firhjulstrækker i en mega bilkø 
på en af Københavns ringveje. På passagersædet ligger chokoladeboller og 
bagels sammen med en bakke flødeost, en vakuumpakke med røget laks og 
et glas kapers, som hun lige har købt på en benzintank, samt et par tomater 
og et rødløg, som den lokale grønthandler var så villig at afhænde for en 
tier. Mens provianten ligger trygt og godt, er Tennas indre altså i oprør. 
Dette sydende hav af selvfrustration falder ikke just til ro af trafikkens lang-
sommelighed. 
 I dét øjeblik ringer hendes mobiltelefon: 
 

 
 Ja? 
 Hvad? 
 Årh, pis! Jeg havde den slukket hele dagen i går. Og da jeg kom hjem, var det 
for sent at ringe. 
 Selvfølgelig ved jeg at fotografen skal have svar. Men kirken har ikke meldt 
tilbage endnu.   
 Det er et interview jeg laver. – Eller det er jo mere end dét. Det er sådan en 
samtale. Med ham der den gamle tv-producer, Cornelius Magnussen.  
 Tre dage. Fjerde dag i dag. 
 Nej.  
 Ja.  
 Pis! Kan vi så ikke finde en anden konditor? 
 Jamen, det er jo klart, når telefonen er slukket, så husker den mig jo ikke på 
det!  
 Nej, selvfølgelig! Det er min fejl. Men i dag bliver det ikke. Kan det ikke 
vente til i morgen? Jeg sidder midt i trafikken, og jeg har heller ikke mit håndfri 
med.  
 Ringvejen! 
 Den er god med dig! Lad os snakkes ved i morgen.. 
 Ja, hej. 

 
 Pis! 
 
 Tenna har ventet i årevis på, at hendes kæreste, Thomas, skulle fri. 
Det gjorde han så langt om længe, og nu skal brylluppet bare ikke mangle 
noget!  
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 Under samtalen med bryllupsarrangøren har Tennas bilkø flyttet sig 
cirka fire meter.  
 Dét, som bringer Tennas Selv i ubalance, er en kakofoni af blandt an-
det overdådige bryllupsplaner, en realistisk vurdering af, hvor mange af de 
inviterede gæster hun reelt har lyst til at spendere 4.000,- kroner pr. næse på 
blot for at imponere dem i nogle timer, det faktum, at Thomas tilbringer 
mere tid foran computeren end i deres seng, at der er venner, hun ikke har 
set i årevis, at hun ikke har læst en god bog i over et år, at hun faktisk var 
gladere, dengang hun studerede, at hun er uvant med behagelige sko, samt 
at hun nu på tolvte år går rundt med en piercing i navlen. Helt ærligt, hvem 
i helvede render rundt med en navlepiercing, når man snart er 40? Uden at 
virke totalt for latterlig? 
 Kan hun mon pille ringen ud med den ene hånd, mens hun styrer 
bilen med den anden?  
 Problemet med at være selvutålelig er selvfølgelig i det øjeblik, man 
begynder at ville gøre noget ved det. Skal man vælge ét Selv frem for et 
andet? Hvilket Selv skal man i så fald vælge? Nu har andre mennesker jo 
fået et indtryk af, hvem man er, og hvis man først begynder at lave den 
slags om og smide et Selv ud eller i det mindste redigere i det, hvad sker 
der så? Taber man ansigt i forhold til dét Selv, som man forkaster? Vinder 
man respekt? Eller fiser bekendtskaberne bare ud, fordi man ikke er den 
samme længere? Og hvad med én selv? Altså hele en selv. Bliver man am-
puteret og tom? Fattigere? Eller måske ligefrem beriget?  
 Piercingen driller. Den vil bare ikke ud! Ikke så længe hun også for-
søger at styre firhjulstrækkeren, i hvert fald. 
 Cornelius begynder at se på sit ur. Selvom han venter på Tenna, og 
egentlig godt synes, at hun kunne komme til tiden, så mærker han en indre 
ro og behagelighed. De sidste tre dages samtaler, hvor Tenna har lyttet op-
mærksomt til alle hans tanker, har gjort ham glad. – Eller også er det bare 
overlægens medicinering, der for en gangs skyld er begyndt at virke.  
 Ude på plænen hopper en solsort. Cornelius tager en kop kaffe.  
 Tenna drejer af ringvejen i retning af amtshospitalet. Piercingen dril-
ler, og nu skifter lyskurven forude fra gult til rødt. Arrgh! 
 Cornelius kigger på klokken. 
 Tenna forsøger irriteret at få den lille, genstridige ring til at gå op. 
Men det er umuligt, når hun samtidig skal ind på parkeringspladsen og 
finde en ledig bås. 
 Cornelius får øje på et spindelvæv i vinduets øverste venstre hjørne.  
Kaffen er lige tilpas her til morgen!  
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 Tenna finder mirakuløst en ledig plads, og endnu inden motoren er 
slukket, får hun med begge hænder og en del bøvl åbnet det lille smykke og 
vredet det ud.  
 Der kan foregå meget navlepilleri i en firhjulstrækker.  
 
 Hej, Tenna Rasmussen. Jeg skal besøge Cornelius 
Magnussen. Er han nede på sin stue eller skal vi være i 
konferencelokalet i dag? 
 Det er dig fra damebladet, ikke? 

 Jo. 
 Han er nede på stuen. 

 Tak. 
  
 Tenna er snart hjemmevant på det nedslidte 
hospital. Dér hænger en ledning ud af væggen, ovre i 
hjørnet står den brune plante, og lige inden hun drejer ned ad gangen til 
Cornelius’ stue, er der faldet et kæmpemæssigt stykke puds af væggen. 
 
 Nå, dér har vi sørme frøken journalisten! 
 Godmorgen. Undskyld, jeg er sent på den. Der var fuldstændigt proppet på 
vejene her til morgen! – Hvordan har du det? 
 Strålende! 
 Strålende, ligefrem? 
 Solen skinner, kaffen er varm og god, og min smukke, barmfagre ven-
inde kommer på besøg i stram bluse og behagelige sko! 
 Jeg skulle have tænkt på dét med blusen… 
 Som om du ikke gjorde! Du har ikke malerpletter på tøjet i dag! 
 Fordi jeg har vænnet mig til dig, kan jeg vel godt være civiliseret! – Jeg har 
bagels med og chokoladeboller og hele udstyret! 
 Ah! – Vil du have kaffe? 
 Ja tak. – Mon ikke godt vi kan lade det hele stå her i posen? Det kan vel ikke 
nå at blive dårligt inden frokost? 
 Bare stil det i skyggen. Du kan eventuelt vikle et vådt håndklæde om 
den laks der… 
 Termodynamik? Når vandet fordamper leder det varme væk fra pakken, så 
den holder sig kold? 
 Frøkenen har hørt efter!?  
 I fysik i skolen. 
 Årh, klap i! – Nå, fortæl! 
 Hvad? 

Amtshospitalet 
torsdag morgen 

Another world, another day, an-
other dawn. The early morning’s 
thinnest sliver of light appeared 
silently. 
Several billion trillion tons of super-
hot exploding hydrogen nuclei rose 
slowly above the horizon and 
managed to look small, cold and 
slightly damp. 

Life, the Universe, and Everyrhing 
Douglas Adams 
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 Hvordan står det til i verden udenfor? Hvordan har Tenna det? 
 I nævnte rækkefølge? 
 Eller Tenna først. Du bestemmer. – Noget nyt? 
 Gigantiske bryllupsplaner med overarbejdende kæreste – og emsig svigermor 
– begynder at virke absurde. 
 HA! – Og hvad havde frøkenen tænkt sig? At flyve hele selskabet til 
månen og tilbage igen? 
 Romantisk kirke med blomsterudsmykning og brudebuket, særtrykte sang-
hæfter og brudekjole fra London, skræddersyet kjolesæt til gommen, professionel 
bryllupsarrangør, 80 mennesker på guidet bustur til gammelt slot en times kørsel 
fra København, femretters gourmetmenu med overnatning – den skulle de dog beta-
le selv, bortset fra vores forældre og søskende – det fedeste orkester og DJ hele natten 
samt natmad og specialdesignede invitationer, byens dyreste bryllupsfotograf og 
bryllupsrejse til den nette sum af 50.000 kroner. 
 Pyha, det var altid noget du ikke sagde ”kristen kirke”, det er nemlig 
dem der er flest af, og det ville jo ikke være så spektakulært. – Har du spon-
sor på? 
 Antyder du at dansk livsstilsjournalistik er i lommerne på dem de skriver 
om? – Ja, der er et par gode kontakter rundt omkring som har slået en god bid af 
prisen, men alt i alt… Vi har lagt penge til side i et år, og vi kommer også til at låne 
for at kunne det hele. 
 Godt gået af to mennesker med sammenlagt over 40 års uddannelse! 
Rart at vide at det danske uddannelsessystem udstyrer de unge mennesker 
med både dømmekraft og sund fornuft! 
 Du er virkelig i hopla i dag, hva’?! – God kaffe. 
 Ja, den er faktisk rigtig god.  
 Så hvad skal vi snakke om i dag? – Vil du med til brylluppet? 
 Hvor mange mediefolk er der inviteret med? 
 En del.  
 Lad os se på dagens program. 
 Sagde du ikke noget om, ”hvorfor vi gør som vi gør”? 
 Jo. – Skal jeg vente med at sige mere, til du har fundet diktafonen 
frem? 
 Det går nok. Fortsæt bare… 
 Dét som vi helt grundlæggende skal se på i dag, 
det er: Hvorfor? Hvorfor gør vi som vi gør? Hvorfor 
gentager vi de samme fejltagelser generation efter ge-
neration? Hvorfor bliver vi ikke klogere? – Selvom vi 
i og for sig har forudsætningerne. 

Hvorfor? 
Behovet for frihed og behovet for social 
interaktion – der er uadskillelige, men 
ofte på kant med hinanden – synes at 
være permanente karakteristika ved de 
menneskelige vilkår. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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 Forudsætningerne for at blive klogere? 
 Vi har historisk viden, lange uddannelser, biblioteker, tv-udsendelser, 
internet, aviser, fantastisk teknologi og information i lange baner!  
 Vi bruger det bare ikke, eller hvad? 
 Jo. Men ikke nok. Og vi handler ikke, så det gavner os selv og hinan-
den bedst i længden. Og hvorfor gør vi så ikke dét? 
 Fordi vi er dumme? 
 Nej. Sjovt nok ikke! Vi er jo sådan set ret intelli-
gente, når det kommer til stykket! Vi ved jo godt, hvad 
der er det rigtige. Vi ved jo godt, hvordan vi skal løse 
klimaproblemer, økonomisk ulighed, analfabetisme, sult, overbefolkning, 
sygdomsbekæmpelse, forurening, stress et cetera. – Ja, ok, der er nogle 
sygdomme vi ikke kan stille så meget op over for endnu, men vi kunne 
nedbringe dødeligheden radikalt med de rigtige prioriteringer, og største-
delen af de andre problemer har vi også værktøjerne til at løse. Men hvorfor 
vælger vi så ikke at gøre det? 
 Fordi vi er selvoptagede? 
 Sagde frøken bryllup. – Det er jo ikke, fordi kloden mangler mad at 
millioner af børn og deres forældre går sultne i seng hver aften. Det er fordi 
vi ikke synes det er vigtigt nok at fordele den mad der er, nogenlunde lige-
ligt imellem os.  
 Og fordi vi hellere vil køre på biobrændsel end at se folk mætte? 
 Mens spekulanter jobber kornpriserne op, og høsten slår fejl i store 
områder af USA og andre steder på grund af vejret, og fordi vi ikke passer 
godt nok på landbrugsjorden og beskytter den mod erosion. Metoderne 
findes! Vi har med andre ord masser af muligheder, vi udnytter dem bare 
ikke. 
 Fordi? 
 Fordi vores drifter og intellekt er de samme 
som for 100.000 år siden. Fordi hver generation fødes 
lige så uvidende og fjollet som den forrige. Erfaring 
går kun i arv, hvis vi vælger at lytte til den. Og så får 
vi ikke bugt med problemerne, fordi vi ikke løser de 
problemer der er vigtigst, men derimod dem som det 
giver et følelsesmæssigt kick at beskæftige sig med. Og til nød de problemer 
som nok er kedelige, men som så i det mindste er til at overskue eller forstå. 
Vi går efter dét der føles godt, det hurtige fix og de frugter som hænger 
nederst på træet. At det globale klima forandrer sig og måske kommer til at 
ændre livsbetingelserne for alt liv på jorden for al fremtid, er simpelthen så 

Man må være øvet i at leve i bjergene 
– og se den ynkelige tidssnak i politik 
og folke-selvoptagethed under sig. 

Antikrist 
Friedrich Nietzsche, 1888 

Det fælles er krig, retten er strid, og alt 
sker ifølge strid og nødvendighed. Stri-
den – altings fader og konge – er et kos-
misk begreb, men er samtidig betingel-
sen for menneskelige samfund: nogle er 
fri, nogle er slaver. 

Heraklit ca. 500 fvt. 
Fra Den europæiske filosofis historie 

Karsten Friis Johansen, 1998 
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stort og abstrakt at vi ikke kan håndtere det. Men at vi har dræbersnegle i 
haven, dét kan vi forstå! 
 Så kvikkere er vi altså heller ikke? 
 Trods alt ikke, nej. Så dagens spørgsmål er: Hvor-
for gør vi som vi gør? Og det korte svar er: Fordi vi er 
bundliderlige, avlesyge jægersamlere der har skabt 
en virkelighed som vores hjerner slet ikke er bygget 
til at kunne håndtere. I dette virvar forsøger vi så at finde mening, og vi 
forsøger at løse vores problemer, men det medfører kun øget kompleksitet, 
hvilket gør at vi har endnu vanskeligere ved at forstå, hvad der sker om-
kring os. Alle generationer sættes i verden som stenalderbabyer; erfaringer 
arves ikke, vi er nødt til selv at tilegne os dem. Generation efter generation. 
Og: vi kaster os ikke over de vigtigste problemer først, men de problemer 
som giver mening for os på et følelsesmæssigt plan. 
 Dertil kommer så at vi desuden – en stor del af 
os i hvert fald – er religiøst anlagte og at de mest for-
stokkede mørkemænd også er de mest højtråbende, 
så derfor har vi fortsat en bitter strid mellem oplyst 
humanisme og religiøst idioti. 
 Dét var det korte svar? 
 Det er ikke småting vi taler om, så simplere kan det næppe gøres.  
 Endelig forholder det sig sådan at erfaring går forud for erkendelse, 
både ontogenetisk og fylogenetisk. – Hvad er ontogenese og fylogenese? 
 Ontogenese er individets udvikling fra barn til voksen – eller faktisk helt fra 
den befrugtede ægcelle, udviklingen i fostret og frem til man er voksen og livet ud. 
 Og fylogenesen? 
 Er artens udvikling fra ursuppen og frem til artens udseende i dag. Og det 
enkelte individ, ontogenesen, gennemløber samme udvikling som fylogenesen. Eller 
i hvert fald afspejler udviklingen fra befrugtet ægcelle til voksenindivid udviklingen 
for hele arten fra de første celler i ursuppen. 
 Fremragende! – Og når vi siger at erfaring går forud for erkendelse, 
hvad betyder så dét? 
 At vi er nødt til at have nogle erfaringer, før noget som helst kan give me-
ning for os. Hjernen er nødt til at have nogle input, for at vi kan vide eller blive 
klarover noget som helst. Vi fødes med en masse anlæg, men ikke med noget infor-
mation. 
 Vi er med andre ord nødt til at gøre os vores egne erfaringer med 
verden, før vi kan få mening ud af den og forholde os til den. Og pointen er 
at i den proces er vi hele tiden et skridt bagud. 

Our democracy is in danger. That 
danger has its roots in money, 
power, social structure, and history, 
but its ultimate source is in the 
brains of our citicens. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 

En række muslimske lande har 
forhindret, at der i FN's Menneske-
rettighedsråd kan rettes kritik mod 
overgreb, der har tilknytning til 
islamisk lov, sharia. (…) 
– Sharia er ikke til diskussion i 
dette råd, og islam skal ikke kors-
fæstes her, lød kritikken fra den 
egyptiske repræsentant. 

Kristeligt dagblad 23. juni 2008 
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 Fordi vi inderst inde er stenaldermennesker? 
 Fordi erfaringerne er forudsætningen for erken-
delsen. Vi oplever verden først, og bagefter drager vi 
erkendelse ud af den. I hvert fald så længe vi ikke 
tænker os om og udnytter de potentialer vi har, og 
grunden til at vi ikke udnytter dem, er at vi er bygget 
til at koncentrere os om dét der er lige foran vores 
næsetip. Og det gør vi så! 
 Men heller ikke mere end dét? 
 Mennesket er et meningssøgende væsen. Vores liv er en konstant jagt 
på mening. Men dét der giver mening, er ikke nødvendigvis også dét der 
løser vores problemer. For vi er bygget til at finde mening i en verden der 
ikke findes længere. Vi er bygget til at være animistiske jægersamlere. Rent 
kognitivt havde vi det fint med at være religiøse bønder og revolutionære 
arbejdere, men når vi nu – og formentlig i al fremtid – skal være humanistis-
ke, selvansvarlige, videns- og informationssøgende individer i en verden 
uden faste autoriteter, værdier, grænser eller holdepunkter i øvrigt, dét bli-
ver en udfordring! 
 Homo liquens; det flydende menneske? Som oven i 
købet kan modificere sig selv og hinanden med genterapi, 
plastikkirurgi og psykofarmaka og meget andet? 
 Hun hører jo ligefrem efter! Udfordringen ligger 
i at vi ikke fra naturens side er udstyret med hjerner 
og et følelsesregister der kan håndtere den konstante 
omskiftelighed og de valg – de ekstremt komplekse 
valg – vi hele tiden vil komme til at stå over for nu og 
i fremtiden. – Og der er det så at religionen risikerer at gå hen og blive en 
redningsplanke, måske den eneste redningsplanke. Men den er bare lige så 
arkaisk og u-opdateret som vi selv er, så den kan ikke løse vores problemer, 
medmindre vi opdaterer den. Og dét er jo så lige dét som religionerne som 
regel har det så skidt med. 
 Så den ene af de ting vi skal tale om i dag, er 
netop ”mening”. Hvad vil det sige? Er der en mening 
med tilværelsen, og hvordan finder vi mening i tilvæ-
relsen? 
 Det andet er, hvorfor vi så gør som vi gør. Hvil-
ket naturligvis hænger sammen med jagten på mening.  
 Og den måde vores hjerner er skruet sammen på? 
 I allerhøjeste grad!  

Curiously, peace-time appeals for 
individuals to make some small 
sacrifice in the rate at which they 
increase their standard of living seem 
to be less effective than war-time 
appeals for individuals to lay down 
their lives. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins, 1976 

To put it in a nutshell: no one seems 
now to be in control.  Worse still – it is 
not clear what “being in control” could, 
under the circumstances, be like. As 
before, all ordering initiatives and 
actions are local and issue-oriented; but 
there is no longer a locality arrogant 
enough to pronounce for mankind as a 
whole, or to be listened to and obeyed 
by mankind when making the 
pronouncement. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 

Dagens program 
Psykologerna talar om viljan till makt 
och viljan till lust. Men viljan ttill 
mening är minst lika stark. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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 Et af problemerne er at hver gang vi forsøger at løse et af vores pro-
blemer, så gør vi bare verden endnu mere kompleks, og de problemer der 
kommer ud af dét, er så endnu mere komplekse, og til sidst er spørgsmålet, 
om vi overhovedet er kvikke nok til at løse vores problemer. 
 Det er dét de femten hypoteser fra i mandags drejer sig om? 
 Har du dem med? 
 Jeg har slet ikke haft tid til at tømme min taske hele ugen!  
 Frøkenen er kommet sent i seng? 
 Frøkenen har været fuldstændigt udbombet i sit hoved, når det endelig er 
lykkedes hende at slippe herfra. Så enhver form for aktivitet ud over den mest nød-
vendige fødeindtagelse er blevet udskudt og udskudt. 
 Men du har dog været i bad og skiftet tøj?  
 Det er også næsten lige så vigtigt som mad! 
 Det klæder dig med det ikke-så-stylede look. Jeg kan se på din krops-
holdning at du slapper af. 
 Og ligner en udkogt sæk kartofler? 
 Hold da op! – Du plejer at gøre noget ud af dig selv, det er da ingen 
skam! Nu har du så indset at fuld krigsmaling og stiletter måske er at over-
gøre det en anelse, når man sidder på den lukkede en hel dag. Fair nok. Det 
er jo ikke just et trendy hang-out, og en anden én er jo bare en gammel idiot. 
– Skal vi slet ikke have noget af det i posen der?  
 Jo, sgu da! – Jeg gik ud fra at chokoladeboller var et hit.  
 Herligt! Og bagels – til laksen og flødeosten! 
 Det var derfor det tog så lang tid i morges; der er kun et par steder man kan 
få de rigtige. 
 Mmm! Og så slipper vi også for det der hundeæde nede fra køkkenet. 
 Det er vel ikke ligefrem hundeæde, men det ligger tungt! 
 I dag serverer de medisterpølse og rødkål – jeg ved ikke, om du over-
hovedet har nogen idé om, hvad sådan en tube død gris indeholder? 
 Jeg er slet ikke sikker på at jeg har lyst til at vide det! – Mmm, dét er chokola-
deboller! 
 Mon ikke! De der tebirkes du havde med i går, dem var der godt nok 
ikke meget sjov ved! 
  Nej. Mm! Og selv kaffen er til at drikke! 
 Slet ikke noget dårligt hotel, det her! 
 Når man selv har maden med… 
 Nå, men det var dagens program vi kom fra. ”Hvorfor?” er altså dag-
ens store spørgsmål, og ”mening” er en af de ting vi skal tale om. I den for-
bindelse kommer vi til vores ven, Homo liquens, det flydende menneske: 
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Hvad gør den konstante mobilitet og flytten rundt, teknologien og den øge-
de kompleksitet ved os, når vi nu er skabt som stenalderfolk? Vi er ikke 
bygget til den verden, vi selv har skabt. Bliver det så os eller verden vi laver 
om? 
 Med moderne teknologi og en chip i nakken, så vores hjerner kan følge med? 
 Det er én mulighed. Under alle omstændigheder skal vi tale om, hvor-
dan vores hjerner egentlig håndterer alle de inputs vi udsættes for gennem 
livet. Hvordan kan det grå smat vi har mellem ørerne, træffe beslutninger, 
køre bil, huske en symfoni af Mozart og i det hele taget håndtere verden 
omkring os? Og hvordan kan det overhovedet være at den er klarover det? 
 Hjernen? Hvordan skaber den vores bevidsthed og klaroverhed?  
 Hvorfor ved vi overhovedet at vi er her? – Hvad er forskellen på be-
vidsthed og klaroverhed? 
 Bevidsthed er et spørgsmål om den fysiske tilstand: er man vågen, i koma el-
ler drømmer man. Klaroverheden handler om, hvad eller hvor meget man er klar-
over i vågen tilstand. Begge dele kan komme og gå i grader: man kan være mere 
eller mindre ved bevidsthed, og man kan være mere eller mindre klarover, hvad der 
foregår omkring én, eller hvad man selv oplever og tænker på. 1 
 Hvilket leder os hen på spørgsmålet om, hvad 
der er virkelighed? Selvfølgelig er der forskel på drøm 
og virkelighed, men er der også forskel på din og min 
virkelighed? Derfor skal vi have styr på, hvad virke-
lighed overhovedet er for noget. Findes der en objek-
tiv virkelighed, eller er den altid subjektiv og indivi-
duel?  
 Det har filosofferne kæmpet med siden Platon? – Og nu vil du ordne det på en 
formiddag? 
 Du burde kende mig godt nok nu til at vide at den slags ikke afskræk-
ker mig! 
 Dét må jeg sige ja til! 
 Det næste er så at hvis vores hjerner er bygget til at håndtere verden 
på én måde og drage en meningsbærende virkelighed ud af den ud fra de 
præmisser, hvad sker der så den dag vi laver hjernerne om? Hvad er virke-
ligheden så? Uanset om vi laver hjernerne om med psykofarmaka eller med 

                                                 
1 PS: I Baade-Og Tirsdag Knallhatt udvikler hans destinktion mellem klaroverhed og bevidsthed eller 
awareness 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. 

”Drink up,” said Ford, ”you’ve got 
three pints to get through.” 
“Three pints?” said Arthur. ”At 
lunchtime?” 
The man next to Ford grinned and 
nodded happily. Ford ignored him. 
He said, “Time is an illusion. Lunch-
time doubly so.” 

The Hitchiker’s Guide to the Galaxy 
Douglas Adams 
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en nanochip i nakken. Og hvis vi har muligheden for at lave hjernerne om, 
men vælger at lade være, ændrer dét så ved virkeligheden? Hvis vi har mu-
ligheden, men ikke bruger den? 
 Så har vi reelt valgt vores egen virkelighed? – Eller valgt den fra? 
 Hvilket i princippet ikke er forskelligt fra at væ-
re på LSD eller vælge ikke at være på LSD, forskellen 
er bare at et enkelt syretrip en gang imellem er et klar-
overt fravalg af dét vi generelt opfatter som virkelig-
heden, mens en konstant farmaceutisk eller nanotek-
nologisk manipulation af hjernen vil være en konstant manipulation af virke-
ligheden. Dét må nødvendigvis få nogle konsekvenser for, hvad der i læng-
den er eller bliver defineret som virkelighed. 
 Og fravalgt virkelighed? 
 Hvilket så fører os over på spørgsmålet om valg i det hele taget: Har 
vi overhovedet en fri vilje at træffe vores valg med? Eller er vores valg – ud 
over at være et produkt af virkeligheden og dét vi definerer som virkelig-
hed – styret af processer i vores krop og vores hjerne som ”vi”, det vil sige 
vores klarovre Selv, slet ikke er herre over? Har hjernen truffet vores valg 
for os, før vi bliver klarover dem?  
 Det er ét eller andet med at hjernen er en brøkdel af et sekund forud, ikke? – 
Det har Thomas prøvet at forklare en gang, men det lyder altså helt vildt! 
 Det er rigtigt; det er en hjernekirurg du er ved at trække til alters! Så 
ikke alene er hans hjerne forud for hans beslutning om at gifte sig med dig, 
du har i virkeligheden truffet beslutningen for ham for flere år siden – er 
det ikke sådan det er? 
 Måske man skulle hjernescanne ægtefæller sammen og så finde ud af, hvor 
lang tid der går, fra kvindehjernen træffer en beslutning til manden udfører den! 
 Uha-uha! Jeg tror der er rigeligt sprængstof i scanningerne og deres 
resultater som de er! Og når vi kigger på dét, så kommer vi i den forbind-
else også ind på vores følelser, og om vi overhovedet har en fri vilje.  
 Fordi selv vores ”fornuftige” beslutninger er styret af følelserne?  
 Og vores kone. 
 Den er god med dig! – Det snakkede vi om i går, 
gjorde vi ikke? At følelserne styrer vores valg, også de for-
nuftige af dem. 
 Jo. Og på sin egen sære måde leder det os så hen 
på spørgsmålet om, hvorfor vi er på vej ud i absurd terrorlovgivning, over-
vågningssamfund og en masse tiltag og ny teknologi, som måske slet ikke 
gavner os selv i det lange løb. Er det overhovedet vores fornuft vi bruger, 

It doesn’t take away from love that we 
understand the biochemical basis of 
love. 

Sam Harris, author of The End of Faith 
Beyond Belief 

New Scientist, 18 November 2006 

You’re at the airport about to take a 
flight when you suddenly realise you 
forgot to buy travel insurance. You go 
to your airline’s ticket desk where they 
offer you a choice: a package that 
covers death from terrorism, and a 
cheaper deal covering death by any 
means. Which do you choose? 
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når vi skal lovgive og træffe vigtige beslutninger? Eller er selv udenrigspo-
litik og krigserklæringer styret af urgamle hjernevindinger og frygtinstink-
ter som vi ikke har den fjerneste kontrol over?  
 Dét hænger så igen sammen med tidspendu-
lerne der alle sammen svinger på én gang lige i øje-
blikket og bidrager til uoverskueligheden.  
 Det var dét vi talte om i går: der er seks-syv tids-
penduler som svinger på en gang, lige nu? Det er seks-syv 
af niveauerne i vores virkelighedsopfattelse der er ved at 
ændre sig radikalt?  
 Vores videnskabssyn, religionen, idealerne, for-
udsætningen for vores argumenter, de politiske over-
bevisninger, og hvad der er økonomisk god latin samt alle de helt overfladi-
ske trends i vores æstetiske tilbøjeligheder; det er alt sammen i opbrud. Og 
det roder rundt i de måder vi er vant til at forstå verden på.  
 Det er hele vores virkelighed der er i opbrud, og det er derfor vi søger simple 
svar på komplekse spørgsmål for at tilfredsstille vores stenalderhjerner? Det er fordi 
alle pendulerne svinger lige nu at vi ser en bølge af værdiabsolutisme og fanatisme 
rundt omkring – på alle områder? 
 Dels det, men den anden grund til den megen 
uro og utryghed lige nu er at vi har skabt kravet om 
Homo liquens. Det er bare kun et fåtal af os der har 
forudsætningerne for at blive det flydende menne-
ske; Homo liquens på den fede måde. Homo liquens 
Plus kunne vi kalde det. Dét ved folk godt, for 
dummere er vi heller ikke, og derfor klamrer de sig 
til dét de kender. De fleste af os kommer til at ende 
som Homo liquens Minus; menneskeligt skrald på globaliseringens store 
mødding. Medmindre vi vælger det anderledes, naturligvis.  
 Global eksistentialisme? 
 Som selvfølgelig er det store og helt afgørende 
spørgsmål: Hvad vil vi med os selv som menneske-
hed? Ønsker vi at der skal være mennesker til – over-
hovedet? – og hvilken slags mennesker skal det i så 
fald være? Én slags, som har det nogenlunde ok med 
hinanden, eller to slags, hvor den ene har det herre-
fedt, mens den anden slags mennesker er berøvet fri-
hed, oplysning, sundhed, rettigheder, rent vand og 
kloakering. 

It sounds like a no-brainer. The cheap-
er option covers terrorism and every-
thing else, so is the better deal. Yet 
when psychologists tested these alter-
natives in experiments, they found that 
most people preferred to pay more for 
terrorism-only insurance instead of the 
cheaper option covering all causes of 
death. The mere suggestion of terror-
ism had such a distorting effect on 
people’s decision-making that it led 
them to make a very poor choice. 

Keep your head 
NewScientist, 30 August 2008 

Those ”high up” are satisfied that they 
travel through life by their heart’s desire 
and pick and choose their destinations 
according to the joys they offer. Those 
“low down” happen time and again to 
be thrown out from the site they would 
rather stay in. (In 1975 there were 2 
million forced emigrants – refugees – 
under the care of the High Commission 
set by the UN for that purpose. In 1995 
there were 27 million of them). 

If they do not move, it is often the site 
that is pulled from under their feet, so it 
feels like being on the move anyway. If 
they take to the roads, then their destin-
ation, more often than not, is of some-
body else’s choice; it is seldom enjoy-
able, and its enjoyability is not what it 
has been chosen for. They might occupy 
a highly unprepossessing site which 
they would gladly leave behind – but 
they have nowhere else to go, since no-
where else they are likely to be welcom-
ed and allowed to put up a tent. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 Homo liquens Plus og Minus? 
 Måske endda med en ratio på 1 procent rigtig fede liv, 99 procent på 
den rigtigt, rigtigt ufede måde. 
 Men sagde du ikke på et tidspunkt at du mente at 
udviklingen trods alt gik fremad? Det vi snakkede om hele 
dagen i går, var jo, hvordan menneskeheden er ved at blive 
voksen. Vi lærer at se os selv udefra, både som individer og 
som kulturer, vi tænker langsigtet og tager ansvaret på os. 
Så Homo liquens og alle vores skiftende niveauer af virke-
lighedsforståelse kommer ikke til at gøre 99 procent af 
menneskelivene her på jorden til skodliv? 
 Hvis det er dét vi vælger. Det er fuldstændigt 
op til os selv. For som jeg vist også sagde på et tids-
punkt, så har verden alle dage været både god og ond. Der har alle dage 
været både godt og skidt. Vi kan fuldstændigt lige så godt synke ned i det 
totalt depraverede voldsanarki, hvor ingen regler gælder, og hvor de psy-
kopater der har flest våben, bestemmer. Planeten har aldrig været lyserød, 
men er gået fra kemisk ursuppe til blågrøn. Og meget bedre kan man ikke 
forvente det.  
 Men når det er sagt, så synes du alligevel at det er 
gået fremad, for der er forbrydelser som det bare ikke er OK 
at begå mere? Fortidens vold har vi ikke længere. 
 Det er sandt. Og selvom ekstremerne er blevet 
større, og vi for eksempel kan slå langt flere menne-
sker ihjel på en gang, så er der ikke samme ideal om sadistisk nedrighed, 
når volden udøves. Og når volden alligevel findes, så væmmes vi ved den 
og siger fra over for den. – Medmindre, selvfølgelig, man deler ideologi 
eller religion med dem der udøver volden, så ens stenalderhjerne går i 
koma over modstridende intentioner og interesser, og man ikke kan finde 
ud af at sige fra, men i stedet ”tolererer” alskens forbrydelser i ”den gode 
sags” tjeneste.  
 Men efterhånden som vi har formået at løsrive 
os fra alle de kærlighedsprædikende præster, deres 
voldsforherligende lovgivninger og deres løgne om 
messianske frelsere der skal udbrede både fred og 
fordragelighed i form af en eller anden slags metafy-
sisk sirup, så er verden faktisk blevet et langt mere humant sted at opholde 
sig.  
 Menneskerettighederne er ikke kirkens fortjeneste? 

Vietnam hade i början av 1800-talet 
ockuperat Kambodja. (…) En anekdot från 
de dagarna är allmängods. Enligt den 
skulle vietnamesiska soldater vid ett till-
fälle ha grävt ner tre kambodjanska fångar 
stående. Endast huvuden lämnades över 
mark. Fångarna stod mycket tätt, så hu-
vuderna bildade en trekant. De vietname-
siska soldaterna sades därefter ha tänt en 
eld i mitten och placerat en tekittel stödd 
ppå de tra skallarna. När fångarna ryckte 
av smärta hade soldaterna skrikit åt dem: 
”Spill inte er herres te!” 

Pol Pots leende 
Peter Fröberg Idling, 2007 

En congolesisk teenagepige blev bort-
ført fra sit hjem af fem mænd, der gem-
te hende i en skov. De voldtog hende 
og udøvede anden seksuel vold imod 
hende døgnet rundt i to måneder. Før 
det lod hende gå, tvang de hende til at 
sidde overskrævs på et bål, til hendes 
vagina var brændt helt i stykker. 

Den rædselshistorie fortæller Roger 
Luhiriri, kirurg ved Panzi-hospitalet i 
det østlige Congo, der opererede 
pigen. Hun overlevede, men med 
kønsorganerne og mulighederne for et 
normalt seksualliv smadret for evigt. 

Politiken, 14. juni 2008 
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 Nej, det ved grød de ikke er! Eller islams eller 
jødedommens eller Zarathustras eller nogen som helst 
andre profeters! Vores relative sikkerhed og forskå-
nelsen for sadistisk vold er retssamfundets, demo-
kratiets og det internationale samarbejdes fortjeneste, 
og demokratiet er der udelukkende takket være fol-
ket, dets intellektuelle, retssamfundet og humanis-
men. De tidligste retssamfund hang sammen med 
gudedyrkelsen, så vi skal ikke bare feje religionerne af banen som det rene 
idioti, men ingen af dem kan tage æren for på egen hånd at have standset 
systematisk lemlæstelse af forbrydere eller afvigere – hvilket i den sammen-
hæng som regel kom ud på ét! 
 Deraf din hyldest til retssamfundet i går? 
 Nemlig! Så dét som vi skal i dag, det er at få 
lidt bedre hold på, hvad mennesket så egentlig er for 
en størrelse, og hvorfor vi gør som vi gør. Baseret på 
alt dét vi har været igennem de seneste tre dage. 
 Det alt sammen? – Skal jeg nu overhøres i det hele en gang til? 
 Nej, det virker jo som om du rent faktisk har 
hørt efter.  – Så hvad er mennesket? 
 Aber med mobiltelefoner? 
 Det er sgu ret præcist!  
 Groft sagt er mennesket summen af fejl. Vi er 
resultatet af de fejlmutationer i fortidens DNA som 
viste sig at give en overlevelsesfordel. Vi er blevet til 
efter det forhåndenværende søms princip: nyt DNA 
opstod som fejlkopieringer af eller oven på det gamle DNA. Derfor bærer vi 
en biologisk arv med os, og derfor var du og jeg igennem hele evolutionen i 
forgårs, for at vi kunne sige noget fornuftigt om vores handlingsmønstre i 
dag. – Hvad er en replikator? 
 En dingenot som kan lave kopier af sig selv. DNA, for eksempel. 
 DNA er et molekyle, og molekylet er en repli-
kator der overlever og udvikler sig gennem en kon-
stant proces af reproduktion, mutation og selektion: 
det kopierer sig, der opstår fejl i kopieringen, og nog-
le af fejlene giver DNA’et en overlevelsesfordel som 
sikrer endnu flere kopier. I processen bliver DNA’et 
stadig mere komplekst, og det gør de organismer el-
ler ”værter” som DNA’et bygger også. Som alle andre 

 

Perikles nævner ikke Guderne. Athens 
storhed er skabt af Athenerne selv og 
deres ædle forfædre, der har beboet 
landet fra arilds tid. Statens grundvold er 
demokratiet, dvs., at flertallet styrer til 
alles gavn, alle har lige ret for loven, og 
de, der har kvalifikationerne, vælges til 
statens embeder, så også de fattige har 
del  i statens styre. Alle har indsigt i de 
fælles anliggender, og uden mistænk-
somhed lader man byen stå åben for 
fremmede. (…) 

Realiteterne i det demokratiske Athen 
var en mærkelig blanding af frihed, 
lighed og undertrykkelse. Perikles’ tale 
er propaganda. Men propaganda er kun 
effektiv, hvis den appellerer til idealer, 
folk faktisk tror på. 

Den europæiske filosofis historie 
Karsten Friis Johansen, 1998 

Hvad er da et 
menneske? 

Another peculiarity of humans is 
that the penis is twice the size for 
body weight as that of any other 
primate. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 

(…) replicators perhaps discovered 
how to protect themselves, either 
chemically, or by building a physical 
wall of protein around themselves. 
This may have been how the first 
living cells appeared. Replicators 
began not merely to exist, but to con-
struct for themselves containers, ve-
hicles for their continued existence. 
The replicators that survived were 
the ones that built survival machines 
for themselves to live in. (…) 
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dyr eller planter er mennesket den vært som replikatoren, vores DNA, 
bygger for selv at blive reproduceret.  
 Jo mere komplekse organismerne bliver, desto mere bliver de klarover: Der 
opstår bevidsthed og klaroverhed som også bliver mere og mere komplekse? Når vi 
sidder her og ved at vi er her, så skyldes det vores utroligt komplekse DNA? 
 Og når det overhovedet kan lade sig gøre, så 
skyldes det at vores klode ikke er for varm, ikke for 
kold, og at her er både vand og sollys. Vores atmo-
sfære er et system der tilføres energi og afgiver ener-
gi, og i den proces opstår kompleksitet. 
 Dét univers vi befinder os i, ligger fysisk set på 
grænsen mellem orden og uorden. Først var alting 
samlet i ét uendeligt lille punkt, og uden om dét var der uendligt tomt. Fak-
tisk var der ikke noget ”udenom”. Der var kun selve punktet. Verden var 
ordnet: der var ”alting” det ene sted, og ”ingenting” for resten. Så kom Big 
Bang, og så var der pludselig noget: både orden og uorden, og processen fra 
den totale orden til den totale uorden var skudt i gang. Til sin tid vil hele 
universet henfalde til uendeligt uordnet rod; entropi. 
 Vi befinder os altså i den tid der ligger mellem 
orden og entropi. Vores univers udgør grænsen mel-
lem de to og består af en tid med struktur, processer, 
kaos som det er beskrevet i kaosteorien og energiud-
veksling mellem enheder. Tilføres enhederne energi, 
opstår orden. Bruger de energien og henfalder, op-
står entropi. Vores univers består af enheder eller systemer der udveksler 
energi med hinanden, derfor opstår kompleksitet. 
 ”Vi er universet der har erkendt sig selv?” sagde du i går. 
 Det lyder som det rene newage, men det er helt pragmatisk: vores hjer-
ner er bygget af biologisk materiale, af DNA som opstod af ren kemi, kemi 
der oprindeligt stammer fra rummet og alle dets grundstoffer som de blev 
til af Big Bang.  
 Fra at al substans og energi i universet var samlet i ét omgivet af abso-
lut intet, befinder vi og universet os i overgangen på vej mod den totale sam-
menrodning af alt. Vi er et produkt af en række proceser som hele universet 
er underlagt. Ved universets begyndelse den uendelige orden, ved univer-
sets slutning den uendelige uorden, og i midten er vi. 
 Du kaldte os også ”en prut i en evighed”. 
 Aber med mobiltelefoner, universet der har erkendt sig selv, eller en 
prut i en evighed – vælg selv! 

The life of any one physical DNA 
molecule is quite short—perhaps a 
matter of months, certainly not more 
than one lifetime. But a DNA mole-
cule could theoretically live on in the 
form of copies of itself for a hundred 
million years. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins, 1976 

När människan får förmågan att själv 
välja sina mål och att planera och 
drömma därefter blir hon en flexiblare 
varelse, men det är samtidigt slut med 
hennes paradisiska oskuld. Hon blir en 
dubbelnatur som lever både i en 
verklig och i en tänkt värld.  

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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 I overgangen mellem orden og entropi ligger frembringelsen af erkendelse. – 
Det er lige før jeg vælger den med aberne. 
 Det anede mig! Men uanset om vi er aber, uni-
versel erkendelse eller en prut, så er vi nødt til at 
vælge, hvad vi vil med os selv, hele bundtet! Skal der 
findes mennesker om 10.000 år? Om 200 år? Om 30 
år? Og hvis der gerne skulle findes mennesker om 30 
år, men du er ligeglad med, om der er mennesker om 
10.000 år, hvor går så grænsen for ligegyldigheden? 
Hvilken generations børn og børnebørn er det vi er 
ligeglade med? – Eller sagt på en anden måde: Hvad 
vil vi gerne have at vi selv eller vores børn og børne-
børn kommer til at dø af? Krig? Hungersnød? Terror? 
Naturkatastrofer? Sygdom? Eller alderdom? Hm? 
 Alderdom, vel? 
 Også om 10.000 år?  
 Hvorfor ikke? 
 Netop. – 10.000 år svarer til sådan cirka 4-500 generationer, eller tids-
afstanden mellem os og de tidligste landbrugskulturer i Mellemøsten og 
Tyrkiet. Hvis man havde spurgt dem, ville de så have været ligeglade med 
os, eller ville de have været glade og stolte over at vi sidder her i dag og ser 
tilbage på deres bidrag til vores egen kultur? 
 Fuldstændigt overvældede, vel? – Hvis de overhovedet kunne rumme begre-
bet ”10.000 år”.  
 Vi andre kan have vanskeligt nok ved det! 
 Så hvis der også skal være mennesker om 10.000 år, og vi ikke på forhånd 
skal dødsdømme en generation, så skal vi vælge rigtigt nu? 
 Det skal enhver generation fra nu af. For de se-
neste cirka 60 år har vi haft muligheden for at udryd-
de os alle sammen indtil flere gange. Den generation 
som overlevede Anden Verdenskrig og som skabte 
FN og FN’s erklæring om menneskerettigheder, gjor-
de nemlig dét: den valgte rigtigt! Den insisterede på 
at verden skulle være et ordentligt sted at leve. – I hvert fald for kolonimag-
terne, ikke så meget for folk i kolonierne. Ikke før de selv rev sig løs og insi-
sterede på det. Men globalhistorisk set, så var de politiske strategier som 
kom til udtryk i oprettelsen af FN – og for den sags skyld også EF og NATO 
– den form for voksenhed og etisk valg, som verden er nødt til løbende at 
vælge og stå ved! 

Global 
eksistentialisme 

”Would you tell me, please, which way 
I ought to go from here?” 
“That depends a good deal on where 
you want to get to,” said the Cat. 
“I don’t much care where – “ said 
Alice. 
“Then it doesn’t matter which way you 
go,” said the Cat. 
“ – so long as I get somewhere,” Alice 
added as an explanation. 
“Oh, you’re sure to do that,” said the 
Cat, “if you only walk long enough.” 

Lewis Carol 
Alice’s Adventures in Wonderland 

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

Artikel 1, Verdenserklæringen om 
menneskerettigheder, 1948 
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 For ellers er der ikke mennesker om 10.000 år? 
 Eller om 30 år.  
 Det sidste er vigtigt. 
 Og det er det første ikke? Er du parat til at ud-
skrive en dødsdom over milliarder af mennesker, ba-
re fordi de måske ikke er født endnu? 
 Nej. Nej, det er jeg vel ikke…  
 Hvem skulle Çatal Höyuk i så fald have afskre-
vet? Generationen for første verdenskrig? Anden ver-
denskrig? Den kolde krig? Eller din og min genera-
tion fra og med på lørdag? ”Goddag, Hr. stammeleder i Çatal Höyuk, vi har 
lige et valg I skal træffe her: om cirka 10.000 år opfinder menneskene gift-
gassen, atombomben, gensplejsningen af mikroorganismer, nanoteknologi-
en og muligheden for at manipulere vejret. Ved hvilken teknologi ønsker I 
at hele menneskeheden skal dø ud? Vær venlig at krydse af i en af boksene 
ude i kolonnen til højre. – I kan vinde en kummefryser.” 
 Det er her voksenheden kommer ind i billedet? Ev-
nen til at se sig selv udefra og sætte sine børns behov over 
sine egne? 
 Blandt andet. – Og nu vi er ved det: Hvad kan 
vi ellers sige om voksenheden? Har du dine noter 
med? 
 Jeg troede lige at jeg ikke skulle overhøres! 
 Det havde jeg heller ikke tænkt mig. Men hvis 
vi skal tale om, hvorfor vi gør de ting vi gør, så må vi 
lige have styr på os selv. – Når jeg talte om at fyloge-
nesen afspejler ontgenesen, hvad var det så i virkelig-
heden jeg sagde? 
 Ja, dét må du nok sige! 
 Normalt siger man at ontogenesen afspejler 
fylogenesen… 
 Som var dét jeg sagde før: det enkelte individs fysis-
ke udvikling ligner artens udvikling op gennem evolutio-
nen. Du vendte så ”ligningen” om og sagde at menneskehedens udvikling afspejler 
individets: som art har vi gået gennem en kollektiv småbørnsepoke, barndom og pu-
bertet – som er dér vi har befundet os de seneste 5-10.000 år, og nu er vi på vej ind i 
voksenheden. Den modenhed og selvindsigt vi opnår som voksne individer, blandt 
andet evnen til at kunne omgås andre uden at havne i konflikter hele tiden, det er 
den samme voksenhed eller modenhed vi er ved at opnå som art. Det vil sige de 

Deltagerne i denne traktat bekræfter på 
ny deres tillid til formålene og grund-
sætningerne i De forenede Nationers 
Pagt og deres ønske om at leve i fred 
med alle nationer og alle regeringer. De 
er fast besluttede på at sikre deres folks 
frihed, fælles traditioner og kultur hvi-
lende på demokratiets og den person-
lige friheds grundsætninger og på lov 
og ret. Deres stræben er at fremme 
stabilitet og velfærd i det nordatlantis-
ke område. De er besluttede på at for-
ene deres kræfter til kollektivt forsvar 
og til bevarelse af fred og sikkerhed. 

Præamblen til NATO-pagten, 1949 

Voksenheden 
Denmark, International organiza-
tion participation: 
ADB (nonregional members), AfDB 
(nonregional members), Arctic 
Council, Australia Group, BIS, 
CBSS, CE, CERN, EAPC, EBRD, 
EIB, ESA, EU, FAO, G-9, IADB, 
IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, 
ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, 
IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Inter-
pol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, 
ITU, ITUC, MIGA, NATO, NC, NEA, 
NIB, NSG, OAS (observer), OECD, 
OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, 
Schengen Convention, UN, UNCTAD, 
UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMEE, 
UNMIL, UNMIS, UNMOGIP, 
UNOMIG, UNRWA, UNTSO, UPU, 
WCO, WEU (observer), WHO, 
WIPO, WMO, WTO, ZC 

https://www.cia.gov/library/ 
publications/the-world-

factbook/geos/da.html#Issues 
September 2008 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

31 

enkelte samfund er ved at blive voksne; som nationer behøver vi ikke at rende og 
mobbe hinanden, vi kan leve civiliseret side om side og være forskellige alligevel. 
 Vi talte om theory of mind; evnen til at kunne regne ud, hvad der fo-
regår inde i knolden på vores medmennesker, og at denne evne udvikles i 
løbet af livet. Kan du huske dét? 
 Theory of mind handler om, i hvilket omfang man kan forstå andres intentio-
ner; om man kan gennemskue, hvad de kigger på eller er klarover, og i sidste ende 
handler det også om, om man kan vende blikket mod sin egen indre verden og re-
flektere over den? Vores erkendelse bliver mere og mere kompleks med alderen, både 
ontogenetisk og fylogenetisk. Fra kun at være klarover at andre individer har tanker 
og intentioner, så bliver vi også gradvist klarover at vi selv har tanker og intentio-
ner. I småbørnsalderen – det vil sige 2-3-årsalderen – bliver vi klarover at vi er, i 4-
5-års-alderen bliver vi klarover, hvem vi er set i forhold til nogle ydre rammer: 
familierelationer og den slags. Som lidt større børn bliver vi klarover, hvem vi er ud 
fra vores egen personlighed, og som teenagere forsøger vi så at løsrive os og finde 
sammen med dem der ligner os. Vi bliver selvklarovre som børn, og reflekteret 
selvklarovre som teenagere. 
 Hvad er forskellen på teenagerens løsrivelse og selvrefleksion og den 
voksnes løsrivelse og selvrefleksion? 
  Vi løsriver os ikke fra flokken som teenagere, tvært-
imod styrker vi vores identitet gennem flokken som teen-
agere. Derfor er vi også enormt sårbare, og vi tåler ikke at 
vores flok bliver angrebet eller hånet, spottet og latterliggjort. – Hverken som indi-
vider eller som nationer eller hele kulturer. Og de største bangebukse er religioner-
ne. 
 En pubertær guddom skal man ikke spøge med! 
– Hvordan står det til med de voksne? 
 Vi har tilstrækkelig selvsikkerhed til ikke at definere 
os selv ud fra gruppen, vi tør stå på egne ben. Voksenheden 
hænger sammen med at man får børn og tænker mere på 
dem end på sig selv. 
 Og samtidigt udvikler vi den selvindsigt der 
gør at vi kan begå os i forskellige situationer og sam-
menhænge. Rigtige voksne udvikler også selvironi, 
fordi vores Jeg og vores selvbillede er så selvsikre at 
det ikke truer os, når andre griner af os, eller vi gri-
ner af os selv. 
 Voksenheden er kendetegnet ved en løsrevet, selvreflekteret selvklaroverhed. 
 Vi finder vores identitet i dét vi selv er eller gør, vi behøver ikke spej-

"Inden for de næste 20 år kommer 
paven til at være der, hvor han 
hører hjemme – i Helvedet – pint af 
homoseksuelle djævle. Og nogle 
meget aktive, ikke passive." 

Den svada kan nu komme til at 
koste den italienske komiker Sabi-
na Guzzanti fem år bag tremmer, 
hvis hun dømmes i den retssag, 
som anklageren Giovanni Ferrares 
forsøger at stable på benene. 
Ifølge Times Online vil anklageren 
hænge komikeren op på en aftale 
indgået i fascistlederen Mussolinis 
regeringstid i 1929 mellem Vatika-
net og den italienske regering. Og 
ifølge den rangerer forulempelser 
af paven på linje med forulempel-
ser af landets præsident. 

http://www.berlingske.dk/article 
/20080914/verden/80912132/ 

14. september 2008 
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le os i andre eller efterabe andre for at få en identitet. Vi behøver heller ikke 
at lægge afstand til andre for at få en identitet. 
 De sidste 10.000 år har vi defineret os selv som kulturer ved at afgrænse os 
fra andre og ved at slå hinanden ihjel for at manifestere vores usikre hvem-jeg; en 
bekræftelse af hvem-er-jeg gennem at ødelægge nogle andres hvem-er-jeg? – Du 
sammenlignede også teenageren med Kierkegaards æstetiker og den voksne med 
etikeren? 
 Ikke blot lever vi i teenageepoken rent erkendelsesmæssigt, vi dyrker 
også ungdommen, det pubertære og det smukke legeme; ikke den voksne 
forstand. Eller rettere sagt: enten dyrker vi guddommen som uskyldige børn 
uden hjerner og personligt ansvar og ønsker at hævde os gennem at tvære 
alle de vantro ud til gudens ære, eller også dyrker vi kroppen og sportsidio-
tien. Det er dét vores hjerner kan magte, og det giver et følelsesmæssigt 
kick, men det er ikke nødvendigvis dét vi lige står og har brug for som men-
neskehed.  
 Oldtidens grækere opfandt Olympiaden til dyr-
kelsen af Zeus og det smukke, unge legeme nazister-
ne tog imod konceptet med kyshånd, og i løbet af det 
20. århundrede har alverdens stadioner løbende over-
taget kultfunktionen for det ureflekterede massemen-
neske. Hvis du læser Det olympiske Løfte som under stor patos proklame-
res af én af OL-deltagerne ved åbningen af De olympiske dopingkonkur-
rencer, så taler det om underkastelse, hæder og ære, så selv medlemmer af 
Hizb ut-Tahrir må blive våde i bukserne. Frie, voksne mennesker under-
kaster sig ikke, de overholder regler og forskrifter, fordi de har indset at det 
er nødvendigt, hvis samfund skal fungere, og så blander de sig i øvrigt i, 
hvordan reglerne ser ud, hvis de ikke giver mening. 
 I det hele taget er vores hæder og ære-begreb jo ret pubertært. Det 
samme gælder vores heltebegreb der bygger på at slå andre folk ihjel. Eller 
at løbe rundt efter en bold. Er det ikke blot udtryk for det pubertære hvem-
jeg’s usikkerhed og deraf følgende behov for at slå andre hvem-jeg’er ihjel 
for at stå tilbage som den mest ”hvem-jeg’ede”? Jo flere andre hvem-jeg’er 
man har gjort kål på, desto mere hvem-jeg er man selv. – Tag alle operaerne: 
helten er jo morder! Og hvad var det han slog ihjel? Det var selvklarover-
heder eller potentielle selvklaroverheder.  
 Hvis han havde slået hundehvalpe ihjel, havde ingen betragtet ham som en helt? 
 Allerhøjst syg i hjernen! Men det bliver man sjovt nok ikke anset for 
at være, hvis man slår folk ihjel i magtens, religionens eller ideologiens hel-
lige navn. Eller hvis man bruger hele sit liv på at sparke til en bold. 

På alle konkurrencedeltagernes 
vegne lover jeg, at vi ved deltag-
elsen i disse olympiske lege vil 
overholde og underkaste os de 
regler, der er gældende for dem, i 
en sand sportsånd til sportens 
hæder og til ære for vort hold. 

Fra Det olympiske Løfte 
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 Jeg har altså stadig ikke helt vænnet mig til dit ”klarover” og ”selvklarover” 
i stedet for ”bevidst” og ”selvbevidst”. 
 Jeg ved godt det skurrer i ørerne, men tro mig, når vi skal til at tale 
om virkeligheden og vores frie vilje, så bliver du glad for at du kan kende 
forskel på at være bevidst og at være klarover!  
 Men dét som jeg vil sige med voksenheden i 
denne her sammenhæng, det er at ligesom vores abe-
forfædre havde et klaroverhedspotentiale der gav 
dem en intuitiv forståelse af dét de ikke var blevet 
helt klarovre endnu, så har vi også et klaroverheds-
potentiale. Vi har også en intuition der kan hjælpe os 
med at træffe beslutninger, hvor vi ikke helt kan re-
degøre for vores bevæggrunde.  
 Ligesom vores abeforfædre havde en intuition 
om at der var et aktivt subjekt, et Du, inde i de andre 
gruppemedlemmer, og barnet og de tidlige menne-
sker havde en intuitiv forståelse af at de selv var indi-
vider, så står teenageren og vores kollektive teenagekultur på grænsen til en 
klarover voksenhed; vi har som kultur potentialet til at blive ansvarlige og 
tænke langsigtet.  
 Hvis vi ikke allerede er klarover det, så har vi intui-
tionen om, hvordan vi bør opføre os? Indtil den ordentlige 
opførsel bliver gennemtænkt og klarover? 
 Det kræver blot at vi tager det på os. 
 Det lyder jo meget nemt! 
 Millioner af mennesker gør det i deres familie hver morgen, når de 
står ud af sengen, selvom de i virkeligheden hellere ville blive liggende. 
Også selvom børnene ikke er stået op endnu og har spoleret dagen ved at 
åbne for tegnefilm på fjernsynet! 
 Og det var for at kunne siget noget meningsfyldt om alle de her ting at vi 
skulle alt det igennem i går og i forgårs og i mandags? 
 Nemlig. Man kan ikke bare sidde og ævle om den slags ud i den blå 
luft! Vores klaroverhed har altså udviklet sig ved gradvist at æde sig ind i 
det intuitive område som lå ud over klaroverheden, ved at gnave sig ind på 
vores erkendelsesmæssige potentiale og bid for bid gøre det klarovert. Og 
sådan vil det alt andet lige fortsætte. Fordi vi konstant forsøger at få mening 
i dét vi ikke forstår. Og derfor, frøken Rasmussen: Mening! Hvad er det for 
noget? – Er du dækket ind med kaffe? 
 En varm sjat oveni ville være OK. 

Vores 
erkendelsesmæssige 

potentiale 
Mening är inget mystisk, men vi förstår 
inte hur mening skapas. Detta är en 
stor lucka i vetenskapen. Det finns ett 
avgörande gap mellan, å ena sidan, 
humaniora som tar meningen för given 
och inte bryr sig om att analysera var 
den kommer från och, å andra sidan, 
naturvetenskapen som aktivt undviker 
mening och inte kan eller vill förklara 
vad den är. Även om filosoferna in-
tresserar sig för vad mening är, verkar 
ingen bry sig om hur den uppstår och 
hur den fungerar. 

En ytterligare sådan kunskapslucka rör 
grundläggande principer för vad det 
innebär att förstå. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

34 

 Hvad mener vi overhovedet, når vi taler om 
”mening”? 
 Du tænker på om vi taler om ”meninger” eller me-
ning? 
 Vi bruger ordet til at dække over flere fænome-
ner, og for at vi ikke bare sidder og taler forbi hinan-
den, så er vi nødt til at vide, hvornår vi siger ”mening” i betydningen ”opi-
nion”, ”purpose” eller ”meaning”.  
 Det er ikke ”opinion” vi taler om… 
 Men taler vi så om ”purpose” eller ”meaning”? 
 ”Meaning”, vel. ”Purpose”, går det ikke på, om der 
er et formål med livet? – For det er der vel ikke, vel? 
 Sådan i gammeldags religiøs forstand, hvor 
Vorherre havde en plan med mennesket – enten os 
alle sammen kollektivt set eller som individer – så han kunne teste os og 
eventuelt smide os i en svovlstinkende syrepøl for at brænde op i al evig-
hed, dersom vi viste os at være glade for at onanere eller spise for mange 
kager – nej, der har livet ikke noget purpose; formål. 
 I biologisk sammenhæng har livet det formål at kopiere DNA, men 
dét er jo heller ikke just et formål voksne mennesker kan være filosofisk im-
ponerede af eller få en torsdag formiddag til at gå med. 
 Vi fik da en hel tirsdag til at gå med det…? 
 Fordi vi ville forstå, hvordan livet har udviklet sig, men det fik det 
ikke noget formål af! 
 Så vi taler om ”meaning”. 
 Og i den forbindelse er der også et par betydninger som det er en god 
idé at kunne skelne imellem. Den ene er, hvad vi kunne kalde ”semantisk 
meaning”; altså om vi er i stand til at afkode betydningen af begivenheder 
rundt omkring os, og den anden kunne man kalde ”livsfylde”; er der et ind-
hold i tilværelsen som gør livet tilstrækkeligt ”meningsfuldt” til at holde 
ud, eller måske endda elske. 
 Livet? 
 Ja. 
 De to betydninger hænger i høj grad sammen, og mennesket er me-
ningssøgende i begge variationer af ordet meaning. Vi forsøger konstant at 
forstå, hvad der sker rundt omkring os gennem at tolke det, og vi søger 
også efter et indhold i tilværelsen, så livet ikke føles tomt eller ligegyldigt. 
 Når det ikke lykkes os at forstå, hvad der sker omkring os, bliver om-
givelserne absurde. Der er ikke længere meaning i den semantiske forstand. 

Mening – hvad taler 
vi om?  

Why are we here, what’s life all about? 
Is God really there, or is there some doubt? 
Well, tonight we’re going to sort it all out, 
For tonight it’s the meaning of Life 

What’s the point of all this hoax? 
Is it the chicken and egg time,  

are we just yolks? 
Or perhaps we’re just one of God’s  

little jokes, 
Well ça c’est the Meaning of Life. 

Monty Python 
The Meaning of Life 
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 Når det ikke lykkes os at finde indhold i tilvæ-
relsen, bliver livet tomt, måske ligegyldigt og ganske 
ofte absurd. Der er ikke meaning i betydningen livs-
fylde. 
 Og i dét omfang omgivelserne virker absurde, er det 
også vanskeligt at finde indhold i tilværelsen? Hvis vi ikke forstår, hvad der sker 
omkring os, så bliver vi ulykkelige eller bange? 
 Eller stressede, fordi vi for eksempel ikke kan håndtere et konstant in-
formation-overload. Det er de to sidste former for mening vi skal kigge på i 
forbindelse med, hvorfor vi gør som vi gør. 
 Semantik og livsfylde? 
 Præcis. 
 Hvad er det første det lille nyfødte barn gør, 
når mor eller far stikker ansigtet helt hen til det og 
smiler eller rækker tunge? 
 Det rækker tunge? Kopierer ansigtsudtrykket? Det 
imiterer den voksne?  
 Det kopierer i hvert fald adfæren. Eller måske 
skulle vi hellere sige: det spejler adfæren. Uden at det 
er klarover det. Det er nemlig således at i vores hjerner er der de såkaldte 
spejlneuroner…  
 Altså hjerneceller? 
 Som sidder i et område i tindingen i det yderste lag af hjernen der 
hedder cortex.  
 Den krøllede del af hjernen? Den yngste del som gør os i stand til alle mulige 
ting som andre pattedyr ikke kan? 
 Ikke dem alle sammen i hvert fald. Det interessante ved spejlneuroner 
er at både vi og aberne har dem – og også nogle fugle i øvrigt.  
 I eksperimenter med chimpanser har man fun-
det ud af at området med spejlneuroner bliver aktivt, 
hvis de ser en anden chimpanse eller et menneske 
tage ting med hænderne. Hvis de ser et stykke mad 
eller noget andet spændende ligge foran dem, sker 
der ingenting i deres spejlneuroner. Men hvis de ser 
en hånd bevæge sig, så lyser området med spejlneu-
ronerne op i en hjernescanning. Og ikke nok med dét. 
Samtidig med spejlneuronerne, så kan man se aktivi-
tet i de motoriske områder i hjernen som hos chimpansen ville have stået 
for udførelsen af samme handling! – Det vil sige: de hjerneceller som styrer 

 

På samme måde: hvis man ikke vil 
indrømme, at der er gode grunde til 
selvmord, bliver det umuligt at 
fastholde, at der er gode grunde til 
mord. Man kan ikke være halv nihilist. 

Oprøreren 
Albert Camus, 1951 

Spejling og semantik 
It is the amazingly complex 
material structures of the nervous 
system and body that give rise to 
dynamic mental processes and to 
meaning. Nothing else need be 
assumed—neither other worlds, or 
spirits, or remarkable forces as yet 
unplumbed, such as quantum 
gravity. 

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

2000 

On a hot summer day 15 years ago 
in Parma, Italy, a monkey sat in a 
special laboratory chair waiting for 
researchers to return from lunch. 
Thin wires had been implanted in 
the region of its brain involved in 
planning and carrying out move-
ments. 
Every time the monkey grasped 
and moved an object, some cells in 
that brain region would fire, and a 
monitor would register a sound: 
brrrrrip, brrrrrip, brrrrrip.  
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motorikken i den tilsvarende hånd, lyser op, også selvom den ikke selv be-
gynder at bevæge sig og bruge hånden!  
 Den identificerer sig med bevægelsen. Eller rettere: 
handlingen. – Ah! Handlingen giver mening! Den har se-
mantik! 
 Det er nok lige i overkanten at konkludere, 
men i hvert fald er der identifikation. Ved at hjernen 
skaber en repræsentation af handlingen, er der skabt 
en umiddelbar kobling mellem dét chimpansen ser, 
og dét den selv har erfaring for at gøre.  Spejlneuro-
nerne overfører et visuelt fænomen til iagttagerens 
egen krop – selvom kroppen ikke bevæger sig, men 
der blot sker en genkendelse eller simulation i hjernen.  
 I tirsdags talte vi om embodiment: væren går forud for beskrivelse, 
udvælgelse går forud for logik, og handling går forud for forståelse. Med 
spejlneuronerne bliver synsoplevelsen koblet direkte til vedkommendes 
erfaring! – Hvad er det vi siger om erfaring og erkendelse? 
 ”Erfaring går forud for erkendelse.” Chimpansen 
har erfaring med at gribe om ting; med spejlneuronerne 
bliver der skabt erkendelse, når andre gør det samme. 
 Om man ligefrem kan sige at ”aktivitet i spejl-
neuroner er lig med mening eller semantik” er nok trods alt at simplificere 
et meget kompliceret spørgsmål – i hvert fald hvis det skulle være en ud-
tømmende forklaring. Men personligt er jeg ikke i tvivl om at denne fysiske 
og direkte ”kropsidentifikation” er afgørende for at verden omkring os får 
semantik og giver mening – og dermed at vores liv også kommer til at få 
det.  
 Du vil med andre ord ikke reducere det meningssøgende menneskes oplevelse 
af mening til affyring af spejlneuroner? 
 Det vil være en oversimplificering, men jeg tror 
tampen brænder! Eller at vi i hvert fald står ved ét af 
arnestederne for fænomenet semantik.  
 Hvis vi kigger på den semantiske mening, så 
har vores spejlneuroner selvfølgelig udviklet sig, si-
den vi delte forfædre med chimpanserne, så vi er i 
stand til at få betydning ud af langt mere komplekse 
handlinger blandt vore medmennesker. – Vi kan med 
vores erfaring få langt mere mening ud af at se en bevægelse end chimpan-
sen kan. Og faktisk ser det også ud som om, vores spejlneuroner er med til 

A graduate student entered the lab 
with an ice cream cone in his hand. 
The monkey stared at him. Then, 
something amazing happened: 
When the student raised the cone 
to his lips, the monitor sounded - 
brrrrrip, brrrrrip, brrrrrip - even 
though the monkey had not moved 
but had simply observed the 
student grasping the cone and 
moving it to his mouth. 

http://www.nytimes.com 
/2006/01/10/science/ 

10mirr.html?_r=3&pagewanted 
=1&oref=slogin&oref=slogin 

June 24th 2008 

 
The mind arises from the body and 
its development; it is embodied 
and therefore part of nature. 
Gerald M. Edelman and Giulio Tononi 

 A Universe of Consciousness, 2000 

Mening: semantik  
og semiotik 

If we see, for example, a girl grasp-
ing an apple, we understand that 
she is grasping an object. Often, 
we can also understand, in addi-
tion, why she is doing it, that is we 
can understand her intention. We 
can infer if she is grasping the 
apple for eating it, or for putting it 
into a basket. 
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at kunne tolke betydning ind i folks handlinger og tillægge dem hensigter, 
altså i en vis grad forudse, hvad intentionen med den enkelte handling er.  
 Vores hjerner fortolker? 
 Vi er simpelthen fødte semiotikere! Vi kan ikke 
nøjes med at se, vi prøver også at forstå; vi tolker uaf-
brudt, hvad der sker omkring os, fordi vi er nødt til 
at forstå, hvad der sker, hvis vi skal overleve. I tolk-
ningen holder vi den nye oplevelse op imod dét vi 
tidligere har oplevet og erfaret, og i den forbindelse 
spiller spejlneuronerne en væsentlig rolle. På hjerne-
scanninger har man simpelthen kunnet se, om folk 
forstod bevægelser på den ene eller den anden måde; 
om de regnede med at den der bevægede sig havde den 
ene eller den anden intention med sine bevægelser. 
 Som for eksempel? 
 Om folk tog fat i en kop for at drikke af den el-
ler for at flytte på den. 
 Og den betydning vi drager ud af dét vi ser, afhænger af vores erfaring? 
 Vi må alt andet lige være nødt til at have nogle erfaringer som 
spejlneuronerne kan trække på, for at de kan afkode handlingen. 
 Talte vi ikke om det her i tirsdags? Der er forskel på om man parodierer en 
handling, eller man forstår semantikken bag. 
 Nu bevæger du dig ind på, hvad der sker, når man er aktiv og ”gør 
ligeså” og ikke blot kigger på, hvad folk gør. Men jo, vi havde en længere 
snak i tirsdags om forskellen på at emulere, parodiere og imitere; tre kog-
nitive niveauer af dét at kopiere andre folks handlinger. For at der skal være 
tale om en rigtig imitation, er man nødt til at forstå, hvorfor personen man 
imiterer, gør som han eller hun gør. 
 Man er nødt til at forstå intentionen bag, og det er 
dét som spejlneuronerne er med til at sætte os i stand til? 
 Plus vores erfaring. Og det forklarer så også, 
hvorfor mennesker kan imitere, mens dyr højst kan 
parodiere: de forstår ikke, hvad hverken intentionen 
eller betydningen bag handlingen er, selvom de gen-
tager den. 
 En cirkuselefant der hopper op på en bold, forstår ikke selve begivenheden, 
den har bare lært at den får en belønning, hvis den gør det? 
 Og en papegøje forstår heller ikke, hvad den siger. Den gentager bare 
vores lyde. 

Although the hypothesis that 
mirror neurons are involved in 
intention understanding has been 
proposed several years ago, only 
recently, however, this hypothesis 
has been supported by an fMRI 
experiment. In this experiment 
volunteers were presented with 
hand actions without a context 
and hand actions executed in con-
texts that allowed them to under-
stand the intention of the action 
agent. The main result of the study 
was the demonstration that act-
ions embedded in contexts yielded 
selective activation of the mirror 
neuron system. This indicates that 
mirror areas, in addition to action 
understanding, also mediate the 
understanding of others’ intention. 

http://www.scholarpedia.org/} 
article/Mirror_neurons 

June 24th 2008 

Stick your tongue out at an infant and 
he’ll stick his tongue back out at you. 
Without knowing it, your bundle of joy 
is showing off his ability to imitate 
gestures using the mirror neurons in 
his brain. Now it appears he may use 
the same neurons to learn how to 
speak. 
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 Der er altså flere dyrearter som på hver deres 
måde kan spejle eller kopiere adfærd. Aber – selv de 
helt små og meget gamle arter – har spejlneuroner, og 
chimpanserne har nogle relativt veludviklede spejl-
neuroner. Deres hjerne skaber en repræsentation af 
andres handlinger i deres motoriske system. Det vil i 
din og min terminologi sige at chimpanserne får en vis semantik ud af at se 
andre udføre forskellige handlinger, bare ikke nær så meget som os.  Jeg 
tror faktisk vi gik så langt i tirsdags som til at sige, at imitation forudsætter 
at den handling man iagttager og kopierer, giver mening. – Nu har vi så 
gjort os selv den tjeneste at definere, hvad vi i det hele taget mener med 
”mening”. 
 Menneskets spejlneuroner har så udviklet sig 
yderligere, siden vi og chimpanserne delte forfædre, 
og præcis hvor meget spejlneuronerne egentlig står 
for den menings- og betydningsskabende aktivitet i 
vores hjerner, det er der ikke nogen der ved endnu. 
 Det er nyt forskningsområde? 
 Det er kun 10-15 år gammelt. Men vi er den ene-
ste art der i den grad spontant spejler eller kopierer 
hinanden, og vi er den eneste der imiterer hinanden. 
 Og de eneste der forstår hinanden? 
 Dét kniber det jo nok af og til lidt mere med. 
Men vi er de eneste der tolker så meget betydning 
ind i andres handlinger som vi gør. Inden vi kopierer dem. Vi kan altså tale 
om mening i betydningen semantik, og med semantik mener vi at noget 
bærer en betydning med sig som vi kan drage en tolkning eller mening ud 
af. – Dét kom til at køre i ring, gjorde det ikke? 
 Jo. På grænsen til det meningsløse. 
 Men forstod du, hvad det var jeg prøvede at sige? 
 Ud fra det andet du har sagt, ja. Du prøvede at præcisere én af betydninger-
ne af ordet mening; betydningen betydning. Men selve formuleringen hjalp ikke 
rigtigt. – Og det gjorde min egen vist heller ikke helt… 
 Nej, det er som om vi nærmer os sprogets grænse – eller i hvert fald 
grænsen for, hvad sproget er i stand til at udtrykke. Hvilket måske slet ikke 
er så mærkeligt, for det er jo selve sprogets kernefunktion vi er inde at pille 
ved: muligheden for at viderebringe mening. 
 I betydningen meaning i form af semantik? 
 Ja. Bortset fra at lige netop den sætning var præcis så tautologisk og 

 

Using measurements of neural activi-
ty, Richard Mooney from Duke Uni-
versity, North Carolina, and colleagues 
have identified mirror-like neurons in 
the forebrain of a bird – the swamp 
sparrow. These neurons fire both 
when the songbird sings a series of 
notes and when it hears the same 
song sung by another bird. (…) 

Importantly, these neurons also pro-
vide a mechanism for vocal learning. 
When a bird listens to a sound, motor 
areas of the brain involved in song 
production are activated too. Mooney 
suggests that these areas are creating 
an internal copy of the pattern of mir-
ror neuron firing that accompanies the 
sound. The bird uses this to create a 
“mental image” of what a particular 
sound is like. “Most people have a 
sense that they can call up of what 
something should sound like,” says 
Mooney. “Beethoven is a stunning 
example, the man spent much of his 
career largely deaf, but was able to 
realise fantastic musical compositions.  

Learn to talk with singalong neurons 
New Scientist, 19 January 2008 
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indholdsløs som min egen, fordi ”semantik” jo sådan set blot dækker over 
begrebet ”betydning”. 
 Det ”betyder” betydning. 
 Hurra-hurra! Vi kan tale i ring! 
 Men alligevel giver det mening. 
 Gør det? 
 Altså på en eller anden måde gør det jo.   
 Hvad jeg prøvede at sige var: vores hjerner kan altså drage betydning, 
meaning, semantik ud af omgivelsernes handlinger. Blandt andet fordi vi 
har en theory of mind der har tilladt os at blive klarover at andre har tanker 
og intentioner, og den klaroverhed har vi så formentlig i høj grad fået gen-
nem spejlneuronerne. – Og der kom det vist til at køre i ring igen.  
 Men i hvert fald: meaning kan forstås som semantik, og dét kan vi kal-
de ”betydning”. Vi skal bare holde tungen lige i munden og fastholde ordet 
”betydning” i betydningen ”semantik”, og ikke blande det sammen med be-
tydningen ”væsentlig”.  
 Som ”betydning” også kan betyde: Har dette her 
”betydning”? – Er det ”væsentligt”? 
 Var dét et spørgsmål eller en konstatering? 
 Konstatering. 
 Godt. Hvis vi skal imitere vores omgivelser og 
ikke blot spejle dem, så er vi nødt til at kunne drage 
betydning ud af dét de gør. Og dermed kommer vi 
tilbage til memerne og vores gode ven, biologen Rich-
ard Dawkins fra i tirsdags. 
 Vi kopierer kun de memer der giver mening? – Betydning? 
 Ikke nødvendigvis. – Fortæl mig om memerne og memplexerne.  
 Memer er kultur-DNA. Handlinger der kan kopieres fra person til person. 
At spise med en gaffel, at køre på cykel, at pege, at spille kort eller at bede en bøn 
eller at save brænde og at ro en båd. Det kan også være dét vi nævnte lige før, at 
række tunge: det første mem det lille barn kopierer, er måske at række tunge tilbage 
til den voksne. Det enkelte mem er bare en bevægelse eller et enkelt ord, men me-
merne kan slutte sig sammen i memplexer, og så kan summen af memer blive til et 
helt teaterstykke eller en religion eller kunsten at bygge en båd. Memerne er en 
replikator, stort set på samme måde som DNA’et er. Ligesom biologisk DNA består 
af gener der bliver kopieret igen og igen, så er memerne handlinger som kan kopie-
res fra person til person igen og igen.  
 Og ligesom generne bliver lagret i DNA-molekylet, så kan memer 
lagres i vores hjerner. 

Mening og memer 
From this perspective, mirror 
neurons could represent a "core 
mechanism" from which other 
functions branched off. One of 
these is imitation, that is the 
ability to replicate an observed 
action already present in the 
observer motor repertoire or to 
learn a new motor action. 

http://www.scholarpedia.org/ 
article/Mirror_neurons 

June 24th 2008 
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 Eller på papir og film og lydfiler og den slags. 
 Præcis. Vi kan overføre vores lagrede memer 
til andre medier, og der kan andre folk så gå hen og 
afkode vores memer og gøre dem til deres egne. Men 
i sin oprindelige form, sådan som det var vores for-
fædres livsvilkår, der handlede memkopieringen om 
at spejle eller imitere andre menneskers handlinger. 
 Vores tidligste forfædre har både imiteret og spejlet 
memer? De har både kopieret memer der gav mening og 
memer der ikke gav mening? 
 Det gør vi jo stadigvæk. Mest børn, men også voksne. Erfaring går 
forud for erkendelse. Hvad skulle formålet ellers være med at lære gram-
matik udenad eller fra tid til anden deltage i ritualer som man overhovedet 
ikke fatter en brik af, men efterhånden som man får rutinen, så åbner der sig 
sammenhænge som man ikke lige kunne få øje på til at begynde med. 
 Som for eksempel? 
 Hvis du deltager i foreninger med gamle traditioner, går til gudstje-
neste et sted du ikke kender, eller for eksempel bliver inviteret hjem til folk 
fra en anden kultur. Så praktiserer folk memer der ikke giver den fjerneste 
mening for dig, men hvis du bliver hængende længe nok og lærer at se me-
merne i sammenhæng og måske gradvist får dem forklaret, så begynder du 
at kunne se et mønster i dem, og så begynder de for alvor at give mening.  
 Betydning? Jeg begynder at forstå dem og kunne 
uddrage semantik af dem? Fordi jeg kan se et mønster? 
 Det være sig muslimsk fodvask, flaghejsning 
på en spejderlejr eller futurum af comprehendo: com-
prehendam, comprehendes, comprehendet, compre-
hendemus, comprehendetis, comprehendent! 
 Comprehendo! 
 Bene! For at kunne forstå verden må vi kunne genkende strukturer og 
fænomener og overføre erfaringer fra ét område til et andet område, eller 
fra én tid til en anden tid: vi må kunne se paralleller og analogier og anven-
de gamle erkendelser i nye sammenhænge, så vi har noget at holde de nye 
erfaringer op imod.  
 Fordi mønstrene ligner? 
 Eksempelvis når vi terper latin. Gennem at bøje nogle få verber lærer 
vi mønstret for alle verber, og næste gang vi ser et ny verbum med en be-
stemt endelse, så ved vi at det står i futurum eller passiv eller hvad det nu 
gør, fordi vi har lært mønstret. Vi kan drage betydning ud af det nye verbum,  

If a single phrase of Beethoven’s 
ninth symphony is sufficiently 
distinctive and memorable to be 
abstracted from the context of the 
whole symphony, and used as the 
call-sign of a maddeningly intrusive 
European broadcasting stating, then 
to that extent it deserves to be called 
one meme. It has, incidentally, 
materially diminished my capacity to 
enjoy the original symphony. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins, 1976 

Mening og mønstre 

Min tes är: Att förstå är att se ett 
mönster. Aha-upplevelsen uppstår när 
bitarna faller på plats. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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fordi vi har lært et mønster. Det samme gør sig gæld-
ende i alle mulige andre sammenhænge, hvor vi kan 
finde gentagelser eller paralleller. 
 Efterhånden som vi gennem opvæksten spejler 
flere handlinger og kopierer og lagrer flere memer, 
bliver vi i stand til at se gentagelser og dermed møn-
stre i memerne og begivenhederne omkring os, og 
derigennem bliver vi i stand til gradvist at uddrage 
stadig mere kompleks betydning af virvaret. Ved at se gentagelser og 
genkende mønstre bliver flere og flere ting betydningsbærende. 
 Ting vi overså som 3-årige, kan vi få øje på som 
30-årige, fordi vi har opdaget en masse mønstre og 
kan se, hvad er passer ind og ikke passer ind. Gen-
nem opvæksten er der ting som gradvist får mere og 
mere sematik, ting som vi bid for bid stykker sam-
men til et sammenhængende og stadig mere kom-
plekst verdensbillede.  
 Den samlede semantik vi kan udlede af verden, bli-
ver gradvist mere kompleks i takt med at vi lagrer flere og 
flere memer og derigennem får mulighed for at finde møn-
stre?  
 I takt med at vores lagrede, personlige mem-
plex bliver større og større, kan vi også få øje på flere 
mønstre, ja, og dermed forstå mere. De fleste memer 
som vi kopierer, må vi altså antage giver mening for os; at de passer ind i 
nogle mønstre vi allerede har opdaget, og at de dermed bærer betydning. 
Ellers ville vi jo ikke fatte en brik af vores eget liv.  
 Behøver de mønstre at være klarovre? Det behøver 
de vel ikke at være? 
 Slet ikke. Tvært imod vil jeg mene at det er 
langt de færreste mønstre vi overhovedet ville være i 
stand til at udpege. Tag sådan noget som vores dag-
lige færd i trafikken. Færdselsreglerne kender vi re-
lativt klarovert, men selve vores adfærd og den måde 
vi hele tiden tolker de andre trafikanters mulige ad-
færd på, er vi jo ikke klarover. Det er nogle mønstre 
som vi ad åre har opsnappet uden rigtigt at være klarover det, simpelthen 
fordi vi igen og igen har bevæget os ud på vejene og forsøgt at komme hel-
skindet ud og hjem. 

We have taken it as established 
that after the brain arose in evolu-
tion by natural selection, which set 
up value constraints and major 
structures, each individual brain 
operates by a process of somatic 
selection. Instead of being guided 
mainly by a set of effective proce-
dures, it is governed by a degene-
rate set of effective structures, the 
dynamics of which allow its correl-
ated activities to arise by selection, 
rather than by the rules of logic. 

 
Clearly, if the brain evolved in such 
a fashion, and this evolution pro-
vided the biological basis for the 
eventual discovery and refinement 
of logical systems in human cul-
ture, then we may conclude that in 
the generative sense, selection is 
more powerful than logic.  

It is selection—natural and soma-
tic—that gave rise to language and 
to metaphor, and it is selection, 
not logic, that underlies pattern 
recognition and thinking in meta-
phorical terms. Thought is thus 
ultimately based on our bodily 
interactions and structure, and its 
powers are therefore limited to 
some degrees. 

.Our capacity for pattern recogni-
tion may nevertheless exceed the 
power to prove propositions by 
logical means. Indeed, conscious 
human thought can create new 
axioms, which a computer cannot 
do. This realization does not, of 
course, imply that selection can 
take the place of logic, nor does it 
deny the enormous power of 
logical operations. 

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

2000 
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 Flertallet af de memer vi praktiserer, er jo i det 
hele taget gentagelser. Til trods for at vi næsten hele 
tiden – i hvert fald i vores kultur – møder memer vi 
aldrig har set eller hørt før, så er det meste af dét vi 
foretager os jo gammelkendt materiale; tandbørst-
ning, kontorarbejde, slå græsplæne, køre bil, restau-
rantbesøg, aftenkaffe hos svigermekanikken eller tale 
i telefon; det består for det meste af memer du har 
udført tusindvis af gange. 
 Vi sammensætter og muterer dem bare, så de passer til sammenhængen? 
 Og evnen til at afgøre, hvad der passer til sammenhængen, hvad der er 
rigtigt eller forkert, er afhængig af din personlige modenhed, de mønstre du 
har været i stand til at opsnappe, og hvor godt du i det hele taget kender 
det memplex som dine memer skal udføres i; det vil sige den omkringvæ-
rende kultur. Hvis du er sammen med mennesker der deler dine memer; 
hvis I er fra samme kultur og har nogenlunde samme alder og uddannelse, 
så er det ikke det store problem. Men når du er på besøg hos svigermekanik-
ken, hvor I ikke deler de samme interesser, så er du – og de andre med – 
nødt til at tænke over, hvilke memer der passer til sammenhængen. Hvilke 
memer der giver betydning for dem man taler med.  
 Jeg skal være i stand til at gennemskue, hvad mine 
omgivelser forstår?  
 Hvis ikke jeres memplexer er stort set ens eller 
overlappende. For ellers giver dine ord og dine hand-
linger ikke mening. Og det gælder i alle menneskeli-
ge sammenhænge. Enten fordi nogles memplex er 
langt mere komplekst end andres – som for eksempel, 
hvis man taler med børn, eller hvis man som fagmand 
taler med lægfolk. Det kan også være at man står over 
for et memplex som er præcis lige så komplekst som dét man selv råder over, 
men hvor det bare ikke er muligt at finde fælles referencer eller berørings-
punkter. Forholdet mellem vestlig og kinesisk medicin, for eksempel. Begge 
memplexer er højkomplekse og virker, men på hver deres måde, og det er 
umuligt at oversætte fra det ene til det andet. Der er hverken memer eller 
mønstre som går igen. Kinesiske læger der er uddannet inden for begge sy-
stemer, kan praktisere begge former for medicin. Men jeg tvivler faktisk på 
at de kan implementere begreber og memer fra det ene i det andet. De kan 
nok praktiseres samtidigt, men der findes ganske enkelt ikke en parallel til 
det kinesiske energibegreb chi i vestlig medicin. Det er umuligt at oversætte.  

Language gets its power because it 
is defined relative to frames, proto-
types, metaphors, narratives, ima-
ges, and emotions. Part of its power 
comes from its unconscious aspects: 
we are not consciously aware of all 
that it evokes in us, but it is there, 
hidden, always at work. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 

Selection favours memes that exploit 
their cultural environment to their 
own advantage. This cultural en-
vironment consists of other memes 
which are also being selected. The 
meme pool therefore comes to have 
the attributes of an evolutionary 
stable set, which new memes find it 
hard to invade. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins, 1976 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

43 

 Det er dét som akupunktur påvirker, ikke? 
 Hvis chi overhovedet findes, og ikke bare er en samlebetegnelse for et 
diffust konglomerat af nervepåvirkninger.  
 Den betydning vi drager ud af andre folks handlinger og mem-aktivi-
tet, afhænger altså af de spejlneuroner og de memer og memplexer vi allere-
de har lagret i vores hjerner, og de mønstre som vi har nået at uddrage af 
hele molevitten. Og spørgsmålet er så, i hvor høj grad spejlneuronerne har 
forbindelse til det vi har lært eller tilegnet dig gennem livet. 
 Altså mine lagrede memer? – Det du siger, er at jeg 
skal kunne gennemskue, hvad mine omgivelsers spejlneu-
roner har at arbejde med? 
 Firkantet sagt, ja. Og hvad der er ret interessant, 
er at det ser ud som om spejlneuronerne også er akti-
ve, hvis du for eksempel læser en bog eller hører en historie. Vores evne til 
at identificere os med personer og deres handlinger er ikke kun visuel. Eller 
også er det bare fordi vi visualiserer personer for os, når vi læser eller hører 
om dem, og så er det med den visualisering som mellemregning at spejl-
neuronerne aktiveres. 
 Det korte af det lange er at vores spejlneuroner 
efter alt at dømme er et meget direkte bindeled mel-
lem omverdenen og vores evne til at drage mening, 
semantik, betydning ud af den, og grunden til at vi 
kan opnå denne form for mening, er embodiment og 
at dét vi ser, får en direkte forbindelse til vores moto-
riske system.  
 Som vi har lært at kende ved at ligge og putte fingre 
og tæer i munden på os selv, da vi var spædbørn? For at vi 
kunne lære at kende forskel på mig og ikke-mig. 
 Din hukommelse fejler ikke noget, hva’? 
 Og det allerførste mem vi kopierede, det kopierede vi fordi spejlneuroner sør-
gede for at vi spontant spejlede dét vi så. 
 Det var dér det hele begyndte.  
 Vi løber selvfølgelig risikoen for at reducere os 
selv ned i et tomrum, hvis betydning eller ”forståelse” 
blot er et spørgsmål om at det allerførste mem, den 
allerførste spontane kopiering af en anden persons 
handling, var en spontan spejling som nogle hjerne-
celler stod for, og at alt, hvad der fulgte derefter, blot var en byggen ovenpå, 
hvorefter vi en dag fandt et mønster.  Og dét mønster blev så udgangspunk-

Have you ever wondered why reading 
a good book can be almost as moving 
as events in real life? It may be 
because you use the same brain 
region to make sense of both. 
For your brain, it’s as good as being there 

NewScientist 16 August 2008 

We randomly assigned 166 partici-
pants to read either a short story by 
Anton Chekhov, The Lady wit the Little 
Dog, or a control text – a version of 
the story rewritten in documentary 
form. (…) 
We found that people who read the 
Chekhov story underwent larger 
changes in personality than those who 
read the control text – although the 
types of changes varied from person 
to person. Results from the emotions 
questionnaire indicated that the per-
sonality changes were mediated by 
the emotions experienced while read-
ing: a person’s emotional state is 
known to influence their scores on 
personality tests. (…) 

 

In our daily lives we use mental mo-
dels to work out the possible outcomes 
of actions we take as we pursue our 
goals. Fiction is written in a way that 
encourages us to indentify with at 
least some of the characters, so when 
we read a story, we suspend our own 
goals and insert those of a protagonist 
into our planning processsors. 

The Science of Fiction 
Keith Oatley, New Scientist 28 June 2008 
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tet for al anden forståelse og læring, og dermed dannelsen af vores person-
lighed. – Men bedre forklaring kan jeg ikke give. 
 End at alt dét jeg ved, kan, er og er klarover, er kom-
binationen af spejlneuroner, memer og motorisk erfaring? 
 Plus tid og interaktion med menneskene om-
kring dig, og din medfødte trang til at finde mønstre, 
samt de øvrige reaktioner som din krop udstyrer dig 
med: lyst, behag, smerte, afsky og den slags. Og der-
til alle dine reflekser, hormonelle udsving og større 
eller mindre talent i den ene eller anden retning.  
 Jeg er ikke ude i en behavioristisk reduktion af din menneskelighed, 
hvis det er dét du tror. Men et eller andet sted skal Jeget og klaroverheden 
om at-jeg-er og hvem-jeg-er samt forståelsen af verden jo begynde, og det 
må næsten nødvendigvis være ved spejlneuronerne og memerne.  
 Mødet mellem hjerne og kultur? 
 Mødet mellem hjerne og verden. Vi interagerer med natur, ting, dyr, 
fænomener og folk omkring os, og vi interagerer i og med det memetiske 
netværk vi fødes ind i; den kultur som vi bliver formet af og som stiller for-
klaringsmodeller til rådighed. Og dermed kommer vi også til den anden 
betydning af meaning: livsfylde. 
  Altså om tilværelsen er tom eller har et indhold? 
Meningsfuldt indhold? – Der fik jeg det vist bare til at gå i 
ring igen? 
 Ja. 
 Det er simpelthen umuligt at tale om mening som 
fænomen uden at støde ind i selve ordets betydning og 
snuble over sine egne ord. 
 Fordi vi er i gang med at definere noget ved 
hjælp af sig selv. Det kan man ikke, det giver altid 
problemer. 
 Betydningen af ordet betydning og meningen med 
ordet mening – og betydningen af ordet mening – for slet ikke at tale om meningen 
med ordet betydning – er memetiske konstruktioner, og når jeg så forsøger at få hold 
på det, så giver det ingen mening, men er i stedet fuldstændig som sådan et stykke 
vådt håndsæbe!  
 For det eneste vi har til rådighed for at få hold på memerne mening 
og betydning, er memer, hvis mening og betydning er memetisk. – De kan 
sikkert godt finde et ledigt værelse til dig nede ad gangen, hvis du spørger 
pænt… 

Interaktion med 
verden 

Det är en vanföreställning att vi får 
sinnesintryck – det är inget som ”trycks 
in” i huvudet på oss. Hjärnan är ingen 
passiv mottagare av bilder och ljud 
från omvärlden. Den söker aktivt efter 
mönster och den tolkar omvärlden. (...) 

Vi letar efter mönster, vare sig vi vill det 
eller ej, i alla möjliga sammanhang. I 
botten av vår förståelse finns biologiskt 
betingade mekanismer som kraftigt 
styr hur vi uppfattar omvärlden. Överst 
finns kulturella koder som man måste 
behärska för att kunna tolka konstverk, 
musikstycken, dikter osv. Men när vi 
väl kan koderna styr även de i hög 
grad vår uppfattning om kulturproduk-
terna. Vi ser och hör inte alla samma 
saker – det finns ingen ”objektiv” be-
skrivning av världen. Vi ser och hör 
vad vi kan. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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  Måske jeg bare skulle skynde mig tilbage og skrive om møbler og køkkengrej 
igen! 
 Ville det give mening? Altså meaning. Livsfylde. Og ville det have be-
tydning? Ville det få betydning? 
 I betydningen væsentlighed, effekt eller livsfylde? 
 Det er jo lige dét! 2 3 
 Hvis vi fortsatte sådan her, så ville vi opløse så me-
get betydning at livsfylden også ville begynde at gå i opløs-
ning? 
 Nu kører det virkelig for hende, hva’? Men det 
er faktisk en af de ting vi skal tale om med hensyn til 
livsfylden.  
 Den er nødt til at være forankret i betydningen; i semantikken. 
 Meningen i tilværelsen opstår – men hvad er det den opstår i kraft af? 
Forståelse er en forudsætning, men den er jo ikke nok.  
 De fleste af os jagter lykken, men i virkeligheden er det livsfylde vi er 
ude efter. Lykken er en midlertidig sensation som ville være utålelig i læng-
den. Den er en kemisk rus af endorfiner og diverse hormoner, og vores re-
ceptorer i hjernen ville brænde sammen, hvis vi rendte rundt og var ”lykke-
lige” hele tiden.  
 Ligesom Ecstacy gør? 
 Hjernen kan slet ikke tåle det. 
 Der er en tysk filosof, Wilhelm Schmid hedder 
han, som har skrevet en behageligt kort bog om lyk-
ken; Glück hedder den. Og som der står på omslaget: „Alles, was Sie dar-
über wissen müssen, und warum es nicht das Wichtigste im Leben ist.“  
 Den skal jeg vist lige have på dansk… 
 Kan du heller ikke tysk? 
 Så sig det igen. 

                                                 
2 Grunden til, at det hjælper at oversætte mening og betydning til f.eks. engelsk for at få afkla-
ret, hvad det er, man prøver at sige, det er, at sprogenes memetiske netværk er koblet forskel-
ligt sammen. Det enkelte ord har sine betydninger efter, hvilke andre ord, det står i relation til i 
form af synonymitet og antonymitet i det enkelte sprog. Altså er der en pointe i at lære flere 
sprog, fordi man dermed får chancen for at præcisere, hvad man egentlig tænker og forsøger at 
sige. Af samme årsag er det en katastrofe at så mange sprog uddør eller anglificeres, fordi det 
reelt fratager menneskeheden en masse præcisionsmuligheder i forhold til at udtrykke vores 
erkendelse.  
3 PS: Her Knallhatt er completely mistaken. Faktisk anglificering a det Danske sprog i höj grad har värt med til 
og präciser mulihederne for og udtryk sig paa dansk exclusively.  

Mening:  
livsfylde 

Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke 
ride, det er for stærk en Bevægelse; 
jeg gider ikke gaae, det er for an-
strængende; jeg gider ikke lægge mig 
ned, thi enten skulde jeg blive liggen-
de, og det gider jeg ikke, eller jeg 
skulde reise mig op igjen, og det gi-
der jeg heller ikke. Summa Summa-
rum: jeg gider slet ikke. 

Der erfüllte Leben ist dan gleichsam das 
Atmen zwischen den Polen des Positiven 
und Negativen. 

Glück 
Wilhelm Schmid, 2007 
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 Alles, was Sie darüber wissen müssen, und warum es nicht das 
Wichtigste im Leben ist. 
 Alt, hvad De behøver at vide om det… hvad? 
 ”Alt, hvad De behøver at vide om lykken, og 
hvorfor den ikke er det vigtigste i livet.” – Som 
Schmid bemærker, er han dog en anelse handicappet 
af det tyske sprog, fordi ordet Glück både betyder 
”held”, ”lykke” og ”glæde” på en gang. Så ligesom os 
må han gribe ud efter engelsk og fransk for overhove-
det at kunne få hold på, hvad det er han prøver at sige.  
 Men dét der er hans pointe, er at det ikke er lykken vi skal jagte, altså 
hverken heldet eller den berusende lykkefølelse, men den meningsfulde 
hverdag, det meningsfulde liv; livsfylden. 
 Problemet er bare at vores indre jægersamler er bygget til at finde 
livsfylden i en verden som så totalt anderledes ud. Og formentlig har vores 
forfædre aldrig nogensinde skænket det en tanke, om deres liv var lykkeligt 
eller meningsfuldt. De havde rigeligt travlt med at overleve. Desuden bliver 
spørgsmålet om mening i livet og den personlige lykke først relevant i det 
øjeblik vi bliver til reflekterede selvklarovre individer, reflekterede hvem-
jeger. 
 Altså teenagere?  
 Eller voksne. Børn er bare, de behøver ikke at lede efter indhold eller 
mening i tilværelsen. Det samme gjaldt vores forfædre. Verden gav rigeligt 
med mening som den var, og passede man ikke på, så var man slet ikke i 
verden mere, for så var man blevet aftensmad for et rovdyr af en art.  
 Ser vi på jægersamlerne, så var deres verden og liv kendetegnet ved 
meget få forandringer, en åndelighed vi dårligt nok kan forestille os, og for-
mer for samvær, kultur og ritualer som var direkte forbundet med naturen. 
Det er dét vores hjerner er bygget til at leve i. Den form for levemåde har vi 
udraderet og erstattet med noget andet som vi ikke har fundet fodfæste i 
endnu. 
 Og som er under konstant forandring. Så det bliver kun sværere at finde fod-
fæste og mening i den verden der ligger forude? 
 Præcis. Men hvad er det så der faktisk giver livsfylden? Og hvad får 
den til at forsvinde igen? Hvornår indtræffer den eksistentielle tomhed? 
Hvad er livsfyldens modsætninger? Hvad er dens modpol; dét som tømmer 
livet for indhold? Eller sagt på en anden måde: modsætningen der giver 
livsfylden væsentlighed, for havde den ikke været der, havde det menings-
fulde liv ikke været vigtigt. 

Neben dem Zufallsglück geht es also um 
ein Glück, das man das Wohlfühlglück 
nennen kann, happiness im Englischen, 
bonheur im Französischen, während es im 
Deutschen nur ein Wort für alle Glücke 
gibt, eine merkwürdige Sparsamkeit der 
ansonsten so reichen und differenzierten 
Sprache, die auf einen historischen Mangel 
an Interesse schliessen lässt: Es ging lange 
nur um Pflicht und eben nicht um Glück. 

Glück 
Wilhelm Schmid, 2007 
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 Hvis vi kan finde ud af, hvad der er ikke-mening, så 
kan vi også finde ud af, hvad der får livsfylden til at opstå? 
 Måske. – Nogen bud? 
 Manglen på sammenhæng? Det absurde? – Kaos? 
 Kedsomhed? 
 Mening versus kedsomhed? 
 Mangel på kærlighed. Følelsen af ikke at nytte noget. Afmagt. Plus de 
ting du nævnte: mangel på sammenhæng, uoverskueligt kaos man ikke kan 
få betydning ud af, samt overvældende begivenheder som vi ikke kan rum-
me på grund af deres gru eller omfang; amputation af minder eller overbe-
visninger der viser sig at være falske eller indholdsløse. 
 Desillusion? 
 Det kan alt sammen være med til at berøve os 
mening i livet.  
 Og fordi vi er meningssøgende mennesker – også i betydningen livsfylde – så 
kan vi ikke holde ud at leve, når den form for mening tages fra os? 
 Det er jo omhyggeligt lagrede memer som pludselig viser sig at være 
værdiløse, og det er ikke rart! Det er jo blandt andet den udfordring vores 
jægersamlerhjerner står over for i overgangen fra landbrugs-håndværks-
teenage-epoke til Homo liquens – Plus såvel som Minus: Vi kan ikke længe-
re bruge vores gamle erfaringer og memer.  
 Og vores hjerner er ikke tilstrækkeligt kvikke til at kunne skifte hele molevit-
ten ud? 
 Alene omfanget af de forandringer, krav til per-
sonlig udvikling, byernes størrelse, mængden af me-
mer vi forventes at håndtere over tid, mængden af 
information på nettet og i andre medier, antallet af 
mennesker vi møder i løbet af en dag eller et liv, om-
fanget af arbejdsopgaver på arbejdspladsen, kom-
pleksiteten i stort set alt, hvad vi omgiver os med; vores hjerner er bare ikke 
bygget til at håndtere det. 
 Og derfor går vi af og til i sort? 
 Og oplever stress, hvis ikke ligefrem depression.  
 For meget ”livsfylde” simpelthen? 
 Nej, for meget input, manglende overskuelighed og deraf følgende 
mangel på forståelig betydning. Eller det ”omvendte”: for en stor del af 
vores møjsommeligt lagrede memer bliver pludselig overflødige. Et hånd-
værk som vi måske har været det meste af vores voksenliv om at tilegne os, 
bliver pludselig erstattet af en maskine, og vores kunnen bliver fra den ene 

 

Eksistentiel tomhed / 
antitese 

Den gamle Gud, helt ”ånd”, helt 
ypperstepræst, helt fuldkommenhed, 
gik tur i sin have: der er blot det, at 
han keder sig. Mod kedsomhed kæm-
per selv guder forgæves. 

Hvad gør han? Han opfinder menne-
sket – mennesket er underholdende. 

Antikrist 
Friedrich Nietzsche, 1888 

Uoverskuelighed og 
proportion 

Sinn vermittelt Kräfte, Sinnlosigkeit aber 
entzieht sie: Das ist ein wesentlicher 
Grund für das Ausbrennen, den ”Burn-
out”, den so viele Menschen in moderner 
Zeit beklagen. 

Glück 
Wilhlem Schmid, 2007 
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dag til den anden ubrugelig og overflødig. I mindre skala gør det ikke så 
meget; hvis vi løbende bliver uddannet inden for vores fag, eksempelvis. 
Men hvis alt pludselig skal skiftes ud, så kan vi ikke håndtere det. – Talte vi 
ikke på et tidspunkt om de store typografstrejker i din barndom? 
 Hele typografhåndværket blev erstattet af offset tryk, og vupti: komplet ubru-
geligt memplex i titusindvis af hjerner over hele den avislæsende del af kloden? 
 Stolte familiefædres identitet, status og indtjeningsgrundlag revet 
væk under fødderne på dem. Hverken dét eller uoverskuelige mængder nyt 
kan vi klare. Kravene er ude af proportion med vores kapacitet, og vores 
reaktion er at vi mister grebet om det hele.  
 Vi bliver overvældede? 
 Og dermed magtesløse. Og magtesløshed gør 
livet meningsløst. 
 Indholdsløst – livsfyldeforladt? 
 De rette proportioner mellem begivenheder og 
vores fatteevne, eller mellem vores oplevelser og vo-
res muligheder for reaktion i det hele taget, er vigtige. 
De rette proportioner er væsentlige for vores evne til at håndtere livet, og 
hvad det har af krav til os.  
 Et andet eksempel er, når naturkatastrofer slår tusindvis af menne-
sker ihjel og ødelægger byer og landbrug: tilbage står de efterladte magtes-
løse og kan ikke gribe fat i nogen retfærdig årsag som giver mening; hver-
ken purpose eller aflæselig betydning.  
 Vi er overvældede på grund af omfanget, og fordi vi ikke har nogen indflydelse?  
 Og fordi de mennesker vi regnede med og byg-
gede vores liv op omkring, pludselig ikke er der mere.  
 En ting der ligner det lidt, er, når man ikke selv 
har indflydelse på sit eget liv. Det kan være, fordi 
man ikke kan overskue den situation man er i – fordi 
den er ude af proportion – men det kan også være, 
fordi man er undertrykt eller på anden måde ikke er 
et frit individ.  
 Er det dét som psykologer og socialrådgivere og den 
slags kalder at have ”magt over egen livssituation” eller 
noget i den retning? 
 Eller i hvert fald ”følelsen af magt over egen 
livssituation”. Hvis den forsvinder, risikerer folk at 
bukke under. Specielt hvis de andre ting som giver 
livsfylde, heller ikke er til stede. 

Afmagt  
Hvad er godt? – Alt, hvad der øger 
magtfølelsen, viljen til magt, magten 
selv i menneskene. 
Hvad er slet? – Alt, hvad der stammer 
fra svaghed. 
Hvad er lykke? Følelsen af, at magten 
vokser, at en modstand bliver over-
vundet. 

Antikrist 
Friedrich Nietzsche, 1888 

In a recent study, a researcher 
from King Saud University tackled 
the often-unmentioned subject of 
suicide in Saudi Arabia. In her 
study, which concentrated on fail-
ed suicide attempts in 2006, the 
researcher found out that 96 per-
cent of the cases involved women. 
She told Reuters that in the hospi-
tal where she works, they receive 
around 11 cases every month of 
women who have failed in their 
suicide attempts. So far, we are 
talking about survivors, but if the 
figures are correct, then we must 
assume that there are as many, if 
not more, who actually manage to 
kill themselves. The report says 
that most of those cases are filed at 
hospitals as drug overdose. 
http://www.arabnews.com/?page= 

7&section=0&article=105015&d= 
27&m=12&y=2007 

June 2008 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

49 

 En ting vi aldrig hørte om, dengang Mao i sin tid var Mr. Hot-shot 
blandt Vesteuropas såkaldte intellektuelle, det var selvmordsraten i Kina. – 
Kineserne hørte heller aldrig om den, men den var høj! 
 Fordi deres liv var meningsløse? 
 Ingen magt over egen livssituation og konstante krav fra partiledelsen 
som var umulige at opfylde: højere produktionskvoter med stadig mere og 
mere forkerte landbrugsteknikker og udsultede bønder som eneste arbejds-
kraft.  
 En anden ting som nemlig kan drive folk til 
vanvid og frarøve dem enhver form for magt over 
deres situation, det er, når der hele tiden stilles uop-
nåelige, ulogiske eller selvmodsigende krav.  
 Sult og vær glad! 
 Eller: ”Det er op til dig, om høsten bliver god!” 
”Men høsten afhænger jo af vejret!” ”Ja, og?” 
 Så mens jeg sad og lærte Den lille Røde udenad i 2. 
klasse, så var et totalitært memplex og dets håndhævere i gang med at borterodere 
enhver form for mening – både betydning og livsindhold – for milliarder af 
mennesker? 
 Helt så mange mennesker boede der nu næppe i de kommunistiske 
lande på det tidspunkt. Til gengæld var de fascistiske styrer i både Europa 
og Latinamerika lige så skrækkelige, så ja, lad os bare antage at et par mil-
liarder af Jordens befolkning gik rundt og følte at de ikke havde magt over 
egen livssituation, mens du gik i skole.  
 Og nu? 
 Formentlig lige så mange. Befolkningstallet er 
jo steget, og Homo liquens venter forude. Både 
Homo liquens Minus og Plus. Der er med andre ord 
mange hjerner som ikke kan finde mening i tilværel-
sen, og hvis du ganger det op, bliver det immervæk 
til nogle enorme spande frygt- og frustrationshormo-
ner som både ideologier og undertrykkelse af enhver anden art har afsted-
kommet gennem århundrederne. For slet ikke at tale om religionerne! 
 Men i stedet for at se på, hvad der frarøver os mening, så lad os vende 
tilbage til de ting som giver mening.  
 Det hænger vel sammen? 
 Sandt. Det er bare lidt underligt at sidde og definere hele spørgsmålet 
om mening i tilværelsen ud fra, hvad der ikke fungerer. 
 

Kinas første røde stat blev styret ved hjælp 
af terror og bevogtet som et fængsel. 
Man skulle have pas for at forlade sin 
egen landsby, og der var posteret vagt-
poster døgnet rundt. (…) 
Antallet af selvmord var så overvældende 
– selv blandt embedsmænd – at regimet 
blev nødt til at udtale sig om det offentligt 
med sloganet ”Selvmordere er de mest 
skammelige elementer i de revolutionære 
rækker.” 

MAO den ukendte historie 
Jung Chang, 2005 

To walk down the street with a stud 
in your nipple or penis—visible or 
not—is a statement of sexual self-
worth. Or, at least, as more than one 
kid has told me, “It’s the only thing 
we have left to be in charge of.” 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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 En ting som er med til at give livet mening, er 
sammenhæng. Mennesket er et holistisk væsen. Vi er 
analoge, ikke digitale. Den måde hvorpå vestlig tan-
kegang har splittet alting op i uafhængige enheder og 
fænomener, er vi slet ikke skruet sammen til at leve 
efter. Som jægersamlere og i landbruget, sådan som 
det var indtil for en generation eller to siden, der del-
tog alle på en eller anden måde i alle dagligdagens 
gøremål, og man var fælles om at skaffe føde til flok-
ken. Hele flokken delte memer. Nu er det børn for sig 
og voksne for sig. Ingeniører for sig og bønder for 
sig. Arbejde for sig og familie for sig. Kollegaen i den 
ene ende af kontoret kan ikke vikariere for kollegaen i den anden ende af 
kontoret. Professorer på den ene side af gangen aner ikke, hvad professorer-
ne på den anden side af gangen går og laver.  
 Men er arbejde og fritid ikke ved at smelte sammen? 
 Det er en løgn som trendguruer går og tror på. Dét som er ved at ske, 
er at en meget lille minoritet af det globale arbejdsmarked har så sjove jobs 
at det føles som en hobby, og at en stor del af deres arbejde kan udføres 
hjemmefra eller i form af møder på dejlige restauranter med hvide duge og 
langstilkede glas. Men for den store majoritet ser ni-til-fire ikke sådan ud. 
Blandt andet fordi det er syv-til-ni. For det andet er der jo intet af det her 
arbejde der kan deles med børnene eller den øvrige familie. Det kan godt 
være at far sidder hjemme ved computeren hele dagen, men han kan ikke 
bede børnene hjælpe sig, dét kunne fædrene for 50 eller 100 år siden, når 
der skulle fodres eller malkes eller gås til hånde på anden vis. 
 På landet. Ikke i byen. 
 Så kunne mødrene. Om ikke andet kunne børnene løbe ærinder til 
købmanden. Anyway, min pointe er at vi ikke kan bidrage med ret meget 
nyttigt til hinandens hverdag, medmindre det kan omsættes i penge, og 
derfor er der nogle sammenhænge og en fællesskabsfølelse som er væk. 
 Selv familien er blevet kommerciel? – Men er det ikke en meget naturlig kon-
sekvens af den øgede kompleksitet? Eller rettere: Er kompleksiteten ikke netop en 
konsekvens af vores specialisering? Og specialiseringen er dét der har skaffet os al 
den viden og de mange muligheder og færdigheder vi har? 
 Jo. Præcis. Men det giver ikke nødvendigvis livsfylde. Vores virke-
lighed er brudt op i specialiserede domæner, hvor man ikke kan oversætte 
viden, tradition, omgangsformer, begreber og vittigheder fra det ene om-
råde til det andet. Vi lever livet i en konstant bevægelse gennem en række 

Livsfylde: 
sammenhæng 

Der findes to former for tankegang – 
rumlig og lineær. Den ene er ikke 
bedre end den anden. Det er bare, 
hvordan du nu engang tænker. I 
lineær tankegang tager man én ting, 
derefter bliver man ved med at tilføje 
andre ting, indtil tingene tilsammen 
danner en helhed. Men i rumlig tanke-
gang tager man helheden, og så 
undersøger man, hvordan det blev til 
en helhed ved at se på de enkelte ting, 
den består af. 

Bear Heart 
Vinden er min moder, 1986 
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lukkede bokse eller kulturelle domæner, og hver gang vi går fra det ene til 
det andet, skal vi omstille os og efterlade en del af os selv, indtil vi vender 
tilbage næste gang.  
 Memplexer? 
 Hvad? 
 Det er afgrænsede memplexer? Vi bevæger os gen-
nem afgrænsede memplexer, og vi kan ikke overføre memer 
fra det ene plex til det andet? 
 Nu begynder hun sgu ligefrem at forstå mig 
bedre end jeg selv gør! Ja! Og derfor kan vi ikke dele oplevelser fra det ene 
memplex med folk fra det andet memplex, for de har ikke tilegnet sig de 
memer der skal til for at de kan forstå, hvad vi siger.  
 De forstår ikke memernes betydning? Vi kan ikke overføre mening mellem 
vores indbyrdes memplexer. – Præcis som vi ikke kan oversætte kinesisk medicin til 
vestlig? Og vice versa? 
 Præcis. Og var det ikke frøken journalisten der selv sad her i går mor-
ges og jamrede over at hun ikke kunne holde sin svigerfamilie ud, fordi I ik-
ke har noget at tale sammen om, og de bare vil høre om alle de kendte men-
nesker, du har interviewet?  
 Jeg er ”fremmedgjort”, med andre ord? 
 For det bliver man, hvis man ikke er sammen 
med mennesker man deler memer med. – Og i frem-
tiden bliver det kun værre! ”Fremmedtiden” kunne 
vi måske ligefrem kalde det. 
 Vi har altså brug for sammenhæng for at finde 
mening i livet, og en af de helt fundamentale sam-
menhænge som vi har mistet i vores kultur – og som 
over halvdelen af jordens befolkning må formodes at 
have mistet med os, eftersom det nu er over halvde-
len af jordens befolkning der bor i byer og ikke på landet – det er vores 
forbindelse til naturen. Som art er vi blevet til i og af naturen, vi er tunet til 
at indgå i symbiose med den, og det har alle dage været et af vores 
grundvilkår at være underlagt den. 
 Og derfor stresser vi af i naturen? 
 Derfor nyder vi at sidde og kigge ud over ha-
vet eller op på skyerne eller hen over bølgende korn-
marker. Det er den slags omgivelser vi er program-
meret til at befinde os i.  
  Det er vores naturtilstand, med andre ord? 

Ein Grundproblem des modernen Verlus-
tes an Sinn erweist sich aber bereits hier: 
Der Verfall der Sinne in der technischen 
Welt zieht ein Verschwinden von sinnli-
chem Sinn nach sich somit ein Schwinden 
des Zusammenhangs von Selbst und Welt. 

Glück 
Wilhelm Schmid, 2007 

Livsfylde:  
natur 

Those who have no garden at 
home have a significantly higher 
sensitivity to stress, SS. That is, 
they suffer from stress on signific-
antly more occasions per year than 
do those who have access to a 
garden. 

A Garden at Your Doorstep May 
Reduce Stress  

Ulrika A. Stigsdotter and Patrik Grahn 
www.sl.kvl.dk/upload/paperiv.pdf 

September 2008 

The universal favorite color for all 
people appears to be blue (…). "On 
top of that, females have a pre-
ference for the red end of the red-
green axis, and this shifts their 
color preference slightly away from 
blue towards red, which tends to 
make pinks and lilacs the most 
preferred colors in comparison 
with others," she (Anya Hurlbert of 
Newcastle University, UK) said. 
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 I bogstaveligste forstand! Og både som jægersamlere og som animis-
tiske bønder havde vi oplevelsen af at vi indgik i en helhed med al denne 
natur. Vi fik mening ud af den. 
 Betydning eller fylde? 
 Både-og. Eller rettere sagt: livet var næppe gået hen og blevet me-
ningsløst endnu, så det var kun betydning de i en eller anden grad var klar-
over at de hentede ud af den. 
 De tolkede vejr og vind og fangstdyrenes kommen 
og gåen som åndernes værk; de læste betydninger ind i na-
turen som ikke var der? 
 Menneskehjernen har vanskeligt ved at holde 
fri! 
 Der er altså en meget væsentlig del af dét at væ-
re menneske som vi har amputeret os selv fra, nemlig 
naturen, og derfor er der en sammenhæng med vores 
omgivelser som vi har mistet. Vores jagt på mening 
er derfor næsten dømt til at gå galt. Også selvom vi 
måske ikke ligefrem klarovert går og savner naturen. 
Dér hvor det for eksempel også spiller ind, det er i forhold til vores mad.  
 Fra jord til bord – der er overhovedet ingen sammenhæng længere?  
 Børn aner ikke, hvor tingene i køledisken kommer fra, og hvis de en-
delig har været på besøg på en gård, så er det sådan en ”bondegård” med 
geder og kameler, og hvor de allerhøjst kan få lov til at klappe nogle af hun-
dehvalpene. Eller ride en tur på en pony. Ikke noget med at muge gødning, 
frygte for flyvehavre, tørke og mundogklovsyge eller selv nedlægge aftens-
maden med bue og pil og i det hele taget være underlagt naturens luner. 
 Efter at man har bedt til både guder og ånder og dan-
set rundt i ekstase for at være sikker på at vi alle sammen 
kunne gå mætte i seng igen… 
 Forestil dig moderne børn der er vokset op med 
pasteuriserede æggeblommer og æggehvider i de der 
små bægre. Det kræver immervæk en livlig fantasi at 
forestille sig den ”naturlige indpakning”, hvis man 
ikke ser et helt, hårdkogt æg fra tid til anden, og selv 
da er der ikke meget logik i påstanden om at den 
hvidgule kugle er kommet ud af en høne. 
 Nej, det virker godt nok lidt bizart, hvis ægget kommer før hønen, så at sige. 
 Hvis fremtidens børn kun kender de pasteuriserede bægre og får at 
vide at æg kommer fra hønsene, og de ser et billede af en høne, tror de så at 

To begin to address whether sex 
differences in color preference 
depend more on biology or culture, 
the researchers tested a small 
group of Chinese people amongst 
the other 171 British Caucasian 
study participants. The results 
among the Chinese were similar, 
(…), strengthening the idea that the 
sex differences might be biological. 
The explanation might go back to 
humans' hunter-gatherer days, 
when women--the primary 
gatherers--would have benefited 
from an ability to key in on ripe, red 
fruits. 

http://www.sciencedaily.com/  
releases/2007/08/070820120720.htm 

August 22nd 2007 

The land itself is the ever-vigilant 
guardian of right behavior within 
traditional Apache culture. Accord-
ing to Mrs. Annie Peaches, a seventy-
seven-year-old Apache woman: 
The land is always stalking people. 
The land makes people live right. 
The land looks after us.  
The land looks after people. 

The Spell of the Sensuous 
David Abram1996 
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hønen skider hvide og blomme ud i to forskellige stråler? – Eller at der er 
henholdsvis hvide og gule høns? 
 Plus de lysegule som leverer ”hele” æg. – Vi er bare blevet fuldstændigt af-
koblet fra vores helt basale livsfundament? Og derfor jagter vi rundt efter mening? 
 Af både den ene og den anden slags. Sammenhæng er en vigtig faktor 
i vores søgen efter mening, både i form af at de enkelte områder i vores liv 
er nødt til at have forbindelse med hinanden, og i form af at vi har et behov 
for at hænge sammen med den natur der omgiver os. 
 En anden sammenhæng som er nødvendig for 
at vi har mening i tilværelsen, er naturligvis den til 
andre mennesker. Vi er sociale væsener. Vores hjerner, 
sprog og kognitive evner voksede ud af behovet for 
at holde styr på alliancerne i flokken og af sladder, så 
vi bliver simpelthen skingrende sindssyge, hvis vi 
ikke kan involvere os i andre mennesker og også ger-
ne deres slibrige skyggesider.  
 Mutters alene giver livet ingen mening? 
 Al ugebladssladder og Facebook er rene 
abehjerne-guf! Det er det nære og det trivielle vi lever 
for. Derfor skal vi have fat i Schmid og hans Glück 
igen. Han kigger nemlig på alle de relationer vi indgår i, eller som vi burde 
indgå i, dersom livet skal give mening. I stedet for relationer kunne man 
også tale om tilhørsforhold.  
 Det lyder ligesom af lidt mere… 
 Familie er naturligvis vigtig. Han nævner børn, men resten af slægt-
ningene bør vel også regnes med. I hvert fald nogle af dem. 
 Venner, siger han, er også vigtige. Mennesker man kan regne med, 
når det af og til går skævt. – Så dér falder Facebook og sladderbladene jo 
nok en anelse til jorden. Men illusioner kan jo være substitut for meget.  
 En hjemstavn, har han også med på listen, for 
dels knytter man sig til de omgivelser man vokser op 
i, og desuden har man en form for fællesskab med 
folk fra samme egn, som man ikke har med nogen 
andre.  
 Selskabelighed, fremhæver han også, og hans 
argument er at man har behov for at være sammen 
med andre under ”rituelle” forhold. – Nu er dansk 
selskabelighed jo næppe den mest ritualiserede, så vi 
kan have vanskeligt ved helt at fatte, hvad det er han hentyder til. Men 

Livsfylde:  
tilhør 

Status in goth culture is dependent 
on one’s level of commitment to the 
style and the martyrdom that may 
result. (…) 
For the modern ”primitives” piercing 
is an initiation. Without facial pierc-
ings, you haven’t demonstrated a 
commitment to the tribe. The more 
daring the piercing, the more status 
one can gain.  

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 

Almost everyone in the world, just 
150 years or so ago, knew that they 
were going to spend their lives right 
where they were born or some-
where nearby, perhaps in the next 
village. Everyone knew they would 
do for a living what their parents 
did for their living or something 
very similar. And everyone knew 
that, if they behaved themselves, 
they would be transformed to a 
better world after they died. 
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selvom vi har forkastet store dele af selv den mest nødvendige bordskik, og 
fester på dansk som regel blot er en undskyldning for at drikke sig sanseløst 
beruset, så har vi alligevel stadig fester, hvor der er traditioner og regler. 
 Som for eksempel? 
 Bryllupper, guldbryllupper og konfirmationer 
og den slags, hvor der er rækkefølge i retterne, om-
delte sange, toastmaster og forskellige ritualer, alt 
efter hvilken fest det er. Fordelen ved den slags ritu-
aler er jo at selvom man kommer som ny og ikke ken-
der et øje, eller to familier skal være sammen med 
hinanden for første gang, så fungerer ritualerne som socialt smøremiddel. 
Vi er ikke blot sammen; vi har noget at være sammen om. 
 Og? 
 Det skaber et fællesskab, også med folk vi måske ellers ikke kunne 
drømme om at spendere en hel aften sammen med. 
 Kiksede onkler, for eksempel? 
 Kiksede onkler, kedelige tanter, sure bedsteforældre – you name it. 
Men det gør at vi får set hinanden og plejet vores rødder – alene dét giver 
mening – og det betyder også at der qua arrangementets karakter allerede 
er en social kontekst, når de første gæster ankommer. Du og de øvrige gæs-
ter skal ikke hver især yde jeres for at definere, under hvilke præmisser I nu 
skal være sammen hele denne aften og en god bid af natten. Til trods for at 
mange slet ikke kender hinanden, så er der alligevel et fællesskab fra første 
øjeblik. 
 Og det er ritualernes skyld? 
 Dét og en fælles forventning om noget rituelt. – Hvor mærkeligt ordet 
”ritual” end måtte lyde i den forbindelse.  
 Samarbejde er også en af de ting Schmid nævner, og arbejde i det hele 
taget, samt dét at have et fag.  
 At kunne noget? Og at kunne det sammen med an-
dre? 
 Jeg tror at ét af de mest fundamentale menne-
skelige behov er følelsen af at gøre nytte. 
 At andre kan bruge én? 
 Kan man forestille sig noget værre, end at alle 
andre mennesker sagde: ”Dig behøver vi ikke. Du er 
faktisk overflødig.” 
 Som er dét vi siger til arbejdsløse og bistandsklienter? 
 Og førtidspensionisterne og alle dem der bare er en lille smule for 

The twentieth century has eroded, 
often destroyed, these and other 
certainties. The loss of these ele-
mental certainties may have provid-
ed for the most heavily ideological 
half-century, followed by the most 
fiercely selfish, hedonistic, gadget-
oriented half-century. 

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 

Livsfylde:  
nytte 

Det er, hvad jeg har set: Det er 
godt og rigtigt at spise og drikke og 
nyde frugten af alt det, et menne-
ske slider med under solen i det 
korte liv, Gud har givet ham; det er 
hans løn. 

Prædikerens bog 5:17 
100-tallet fvt. 
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langsomme. At kunne bidrage til fællesskabet og fremstille noget som andre 
synes er godt eller vigtigt, dét tror jeg ikke man kan overvurdere! 
 Det lyder også lige pludselig helt forfærdeligt, hvis det faktisk var sådan at 
ingen havde brug for det man kan. Eller brug for én som person. Ens blotte tilstede-
værelse. 
 Hvis man slet ikke blev savnet, hvis man forsvandt.  
 Ikke sjovt! 
 Slet ikke sjovt! Hvilket selvfølgelig leder os hen 
på kærligheden. Både den man får, og den man 
giver. 
 Uden hvilken det hele virkelig kan være lige meget! 
 I første omgang er det naturligvis vigtigt at man 
er blevet elsket og forstået som barn. At man har op-
levet kærlighed, omsorg, opmærksomhed og aner-
kendelse fra sine forældre og øvrige omgivelser. 
 For at komme bedst fra start er det vigtigt at 
ens forældre og øvrige voksne omgivelser har opda-
get, hvilke unikke personlighedstræk man har, og at 
de har forsøgt at tilrettelægge opdragelsen, så den passer til ens behov. Ikke 
forstået på den måde at barnet konstant skal have sin vilje, eller at omgivel-
serne skal indrette sig efter barnet, men at man må bruge forskellige opdra-
gelsesmetoder, alt efter hvordan det enkelte barn er. Alle børn har behov for 
omsorg og kærlighed, og de skal have belønning, når de er dygtige eller i 
det hele taget arter sig, så man kan være stolt af dem. Når de gør noget rig-
tigt, så må man aldrig glemme at sige det til dem! Husk dét, hvis det en dag 
skulle lykkes dig at sætte nogen af dem i verden: der er i virkeligheden ikke 
noget børn hellere vil, end at gøre deres forældre stolte!  
 Men dertil kommer at børnene skal opdrages forskelligt. Nogle børn 
skal have det ind med skeer, andre har bedst af blot at få lidt vejledning og 
så finde ud af resten selv. Nogle børn har behov for udfordringer, andre 
børn har behov for beskyttelse og skal have lov at være pjevsede, og nogle 
børn når man længst med med fornuft og ræsonnementer. – Alle børn har 
selvfølgelig behov for lidt af det hele, men det skal afvejes forskelligt for at 
virke. 
 Du er ikke tilhænger af ”fri børneopdragelse”? 
 Nej, det ved grød jeg ikke er! Frihed inden for visse rammer, ja – ger-
ne vide rammer! – men ungerne er kun trygge, hvis de er klarover, hvor 
rammerne er, og grænserne går. Udfordringen for den der opdrager, ligger 
så i at finde ud af, hvordan man får hvert enkelt barn med sin individuelle 

Livsfylde:  
kærlighed og 
forståelse 1 

Katherine: 
I never saw a beter fashioned gown, 
More quaint, more pleasing, nor more 
commemorable. 
Belike you mean to make a puppet of 
me. 
Petrucio: 
Why true, he means to make a puppet 
of thee. 
Tailor: 
She says your worship means to make 
a puppet of her 
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personlighed til at holde sig inden for de rammer. På den måde kan man til-
lade sig at have dem med ud blandt andre mennesker, uden at de tager livet 
af deres omgivelser – en egenskab som i længden ruster dem til at stå på eg-
ne ben som voksne. Udfordringen kommer så for alvor, når man har to eller 
flere unger med forskellige behov og personligheder, og man gerne vil over-
leve en uge i sommerhus i regnvejr! Specielt, når man har været så letsindig 
at lade den ene få en kammerat med… 
 Hvis børnene er vokset op med en kærlig accept af deres personlig-
hed, er der al mulig grund til at tro at de får en god selvfølelse og kan 
fungere som hele mennesker, når de kommer i den alder, hvor spørgsmålet 
om livsfylde dukker op.  
 De kan finde mening i dem selv, måske ligefrem? 
 De har i hvert fald et Selv der er rustet til at 
håndtere den mening der er at få. Fordi de ikke tviv-
ler på deres egen dømmekraft. Hvis der er overensstemmelse mellem de 
behov barnet har, og den måde omgivelserne reagerer på barnet på, så op-
lever det at dets egne følelser er sande og bliver bekræftet af omgivelserne. 
Omgivelserne har ”set” barnet og forstået det. Hvis omgivelserne ikke ”ser” 
barnet og ikke forstår det, så er verden et meget meningsløst sted at ophol-
de sig. – Meningsløst i betydningen ”betydningsløst” forstået som uafkode-
ligt. 
 Ikke ”betydningsløst” i betydningen ”uvigtigt”, men i betydningen uforståe-
ligt? 
 Præcis. For at barnet kan tolke og forstå omgivelserne, så er omgivel-
sernes reaktion på barnets følelser og behov nødt til at bekræfte barnets fø-
lelser og behov. Hvis ungen tuder oprigtigt, og vi som voksne siger: ”Nej, 
du er da ikke ked af det!” eller ”Pjat med dig, det gjorde da ikke ondt!”. El-
ler hvis barnet er stolt af et eller andet det har lavet i skolen, og vi andre 
rakker ned på det eller misforstår det og måske roser det for den forkerte 
ting – farven, for eksempel, i stedet for at opdage at kreationen er en aldrig 
tidligere set type knagerække til rumvæsener – så begynder barnet at tvivle 
på sin egen dømmekraft. På den måde bliver al jagt på betydning meningsløs.  
 Formålsløs? 
 Suk. Ja. Selvfølgelig er der plads til at vi fra tid til anden misforstår 
poderne og kommer til at sige noget dumt, men det er vigtigt at vi rammer 
rigtigt i flertallet af tilfældene.  
 At vi som børn oplever at verden forstår os? 
 For så får vi også forudsætningerne for at forstå verden.  
 Selv voksne kan det jo drive til vanvid, hvis vi oplever verden på en 

EEEEEEmil ! 
Astrid Lindgreen 
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bestemt måde, og omgivelserne er ude af stand til at bekræfte det. En af de 
gange jeg var indlagt i længere tid, lå der en smertepatient på afdelingen. 
Lægerne kunne ikke finde en fysisk årsag til smerten og begyndte at over-
bevise staklen om at hun bare bildte sig den ind. Det havde stået på et par 
år, og nu anede hun ikke, hvad hun skulle stille op og begyndte at tvivle på 
at det overhovedet gjorde ondt. – Når nu lægerne sagde at det ikke gjorde 
ondt! 
 Det måtte hun vel være den nærmeste til at vide? 
 Det skulle man tro. Men de havde både scannet og røntgenfotografe-
ret og jeg-skal-komme-efter-dig, og de havde ikke fundet det mindste tegn 
på en fysisk tilstand som kunne give smerter.  
 Så gik det jo hverken værre eller bedre end at en ny læge på afdelin-
gen fik den geniale idé at sende kvinden til en helt anden type undersøgel-
se, og vupti! viste det sig at hun havde et eller andet sjældent syndrom som 
altså kunne give tarmsmerter. Det var desværre begrænset, hvad de kunne 
gøre ved smerterne, men kvinden fik lige pludselig bekræftet at hun ikke 
gik og bildte sig ting ind og var ved at blive skør. Hendes opfattelse blev 
bekræftet af omgivelserne, og pludselig var hun en helt ny kvinde. – Og 
hendes mand der havde været pissesur over hendes evindelige jamren, gik 
rundt og så totalt fåret ud, indtil han fik givet hende jordens største und-
skyldning. 
 Det er altså vigtigt at vi får bekræftet vores oplevelse af verden af om-
givelserne, og dét at vi har været elskede som børn, betyder desuden at vi 
kan gå frejdige ud i livet med en følelse af at vi har en plads i verden. Vi be-
høver ikke at retfærdiggøre at vi er her. Det giver selvsikkerhed. – I over-
drevet mængde giver det selvoptagne møgunger og selvfedme, og dét bi-
drager selvfølgelig ikke til succes i livet, men i den rette mængde bliver man 
til en omgængelig og ordentlig person. Man bliver i stand til at indgå i sun-
de forhold som voksen. Derfor er den bedste gave man kan give sine børn, 
at gøre dem til hele, betænksomme og respekterede mennesker som har let 
ved at få venner. Derudover skulle de naturligvis gerne kunne brødføde sig 
selv og huske deres gamle fars fødselsdag, men det kommer i virkeligheden 
i anden række! 
 Og hvis det lykkes, så kan de også finde mening i livet? 
 Så har de i hvert fald de bedste forudsætninger. Alt muligt andet kan 
naturligvis gå galt.  
 At det ikke bare er noget humanistisk pis jeg sidder og fyrer af, er der 
faktisk videnskabeligt belæg for, og det gælder ikke bare os, det gælder 
også chimpanser og rhesusaber. 
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 Hvis de ikke får kærlighed og omsorg, så får de hel-
ler ingen venner som voksne? 
 Taget i betragtning, hvor meget vi talte om 
chimpansernes sociale færdigheder i tirsdags, så er 
din ironiske undertone i stemmen yderst upassende!  
 Fordi? 
 Der er lavet forsøg, hvor nyfødte rhesusaber 
blev fjernet fra deres mødre og placeret i et rum med 
to surrogatmødre; det vil sige nogle dukker af hønse-
net. Den ene dukke var forsynet med en sutteflaske 
med mælk, og den anden var beklædt med plys – men 
uden sutteflaske. Hvilken af de to ”mødre” tror du nu de små rhesusaber 
valgte? Ståltrådsmor med mad eller bløde plysmor uden mad? Næring eller 
tryghed? 
 Trygheden og plysdukken? 
 Traditionel, forskning – som på dét tidspunkt var styret af behavior-
ismen – der ligger en ironi her: adfærdsforskningen var styret af behavioris-
men! – traditionel forskning sagde at små abeunger naturligvis ville klamre 
sig til sutteflasken! Dyr blev betragtet som refleksstyrede automater der åd, 
sked, formerede sig og døde.  
 Derfor var det en stor sensation, da de små rhesusaber ubetinget valg-
te den bløde, varme, trygge dukke, og kun gik hen til ståltrådsdukken, når 
de var sultne.  
 Da abeungerne imidlertid overhovedet ikke mødte hverken andre 
aber eller anden form for tryghed gennem hele opvæksten, blev de totalt 
neurotiske, og da de nåede voksenalderen, var de bimlende bamlende sinds-
syge og nægtede pure at parre sig eller opføre sig normalt på anden vis. 
 Ikke mange venner dér? 
 Deres hjerner og følelser tog simpelthen skade 
af det. Eller rettere: isolationen gjorde at deres hjer-
ner og følelser ikke kunne udvikle sig normalt.  
 Harry Harlow hed manden der opfandt det bar-
bariske eksperiment, men hans konklusion var sådan 
set fin nok: aber – og dermed mennesker – kan ikke 
leve uden tryghed, omsorg og kærlighed, og når vi be-
røves begge dele, bliver vi aldrig hele indeni, og vi 
kommer aldrig til at fungere sammen med andre. Ud 
over vores medfødte potentialer er vi i allerhøjeste grad 
et produkt af det sociale netværk som vi fødes ind i.  

 

Monkey love 

Chimpanzees reach out to cuddle 
stressed friends, suggesting it’s not 
just humans who feel empathy. 
Following a fight between two individu-
als, the chimp on the receiving end of 
aggression tends to spend more time 
scratching and grooming itself—both 
indicators of stress. This behaviour 
subsides if the fighters subsequently 
reconcile. Yet chimps don’t always 
make up, and sometimes a third chimp 
will step in to comfort the distressed 
party. 

Empathy is not just a human trait 
NewScientist, 21 June 2008 

In another study, Harlow found 
that young monkeys reared with 
live mothers and young peers 
easily learned to play and socialize 
with other young monkeys. Those 
with cloth mothers were slower, 
but seemed to catch up socially by 
about a year. Babies raised with 
real mothers but no playmates 
were often fearful or inappropri-
ately aggressive.  Baby monkeys 
without playmates or real mothers 
became socially incompetent, and 
when older, were often unsuccess-
ful at mating. Those unsocial fe-
males that did have babies were 
neglectful of them. 
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 Eksperimentet har gudskelov aldrig været ud-
ført på mennesker – hvis man altså fraregner Ceau-
sescus rumænske børnehjem, men der blev børnene 
jo også netop skingrende hamrende psykotiske eller 
autistiske, eller hvad det nu var de blev. Det har hel-
ler ikke været udført på chimpanser. Til gengæld har 
man studeret både chimpanserne og deres sociale 
relationer i naturen og i fangenskab, og der er ingen 
tvivl om at de har brug for hinanden og hinandens 
kærlighed. Man har sågar observeret chimpansemød-
re der viste tegn på dyb, dyb ulykke over en død ny-
født unge og bar rundt på den, indtil ungen begyndte at gå i forrådnelse.  
 Så uden kærlighed, ingen mening i tilværelsen? Hverken under opvæksten, 
eller når vi er voksne? 
 Nemlig. Gak til rhesusaben og bliv viis! Og dét 
man kan se både hos os selv og hos aberne, det er at 
det ikke er nok at få kærlighed, man er også nødt til 
at have nogen at give til.  
 Gudskelov følges de to jo som regel ad; vi giver 
og modtager kærlighed på en gang ganske spontant. 
Men skulle det glippe med at få kærlighed, og begyn-
der livet at virke tomt og meningsløst, så er der fak-
tisk hjælp at hente ved at finde nogen, man kan tage sig af. 
 ”Hvis du tror du har det skidt, så find én der har det værre”? 
 Man skal ikke komme her og tro på kærligheden, hva’! Hvad var lige 
dét for en kyniker der stak sit grimme, grumme fjæs frem dér?! 
 Var det ikke dét du sagde? 
 Det var én tolkning af dét jeg sagde. Hvad jeg 
mente var: hvis du synes livet er tomt, så gå ud og 
find et indhold! Og i den forbindelse er andre men-
nesker et fremragende indhold! En del af dét at være voksen, er at man 
giver af sig selv til andre og ikke bare forventer at få hele tiden.  
 Det er kun børn der kan tillade sig dét? 
 Og i virkeligheden kun ret små børn. Det gør ikke noget at man viser 
børn at man forventer at de tager hensyn til andre og udviser omsorg og 
omtanke. Vuggestuealderen er et godt tidspunkt at begynde. Det er jo i vir-
keligheden dét man gør, når man lærer dem at sige undskyld, hvis de får et 
af de andre børn i sandkassen til at græde. Især hvis man supplerer med 
klassikeren: ”Hvordan tror du Ole har det, når du gør sådan?” 

From his studies, Harlow conclu-
ded that sex alone did not drive 
societies, nor did mother love en-
able individual social relations. 
Rather, normal sexual and parent-
al behavior depended on a wide 
array of affectional ties with peers 
and family early in life. 

http://www.pbs.org/wgbh/aso/ 
 databank/entries/bhharl.html 

September 2008 
OBS!  
Du kan se Harlow’s abe-dukke-
eksperiment på Youtube – bare 
skriv Harry Harlow i søgefeltet 

Livsfylde:  
kærlighed og 
forståelse 2 

Love is not only blind, it also blinds us 
to the charms of anyone other than 
our beloved. That’s the conclusion of 
an experiment designed to separate 
the roles of love and lust in keeping us 
on the sexual straight and narrow. 

Beyond Belief 
New Scientist, 22 March 2008 

 

Når man har et godt formål og man 
søger at opfylde det formål, så gør det 
livet værd at leve. 

Vinden er min moder 
Bear Heart, 1986 
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 Mens Ole sidder stortudende og rød i bærret med tårerne trillende ned ad 
kinderne. – Vi lærer dem at se sig selv udefra? 
 Det er blandt andet dét god opdragelse går ud på. Hvordan skal de 
ellers nogensinde blive voksne med mange venner? 
 I det hele taget gør det ikke noget at man en 
gang imellem får et eksistentielt los i røven og bliver 
tvunget til at tage sig af andre. Dels giver det jo me-
ning for en selv, men det er jo også med til at gøre livet meningsfuldt for 
dem man tager sig af. Hvis man altså ikke bare trænger sig på og er utålelig. 
Igen handler det om at kunne se sig selv udefra. Men når det nu ligefrem er 
videnskabeligt bevist at vi bliver sindssyge af mangel på kærlighed, og ver-
den er ved at drukne i fladskærme og cappuccinomaskiner og blive totalt 
gak, så var det måske bare om at komme i gang!  
 ”Make love, not war!”? 
 Jeg hører udmærket din ironi! – Undrer du dig 
stadig over at jeg valgte en kogegrejsjournalist fra et 
dameblad til at lave det her interview? 
 Vores samtale er i virkeligheden sådan en slags eksistentiel nødhjælpspakke? 
Har du tænkt dig at frelse mig fra mig selv? 
 Sagde hun, iført et temmeligt anderledes outfit i dag end i mandags, 
og medbringende frokostkalorier nok til at brødføde en hel damebladsre-
daktion i en måned! – Hvornår har du sidst fået tre fulde måltider mad på 
en dag, fire dage i træk? 
 Jeg freelancer, og sandwiches fra den lokale er blevet en overspringshandling.  
 Og du bliver ikke flommefed? 
 Hvis jeg ikke træner regelmæssigt, jo. Men det gør jeg så. – Og siden du nu 
spørger: jeg har taget to kilo på siden i mandags! 
 Det var godt! Kvinder skal helst have sul på kroppen!  
 Det var kærligheden vi kom fra! Spejlsiden af at give kærlighed er at 
være i stand til også at tage imod den. Ikke blot som barn, eller som voksen, 
sådan som man normalt oplever den fra sin familie og sine nærmeste, men 
også der, hvor det er uvant eller måske kejtet. En meget vigtig del af dét at 
være voksen og kunne finde mening i livet er at kunne være sårbar og bede 
om hjælp og også tage imod den. 
 Så man ikke bare holder facaderne oppe? 
 At turde vedkende sig at man har behov for 
andre mennesker, er faktisk ret meningsfyldt. Ikke 
blot når man ligger i gips fra halsen og ned, fordi 
man er blevet kastet af en hest. 

Som vi har set, er det medfølelse der gør 
vores liv meningsfyldt. Medfølelse er 
kilden til al varig lykke og glæde. 

Tanker for det nye årtusinde 
Dalai Lama, 1999 

Sæt, at man måler medlidenheden 
efter værdien af de reaktioner, den 
plejer at frembringe, så fremstår 
dens livsfarlige karakter i et endog 
mere klart lys. 

Antikrist 
Nietzsche, 1888 

Livsfylde:  
at turde modtage 

Ein Selbst, das zu sehr mit sich 
beschäftigt ist, verfügt nich über 
die Ressourcen, sich Anderen und 
Anderem zuwenden zu können. 

Glück 
Wilhelm Schmid, 2007 
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 Det var en overvindelse? 
 At miste førligheden i benene, at ligge med kateter og ikke vide om 
man skal gå med stomi resten af sit liv, at have ondt blot man blinker med 
øjnene, at klø som ind i helvede over hele kroppen, at se karrieren og hele 
ens selvbillede sidde i vindueskarmen klar til at forsvinde ud i det blå for 
evigt, dét og en hulens masse andre ting var til at komme overens med. 
Men at være totalt afhængig af alle de mennesker man selv var vant til at 
forsørge, rådgive, tage hånd om, hjælpe, give ros og skælde ud, dét var 
næsten ikke til at bære. At sygeplejerskerne vaskede mig og skiftede drop 
og gav mig mad, det var en del af vilkårene. Men da Bo madede mig første 
gang… 
 Bo er din søn? 
 Første gang kunne jeg slet ikke få maden ned.  
 Det var en gammel, rutineret havgasse af en oversygeplejerske som 
vidste, hvad der foregik. Hun bad Bo gå ud et øjeblik, mens hun skulle 
”skifte forbinding”, som hun sagde. Jeg skal lige love for at jeg blev skiftet! 
 Og lærte at tage imod? 
 Hun satte sig ned ved siden af sengen og begyndte at made mig. 
Mens hun fortalte, hvor stolt jeg skulle være af at have opdraget sådan en 
god og voksen søn der kom på besøg og gav sig til at made sin far. Det 
vidste jeg jo godt. Men jeg var ikke parat til at tage imod.  
 Hun sagde at du skulle lade Bo made dig? 
 Hun fortalte en historie om en gammel flodhest, en masse irriterende 
myg og en lille pipfugl som sad på flodhestens ryg og spiste myg. Til trods 
for at det gjorde satans ond over det hele, kom jeg til at grine så meget at jeg 
til sidst kom til at tude, og det tog en halv time, før jeg var færdig, og hun 
kunne gå ud igen. Stakkels Bo havde bare siddet ude på gangen og ventet 
hele tiden, mens han kunne høre både grin og gråd inde fra stuen.   
 Det virkede? 
 Du kender godt vittigheden om forskellen på himmel og helvede, 
ikke? 
 Nej. 
 I helvede sidder alle bænket langs det mest overdådigt bugnende bord, 
men ingen kan bøje armene, så de får ikke noget at spise. 
 Og Himlen er ligesådan, men dér mader de hinanden... 
 Da jeg slap kontrollen og turde overgive mig til andre, skete der fak-
tisk noget inden i mig. Der var en masse frygt som forsvandt. Og da den var 
væk, blev der plads til noget andet. 
 Mening? – Fylde.  
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 Noget i den retning. Ikke noget dårligt bytte.  
 Fylde for frygt. 
 Bedre end ”frygt for fylde”!  
 Det er ikke småting der skal til et meningsfuldt liv, når det kommer til styk-
ket, hva’? 
 Nej, listen er lang, og vi er slet ikke færdige endnu. Til gengæld kan 
man jo sige at det ikke er alle elementerne som behøver at være til stede for 
at livet er meningsfuldt. Ikke altid, ikke dem alle sammen på en gang og 
heller ikke 100 procent, i hvert fald. 
 Det rækker at nogle af dem er? Det perfekte liv ville 
heller ikke være til at holde ud? 
 Nej, det er jo dér paradokset ligger: menings-
løsheden opstår jo i høj grad, fordi der ikke er noget i 
vejen. 
 Problemer skal der til! 
 Eller i hvert fald en vis modgang.  
 Jeg har altid opfattet kirkens koncept om Himmeriget som noget af 
det mest frygtindgydende man kan tænke sig! Forestil dig en eksistensform 
uden ét eneste problem! Uden én eneste udfordring! Uden ét eneste røvhul 
man kan råbe idiot efter! Blot fryd, gammen, englelyd og altid dessert. I 
evigheden! Dét er eddermame da skræmmende! 
 Evigheden er ret lang tid... 
 Det er nemlig dét den er! Nej, du, ved Jorden at 
blive, det tjener os bedst! 
 Med gråd og tænders gnidsel? 
 Var vi ikke inde på det her i går? At folk der aldrig har haft nogen 
problemer, i virkeligheden er røvkedelige? 
 Vi har i hvert fald talt om det, jo. – Så meningen i tilværelsen er i virkelighe-
den et paradox: Vi vil gerne have lykke og velstand og slippe for problemer, men når 
det lykkes, så er dét også et problem.  
 Vi er virkelig vanskelige at gøre tilfreds! Det må 
ikke være for surt, ikke for sødt. Ikke for sjovt, ikke 
for trist. Ikke for lykkeligt, ikke for ulykkeligt. Ikke 
for kedeligt, ikke for farligt, men tilpas udfordrende 
til at vi af og til mister fodfæstet og får afprøvet vores 
grænser. En anelse usikkerhed skal der til! Også ger-
ne rent intellektuelt, så vi kommer ud over det punkt, 
hvor vi kan gennemskue tingene og forklare alting. 
Fra tid til anden skal vi op og famle lidt rundt i klar-

Livsfylde:  
problemer 

It’s Christmas in Heaven 
There’s great films on TV… 
“The Sound of Music” twice an hour 
And “Jaws” I, II and III. 

Monty Python 

At håndtere lidelse giver livet mening – 
det er det, der giver os styrke. 

Vinden er min moder 
Bear Heart, 1986 

Livsfylde:  
passende sensationer 
 
En opfattelse af den menneskelige 
natur, som ignorerer følelsernes 
drivkraft, er sørgeligt kortsynet. 
Selv navnet Homo sapiens, den 
tænkende art, er misvisende set i 
lyset af den forståelse, videnska-
ben i dag har af følelsernes rolle i 
vores tilværelse. 

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman, 1997 
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overhedspotentialet, dér hvor vi ikke helt kan redegøre for alting, og hvor 
vi må bruge vores intuition. 
 Der, hvor vi ikke kan overskue tingene, men hvor det heller ikke er rigtigt 
farligt? 
 Tilpas sindsoprivende til at vi kan mærke at vi lever, men ikke så 
skrækkeligt at vi ender i modløshed og depression. Vi er som art vanskelige 
at gøre tilpas! Der skal være den helt rette cocktail af passende sensationer. 
 Det kan ikke være nemt at være Vorherre, når der er over 6 milliarder sjæle 
som skal serviceres med personlighedstests i forhold til det hinsides? 
 Det er nok også derfor, han rammer så grueligt ved siden af det meste 
af tiden.  
 I den forbindelse er håb og drømme to vigtige 
ting at få med på listen over elementer i livsfylden. 
 Hvis alt håb er ude, så er meningen i tilværelsen det 
også, og hvis man ikke har nogen drømme, så kan det være 
det samme? 
 Der er ikke noget der kan knække mennesker 
som tanken om at der ikke længere er håb! Hvis syge børn får stillet en dø-
delig diagnose, hvis folk der er forsvundet på havet, ikke kommer hjem, 
eller når jordskælv og tsunamier rammer, og folk forsvinder. Det berøver os 
meningen med at leve.  
 Indtil vi har vænnet os til tanken om det værst tænkelige. For på den 
anden side: når alt håb synes ude, så er vi for det meste også så nådigt ind-
rettet at vi kan komme videre. Når usikkerheden forsvinder, og det bliver 
bekræftet at der ikke er mere vi kan stille op. Men vi kan kun finde en ny 
mening i tilværelsen, hvis den indebærer håbet eller drømmen om noget 
andet.  
 Det lyder lige pludselig enormt kompliceret at leve! 
 Det er slet ikke nogen nem udfordring!  
 Døden skal i virkeligheden også med på listen. 
Uanset hvor skrækkelig den er, så er det jo, når man 
står ansigt til ansigt med døden, og man får lov til at 
gå derfra igen; når livet sejrer, at man for alvor lærer 
livet at kende og finder dybden i det. Det er ved li-
vets grænse det virkelig får betydning. I betydningen væsentligt.  
 I første omgang, i kølvandet på tabet af en man virkelig elsker, virker 
døden meningsløs, og livet tomt. Især hvis det er ens ægtefælle gennem 
mange år, søskende eller ens barn der dør – jeg kan virkelig ikke forestille 
mig noget mere rædselsfuldt, end hvis et af mine børn skulle dø før mig – 

Livsfylde:  
håb og drømme 

If you want to build a ship, don't herd 
people together to collect wood and 
don't assign them tasks and work, but 
rather teach them to long for the end-
less immensity of the sea. 

Antoine de Saint-Exupery 

Livsfylde:  
døden og fødslerne 

Ett dödsmedvetande förutsätter inte 
bara att man är medveten om att man 
själv har ett medvetande, utan också 
att man iser att detta medvetande en 
gång kommer att ta slut.  

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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der må tabet være ubærligt. Men uden døden, hvis vi virkelig kunne leve 
evigt, ville livet jo blive endnu mere tømt for mening. Tømt for betydning, 
substans og væsentlighed. Hvis livet var grænseløst, ville det slet ikke være 
til at holde ud.  
 Så hverken evigt liv eller himmerige til Cornelius Magnussen? 
 Nej, Gud fri mig vel! – Som man siger. Det store 
ved livet – som med alle gode ting, såvel som dårlige 
– er jo at det en dag hører op. At du; dig, dit lille ånds-
bollede gespenst, jeg og alle andre har en indgang og 
en udgang. At vi træder ind på verdensscenen og har 
hver vores unikke chancer, og så træder ud igen. Uigen-
kaldeligt. Tænk, hvis man kunne dø, og så fortryde! 
 Alle de bedrevidende afdøede vi så ville have ren-
dende i tide og utide? 
 Hvis de også skulle have mad og drikke og klo-
akering og indflydelse på, hvem der vinder X Factor…  
 Døden tvinger os til at tage livet alvorligt, mens vi er her. Hvis det 
havde kunnet fortsætte i uendelighed, kunne vi bare leve på skrømt. Det 
gør de fleste alligevel, men de forspilder chancen. Dén ene chance de fik.  
 Døden sætter os bogstaveligt kniven for struben 
og siger: ”Tag dig så sammen, mand!” – Eller kvinde. 
”Hver dag er den chance du har, og en skønne dag er 
dagen der ikke mere. Så er det slut. Dine chancer er 
væk. Færdig. Men indtil da kan du vælge. Du, dig, og 
kun dig, du står til ansvar for dig selv og de omgivelser som er med til at 
skabe dig. Hvad vil du gøre ved dét? Hvad vil du udnytte det til? Vil du 
bruge dagen i dag til at gøre noget vigtigt, eller vil du bare fortsætte som i 
går, som i forgårs og som alle dagene før da?” – Hvad siger Tenna? Griber 
hun dagen til noget vigtigt, eller skal hun bare have én til på opleveren? 
 Skal et bryllup til 200.000 kroner være min præstation i 2008? 
 Hvem husker det i 2009? 
 Min svigermor. 
 Og din søster og Charlotte og Thomas og måske tre-fire stykker mere. 
De andre har været til andre fester i mellemtiden som var lige så forglem-
melige. 
 Jeg er selvfølgelig godt klarover at jeg har et andet forhold til døden, 
fordi jeg er så meget ældre end dig. Fordi jeg er den dét nærmere. Men det 
ændrer jo også mit forhold til livet. 
 Som pludselig bliver vigtigere? 

But if you contribute to the world’s 
culture, if you have a good idea, 
compose a tune, invent a sparking 
plug, write a poem, it may live on, 
intact, long after your genes have 
dissolved in the common pool. 
Socrates may or may not have a gene 
or two alive in the world today, as 
G.C. Williams has remarked, but 
who cares? The memecomplexes of 
Socrates, Leonardo, Copernicus and 
Marconi are still going strong. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins, 1976 

Drömmen om ett evigt liv är förhopp-
ningen att den inra världen skall vara 
så totalt frikopplad från sin kroppsliga 
förakring att den kan fortleva även 
efter kroppens upplösning. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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 Hver dag tæller på en anden måde. Der er småting som jeg vitterligt 
ikke gider hænge mig i længere. Ting som selvfølgelig pirrer min forfæn-
gelighed eller min ærgerrighed og min havesyge, men når jeg tænker mig 
om bare en brøkdel af et sekund, så må jeg jo indrømme over for mig selv at 
det reelt ikke er vigtigt.  
 ”At være eller at have”? 
 At gøre, være, skabe og leve, eller at have og 
betale for at opleve; det er nøjagtigt den samme død 
der venter dig bagefter, men den tvinger dig til at 
vælge i dag og ikke i morgen. 
 For så er det måske for sent? 
 Alt dét du havde og dét du oplevede, kommer ikke til din begravelse. 
Men det gør sandsynligvis dem du gjorde ting sammen med, dem du var 
sammen med, dem du skabte noget sammen med, og dem du virkelig leve-
de sammen med.  
 Målet her i livet er at have et stort følge til sin begravelse? 
 Hvis man virkelig satte sig dét som mål i livet, så tør jeg næsten ga-
rantere at man ville få et virkeligt rigt og meningsfuldt liv.  
 Til ens bryllup kommer dem man inviterer, til ens begravelse kommer kun 
dem der virkelig betød noget? 
 Man kan ikke snyde sig til et stort begravelsesfølge! Og kan man over-
hovedet forestille sig noget mere ynkeligt og trist end det liv der afsluttes i 
ensomhed og rundes af med en begravelse, hvor ingen dukker op? – Nu er 
jeg selvfølgelig godt klarover at folk er begyndt at planlægge og ”stage” 
deres egne begravelser. Især singler. Og selvom det måske ikke er alle der 
ligefrem gør begravelsen til en event eller noget spektakulært for at trække 
vennerne til en sidste gang, så er det da alligevel bizart. Er det ikke næsten 
den største sociale falliterklæring et voksent menneske kan komme med: 
”Jeg er så socialt afstumpet og har så lidt tillid til mine nærmeste og deres 
kendskab til mig som person, at jeg ikke tør overlade min døde krop til dem 
og give dem ansvaret for min begravelse.” Helt ærligt, hvor elendigt kan et 
menneskeliv næsten blive? 
 Hvad skal man så gøre for at få et stort begravelsesfølge? Være mere sammen 
med mennesker eller hvad? 
 Det er jo i hvert fald én mulighed. Og den giver – forudsat at det er 
mennesker man har det rart med – fylde i sig selv.  
 Fødsler bør naturligvis også komme med på listen, når vi nu har haft 
døden. Og så selvfølgelig de børn som kommer ud af fødslen. Tanken om at 
livet bliver ført videre, specielt når det er ens egne børn der sætter børn i 

Death does not concern us, Epicurus said, 
“since while we are, death is not yet here; 
but when death is here, we are no more.” 

Erich Fromm 
To Have or To Be?, 1976 
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verden og ”stafetten” ligesom er givet videre, er noget af det mest menings-
fulde jeg næsten kan komme i tanker om. 
 Ikke fødslen i sig selv? 
 Jo, sgu da! Der findes ikke noget større! Det er sjæleruskende-ravende 
meningsfuldt – hvis man kan sige dét. Men det er næsten så selvfølgeligt, så 
jeg synes ikke vi behøver at trampe så meget rundt i det.  
 Hvad der derimod måske ikke er så selvfølgeligt, det er at det giver 
dyb mening og livsfylde at have dyder og idealer, og rent faktisk at udleve 
sine værdier. 
 Du sagde ét eller andet den anden dag om at ”vær-
dier er praktiserede memer”, gjorde du ikke? 
 For hvis memerne ikke bliver praktiseret, hvil-
ken værdi har de så? 
 Men der er jo også de idealer som vi ikke prak-
tiserer, alle dem hvor vi tænker ”jeg gør de gode ger-
ninger i morgen!”  
 Det gør os kun stressede og frustrerede? 
 De fleste af os har jo faktisk en række ret høje idealer om, hvad der 
egentlig burde være det centrale i vores liv: tid med familien, god mad til 
børnene, flere besøg hos de gamle som sidder alene, frivilligt arbejde – må-
ske et andet job som giver mere mening eller er med til at gøre verden bed-
re. De fleste af os vil jo virkelig gerne ”det gode”, hvad det så end måtte 
være. Det har bare en tendens til at drukne i daglig opvask, børnepasning 
og alle de der idiotiske ting som man går og er hængt op på hele tiden. Som 
oftest i den bedste hensigt. Det er bare vanskeligt at træde et skridt tilbage 
og kigge på, hvad der virkelig er vigtigt. Hvordan man ideelt gerne ville 
leve sit liv. 
 Man drukner i iscenesættelse? 
 Sagde hun. 
 Men det gør man jo. 
 Nogle gør. Andre drukner i ubetalte regninger. 
Men fælles for de to ting er at det bliver nogle ydre 
faktorer der styrer de valg man træffer i løbet af ugen, 
og når man når til weekenden, så er man totalt udsmattet og har ikke kræf-
ter til at ændre på noget som helst, endsige reflektere over, hvorfor man gør 
som man gør. Så magter man kun at købe sine eller familiens livretter, 
smække fusserne op i sofaen og tænde for tossekassen. Eller også skal der 
være ”gang i den”, og man skal ud og ”drikke igennem” – det er simpelthen 
det mest ucharmerende begreb!  

Livsfylde:  
dyder, idealer og 

værdier 
Jeg ser også at personer som optræder 
etisk positivt i almindelighed, er lykke-
ligere og finder mere mening i livet, end 
de der forsømmer det etiske. 

Tanker for det nye årtusinde 
Dalai Lama, 1999 

Humans have long wondered how to 
achieve happiness. (…) One ancient 
dichotomy is particularly important to 
modern happiness research. Aristotle 
argued that happiness lay in maxim-
ising one’s personal excellence or 
“virtue”, and in using that virtue in the 
service of one’s community. In con-
trast, his predecessor Aristippus ar-
gued that happiness is all about max-
imising pleasure and minimising pain. 
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 ”Drikke igennem”? 
 At dét kan være et mål i sig selv er simpelthen 
sygt. Det betyder at det er vigtigere at ligge og bræk-
ke sig end at more sig sammen med andre mennesker. 
Hvis en kultur kan synke dybere, ønsker jeg ikke at 
høre om det! 
 Drukfesten gør måske at vi ikke mærker, hvor-
dan vi egentlig har det, og det er jo også skægt her og 
nu, men i længden bidrager det bare ikke til at gøre 
os glade og lykkelige og give os et meningsfuldt liv. Det er vist nærmest en 
kliché at kalde det for et ”drug”, men det har jo i hvert fald samme måde at 
virke på, og måske er der endda stoffer indblandet: det dulmer her og nu, 
men bagefter er det glemt. Det sætter sig ikke nogen spor i vores liv. – Jo, 
hvis man møder en ny kæreste til festen, eller hvis der er gode venner til 
stede som man oplever noget interessant sammen med, men selve bran-
derten eller rusen i sig selv er jo sjældent mindeværdig. Specielt ikke, hvis 
man bare går fra drukweekend til drukweekend. Det bidrager ikke til for-
tællingen om vores liv, for der kommer ingen variation. Kun gentagelse 
efter gentagelse. Selv one-night-stand efter one-night-stand bidrager i læng-
den kun til ensomhed og tomhed, fordi medmennesket bliver reduceret til 
et værktøj for min egen nydelse, og aldrig en levende historie som kan folde 
sig ud, og som det er værd at lytte til og interagere med. 
 Du tænker virkelig som en manuskriptforfatter?   
 Det er jo dét jeg er! Og én af de ting som virke-
lig giver vores liv mening og fylde, det er minder. 
Både de gode og de dårlige. Alt dét man foretog sig 
sammen med andre eller oplevede sammen med 
andre; dét som man skabte sammen med andre. Alt 
det usædvanlige og dét der stak ud fra gentagelsen. 
Lige så vel som vi har brug for håb og drømme, har 
vi også brug for minder om vores fortid. Gode min-
der må vel betragtes som sådan en slags drømme og 
håb set bagfra.  
 Der skal være noget godt i både fortid og fremtid, for at nutiden skal være 
værd at opholde sig i?  
 Helst. Men selv dét er ikke nok. Vi skal også interagere med minder-
ne, for at livet giver mening. Især, selvfølgelig, jo ældre vi bliver, når vi nær-
mer os døden og ikke kan lave om på noget længere, men livet igennem er 
det vigtigt at have gode minder. 

In a paper (…) my collaborators and I 
tried to assess whether either Aristotle 
or Arristippus was right. (…) 
We found that, as Aristotle argued 
2400 years ago, the more virtue-build-
ing activites people engaged in, the 
happier they said they were both on 
the day in question and on the follow-
ing day. Perhaps surprisingly, there 
was no relationship between pleasure-
seeking and happiness. 

In pursuit of happiness 
New Scientist, 22 March 2008 

Livsfylde:  
minder og historien 

om mit liv 
Vad är då en berättelses funktion om 
den inte är att vara sann? En nyckel 
finns i hur vi talar om personers hand-
lingar. Den ”folkpsykologi” vi använder 
då bygger på vad människor tror och 
vill og hur de övervinner olika former 
av motstånd. Denna folkpsykologi är 
narrativ till sin struktur snarare än 
analytisk eller kategorisk. Vi berättar 
för att vi vill förstå hur folk fungerar. 
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 Fotoalbums og den slags? 
 De er en del af det. Og fotoalbums bliver sjovt 
nok mest meningsfulde, hvis man kigger i dem sam-
men med nogen der er med på billederne eller 
kender nogle af dem på billederne. 
 Fordi man så kan dele minderne med hinanden? 
 Vi er og bliver sociale væsener! Og vi har behov for at fortælle og gen-
fortælle historien om vores eget liv. Både til os selv og til andre. For at livet 
giver mening – både betydning og fylde – er vi nødt til at gøre oplevelserne 
til fortællinger. Vi har behov for at sætte ord på dem og få dem vendt og 
drejet, gerne alene, men allerhelst sammen med andre. I den forbindelse er 
det vigtigste ikke så meget, om beretningerne er korrekte, altså om der er 
sammenhæng mellem beretningen om mig og mit liv som det rent faktuelt 
forløb, men om beretningen er følelsesmæssig ”sand” og sammenfatter mit 
liv så det giver mening – i enhver betydning af ordet. 
 Beretningen om mig og verden bliver vigtigere end fakta om mig og verden? 
 Jeg ville jo være bundhamrende uhæderlig, hvis jeg ikke indrømmede 
at vi alle – mig selv inklusive – er mere end almindeligt villige til at lyve om 
os selv og hvad som helst andet i denne verden, for at få selvbilledet til at 
stemme. 
 Men i det hele taget er jeg af den overbevisning at der er en meget 
stor sammenhæng mellem den måde vi får mening ud af historier på, og 
den måde vi får mening ud af vores liv. – Igen i begge betydninger af ordet.  
 Hvordan det? 
 Forestil dig at du levede et liv, hvor du kun 
mødte alle dem du mødte én gang i løbet af livet. At 
når du havde mødt et menneske og tilbragt kortere 
eller længere tid sammen med vedkommende, så 
mødte du aldrig vedkommende igen. I kunne være 
sammen en times tid eller flere år, det kunne variere 
fra person til person, men når I først havde mødt hinanden og sagt farvel 
igen, så så I aldrig hinanden mere. Måske havde I blot drukket en kop kaffe 
sammen, måske havde I boet sammen – det ville næsten være en nødven-
dighed, hvis I skulle være sammen med hinanden i flere år – måske havde I 
været på rejse sammen, men fælles for alle bekendtskaber var, at når I hav-
de sagt farvel til hinanden, så var det for altid. 
 Det lyder godt nok modbydeligt! 
 Nemlig. Det meningsfulde liv består i at mødes og skilles og mødes 
igen. Igen og igen og igen. Derfor føles gensyn med venner godt. Mens vi er 

 

Denna bestämning av en berättelses 
grundläggande funktion kan ge en fin-
gervisning om varför berättandet är så 
djupt rotat i det mänskliga tänkandet. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 

Goddag og farvel 
Godda-a-ag og farvel 
Hvor er de henne? 
Har de uheld eller held? 
Møder dem aldrig 
Tænker for mig selv: 
Mødes og skilles 
Goddag og farvel 

Kai Norman Andersen, 1962 
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sammen, opbygger vi fælles erfaringer og minder, en fælles historie, og vi 
bliver en del af hinanden og hinandens liv. Mens vi er væk fra hinanden, 
oplever vi noget forskelligt og har rent faktisk noget nyt at fortælle hinan-
den, næste gang vi ses. Det er også derfor det giver dyb mening af og til at 
rende ind i en gammel skolekammerat: engang delte vi liv og erfaringer, vi 
blev en del af hinandens historie, og når vi nu 20, 30 eller 50 år senere ren-
der ind i hinanden, så betyder det noget for os at fortælle hinanden, hvad vi  
har gjort eller oplevet i mellemtiden. 
 Men hvis vi havde gået op og ned ad hinanden i de 
mellemliggende 50 år, så havde det bare været røvsygt? 
 I dén grad! Beretningen om vores eget liv giver 
mening, fordi vores livshistorier fletter sig ind og ud af hinanden. Som trå-
de der løber parallelt gennem tiden og af og til mødes i et fletværk for så at 
skilles igen. Det gælder i det store, og det gælder i det små. Det spændende 
ved at komme hjem om aftenen er jo at høre, hvad de andre i familien har 
oplevet og lavet i løbet af dagen. Der er ikke lige så meget at samle op på, 
som der er med klassekammeraten du ikke har set i 20 år. Men det er lige så 
vigtigt. Den daglige udveksling af dét der ved første blik ligner ubetydelig-
heder, er nærmest sådan en slags ”livsklister”. De små ting tæller. Det er 
socialt og følelsesmæssigt smørremiddel. Objektivt set virker det jo ret lat-
terligt at vi oplyser hinanden om at der var kø på motorvejen for over en 
time siden, eller at mælken var på tilbud, men det er dybt meningsfuldt. 
 At udveksle ligegyldigheder? 
 Vores hjerner er bygget til det. Sproget opstod af det. Men der skal 
også afveksling til og variation i tilhørerskaren. Når du har holdt sommer-
ferie med ungerne i et afsiddes sommerhus i fjorten dage, og I har gået op 
og ned ad hinanden dag og nat i to uger, så er det lige så meningsfuldt at 
komme tilbage til kollegerne og udveksle sommerferiehistorier, også selv-
om en stor del af dem måske bare handler om, hvad I lagde på grillen, og 
hvilken rødvin I drak til.  
 På samme måde som jeg kom hjem fra arbejdet og for-
talte om kollegerne? Og Thomas fortæller om sine kolleger? 
 Og selvom du måske aldrig har hverken mødt 
kollegerne eller sat dine ben på din mands eller kones 
arbejdsplads, så opbygger han eller hun alligevel 
gradvist en beretning som du følger med i afsnit for 
afsnit og bliver mere og mere fortrolig med. Der er afdelingslederen som 
altid sluprer sin kaffe, og hende der altid kommer for sent og brokker sig, 
og så er der hende den lille nye der er et geni ved computeren, og Olsen 

Våra minnen är starkast knutna till 
personer och platser. Dessa är oftast 
de bärande elementen i myter och 
berättelser. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 

Complex narratives—the kind we 
find in anyone’s life story, as well 
as in fairy tales, novels, and dra-
mas—are made up of smaller narra-
tives with very simple structures. 
Those structures are called ”frames” 
or ”scripts”. 
Frames are among the cognitive 
structures we think with. (…) 
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som snart går på pension. Det bliver sådan en hel føljeton, hvor du opbyg-
ger et mere og mere nuanceret billede af de enkelte personer og måske iden-
tificerer dig mere eller mindre med nogle af dem. 
 Og på Thomas’ afdeling, der er det så mig der er føl-
jetonen? 
 Fortæl mig at Thomas ikke er en føljeton blandt 
dine slyngveninder!  
 Touché! 
 Sproget voksede ud af socialt samvær og beho-
vet for social grooming i form af sladder, og det ud-
sprang af beretninger om den seneste jagt, og hvad der var sket, da lillebror 
fik øje på en fuglerede. Vores forfædre morede sig og grinede og gøs og 
hyggede sig med at høre om, hvad de andre havde oplevet, og vi er stadig 
stenaldermennesker med de samme, urgamle behov for fortællinger. 
 Og det alt sammen er takket være vores spejlneuro-
ner? Det er dem vi sætter i gang, når vi fortæller hinanden 
om andre mennesker? Vi identificerer os med dem? Vores 
hjerner forankrer fortællingen i vores motoriske system, så 
”det er ligesom at være der selv”.  Det er derfor sladder gi-
ver mening? – Både betydning og fylde? 
 Slam! Den konklusion sad lige i skabet, hva’? 
 Er det? 
 Aner det ikke. Men det er absolut sandsynligt.  
 Jeg opdagede i virkeligheden det her, da jeg arbejdede med tv-manu-
skripter. Dét der driver handlingen frem i gode manuskripter, er jo også at 
folk mødes og skilles og mødes igen. Og i mellemtiden boller de så med na-
boens kone, planlægger at myrde hinanden, røver banken, finder nyt bevis-
materiale, eller opdager at der ligger et lig i kummefryseren. Hvis alle med-
virkende i historien havde været til stede, da nabokonen fik den bagfra eller 
liget blev lagt i fryseren, så havde der ikke været nogen historie! 
 Du sagde noget på et tidspunkt om Grimms eventyr 
og den måde folk fortalte historier på i gamle dage; at det 
slet ikke er alle eventyrene vi opfatter som rigtige historier, 
for de er skruet helt anderledes sammen end den måde vi 
fortæller historier på i dag. Mange af dem er bare nogle 
figurer der går fra begivenhed til begivenhed, men der er 
ikke nogen handling i historien, og i stedet for at slutte, så 
holder historien bare op, nærmest. – Var det noget med at 
de historier vi fortæller, afspejler vores tidsopfattelse?  

The neural circuitry needed to 
create frame structures is relatively 
simple, and so frames tend to struc-
ture a huge amount of our thought. 
Each frame has roles (like a cast of 
characters), relations between the 
roles, and scenarios carried out by 
those playing the roles. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 

 
Mirror neurons do not have a 
unique functional role. Their 
properties indicate, rather, that 
they represent a mechanism that 
maps the pictorial description of 
actions carried out in the higher 
order visual areas onto their motor 
counterpart. This matching 
mechanism may underlie a variety 
of functions. 

http://www.scholarpedia.org/ 
article/Mirror_neurons 

June 2008 

Hvad er det egentlig 
vi fortæller? 

 
Människan är inte bara djuret som 
söker mening. Vi är också djuret som 
skapar mening. Det vi kallar religion, 
konst, kultur, teknik och vetenskap är 
alltihop resultat av våra menings-
skapande verksamhet. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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 Jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg sagde, men dét jeg mente, var at 
de af Grimms eventyr der giver mening for os, og som vi opfatter som rig-
tige historier og ikke blot en række sammenkædede begivenheder som 
pludselig holder op, det er også de historier der har en lineær struktur der 
afspejler det moderne individs forståelse af sit eget liv: begyndelse, midte, 
slutning. Der er et setup, en udvikling og intrige, og der er en afrunding. 
Setup’et er dét der fanger vores interesse. Intrigen er dét vi oplever som det 
meningsfyldte, dét der er værd at følge med i for at få mening ud af galska-
ben, for at få en pointe ud af historien, og afrundingen binder de løse ender 
sammen i en knude, så historien kan få lov at slutte. Ikke blot holde op, men 
virkelig runde af og slutte. 
 I det meningsfyldte liv befinder vi os midt i intrigen. I fletværket af de 
mange tråde. Både i det meningsfyldte liv og i den gode historie skal perso-
nernes liv og oplevelser væve sig ind og ud af hinanden, ellers sker der ingen-
ting. Vi er nødt til at være væk fra hinanden, for at handlingen kan komme i 
gang. Men vi er også nødt til at mødes igen og være væk fra noget andet 
imens.  
 De historier der afsluttes uden en god knude 
der kan binde trådene sammen, opfatter vi som rode-
de eller uafsluttede historier. De giver ingen mening. 
Vi er hverken tilfredse med den betydning vi kan 
drage ud af dem, eller med den fylde som de kunne 
have bibragt vores liv gennem indholdet. – Der er selvfølgelig nogle moder-
ne historier, især film, som leger med forventningen om en rigtig slutning 
og som udelader den med vilje, de tæller ikke.  
 Fordi det er et valg?  
 Og et klarovert brud med vores forventning, eller selve pointen ligger 
i at der ikke er en slutning. Så på sin vis slutter filmen alligevel, den slutter 
bare uforløst med vilje. Men i den normale historie, for at vi skal forløses, så 
skal den på en eller anden måde binde trådene sammen. 
 Måske er det også derfor livet opleves som meningsløst, når folk vi 
elsker og holder af, bliver revet bort, uden at vi får lov at sige farvel. Eller 
når mange livstråde pludselig bliver revet over og bare abrupt holder op, 
uden at blive lukket ordentligt af. For eksempel ved naturkatastrofer eller 
terrorangreb. Når folk ikke får sagt farvel. Når folk bare forsvinder i en 
flyver over Atlanten, og man aldrig finder andet end deres tegnebog. Så er 
døden meningsløs. 
 Men når man dør ”mæt af dage”, så giver døden mening? 
 Når livet slutter ved at blive rundet af, for eksempel ved at blive bun-

Von besonderer Bedeutung für die 
geistige Sinngebung sind ferner narrative 
Zusammenhänge: Alles, was sich erzählen 
lässt, macht Sinn. 

Glück 
Wilhelm Schmid, 2007 
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det på en livstråd som fortsætter, så er døden til at forholde sig til. Når folk 
dør gamle og mætte af dage, og de når at sige farvel til venner og familie, så 
knytter livet en ordentlig slutning. Så kan vi forholde os til døden. Så giver 
det enkelte liv som regel mening. Både for den døende og de efterladte.  
 Var der ikke nogle græske gudinder som spandt nogle tråde som var folks liv? 
 Jo, de tre moirer som hed Klotho, Lachesis og 
Atropos: Klotho spandt livets tråd, Lachesis udmålte 
dens længde, og Atropos klippede den over. I den nor-
diske mytologi var det de tre norner, Urd, Verdande 
og Skuld, som sad ved verdenstræet Yggdrasils rod 
og spandt skæbnen for hvert menneske.  
 Nogle fik et kort liv, andre et langt, nogle et dårligt, andre et godt? 
 De var ikke til at spøge med! Gudinderne var alvidende, Urd stod for 
fortiden og døden, Verdande for nutiden, og Skuld for fremtiden. 
 Lineær tidsopfattelse? Fortid, nutid, fremtid i pæn orden? 
 Ikke på vores måde, i hvert fald. Så kunne man jo ikke have en der 
sad og spandt fortiden. Jeg tør faktisk slet ikke udtale mig om, hvordan vi-
kingernes tidsopfattelse konkret har set ud; om de har opfattet fortiden som 
noget der kunne ændres på.  
 Så det kun var nuet der var virkeligt? 
 Eller hvad de nu har opfattet det som. Men det interessante ved både 
den nordiske og den græske mytologi i denne her sammenhæng – og man-
ge af de andre oldtidsmytologier for den sags skyld – er jo netop at der ikke 
er ét langt sammenhængende forløb med en entydig rækkefølge. Ting der 
sker før noget andet i én historie, sker bagefter i en anden historie, og sam-
menholdt med den tredje og den fjerde historie sker begivenheder nærmest 
vilkårligt før og efter hinanden hulter til bulter. 
 Oldtiden havde ingen rækkefølgelighed? 
 Inden for den enkelte historie er der, men tager 
man mytologien samlet set, så er der ikke. Og spørgs-
målet er selvfølgelig, i hvor høj grad vi kan tilade os 
at konkludere noget om vikingernes og grækernes 
selvopfattelse og tidsopfattelse ud fra deres måde at 
fortælle historier på; ud fra den måde de strukture-
rede deres beretninger og mytologi.  
 Men det er ikke desto mindre dét du gør. Og i virkeligheden også dét du gjor-
de i tirsdags, da vi kiggede på evolutionen af vores selvklaroverhed: du slog fast at 
vores lineære tidsopfattelse hænger sammen med individet der fødes, lever og dør, 
og det lineære forløb er uigenkaldeligt, netop fordi det enkelte individ er unikt.. 

Når Klotho har spundet din tråd,  
og Lachesis' livsmål er nået, 
kommer Atropos' saks, 
og så sidder du straks 
og blir vippet i Charons båd. 

Mogens Herman Hansen 
50 Mytologiske Limericks 

Men alle antropologiske undersøgel-
ser viser, at egentlig viden om histo-
rien for historiens egen skyld kun 
findes i samfund med skrift. Alt, 
hvad der huskes i samfund uden 
skrift, bliver husket, fordi det har en 
umiddelbar praktisk betydning for 
samfundets funktion. 

Tidens Triumf 
Mogens Herman Hansen, 2001 
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 Og allerede dér sagde jeg at jeg ikke var sikker på, hvor meget belæg 
jeg havde for mine konklusioner; at vi muligvis dansede rundt på ret tynd 
is hele vejen. At jeg selv er overbevist om at jeg har ret, beviser jo ingenting. 
Det må vi lade arkæologer og filologer og andre fagfolk om. Hvis de over-
hovedet nogensinde kan komme til et dokumenterbart svar.  
 På den anden side må man jo sige at diverse re-
ligionskritikere normalt plejer at påstå at vi har skabt 
Gud i vores billede, så hvorfor ikke vores beretninger? 
Dét vi går og fortæller hinanden, giver jo mening for 
os; det er de ting vi på en eller anden måde har for-
stået og draget en sammenhængende beretning ud 
af, ellers ville vi ikke fortælle det videre. Eller også 
får det netop sin mening gennem at vi fortæller det og diskuterer det med 
andre; vi analyserer det i fællesskab og skaber en betydning. Dét vi beretter, 
bliver et spejlbillede af dét vi forstår. De ting som bare pr. definition ikke 
hænger sammen eller på anden måde ikke giver mening overhovedet, dem 
registrerer vi jo slet ikke. Ikke som fænomener der kan italesættes, i hvert 
fald. Vi kan kun blive klarover det vi har forudsætningerne for at blive klar-
over. 
 Hvordan det? 
 Skak, for eksempel. Hvis du er en rutineret skakspiller og ser to spil-
lere i gang med et spil, så kan du straks forstå, hvem der er tæt på at vinde, 
hvordan det næste smarteste træk vil se ud, hvor spillet er på vej hen og 
meget mere. Hvis du aldrig har set et skakspil før, så ser du bare et bræt 
med sorte og hvide felter og nogle små dukker der står rundt omkring. Du 
har ingen forudsætninger for at drage betydning ud af, hvad der foregår, og 
derfor kan du heller ikke berette om det. Du kan kun berette den del der 
giver mening for dig, nemlig at der er nogle sorte og hvide figurer på et ter-
net underlag. 
 Det er på samme måde med fodbold: for alle fornuftige mennesker er det bare 
22 mænd og en bold, for Thomas og et par milliarder andre mænd giver det me-
ning? 
 Du behøver ikke at regne mig med til de to-tre milliarder, men ellers, 
ja. Hvis du har forudsætningerne, kan du afkode spillet, og det giver me-
ning, og det er kun den del du kan forstå, du kan berette om. Derfor ser du 
måske bare en mand der sparker til en bold, mens en fodboldfan ser et 
åbenlyst offside. Af samme årsag har vores gudsbegreb ændret sig i takt 
med at vi begyndte at forstå os selv og verden på nye måder. Vi berettede 
om en gud, sådan som den gud gav mening for os.  

And why did Cain go mad? Because 
he attributed parental motivations 
to essentially chaotic events. God 
was not his father disapproving of 
his offering. God is chaos, and shit 
happens. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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 I takt med at vi blev reflekterede, selvklarovre individer blev Gud det også? 
 Og beretningen om ham blev lineær med en begyndelse, en midte og 
en slags slutning, og samtidig blev han til én sammenhængende Gud, ikke 
en masse separate guder med hver sit område. En form for selvforståelse 
som menneskene indtil da formentlig havde haft om sig selv. 
 At de var splittet op i flere personligheder? 
 Det er så vanskeligt at finde ud af, hvad forti-
dens mennesker har haft af selvforståelse, men noget 
i den retning har gjort sig gældende, ja. 
 Koblede du ikke også det ”opsplittede selv” til Grimms 
”usammenhængende”, ”uafrundede” eventyr i tirsdags? 
 Det kunne jeg nok godt have fundet på.  
 Men dét som jeg egentlig vil sige noget om, det er det næste område 
som er med til at give vores liv fylde. Det sammenhængende, selvreflektere-
de, selvklarovre hvem-jeg skal have fyldt noget mening på tilværelsen, og 
én af de ting som også skal til, det er de store fortællinger, mytologierne, og 
det er dem vi lige skal kigge lidt på. 
 Religionerne? 
 De store beretninger i det hele taget, meta-nar-
rativerne, de historier som ligger ud over vores eget 
individuelle liv. Det kan i høj grad være religionen, 
men det kan også være ideologier, nationalisme og 
kampen mellem godt og ondt. Det er jo blandt andet 
den fodbolden lever højt på. Hvis fodbold kun hand-
lede om at sparke en bold ind mellem nogle stolper, 
så var der jo ikke et øje der gad tænde for fjernsynet 
endsige bevæge sig ind i Parken og tæve vildt frem-
mede mennesker på vej hjem i S-toget.  
 Fodbold handler om den store beretning om os 
og dem; min klan mod jeres klan. Der er ritualer, kult, 
uniformering, ekstase, brug af rusmidler, ypperste-
præster, afguder, sejr og nederlag, og så står der oven 
i købet mandighed, hæder og ære på spil. 
 Olympisk religiøsitet, dyrkelse af legemet samt sensationer i passende måle-
stok; nok til at mærke at man lever, og som regel sikkert nok til at det ikke er rigtigt 
farligt. 
 Men når du har vundet – når dit hold har vundet – så står du tilbage 
med en beretning som giver mening for dig og dine, og som styrker dit 
selvbillede, din nationalisme eller lokalpatriotisme, og giver mening. Du har 

 
Vi sætter ikke en betegnelse på ting 
som ”samvittighed”, men vores ældste 
lærte os, at der er forskellige person-
ligheder indeni os, der kommer frem 
på forskellige tidspunkter. 

Vinden er min moder 
Bear Heart, , 1986 

Livsfylde:  
en historie jeg kan 
sætte mit liv ind i 

Humankind, too, went through a long 
journey toward self-awareness. We 
ceased to see the earth as mother/ 
provider and began exploiting it for 
its agricultural promise. We devel-
oped concepts like property in order 
to codify what belonged to whom. 
Specialization, clans, marriage, 
homes, castes, and classifications of 
every kind helped us maintain our 
newfound separateness. Like our 
child counterparts, we also estab-
lished “big people” to make us feel 
safe. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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fået et følelsessus, og du har deltaget i kulten sammen med alle de andre 
galninge. 
 Medmindre mit hold har tabt, og mit selvbillede og 
mit meta-narrativ har lidt et knæk? 
 Men så kan du jo banke nogle perkere på vej 
hjem i stedet for, og ad den vej få bekræftet at du er 
en allerhelvedes karl der har mytologien på din side! 
 De fleste meta-narrativer kan selvfølgelig både 
være fredsommelige og anvendes til grufuldheder. 
Pointen er blot at vi bruger den slags store fortællin-
ger hele tiden. Vi sætter vores eget lille liv ind i den 
slags historier for at få mening i tilværelsen. Måske er 
det historien om Nationen der er udvalgt i det verdenshistoriske kapperæs 
mellem nationalstater. Måske er det revolutionen som snart vil komme og 
gøre en ende på alverdens uretfærdigheder. Måske er det Frelseren der el-
sker dig ubetinget – blot du donerer tid og penge til hans kirke – og som vil 
sørge for at du efter dette meningsløse liv får et lykkeligt liv i den hinsides 
evighed. 
 Med englekor og evig dessert? 
 Budding med saftsovs uafbrudt fra nu af og til tidernes ende! 
 Jeg forstår pludselig din skræk for Paradiset!  
 Det kan umuligt være et rart sted. Selv ikke med 72 jomfruer. – Er du 
klar over, hvor meget tid piger i den alder bruger på badeværelset? 
 Der er vel bare 72 badeværelser, så? 
 Se, dét ville være paradis! 73 badeværelser!  
 Livet får mening, når vi har en god historie at fortælle os selv ind i. 
Om den så er videnskabeligt faktuel eller ej, det gør faktisk ikke den store 
forskel. Ikke for selve livsfyldens skyld, i hvert fald. Dét som det handler 
om, er at tildigte sin væren i verden et formål. 
 Og det får mit liv, hvis jeg beretter det ind i en større beretning? 
 Hvis beretningen er tilstrækkeligt overbevisende, ja. 
 Hm… 
 Man kan selvfølgelig også sagtens leve uden den slags beretninger, og 
selv finde et formål med sit liv. Der er jo masser af projekter man kan kaste 
sig over, og som kan blive til interessante historier. Lige fra frivillig ulands-
hjælp til supporter for den lokale pigegarde eller medlem af en Rotary Club.  
 Uden Vorherres grand masterplan for menne-
skeheden er der ikke noget formål. Det var jo sådan 
set dét som nihilisterne indså, da de med Nietzsche i 

Med andre ord er en myte sand, 
fordi den er effektiv, ikke fordi den 
giver os faktuel information. Men 
hvis den ikke giver os ny indsigt i 
livets dybere mening, har den slået 
fejl. Hvis den virker, hvis den tvin-
ger os til at ændre vores tanker og 
sindelag, giver os nyt håb og opfor-
drer os til at leve mere intenst, så er 
den en værdifuld myte. 

Mytens Historie 
Karen Armstrong, 2005 

I dag døde mor. Eller måske var det i 
går, jeg ved det ikke. 

Albert Camus 
Den Fremmede 
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spidsen sagde ”Gud er død”. Så kom eksistentialisterne og prøvede at fylde 
noget i tomrummet. Sartre blev stående ved tanken om at vi så bare måtte 
leve med at tilværelsen er absurd, Camus tog fat om problemet og sagde at 
så måtte vi selv skabe et indhold og et formål med livet. 
 Jeg har vanskeligt ved at forestille mig at Nietzsche eller Camus havde Rota-
ry eller Greve Pigegarde i tankerne. 
 Til gengæld må man sige at et marchorkester bestående af 10-årige i 
lårkort og matroshuer så udmærket bekræfter Sartre! Det må iøvrigt have 
været sin sag at være pædofil før internettet; ikke blot var man nødt til at gå 
til byfest, man skulle også lægge øre til Dronning Louises Honnørmarch på 
trækbasun.  
 De store beretninger fødes man ind i, og det er 
beretningen der tildeler én en rolle. I de små beret-
ninger er man med til at skabe beretningen og sin 
rolle selv. I de store beretninger er man måske endda 
uundværlig i en større plan. Dermed er man som in-
divid ikke længere ligegyldig, for Planen kan ikke 
udføres, uden at man selv og alle mulige andre medvirker, og så er der den 
mest fantastiske belønning, når Planen er gennemført! 
 Evig budding? – Med de store beretninger får livet et formål, simpelthen? 
Både ideologien og Vorherre giver det enkelte individ en plads i verden, og uden lige 
netop dét individ til at udfylde den plads, så ville den store beretning ikke kunne 
hænge sammen eller ”gå i opfyldelse”?  
 Via beretningen bliver du en vigtig brik i et større scenarie.  
 Fodbolden adskiller sig lidt ved at muligheden for udfrielse kommer 
igen hver gang der er et nyt mesterskab. Apokalypsen egner sig til genbrug, 
så at sige. 
  Og når jeg ofrer min sjæl til den store fodbold-ånd, får mit liv et formål alli-
gevel, selvom naturvidenskaben og den ikke-religiøse erkendelse ikke kan komme op 
med noget formål overhovedet? 
 Ja.  
 Så selvom du ikke kan dokumentere det, og du derfor ikke helt vil stå ved det, 
så siger du at menneskenes selvbillede, vores evne til at reflektere over os selv, vores 
tidsopfattelse, vores gudsbegreb og vores måde at fortælle historier på hænger sam-
men? Og det hele udspringer af den måde vores spejlneuroner gør os i stand til at 
identificere os med andre mennesker omkring os på, takket være deres kobling til det 
motoriske system? Og ud af alt dét udspringer religion, ideologi, nationalisme og 
vores behov for at berette os selv ind i de store fortællinger, for ellers har vores liv 
ikke mening? Vi kan simpelthen ikke leve med at der ikke er noget formål med at der 

Det vil skal kæmpe for, er sikringen af 
vor races og vort folks beståen og 
formering, vore børns ernæring og 
blodets renhed, fædrelandets frihed og 
uafhængighed, så at vort folk kan 
modnes til at opfylde det kald, som er 
anvist det af universets skaber. 

Min Kamp 
A. Hitler, 1925 
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er én der stirrer tilbage på os i spejlet hver morgen, og at det hele blot skulle skyldes 
vores spejlneuroner? – Du er i gang med at skabe en ny mytologi på baggrund af 
naturvidenskaben. 
 De må have puttet ét eller andet stærkt i kaffen her til morgen! 
 Du sagde også selv den var god i dag. 
 Mennesket er et meningssøgende væsen, og det 
er vi i et væld af betydninger. Vores spejlneuroner 
opstod hos de første aber – formentlig for omkring 
40-50 millioner år siden – og i løbet af evolutionen 
blev de mere og mere sofistikerede. Spejlneuronerne 
gav os forudsætningerne for at kopiere hinanden, neuronerne udviklede 
sig, kopieringen blev gradvist til forståelse og gav mening, og i den kultur 
vi skabte, opstod der stadig mere komplekse krav om forståelse og inter-
aktion.  
 Spillede spejlneuronerne en rolle? Utvivlsomt. 
Har kultur og hjerne påvirket hinanden gensidigt? 
Stensikkert! Er vores gudsbegreb, vores tidsopfattel-
se, vores selvforståelse og vores historier produkter 
af hjerne og kultur? Jeg har vanskeligt ved at konklu-
dere andet. 
 Evolutionen har simpelthen frembragt begrebet om 
Gud? 
 Vores hjerner er blevet til i en memetisk suppe, 
hvor der kun fandtes animistiske forklaringer på fænomenerne rundt om-
kring os. Så snart vi havde opdaget at menneskene omkring os havde in-
tentioner, så gik vores hjerner ud fra at det havde alle mulige andre ting 
også. Vi er en art af fortolkere som ser intention overalt, også der hvor den 
ikke er der. Vores evne til klaroverhed er blevet til i en kontekst, hvor alt 
blev forklaret med usynlige ånder og deres intentioner. Vi søger mening – 
af enhver art – også der, hvor den ikke er at få. Vi leder efter mønstre, så vi 
kan få hold på verden, så vi kan overføre erfaringer fra ét område til noget 
andet, så vi kan forstå verden. Vores hjerner er bygget til analogier, ikke 
analyser; vi ser spontant paralleller og opfatter ting symbolsk; vi er primet 
til overfortolkning, og vi er rent ud sagt elendige til at tænke kritisk og gøre 
op med vante forestillinger eller at løsrive os fra massesuggestion. Kort 
sagt, så er religiøsitet et naturfænomen på lige linje med musikalitet og 
boldøje: nogle kan synge, andre kan spille rundbold, og nogle bliver reli-
giøse! 
 Og det er dét? 

Det var i begyndelsen af Vietnam-
krigen, og en amerikansk deling 
havde under en ildkamp med 
Vietcong søgt dækning i nogle 
rismarker. Pludselig kom seks 
munke gående i række hen ad 
voldene, der skilte markerne fra 
hinanden. De gik fuldstændigt 
roligt direkte frem mod ildlinjen. 

”De så hverken til højre eller ven-
stre. De gik bare lige forbi,” for-
tæller David Busch, en af de ameri-
kanske soldater. ”Det var virkelig 
underligt, for ingen skød på dem. 
Og bagefter, da de var væk, kunne 
jeg ikke kæmpe mere. Jeg følte 
bare, at jeg ikke havde lyst til det 
her længere, i hvert fald ikke den 
dag. Alle de andre må have haft 
det på samme måde, for alle holdt 
op. Vi indstillede simpelthen 
kampen.” 

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman, 1997 
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 Det føles bare anderledes, når man står midt i 
det og ikke har lyst til at forlade forestillingen og for-
dufte i intetheden. Og stort set alle har fra tid til an-
den brug for musik, boldspil og åndelighed,  
 Vi er åndelige væsener, frøken Tenna! Ikke for-
stået som at vi alle er esoteriske drømmere uden jord-
forbindelse, men at vi har behov for noget der ligger 
ud over den håndgribelige verden. Nogle ting skal man bare acceptere som 
de er. Uden at begynde at forklare dem. Det er naturligt at have behov for 
noget at tro på, noget som man ikke kan argumentere logisk for, men som 
man kun kan fornemme eller håndtere med intuitionen. Det kan være reli-
gion eller newage, men det kan også være kunst, litteratur og musik eller 
den form for meningsgivende samvær, hvor aftenen lige pludselig er gået, 
og bagefter er man høj i flere dage, uden at man kan forklare hvorfor. Dét er 
også en del af dét at være menneske, og hvis vi ikke har den slags oplevel-
ser en gang imellem, så bliver livet tomt og endimensionelt.  
 Der skal være øjeblikke som ikke kan forklares. Der skal være ople-
velser som smækker døren op ind til vores intuition og opfører Wagner-
operaer, månelandinger, olympiske lege og masseorgasmer i det kognitive 
potentiale som ligger ud over vores klaroverhed. Og fra tid til anden skal 
det bare være en myg der forvilder sig derind og flyver ud igen.  
 Der skal være ting vi gør som er dybt irrationelle, men som giver me-
ning alligevel. Eller måske netop derfor?  
 Der skal være ritualer som udefra vækker både 
undren og latter, men som indefra skaber sammen-
hæng. Ritualer som har symbolsk betydning og taler 
til vores indre stenaldermand. Ritualer som bruger 
kroppen, taler til os gennem kroppen og som giver os 
kollektiv puls. Ritualer som kan slå sprækker i vores 
tillærte, reflekterede hvem-jeg og opløse os i et kollektivt Os. Fællesskaber 
som kan nedbryde vores individuelle forsvarsbarrierer og tillade os at vi 
blotter os totalt og er trygge alligevel. Sammen. 
 Vi skal opleve at klaroverhed og bevidsthed smelter sammen og at vi 
uden kontrol kan glide trygge rundt i begge dele på en gang. 
 Det er alt sammen ting og oplevelser som var væsentlige elementer i 
vores forfædres liv, og det er den form for væren som vores hjerner er byg-
get til at give os oplevelsen af. Vores kognitive værktøj er bygget af at prak-
tisere den slags, og alt det andet vi kan, er udsprunget af dét. 
 Og derfor savner vi det, når vi ikke længere gør det? 

Livsfylde:  
åndelighed 

Det handler ikke kun om at vedkende 
sig en religion, men om at følge al 
skabelsens, al visdoms, universelle 
væsen. 

Vinden er min moder 
Bear Heart, 1986 

Det kan verka som om forskningen vill 
trolla bort religiositeten genom att re-
ducera den till biologiska mekanismer. 
Det vore som att bekskriva Mozarts 
Requiem genom att sätta siffor på alla 
noterna och försöka se de matema-
tiska sammanhangen. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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 En del af os. Folk der er ved totalt selvkontrolleret fuld bevidsthed 
konstant og er klarovert selvreflekterede hele tiden er jo utålelige!  
 Åndelighed er med andre ord med til at give 
livet mening, og det gælder i det hele taget dét at 
sætte sig ud over sig selv. Uanset om det er i åndelig 
sammenhæng at man opløser sit klarovre hvem-jeg 
og lader sig glide derud, hvor man ikke har kognitivt 
fodfæste, eller man sætter højere mål end man plejer, 
udfordrer sine evner og lykkes, eller man giver sig 
hen til andre og gør noget for andre, så giver det 
mening at nå ud over dét som man opfatter som sig selv. På én betingelse! 
 Som er? 
 At man først har fundet sig selv og er et selvreflekteret selvklarovert 
individ der har friheden til at gøre det.  
 Man er nødt til at finde eller skabe Jeget, før man kan sætte sig ud over det? 
 Hvis nogen skal finde mening i tilværelsen, så er ”Nogen” nødt til at 
være der først. Eller rettere: det er jo kun det selvreflekterede selvklarovre 
Jeg der kan finde livet meningsløst, alle andre er bare. De er uden den re-
fleksion der gør at man opdager at meningen mangler. Der kan være mas-
ser af lidelse og elendighed uden refleksionen, men der kan ikke være 
tomhed uden refleksion. 
 Eksistentiel tomhed er belønningen for den reflekte-
rede selvklaroverhed? 
 There’s no such thing as a free lunch! Til gen-
gæld fik vi kedsomhed med som bonus til samme 
pris. 
 Det er på grænsen vi virkelig lever. På grænsen 
af vores fatteevne, på grænsen af vores formåen, på 
grænsen af livet, og på grænsen af vores klaroverhed 
og vores kreativitet. Det er derfor sex er et hit hver gang. I hvert fald hver 
gang det lykkes, for hvad er det der sker under orgasmen? Vi mister selv-
kontrollen. Vi bliver til de stønnende og prustende dyr som vi inderst inde 
er. Væk er årtusinders kultur og hundredtusinder af års sproglige og kogni-
tive færdigheder, tilbage er kun rå, ureflekteret, løssluppen natur! – Hvilket 
naturligvis også er årsagen til at religionerne har gjort så meget for at tøjle 
sexualiteten: hvis Gud er et produkt af vores selvklaroverhed, så nytter det 
jo ikke at selvklaroverheden kan få lov at miste sig selv, uden at det sker i 
gudens navn, for så ville guden forsvinde med den. 
 Det får du næppe religionerne til at skrive under på. 

Livsfylde:  
at sætte sig ud over 

sig selv 
Vi må konstatere at vi i sidste ende ikke 
kan adskille noget fænomen fra andre 
fænomeners kontekst. I virkeligheden 
kan vi kun tale om relationer. 

Tanker for det nye årtusinde 
Dalai Lama, 1999 

Allt tal om att vilja ”förverkliga” sig själv 
är nonsens och mest ett tecken på att 
man inte vet vad man egentlige vill 
ägna sig åt. Med andra ord, att leta i 
sitt innersta efter sitt verkliga jag är en 
felaktig strategi – man skall sträva efter 
att nå utöver sig själv. Endast då kan 
man utveklas maximalt. Möjligen 
skulle man därför kunna tala om ett 
självt tillverkande. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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 Nej, de vil nok udlægge det på en anden måde. Såsom at man netop 
gennem ekstasen kommer i kontakt med det guddommelige. Hvilket man 
vel også sagtens med en vis fri tolkning kan sige at man gør. Men det æn-
drer ikke ved at det tager os til grænsen af vores klaroverhed og også helst 
ud over den. 
 Shopping, druk og alt for meget mad, derimod, er bare fyld for at 
bortlede opmærksomheden fra at vi befinder os inde på sikkert område, 
hvor der reelt ikke sker en skid. 
 Når først skoene og taskerne er købt, så er livet lige 
så kedeligt som det var før? – Hvad var det han hed, ham 
filosoffen med ”at være” i stedet for ”at have”? 
 Erich Fromm.  
 Det er i processen vi lever, resultatet keder os. Det er når vi ”er” og vi ”gør” 
at livet giver mening. Når vi først ”har”, så sker der ikke noget, så er processen død. 
 Og vi sidder tilbage uden andet end stilstand og Louis Vouitton-taske 
nummer 42. – Kan du huske Peter Gärdenfors som vi talte om i forbindelse 
med Theory of Mind? 
 Svenskeren? 
 Professor i kognitiv videnskab, i Sverige, ja. 
Han siger at kedsomhed i virkeligheden er en form 
for barnlig forkælelse: ”Jeg kræver af verden at den 
skal give mening for mig, i stedet for at jeg selv gør det!”  
 ”Underhold mig!” 
 Eller jeg skriger!  
 Hele underholdningsindustrien er i virkeligheden et resultat af at der ikke er 
noget der truer os på eksistensen; at der ikke er noget der er rigtigt ”farligt”. Vi har 
det for godt, simpelthen. Uden stimulans kan vi ikke holde os selv ud? Underhold-
ningen er en mental sikkerhedsventil for at vi ikke skal gå amok på det selvoptagede 
fjols i spejlet?  
 Det kunne ikke være kommet smukkere ud af 
din mund. Eller for den sags skyld være kommet ud 
af en smukkere mund. I mangel på livsfylde skriger 
vi på fyld.  – Undrer du dig stadig over at jeg valgte 
at tage denne her snak med en damebladsjournalist? 
 Du er en led, gammel mand, er du klarover dét? 
 Til gengæld keder jeg mig aldrig!  
 Det er vist meget godt de har lukket dig inde! – Så i stedet for at gå op i alle 
mulige ting man har købt, så burde vi spørge hinanden ”Hvad er din proces?” 
 Skal dét være det nye eksistentielle spørgsmål til vennemiddagene? 

Den satans 
kedsomhed 

Det är bara människor som kan ha 
långtråkigt. Djur kan vara apatiska 
men de vet inte vad tråkighet är.  

För att kunna ha tråkigt måste man 
kunna se sig själv utifrån – man måste 
ha ett självmedvetande – och uppleva 
att man inte ägnar sig åt något 
meningsfullt. Goethe påstår att apor 
skulle kunna batraktas som människor 
om de bara kunde ha tråkigt. (...) 

Vad som försvårar saken är att våra 
hjärnor är ojämnförligt snabba på att 
hitta mönster. Redan ett spädbarn blir 
snart uttråkat om inte omgivningen ger 
det tilräckligt stimulans. Ledan kan 
därför också härledas som ett resultat 
av en nyfikenhet som inte får någon 
näring. Våra hjarnor kräver mycket av 
världen för att inte drabbas av leda. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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 ”Hvad er din proces?”; ”hvad giver dit liv mening for tiden?” – det ville vel 
være den slags man burde snakke om, hvis vi skulle have noget meningsfuldt at sige 
hinanden.   
 Det er egentlig utroligt at vi aldrig stiller hinanden den slags spørgs-
mål. Og alligevel siger vi at vi kender folk. – Men det kan jo være det kom-
mer, nu hvor boligpriserne rasler ned! 4 
 Det bliver simpelthen for pinligt at tale om livsstilskøb, for der er ingen der 
har råd til dem alligevel? 
 Måske har du bare fået et journalistisk forspring ved at komme her i 
et par dage. 
 Du mener at du er i gang med at omskole mig fra livsfyld-journalist til livs-
fylde-journalist? 
 Hvor mange damebladskolleger tror du reelt kan true dig i nichen for 
livsfylde, hm?  
 Jeg kan måske ligefrem blive styrtende rig på det?  
 Den er god med dig! 
 Det er selvfølgelig interessant i sig selv, dette her 
med livsfylden og hvad det er der giver livet mening, 
men i forhold til fremtiden er det ligefrem nødven-
digt at vi begynder at forstå os selv, og hvad der giver 
mening for os, og at vi så også forholder os til det. 
 Fordi alting er ved at forandre sig, og vi kan ikke længere finde rundt i vores 
egen virkelighed med de stenalderhjerner som vi har?  
 Fordi vi er ved at blive Homo liquens, og hvis 
vi ikke skal risikere at indrette en totalt meningsløs 
verden til os selv og vores børn og børnebørn, hvor 
der slet ikke er plads til alt dét som vi i dag forstår 
ved at være mennesker og som giver os glæde og 
livsfylde, så er vi nødt til at vælge, hvad vi vil. Og 
hvad vi så rent faktisk gør. 
 Global eksistentialisme? 
 For ellers er der kun mere tomhed, mere konflikt og farvel menneske-
hed forude. 
 Hvordan kan der være tomhed og konflikt på én gang? Var konflikterne ikke 
nærmest dét der gav livet indhold? 
                                                 
4 PS: Forskellie steder i Baade-Og man faar den feeling, a de fem volumes er skrevet over fler aar, og derfor 
de contemporary forhold, som Tenna og Cornelius referer til, er ikk de samme gennem all böger. Saa sent som 
Baade-Og Onsdag man fik ikk intryk a a Dansk economy var naaet sin kollaps ennu. Tvärtimod Cornelius taler 
om en bubble, som snart maa burste. Her, i Baade-Og Torsdag, obviously boblen maa vär bursted, og i Fredag 
tonen er en helt andn. Saaleds man ka anta, a Baade-Og Onsdag blev skrevet no later than 2007, mens 
Torsdag har sansynlivis blevet skrevet i 2008. 

Livsfylde og 
fremtiden 

Vi vil konstatere, at frihed kun eksiste-
rer som en social relation, at den frem 
for at være individets ejendom er et 
karakteristikon, der vedrører en be-
stemt forskel mellem individer, og at 
den kun får mening, hvis den betragtes 
som en modsætning til et andet, for-
tidigt eller nutidigt vilkår. (…) 

Vi vil konstatere, at en frihed, der er så 
tilpas udbredt, at den synes at være et 
universelt, menneskeligt vilkår, er en 
relativt ny foreteelse i menneskehedens 
historie, en foreteelse, der hænger tæt 
sammen med modernitetens og kapi-
talismens fremkomst.  

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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 For de 1-2 procent af os som bliver Homo liquens Plus og kommer til 
at sidde på alle ressourcerne og al magten, for dem vil livet blive endnu me-
re røvsygt, end vores eget er nu, og de vil gå på jagt efter endnu mere un-
derholdning og endnu mere fyld. – Vel at mærke i det omfang de formår at 
holde konflikten i forhold til de øvrige 99 procent fra døren.  
 For de 99 procent Homo liquens Minus vil livet blive meningsløst, 
fordi de hverken har frihed, råderet over deres eget liv, adgang til sundhed, 
ordentlig mad, uddannelse, eller sjove, meningsgivende udfordringer, men 
kun uoverskuelige liv som det er umuligt at drage betydning eller formål 
ud af. 
 De seneste 10.000 års kulturelle evolution har været én lang rejse på vej mod 
meningsløsheden? 
 Den hjerne vi er udstyret med, har ikke foran-
dret sig stort de seneste 100.000 år. Det vil sige at vi 
er udstyret med reaktionsmønstre og en fatteevne 
som er gearet til et jægersamlerliv på den afrikanske 
savanne. Det gik fint, da vi spredte os til resten af 
kloden – alle dem der døde på vejen hørte vi jo ikke 
mere til. Det gik også nogenlunde at opfinde land-
bruget og fodre folk med mælkeprodukter – alle dem 
der fik dårlig mave og blev slået først ihjel, fordi de 
havde tynd mave, den dag landsbyen blev over-
faldet, hørte vi heller ikke mere til.  
 Da vi opfandt alfabetskriften, gik der over 3.000 år, før det blev krævet 
af alle at de lærte at læse og skrive. Der gik med andre ord umådeligt lang 
tid, før vi fandt ud af at der var nogle af os der var ordblinde og simpelthen 
ikke hjernemæssigt var rustede til at håndtere denne nye opfindelse. 
 De kunne ikke drage betydning ud af tegnene? 
 Ikke uden særlig hjælp, og den hjælp har vi så først opfundet inden 
for de seneste 20-30 år. Indtil da gik man bare ud fra at de ordblinde var 
generelt dårligt begavede. 
 Der har hele tiden fundet en darwinistisk møven de mindst egnede af 
banen sted, men lige nu sker afmøvningen så sindssygt hurtigt at det kom-
mer til at afkoble millioner – hvis ikke milliarder – af mennesker fra udvik-
lingen, simpelthen fordi kompleksiteten i de krav der stilles til os, stiger 
eksponentielt. 
 Og vores indre stenaldermand er bare totalt lost? 
 Hvis vi ikke skaber nogle samfundsmæsige, sociale og kulturelle ram-
mer, hvor vi gensidigt sikrer hinanden at vi alle kan leve meningsgivende 

Hvad fremtiden 
byder 

As he skipped his boat across the 
seas of Damgran he smiled quietly 
to himself about what a wonderful, 
exciting day it was going to be. He 
relaxed and spread his two arms 
lazily along the seat back. He 
steered with an extra arm he’d 
recently had fitted just beneath his 
right one to help improve his ski-
boxing. 

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 
Douglas Adams 
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liv, så ja. – Medmindre vi farer i totterne på hinanden og bomber os selv til-
bage til stenalderen, så problemet løser sig af sig selv! 
 Dét var selvfølgelig en mulighed.  
 Men du er ikke rigtig hooked på tanken? 
 Ikke rigtigt… 
 Hos jægersamlerne var det slægten og flokkens 
traditioner der definerede ens rolle i livet. Man var 
født ind i en fast struktur som ikke forandrede sig fra 
generation til generation, og typisk arvede man også en del af sit personlige 
omdømme eller egenskaber fra sine forfædre. På samme måde ville ens børn 
hele livet have en identitetsmæssig arv med fra en selv. Ens status eller rolle 
i flokken ændrede sig heller ikke stort gennem livet. Ikke andet end hvad 
dødsfald og alder kunne medføre af forandringer i den indbyrdes orden.  
 Der var ikke noget selvstændigt initiativ som kunne 
rokke ved ens position eller status? 
 Ikke på den måde vi tænker på det på. Plus at 
der ikke var nogen rigtige egentlige statusforskelle i 
jægersamlerflokke, for de ejede kun dét de kunne ta-
ge med sig, og dét de havde, ejede de i fællesskab. In-
dividet i vores forstand fandtes simpelthen ikke, og 
det er den form for kontekst vores hjernekapacitet er 
udviklet i. 
 Daglig jagt på føden, kultisk samvær omkring måltidet og stammens øvrige 
gøremål, og så en løbende shamanistisk kontakt til forfædre og naturens ånder? 
 Enten gennem egen ekstase eller gennem medi-
cinmandens eller shamanens drømmerejse.  
 Radikalt anderledes end den virkelighed vi lever i 
nu? Og er på vej ind i? 
 Og på sin vis også radikalt anderledes end de 
store bysamfund som landbrugskulturen skabte, og 
også radikalt anderledes end skriftkulturerne og in-
dustrisamfundet. I de samfund var det ikke nødvendigvis ens slægt, det vil 
sige ens gener, der bestemte ens position. I stedet blev ens personlige me-
mer afgørende for, hvem man var, eller hvem de andre anså en for at være. 
Gradvist kunne man træde individuelt i karakter og løsrive sig fra sine for-
fædre og stå i et personligt, reflekteret forhold til sine egne evner og mulig-
heder. Det skabte ulighed i de forskellige samfund, både hvad angik magt, 
viden, uddannelse, penge og anseelse, og det koblede selvfølgelig også 
mennesker af med jævne mellemrum. Der har alle dage været udstødte som 

”Vi frygter! 
Vi frygter for Jordens Vejr, som vi skal 
kæmpe med for at vriste Føden ud af Land 
og Hav. Vi frygter Nød og Sult i de kolde 
Snehytter. Vi frygter den Sygdom, som vi 
daglig oplever rundt omkring os. Ikke 
Døden, ikke Lidelsen. Vi frygter døde 
Menneskers og Fangstdyrs Sjæle. 
Vi frygter Jordens og Luftens Aander. 

Derfor har vore Fædre væbnet sig med alle 
de gamle Leveregler, som er bygget paa 
Slægters Erfaringer og Livsvisdom. Vi ved 
ikke hvorledes, vi aner ikke hvorfor, men 
vi følger dem for at faa lov til at leve 
sorgløst. Og saa uvidende er vi, trods alle 
vore Aandemanere, at vi frygter alt det, vi 
ikke kender. Vi frygter det, vi ser omkring 
os, og vi frygter det, vi kender fra Forfæd-
res Fortællinger og Myter. Derfor har vi 
vore Skikke og derfor overholder vi vor 
Tabu.” 

Den grønlandske kvinde Aua 

Al Tabu og de dermed forbundne Leve-
regler skelner fundamentalt mellem Land-
vildt og Sødyr. Dette har sin Grund i, at 
disse hver for sig har deres særlige Ophav; 
derfor maa de holdes ude fra hinanden, thi 
man har den Tro, at de gensidig besmitter 
hinanden og derved volder Menneskene 
Ulykker. 

Den Store Slæderejse 
Knud Rasmussen, 1932 
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ikke kunne begå sig. Der var selvfølgelig også folk der var født rigere og 
mere privilegerede end andre, og som derfor havde bedre muligheder. Men 
i det store og hele kunne alle finde en eller anden form for fodfæste i samfun-
det, forudsat at de var født frie. – Slaverne er et spørgsmål for sig, men det 
skal vi ikke ind på her. 
 Alle oldtidens samfund byggede deres økonomi på slaveri? 
 Og det gør vi jo sådan set stadigvæk.  
 Men dét jeg vil frem til, er at uanset hvilket samfund du kigger på og 
til hvilken tid, så havde de en ting til fælles som vi nu er i gang med at æn-
dre fuldstændigt på. 
 Og det er? 
 Lige siden vores tidligste abeforfædre fandt på 
at stikke en pind i en tue og fiske myrer ud, har vi 
kun opfundet ting som vi kunne forstå; ting som gav 
mening for os! 
 Øh, ja?  
 Gennem hele menneskehedens historie opfandt 
vi kun ny teknologi som vi selv kunne fremstille, som 
vi havde fantasi til at forestille os, og som vi havde 
evne til at italesætte. Formentlig endda i nævnte rækkefølge; erfaring går 
forud for erkendelse. 
 Vi stod med værktøjet i hånden, før vi vidste hvad det var? 
 Og dét som ikke gav mening, kastede vi bort. Hvem ved, hvor mange 
gange en af vores abeforfædre har slået en flis af en sten ved et uheld og 
reelt har stået med et herligt skarpt stykke værktøj i hånden, men uden fan-
tasien til at bruge det til at skære med? 
 Og så har han kastet den væk? 
 De tidligste opfindelser blev til ved tilfældigheder. Det gjaldt forment-
lig både ilden og ploven. Senere har vi selvfølgelig opfundet ting, fordi vi 
forestillede os dem – eller i hvert fald brugen af dem – inden vi opfandt 
dem. Men fælles for alle vores opfindelser er at vi hele tiden kun har omgi-
vet os med genstande som gav mening for os. 
 Dét som er nyt, er at med computernes opfindelse har vi skabt maski-
ner der kan supplere – hvis ikke ligefrem overtage – vores udvikling af op-
findelser. Dermed kan vi ikke længere være sikre på at alt, hvad der bliver 
opfundet, giver mening for os selv.  
 Vi kan risikere at computerne opfinder ting som vi slet ikke forstår? 
 Det har de næsten allerede gjort. I store neurale netværk er det svært 
at oversætte dét de gør til logiske argumenter for, hvad netværket egentlig 

För att ett barn skall kunna lära sig ett 
ords betydelse måste det först ha 
motsvarandre begrepp. Om ett barns 
föräldrar har ekonomiska bekymmer, 
kanske barnet ofta hör ord som ”räk-
ningar”, ”banklån” och ”amortisering”. 
Men det lär sig inte vad orden betyder 
förrän det kan skaffa sig motsvarande 
begrepp. Begreppsbildningen kan 
naturligvis ske med språkets hjälp, 
men språket räcker inte alltid: Försök 
själv förklara innebörden i ordet 
”amortisering” för en tvååring! 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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har ”tænkt”. Det kan være svært at finde ud af de "valg" en digital maskine 
har truffet, fordi det er så komplekst. Indtil videre kan alt dog opspores, 
men det varer næppe længe, før der er computere vi ikke længere er i stand 
til at korrigere eller reparere, for vi ved ikke, hvad de gør. 
 Det giver ikke mening for os? Fordi vi ikke kan forstå det? 
 For Homo liquens bliver dét et grundvilkår. 
 At vi omgiver os med teknologi der er smartere end os selv? 
 Det bliver som at være to år igen og skulle famle sig forståelsesmæs-
sigt frem. Vi kommer til at omgive os med ting som vi ikke har en jordisk 
chance for at forstå – du kan muligvis nok finde ud af at bruge din PC med 
et brugervenligt software, så længe det virker, men kan du reelt stille noget 
op, hvis der opstår en fejl i maskinen? 
 Jeg kan kun skælde ud på den. – Og dét skyldes min stenalderhjerne som ser 
intention i maskinen? 
 Dengang vi brugte stenøkser, da kunne vi alle sammen forstå vores 
værktøj, og det gjaldt stadigvæk for størstedelen af os langt op i 1970’erne. 
De førnævnte typografer inklusive. Så længe vores teknologi var mekanisk 
og ikke elektronisk, kunne de fleste af os med lidt hjælp og lidt vejledning 
forstå, hvordan de ting vi omgav os med, virkede, og dét der kom ud af 
dem, gav mening. Alene af den grund at det var opfundet af andre menne-
sker der lignede os, og de ville ikke have opfundet noget der ikke gav me-
ning for dem. 
 Hvilket er det store radikale brud i vores grundvilkår fra nu af? 
 Dét, og så især to ting mere: 
 Det ene er at teknologien fra nu af gør det muligt at manipulere vores 
kroppe og intellekt. Vores egenskaber og hvem vi er, er ikke længere afhæn-
gige af vores gener eller vores forfædre og familie som hos jægersamlerne. 
Det afhænger heller ikke af slægtens position eller vores personlige indsats 
og de memer vi vælger at praktisere igennem livet. I stedet bliver vi hver 
især et produkt af de teknologiske og farmaceutiske forandringer som vi el-
ler vores forældre har haft råd til at udstyre os med. 
 Nanoteknologi, bioteknologi, psykofarmaka – den slags? 
 Præcis. 
 Det andet som kommer til at ændre på vores grundvilkår, er at magt-
strukturen bliver ændret totalt, fordi økonomien styrer alt og er global. Med 
6-7 milliarder mennesker i én og samme økonomi og uden globale regule-
ringsmekanismer, så bliver der fuldstændigt ufatteligt, ulækkert, eksorbitant, 
koloenormt, radikalt langt mellem toppen og bunden af det globale samfund. 
 Den ene procent som sidder på det hele, får det kanon, og resten er fucked? 
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 Det er den lære vi kan udlede af vores snak om skalafri netværk og 
kompleksitetsubalancer. Nogle enkelte meget, meget rige sidder tilbage 
med de fede forbindelser, kompleksiteten, ejendomsretten over teknologien 
og al magten, mens flertallet er dårligt forbundne til det globale netværk og 
dermed uden reel indflydelse på en skid. 
 Medmindre vi vælger det anderledes? 
 Medmindre vi vælger det anderledes. 
 Så når du startede med at spørge, hvorfor vi ikke bliver klogere, og hvorfor vi 
gentager de samme dumheder igen og igen, så er det fordi vi slæber denne her hjer-
nemæssige arv med os hele tiden. Vi har ændret omgivelserne, men selv har vi ikke 
forandret os? 
 Vi har stadig kun en stenalderhjerne til at forstå 
omgivelserne med, vi har stadig kun en stenalderhjer-
ne til at forsyne vores liv med mening. Vores hard-
ware er 100.000 år gammelt. I en globaliseret verden, 
hvor alting går så sindssygt hurtigt og er så komplekst 
og uoverskueligt som det er, der slår vores jægersam-
lerhjerner bare ikke til. Vores følelser, vores reaktionsmønstre, vores sociale 
behov og vores måder at søge mening og tænke på, er top-tunet til en ver-
den som ikke findes længere. 
 Det vil sige at fremtiden bliver totalt uoverskuelig? Det bliver det rene me-
ningsløse kaos? – Medmindre, vi laver hjernerne om? 
 Kan du huske foragtcentrifugen fra i går? 
 Jeg har den her!  

Religion is leading us to the edge of 
something terrible… Half of the Ameri-
can population is eagerly anticipating 
the end of the world. This kind of 
thinking provides people with no basis 
to make the hard decisions we have to 
make. 

Sam Harris, author of The End of Faith 
Beyond Belief 

New Scientist, 18 November 2006 

Foragtcentrifugen 
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 Ah! De 99 procent af jordens befolkning; Homo liquens Minus kommer til at 
befinde sig nede i det religiøse område i den totale fordummelse! 
 Hvad var det foragtcentrifugen helt overordnet sagde? 
 At forretning, videnskab og religion ikke kan udstå 
hinanden, og når centrifugen begynder at dreje hurtigt og 
de fjerner sig fra hinanden, så bliver de til henholdsvis ky-
nisme, arrogance og dumhed. – Og når de arbejder sammen, 
så skaber de velstand, uddannelse og fællesskab, og dermed 
styrker de dét inde i midten: retssamfundet, humanismen, 
pluralismen og demokratiet. 
 Og når de styrer mod kynisme, arrogance og 
dumhed, så falder de gode ting inde i midten fra hin-
anden. 
 Modellen viser at de tre områder hver især ud-
gør en del af vores kultur: vores fysiske behov, jagten 
på mere viden samt vores søgen efter sammenhæng 
og mening i tilværelsen. Hos jægersamlerne og i oldtiden hang de tre ting 
sammen, men de seneste 2-3.000 års udvikling har gået ud på at vikle de tre 
områder mere og mere ud af hinanden. 
 Det er derfor det hedder ”ud-vikling”? 
 Meget morsomt! 
 I oldtiden var templerne kornkamre, og kongen var en halvgud, præsterne 
stod for den viden der var, og de var også skatteopkrævere og en del af kongens 
magtapparat. Det hele var sovset ind i hinanden. 
 Men med tiden specialiserede områderne sig, og 
i den proces løsrev de sig fra hinanden, og hver især 
definerede de sig selv ved at adskille sig fra de andre 
og ved at bekrige de andre. Kirken forfulgte viden-
skabsmændene og brændte dem levende på bålet, 
når den kunne slippe af sted med det. Videnskaben 
modbeviste religionens verdensbillede og begyndte 
sågar at kritisere religionen i sig selv. Forretningen 
sked højt og flot på alle idealer, de være sig religiøse 
eller videnskabelige – ellers havde vi næppe haft børnearbejde, hverken nu 
eller i 1800-tallet – og gik kun efter guldet. 
 Og i den proces blev kulturen mere kompleks. 
 Der kom nemlig gradvist mere strukturel dybde ud af at de hver især 
specialiserede sig.  
 Fra at have samfund, hvor alle aspekter af livet lå under samme hat, 

The story of Doubting Thomas is 
told, not so that we shall admire 
Thomas, but so that we can admire 
the other apostles in comparison. 
Thomas demanded evidence. No-
thing is more lethal for certain kinds 
of meme than a tendency to look for 
evidence. The other apostles, whose 
faith was so strong that they did not 
need evidence, are held up to us as 
worthy of imitation. The meme for 
blind faith secures its own perpetua-
tion by the simple unconscious ex-
pedient of discouraging rational 
inquiry. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins, 1976 

Scholars studying medieval Europe are 
scathing about any attempt to draw 
lines between “religion” and ordinary 
life, and doubt whether anyone living 
in those times could actually have 
understood the modern destinction 
between church and state. 
        In this sense, many societies of the 
global South live in an intellectual 
world far closer to the medieval world 
than to Western modernity. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 
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nemlig den kultiske hat, har vi splittet domænerne op i en sådan grad at de 
dårligt nok formår at tale med hinanden.  
 Vi har sat fart på centrifugen? 
 Så de slynger sig længere og længere væk fra hinanden. – Der var en 
anden tegning af centrifugen også. Hvor jeg havde tegnet det politiske 
magtapparat ind som en fjerde faktor der kan fjerne sig mere eller mindre 
fra det øvrige… 
 Og hvor man kan se, hvad de tre domæner har til fælles. Her:  

 
 Rigtigt: To og to deler forretning, videnskab og 
religion værdier, og de kan godt være i stue med 
hinanden, men så bliver de en samlet modpol i for-
hold til den tredje. 
 Når videnskaben og religionen står sammen om 
etikken, så er de oppe imod kommercielle interesser? 
 Og når videnskabens resultater omsættes til 
salgbar nytænkning og teknologi, så får de religionen 
på nakken. Religionen og forretningslivet ser vi sjæl-
dent ligefrem stå sammen om brød og skuespil – det 
skulle da lige være de amerikanske tv-prædikanter – 
men de har metoden tilfælles, og videnskaben hader 
som regel populærkultur under alle omstændigheder. 
De tre områder kan altså godt finde fælles fodslag to og to, men det kom-

Why are fundamentalist Christians 
conservative? Because they view 
God as a strict father: Obey my 
commandments and you go to 
heaven; if not, you go to hell. Well, 
I’ll give you a second chance. You 
can be “born again.” Now obey my 
commands (as interpreted by your 
minister) and you go to heaven; 
otherwise, you go to hell: authority, 
obedience, discipline, punishment. 
Note that “individual responsibility” 
is a hallmark of this view of reli-
gion—it is up to you and you alone 
as to whether you get into heaven. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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mer ikke af sig selv, og desuden kommer de til at lukke sig af for det tredje. 
Problemet er at hvis de får lov til hver især at køre deres eget løb, så bliver 
forretningen til kynisme, videnskaben til arrogance, og religionen bliver til 
dumhed. 
 Og det er dér vi er på vej hen lige nu? 
 Hvis vi ikke vil hinanden, hvis vi ikke insiste-
rer på at vi skal ind mod midten, hvor vi garanterer 
hinanden retssamfund, humanisme, pluralisme og 
demokrati, så spinner centrifugen ud af kontrol, og 
så havner den absolutte majoritet af Jordens befolk-
ning nede i et religiøst hul, for dét er det eneste sted 
der er meningsgivende mytologi, trygge fællesskaber 
og varm suppe. 
 Videnskaben er for vanskelig at forstå, og forretnin-
gerne er ligeglade med folks velbefindende? 
 Hvis videnskaben overhovedet får lov at overleve som videnskab og 
ikke bliver enten totalt opslugt af forretningslivet og gjort til ren teknologi, 
eller den bliver slagtet ved først givne lejlighed af religionens og folkemas-
sernes indædte antiintellektualisme. Der er ikke noget der er så truende for 
dumhed som viden. Dét siger ligesom sig selv! 
 Man kan jo desuden spekulere over, om man 
kan tillade sig at køre centrifuge-analogien så langt 
ud, så man siger at hvis 99 procent af befolkningsmas-
sen ligger dybt nede i den religiøse fordummelse, hvor 
stabilt kan centrifugen så overhovedet køre rundt? 
 Det bliver ligesom når fem badehåndklæder har vik-
let sig ind i et dynebetræk og vaskemaskinen er ved at hop-
pe ind i lejligheden ved siden af? 
 Dersom forretningsliv, videnskab og religion vågner op til dåd og læ-
rer at acceptere og respektere hinanden, og måske endda at arbejde sammen, 
og dersom retssamfund og demokrati inde i midten arbejder for at tvinge 
dem til det, så har vi efter min bedste overbevisning absolut mulighederne 
for at indrette gode, stabile og trygge samfund. Sågar samfund som syv 
milliarder stenalderhjerner kan finde mening i. Men vi skal virkelig ville det! 
 Global eksistentialisme igen? 
 Vi er som mennesker vidt forskellige, og vi er 
nødt til at insistere på at vi alle sammen skal have 
plads til at være her. Forskellige områder i centrifu-
gen giver mening til forskellige mennesker, men vi er 

One central fact in the changing re-
ligious picture is a massive relative de-
cline in the proportion of the world’s 
people who live in the traditionally 
advanced nations. If we combine the 
figures for Europe, North America, and 
the lands of the former Soviet Union, 
then in 1900, these Northern regions 
accounted for 32 percent of the world 
population. Viewed over the span of 
world history, that may have been an 
untypically large proportion which 
reflected the explosive demographic 
growth of the industrial revolution 
years. 

Over the course of the twentieth 
century, matters reverted to what was 
likely a more typical preindustrial norm, 
as the proportion of peoples living in 
the advanced nations fell, slowly at 
first, but then more dramatically. By 
1950, the share had fallen a little to 29 
percent, but the rate of contraction 
then accelerated, to 25 percent in 
1970, and around 18 percent by 2000. 
By 2050, the figure should be around 
10 or 12 percent. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 

No doubt there are many people who 
do need religion and far be it from me 
to pull the rug from under their feet. 

Richard Dawkins, biologist  
Beyond Belief 

New Scientist, 18 November 2006 
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alle sammen afhængige af at de alle tre er der. Om ikke andet, så for at 
naboen ikke skal miste indholdet i tilværelsen og begynde at brænde 
containere af i gaderne og nakke gamle damer ned på stationen. – Hvor 
ville du placere dig selv, hvis du skulle sætte et ”her står jeg”? 
 Hm… 
 I virkeligheden skulle spørgsmålet måske hedde ”Hvor stort et områ-
de dækker du?” 
 Hvis jeg både er interesseret i videnskab og relativt god til forretning, men 
insisterer på også at være humanist og demokrat, så kan jeg ikke kun sætte en lille 
prik oppe til højre? 
 Du burde i virkeligheden indtegne en cirkel – eller et område i den 
facon som nu passer.  
 Mm. 
 Hvad tænker du på? 
 At hvis jeg skal svare helt ærligt… 
 Ja? 
 Så har jeg jo flyttet mig. 
 Og? 
 Både siden i mandags og i det hele taget. Og det vil jeg jo i virkeligheden 
sikkert blive ved med. 
 Ja, og? 
 Plus at jeg jo – og nu griner du – har mit arbejde ét sted og mit hjerte et 
andet… 
 A-ha! 
 Æv. 
 Så hvor ligger du henne? 
 Mit arbejde ligger pænt ude til venstre lidt oppe… 
 Og hjertet? 
 Uden at have tænkt nærmere over det, så lå det vel også derude i den retning, 
da jeg dukkede op her i mandags, men dog en del tættere midten. 
 Og efter min sunde og opbyggelige påvirkning af dit uskyldige fruen-
timmersind, hvor befinder du dig så nu? 
 Så ligger jeg nok nærmest som sådan en tåget klat ovre mellem humanismen 
og videnskaben.  
 Der, hvor den anden tegning siger dannelse og uddannelse? 
 Hvis jeg ikke ligefrem ligger i midten med en tendens opad mod højre for at 
slippe for religionen, og fordi jeg jo trods alt er ret glad for alle mulige moderne be-
kvemmeligheder. Og så med en fangarm op i forretningsområdet og én ud til brød 
og skuespil. – Hvor ligger du? 
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 Det flytter sig også. Men generelt ret centralt. Og – håber jeg – som en 
cirkel med relativt stor omkreds. Dog mere i retning af nytænkning og etik 
end i retning af religionen. 
 

 
 Kalder du dét en cirkel? 
 OK, den ligner måske mere en hjerne. 
 Eller en gammel kartoffel. 
 Hvad ligner din så ikke? En gammel sutsko?  
 Dét kan du selv være! 
 Nu forvirrer det jo tegningen lidt at jeg forsøgte at gøre den tredimen-
sionel i går ved at tegne det politiske magtapparat med embedsmænd og 
politikere ind på den lodrette led som en slags fjerde område eller domæne. 
 Det politiske system hører naturligvis til inde i midten i et demokrati, 
men hvis det begynder at hæve sig over resten, hvis embedsmænd og poli-
tikere fjerner sig fra resten af befolkningen, så bidrager de til at de andre 
domæner også fjerner sig fra hinanden. Hvis regeringen derimod arbejder 
målrettet for at styrke demokrati, pluralisme, humanisme og retssamfundet, 
så trækker de også de tre andre domæner ind mod midten. Eller rettere: det 
er gennem ordentlig lovgivning som trækker de tre domæner ind mod mid-
ten, at regeringen er med til at garantere demokratiet og dets forudsætninger. 
 Dét som jeg gerne vil sige med foragtcentrifugen i denne her sam-
menhæng, det er at vores stenalderhjerner naturligvis kommer på en geval-
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dig udfordring, hvis de skal kunne rumme lidt af alle tre domæner på en 
gang. Simpelthen fordi kompleksiteten og specialiseringsgraden i samtlige 
domæner nu er så høj.  
 Vores hjerner er ikke bygget til at kunne rumme det? 
 Hvert domæne er jo i virkeligheden et kæmpe-
memplex for sig: religion, forretning, videnskab. Med 
en masse under-memplexer som specialiserer sig hver 
især.  Og jo mere domænerne afgrænser sig fra hin-
anden, jo længere de bevæger sig væk fra hinanden, 
desto vanskeligere er det dels at forstå det enkelte 
memplex på grund af specialiseringen, og dels at 
oversætte memerne fra det ene område til det andet.  
 Både religion, forretning og videnskab bliver mere og mere sofistike-
rede og komplekse, jo længere vi bevæger os udad i centrifugen. Dermed 
bliver de enkelte memplexer også vanskeligere og vanskeligere at forstå og 
at drage betydning ud af for folk der ikke er specialister. 
 Så selv hvis man gerne ville forstå videnskabens eller forretningsverdenens 
seneste frembringelser, så er det kun et minimum af os der overhovedet har evner-
ne?  
 Det samme gælder religionen. Kristen teologi 
kan til fulde hamle op med uforståeligheder for den 
uindviede! Tag et specialiseret område som den såkaldte ”marialogi”, læren 
om Jomfru Maria. Det er ikke noget man bare lige tilegner sig på en formid-
dag! Man kan komme grueligt galt af sted blandt eksperter, hvis man ikke 
har styr på detaljerne inden for området. Det samme gælder de andre reli-
gioner. Talmud eller Vedaerne; tolkninger oven på tolkninger på tradition 
oven på tradition. Det er kun dem der har viet deres liv til det, der formår at 
komme i bund. 
 Problemet for fremtiden er at selv dagligdags områder er komplekse i 
en sådan grad at den almene borger har vanskeligt ved at følge med. I vir-
keligheden er det jo næsten umenneskeligt at forvente at vi som almindelige 
dødelige både kan overskue vores privatøkonomi og bankernes lånetilbud, 
samtidig med at vi skal videreuddanne os og finde ud af, hvordan alle mu-
lige computerprogrammer virker, plus at vi skal være politisk engagerede 
og holde os up to date med både rigets fatning og teknologiens udvikling 
for at være gode demokratiske medborgere, mens vi finder mening i under-
holdning, kunst og kultur og religionernes stenaldermytologi. 
 Det hænger bare ikke sammen? 
 Nej. 

Om domænerne 
What about the hundreds of millions of 
dollars raised just for (tornado) Katrina 
by religions? Religions did way more 
than the government did, and there 
were no scientific groups rushing to 
help the victims of Katrina – that’s not 
what science does. 

Michael Shermer, editor-in-chief,  
Skeptic magazine 

Beyond Belief 
New Scientist, 18 November 2006 

Ah, denne ydmyge, kyske, barmhjer-
tige form for forløjethed! 

Antikrist 
Friedrich Nietzsche, 1888 
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 Bortset fra at det jo er præcis dét du har gjort; fundet sammenhæng i hele 
molevitten. 
 Men mig har de også lukket inde. 
 Det er de færreste af os der kan håndtere mere end et par af centri-
fugens domæner tilnærmelsesvis kvalificeret ad gangen, og opsplitningen 
fratager os løbende muligheden for at forstå hinanden og den verden vi 
lever i, og for at drage mening ud af den. 
 For egentlig har vi behov for det hele? 
 Men fordi hvert enkelt område er så specialiseret, fordi den struktu-
relle dybde er så stor, og fordi vores hjerner er bygget til en anden virkelig-
hed, så er vi afskåret fra det.  
 Vi er skabt til at leve i en verden af helheder, kompleksiteten har 
medført en verden af afgrænsede memplexer, og de enkelte memplexer er 
vanvittigt komplicerede i sig selv. Skal man oven i købet håndtere flere 
memplexer på en gang; uddannelse, videreuddannelse, sport, foreningsliv, 
gør det selv-arbejde, kunne køre bil, deltage i en kvalificeret samtale om 
andet end sovs og kartofler, lægge makeup og klæde sig både individuelt 
og efter seneste mode, plus meget, meget mere, så begynder mange af os at 
få problemer. Specielt fordi – som vi talte om i mandags og i går – alle tids-
pendulerne er ved at svinge på én gang i øjeblikket. 
 Alle vores niveauer af verdensopfattelse er ved at 
blive skiftet ud. Både videnskaben, religionen, vores idealer 
og de kortvarige æstetiske trends plus alt muligt andet er 
ved at ændre sig. De filtre vi forstår verden igennem, er i 
opbrud. Og tidspendulerne er i virkeligheden også mem-
plexer? 
 Ja. Og meta-narrativer. Hver epoke i et tidspen-
dul er en overordnet fortælling som vi forstår verden 
igennem. Men det er ikke blot en verbal fortælling, 
det er også en æstetisk: hver epoke manifesterer sig i 
signaler af forskellig art; tøj, arkitektur, kunst, musik. 
 OK, nu tror jeg lige at jeg skal rekapitulere! 
 Det er komplekst stof, dét vil jeg give dig ret i! 
 Vi har memerne og memplexerne, det vil sige kultur-
DNA’et. Memer er dét vi kan kopiere fra person til 
person. Memer som kobler sig sammen i memplexer, over-
lever bedre, end memer der skal kopieres alene. 
 Sandt. 
 De rigtigt store memplexer – for eksempel alle videnskaberne – er opbygget af 

Tidspendulerne 
- en genopfriskning 
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memplexer inden i memplexer. Der er flere niveauer af memplexer i de allerstørste 
memplexer. 
 For religionens vedkommende: ord bliver til salmer og bønner, bøn-
ner og salmer bliver til gudstjenester, gudstjenester og teologiske uenighe-
der bliver til religion, religion bliver til hele kulturkomplekser der rummer 
både det ene og det andet memplex. 
 Vi har også tidspendulerne som er memplexer der løber gennem tiden og har 
en indre puls.  
 Tidspendulerne svinger fra én epoke til en anden gennem modreak-
tioner, ja. 
 Og så har vi foragtcentrifugen som også repræsenterer nogle memplexer. El-
ler tre store memplexer, hvor nogle af memerne indbyrdes ikke kan være i stue – el-
ler centrifuge – med hinanden? 
 Ja. 
 OK, jeg skal lige have det hele med skeer én gang til. 
 Be my guest. 
 Religionerne er memplexer, forretningslivet er 
memplexer, videnskaben er memplexer. Og ud over dét er 
tidspendulerne også memplexer – hvor hører de til henne 
i tegningen? 
 I hver deres område af centrifugen. I området 
for religion ligger jo blandt andet kristendommen, og dens pendul var et af 
dem vi kiggede på i mandags: den tidligste kirke bestod af jødekristne, så 
blev templet i Jerusalem ødelagt, og jøder og kristne gik hver til sit. Så blev 
de kristne forfulgt af romerne. Men så snart kirken fik magt, blev det den 
der forfulgte de vantro, så kom Reformationen – det standsede ikke forføl-
gelserne af hekse og jøder, men det splittede kirken – og ”takket være” Tre-
diveårskrigen blev både katolikker og protestanter tvunget til at acceptere 
en vis tolerance. Fra midten af 1800-tallet satte sekulariseringen ind, og i 
øjeblikket oplever vi så en nyreligiøsitet som består af alt fra newage til 
traditionel kristendom, udfordringer fra islam, buddhisme, coaching, livs-
stilsindustrien og alt muligt andet. 
 Hele den udvikling tidspendulet repræsenterer, svingningen fra den 
ene epoke til den anden, har været en kamp mellem memer om at blive ko-
pieret videre. De kristne memplexer; salmer, bønner, trosbekendelser, præ-
stekjoler, ritualer, værdier, taktikker, juridiske forhold, et cetera, har i hele 
processen muteret og ændret form gennem at skille sig af med memer og at 
indoptage nye memer. De enkelte memplexer har hele tiden været i kon-
stant udskiftning, memer er flydt ind og ud. 
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 Ser vi på videnskaben, har det været ligesådan. 
Først var der de græske filosoffer som var ”venner 
af viden”, og som lagde grunden for empirien og den 
videnskabelige tænkning. Så løsrev teknologien sig 
fra filosofien, især under romerne. Under kirkens 
magt satte religionen sig totalt på både videnskab 
og teknologi; teknologien klarede sig nogenlunde, 
men videnskaben blev kvalt. Så kom Renæssancen 
og med den opstod for alvor forretning, teknologi 
og videnskab som tre separate memplexer, og videnskaben gav sig til at 
tage magten over religionen. Efterhånden som både videnskab og teknologi 
blev stærkere, og religionen blev møvet totalt ud af de to områder, kastede 
videnskaben og teknologien sig over at kontrollere naturen. 
 Og nu begynder vi så at kopiere naturen i stedet for at prøve at kontrollere 
den? 
 Det er min påstand. 
 Kan man sige at det har været gennem pendulsvingningerne at de tre områ-
der, religion, videnskab og forretning hver især har bevæget sig væk fra midten? 
 Mnjah… det kan man muligvis. Sådan har jeg ikke lige tænkt det helt 
igennem. Men der er da ingen tvivl om at hver epoke i vores tidspenduler 
står for en yderligere specialisering af en række memplexer, og at specialise-
ringen netop har forårsaget den kulturelle centri-
fugalkraft. 
 Selv idépendulet som vel ligger lidt ud over 
hele centrifugen har jo været med til at sætte fart på 
foragten de forskellige centrifugedomæner imellem.  
 Bevægelsen fra Oplysningstiden til Romantikken, 
for eksempel, gjorde skellet mellem videnskab og religion 
større? 
 For slet ikke at tale om overgangen fra Roman-
tikken til Darwin og Victoria. – Så ja, du har nok ret 
i at pendulsvingningerne er med til at sætte fart på centrifugen.  
 Pendulerne ligger og ”rokker” frem og tilbage forskellige steder eller ud over 
større områder i centrifugen, og fordi pendulerne er udtryk for en specialisering i 
kulturen, så betyder det også en yderligere polarisering i selve centrifugen?  
 Ja. 
 Du beskrev også hele kulturen som et memetisk netværk, hvor de forskellige 
områder fortættedes i memetisk aktivitet eller faldt hen i ikke så meget aktivitet. Nær-
mest som sådan en levende organisme, hvor energien flyttede sig fra sted til sted. 
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 Der er flere måder at beskrive det på, og selvom de beskriver det sam-
me, så er det vanskeligt at holde dem alle sammen i hovedet på en gang. 
 Det skal jeg lige love for! 
 Hvis vi kigger på det enkelte område over tid; religionen eksempel-
vis, videnskaben eller de overfladiske trends, så kan vi beskrive udviklin-
gen som en pendulbevægelse.  
 Men vi kan også beskrive religionen eller vi-
denskaben som et memetisk skalafrit netværk, hvor 
memer flyder ind og ud, gennem at blive koblet på 
og blive hægtet af eller blot forsvinde i glemsel.  
 Det enkelte memetiske netværk kan vi så be-
tragte som et filter som vi på et givet tidspunkt ser 
verden igennem. Vi kan ikke lægge det her filter fra 
os. Vi er nødt til at have nogle begreber, nogle memer 
til at forstå verden med. 
 I Romantikken fik man én ting ud af at tale om 
naturen, fordi den tids memer stillede et bestemt na-
tursyn til rådighed, i dag får vi noget andet ud af naturen. Vi kan studere 
Romantikken og forsøge at forstå folks verdensbillede – deres memetiske 
filter – på den tid, men vi kan aldrig opleve verden på den måde de ople-
vede den. 
 Fordi vi har fået nye memer i mellemtiden? Vores memplexer ser anderledes 
ud, og det er memerne og memplexerne vi bruger som værktøj for at få betydning 
ud af omgivelserne? 
 Præcis. Efter Darwin ændredes vores selvop-
fattelse og natursyn totalt: vi blev selv en del af natu-
ren. Darwin stillede en række nye memer til rådig-
hed som vi kunne bruge som filter eller skabelon. 
Han definerede en ny epoke i et tidspendul, og vores 
syn på os selv og naturen var ændret for altid. – Og samtidig skilte han reli-
gion og videnskab yderligere ad og satte tryk på foragtcentrifugen. 
 Hvert område i centrifugen er også et filter så? Hvert pendul er et memetisk 
netværk, hvert af dem fungerer som et filter, de ligger – eller bevæger sig – i hver 
deres område af centrifugen, og vi bruger mange memplexer til at forstå verden 
med? 
 Fordi centrifugen har splittet områderne ad og givet os forskellige 
memplexer at operere med. Det samme fænomen kan som regel ses gennem 
flere filtre. Dit forhold til medmennesket eksempelvis; du kan anskue det 
fra en etisk eller religiøs synsvinkel – skal du respektere ham som individ? 

The haven all memes depend on reach-
ing is the human mind, but a human mind 
is itself an artifact created when memes 
restructure a human brain in order to 
make it a better habitat for memes. The 
avenues for entry and departure are 
modified to suit local conditions, and 
strengthened by various artificial devices 
that enhance fidelity and prolixity of repli-
cation: native Chinese minds differ dra-
matically from native French minds, and 
literate minds differ from illiterate minds. 

Consciousness Explained 
Daniel C. Dennett, 1991 

Mennesket, mener Anaximander (d. 545 
fvt.), er opstået af de andre dyrearter, 
og  det er opstået sent, for i modsæt-
ning til andre dyr varer det længe, før 
mennesket kan ernære sig selv. 

Den europæiske filosofis historie 
Karsten Friis Johansen, 1998 
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skal du missionere? – eller fra en forretningsmæssig eller naturvidenskabe-
lig vinkel – skal du handle med vedkommende, eller er han blot en kulstof-
baseret organisme med et dagligt energibehov på omkring 2.000 kalorier? – 
du bruger viden fra de forskellige områder i forskellige situationer. Det 
samme gælder dit forhold til miljø og natur. 
 Hvis jeg anskuer det religiøst, så har jeg ét forhold til naturen – Guds ska-
berværk, for eksempel – hvis jeg anskuer det naturvidenskabeligt, så kan jeg analy-
sere processerne i naturen på en helt anden måde? 
 Kulturen – det vil sige det samlede udbud af memplexer – udstyrer os 
til enhver tid med en kombination af filtre som vi kan se og forstå verden gen-
nem. Men filtrene er i konstant bevægelse, memerne flyder ind og ud af dem. 
 Og samtidig bliver de mere og mere specialiserede og fjerner sig fra hinanden 
og gør centrifugen større? 
 Det er næsten ligesom universet der udvider sig konstant. 
 Det virker altså vildt uoverskueligt. – Eller hver for sig går det jo udmærket, 
men jeg synes at kombinationen af det er overvældende.  
 Det ved jeg godt. Men det er jo den samme verden og de samme me-
mer vi taler om, det er bare et spørgsmål, om vi lægger snittet langs med 
tiden eller vi tager et øjebliksbillede. 
 Pendulerne giver tidsperspektivet, centrifugen er 
sådan en slags tværsnit gennem en pølse? 
 Hvor ”pølsen” er tiden. Dengang centrifugen 
begyndte, og forretning, videnskab og religion var én 
og samme ting, da var pølsen tynd. Men efterhånden 
som tiden gik og de tre områder løsrev sig fra hinan-
den, blev pølsen tyk. 
 Og alt efter centrifugens styrke bliver tidens pølse 
tykkere og tyndere, når domænerne skilles og trækker sig 
sammen? 
 Helst som en fin rund pølse. Den må gerne udvide sig og blive tyk-
kere, men skindet må ikke sprække. Det er ikke nødvendigvis en god ting, 
hvis den bliver tyndere, for i de fleste tilfælde vil det være tegn på at ét af 
domænerne suger livskraften ud af de andre; at f.eks. religionen kvæler 
videnskaben. Det vil give en bulet pølse, og dét er ikke godt! For det er det 
samme som at centerpunktet forsvinder.  
 Så dét som egentlig er allervigtigst, det er at pølsen ikke bliver hul 
inde i midten. Selvom der selvfølgelig er grænser for, hvor meget kynisme, 
arrogance og dumhed verden kan håndtere, så er vi nødt til at prøve græn-
serne af, og dét sker ude i periferien. 

Kulturens pølse 
Længes vi mest efter frihed eller efter 
samhørighed i et fællesskab? Har vores 
samfund – med dets frihed til at stræbe 
efter rigdom og høje sociale positioner, 
med dets frie konkurrence og stadigt 
voksende muligheder for at træffe for-
brugsvalg – skænket os al den frihed, 
hjertet kan begære? Er opfyldelsen af 
det andet behov, behovet for en fælles-
skabsbaseret støtte, den sidste tilbage-
værende opgave på den sociale dags-
orden? 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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 Vi må gerne gøre verden mere kompleks og gå mod ekstremerne, men så skal 
vi samtidigt vedligeholde retssamfundet, humanismen, pluralismen og demokratiet? 
 Faren ligger i at de forskellige domæner hver især mister forankrin-
gen i det fælles og ikke insisterer på at nå hinanden og hænge sammen. Det 
politiske arbejde – både for selve administrationen og politikerne, og for alle 
andre i centrifugen – ligger i at selvom der er denne her udvidelse, selvom 
alle domæner og memplexer specialiserer sig konstant, så er vi nødt til at 
holde tråd i hinanden. Både præster, handelsfolk og forskere er nødt til at 
holde fast inde i midten og ikke bare lade sig slynge ud i periferien. 
 Hvis vi kombinerer tidspendulernes mem-filtre 
med foragtcentrifugen, så er konklusionen altså at 
både det videnskabelige område, forretningslivet og 
religionen er under konstant forandring og i konstant 
flux. Det samme gælder etikken, underholdningen 
og den teknologiske nytænkning. Hvert område er 
opbygget af sine egne tidspendul-mem-filtre. 
 Som ændrer sig over tid? 
 Foragtcentrifugen er slet ikke den samme i dag 
som den var i går. 
 Jeg tror liiiige min stenalderhjerne skal have lidt tid 
til at sluge dette her! 
 Det er abstrakt, det ved jeg godt. – Men du kla-
rer det fint! 
 Kan du tegne alt det her? 
 Ikke på papir. Men det ville være sjovt at lave en computersimulation 
med en jordklode, hvor hele det memetiske netværk; al kultur lå rundt om, 
sådan som memerne er forbundet. Og hvis man så kunne bevæge kloden 
frem og tilbage på en tidslinje, så kunne man se, hvordan netværket vokse-
de og skrumpede i aktivitet og tæthed rundt omkring på kloden på forskel-
lige tidspunkter. Og man kunne dele netværket op i de forskellige niveauer 
af vores virkelighedsforståelse som pendulerne er udtryk for: der kunne 
være religionspendulets globale mem-netværk, videnskabspendulets globa-
le mem-netværk, økonomiens, idéernes, konflikternes netværk, hele badul-
jen! 
 I hver sin farve? 
 For eksempel. Så kunne man slå ned på London i 1860 og se hele byen 
rå-kopiere Darwins memer! Også alle dem der hadede ham som pesten! El-
ler man kunne tage til Arabien i 600-tallet og se Muhammed mutere memer 
i Medina, eller til USA og se videnskaben og teknologien boome i efterkrigs-

Hele molevitten på 
en gang  

Det er en udfordring at se tingene min-
dre som sort og hvidt og mere som et 
komplekst indbyrdes forbundet netværk 
af relationer som er svært at holde fast. 
Der er ikke noget at sige til at vi ofte 
tager fejl i vores forståelse af hvad der er 
virkeligt, og hvad vi tror er virkeligt. For 
hvis alle fænomener er afhænige af andre 
fænomener, og hvis intet fænomen kan 
eksistere uafhængigt, kan ikke engang 
vores dyrebare selv anses for at eksistere 
på den måde vi almindeligvis antager. 

Tanker for det nye årtusinde 
Dalai Lama, 1999 
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årene. – Så ja, man kunne godt tegne det, men det ville kræve mindst fire el-
ler fem dimensioner at gøre det i. 
 Det ville være vildt sejt! 
 Det ville være så tæskehamrende herre fedt!  
 Men for lige at vende tilbage til nutiden og den nærmeste fremtid, så 
er der altså totalt sving i samtlige penduler i øjeblikket; de er alle sammen 
ved at skifte pol: 
 For religionens vedkommende bevæger vi os væk fra sekulariserin-
gen og over i en masse mere eller mindre hæderlige nyreligiøse alternativer, 
mange af dem desværre blottet for enhver form for videnskabelighed eller 
kritisk tænkning. 
 Religiøs fundamentalisme og newage? 
 Coaching baseret på ren og skær humbug samt okkultisme og person-
ligt føleri der ophøjes til almengyldige sandheder. 
 Argumentpendulet svinger fra rationalitet og kritisk analyse til de 
subjektive oplevelser og det personlige meneri uden hold i hverken virke-
ligheden eller logisk sammenhæng. 
 Idépendulet går fra Postmodernisme og relativisme til værdiabsolu-
tisme og bekvemmeligheds-traditionalisme – gerne med et strøg af national-
fetichisme. 
 Mums! Det er virkelig heftige tider vi går i møde! 
 Mens konfliktpendulet netop er gået fra koldkrig til asymmetisk kon-
flikt, hvor terrornetværk og nationalstater bekæmper hinanden. 
 Hvad de mere overfladiske trends angår, så befinder vi os i et årti 
med værdikamp og et ekstremt behov for kontrol og faste rammer. – Væk 
er 90’ernes ironi. 
 Men du regnede ikke med at værdikampen varede så længe endnu? 
 Det er der jo ingen der kan holde ud i længden. Problemet er at den 
mangel på kontrol som følger efter den nuværende epoke, heller ikke bliver 
skide sjov. Den økonomiske boble som er bristet kommer til at kaste os ud i 
et årti med decideret rådvildhed og forvirring. – Men bagefter skulle det 
gerne komme til at blive noget sjovere igen. 
 Fordi vi overordnet set er ved at blive voksne? 
 Fordi det økonomiske pendul før eller siden vil 
svinge væk fra guddommeliggøreslen af økonomen 
Milton Friedman, ”Chicago Skolen” og den ukontrol-
lerede markedsøkonomi. Politik vil med andre ord 
atter komme til at handle om at skabe samfund og få 
dem til at fungere i stedet for at splitte dem ad. 

Tidspendulerne igen 

There is unfortunately no good solution 
for technical monopoly. There is only a 
choice among three evils: private 
unregulated monopoly, private monopoly 
regulated by the state, and government 
operation. (…) 
I am inclined to urge that the least of the 
evils is private unregulated monopoly 
wherever this is tolerable. 

Capitalism and Freedom 
Milton Friedman, 1962 
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 På plussiden er også at videnskaben viser vejen 
og er i gang med at bevæge os fra en tankegang, hvor 
videnskaben og teknologien forsøger at kontrollere 
naturen, til at videnskaben og teknologien prøver at 
indordne sig under naturen. Vi bliver bedre til at lyt-
te til vores omgivelser, simpelthen. 
 Og endelig, så er vi ganske rigtigt ved at blive 
voksne: hvor vores og andres kulturer har befundet 
sig i en teenage-epoke, hvor vi definerede os selv ud 
fra, hvordan vi adskilte os fra andre og gennem at slå 
andre ihjel og håne, spotte og latterliggøre deres kultur, så er vi på vej ind i 
en voksenepoke, hvor vi som kulturer kan se os selv udefra og har lært at 
opføre os ordentligt over for hinanden. Uden af den grund at give afkald på 
vores egne værdier og identitet eller ødelægge vores egen kultur. Det er 
ikke noget der sker fra den ene dag til den anden, men det er på vej, og før 
eller siden – det er min overbevisning – kommer vi til at kunne fungere som 
forskellige kulturer ved siden af hinanden uden at behøve manifestere os 
ved at jokke på andre. 
 Men samlet set er vi på vej mod turbulente tider og med risiko for at 99 pro-
cent af verdens befolkning kommer til at ligge som fem våde badehåndklæder og få 
hele systemet til at køre ujævnt? 
 Der gik der lige metafor i damen, hva’? 
 Hvad havde du regnet med? Er min stenalderhjerne 
ikke bygget til symbolsk tænkning? 
 Jo. Og det er jo bland andet dér udfordringerne 
kommer til at ligge: Hvordan håndterer vi denne her 
udvikling, så den giver mening for vores symbol-
hungrende, analogt tænkende, følelsesdominerede, 
mønster- og tryghedssøgende stenalderhjerner? En 
stor del af grunden til alle de problemer vi skaber for 
os selv, en stor del af al den turbulens og konflikt vi 
udsætter hinanden for, skyldes jo netop at vi er me-
ningssøgende væsener, men den verden vi har skabt, 
giver ikke længere mening for os. 
 Jo mindre vi kan forstå hinanden, jo mindre domænerne i centrifugen 
respekterer hinanden, jo mere vi i det hele taget fjerner os memetisk fra hin-
anden, desto mere truer det demokratiet, pluralismen, humanismen og der-
med også retssamfundet. Hvis vi ikke insisterer på at ville hinanden. Hvis vi 
ikke gennem netop demokrati og retssamfund og ved hjælp af det politiske 

Kapitalmonopolet bliver til en 
lænke for den produktionsmåde 
der er blomstret op sammen med 
det og under det. Centraliseringen 
af produktionsmidlerne og udvik-
lingen af arbejdets samfundsmæs-
sige karakter når et punkt, hvor de 
bliver uforenelige med deres kapi-
talistiske skal. Den bliver sprængt. 
Den kapitalistiske privatejendoms 
sidste time slår. Ekspropriatørerne 
bliver eksproprieret.  

Karl Marx 
Vladimir Iljitj Lenin, 1914 

Vores valg 
Ni hurrar åt mig, därför att ni tror jag 
skall skänka er en ny fri författning, 
men jag kan inte skänka er någon 
frihed, och sannerligen jag ville det 
inte heller, åt ett sådant sällskap som 
hurrar åt min  piprensare, och äro så 
okunniga i rikets grundlagar att de tro 
jag har makt att skänka något; ni 
hurrar åt kungen, därför att ni ser han 
inte är dum, utan kan skratta med åt 
kungligheten, då han låter spela Mene-
laus på nationalteatern. Bröd och skå-
despel! Bröd har jag inte, men skåde-
spel ger jag, som ni få betala själva! Ni 
vill ha humbug! Här har ni den! 

Det nya riket 
August Strindberg, 1920 
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magtapparat sikrer humanismen og pluralismen, så går vores samfund i op-
løsning. Så sprækker pølseskindet. Både lokalt, nationalt og globalt. Vi skal 
have det til at fungere på flere niveauer. Samtidigt. Og vi skal virkelig vælge 
det. 
 Så vi burde i virkeligheden tale om lokal, national og global eksistentialisme 
på en gang? 
 Det er rædsomt komplekst! Og dét spørgsmål som det naturligvis alt 
sammen bunder i, er: Ønsker vi at vi selv skal findes? 
 Skal der være mennesker på planeten Jorden? 
 Eller i hvert fald: Skal samtlige mennesker på planeten Jorden vide at 
de er mennesker, skal de være selvstændige, frie, selvklarovre, oplyste, re-
flekterende og tænkende individer med råderet over deres eget liv? Skal vi 
alle sammen have ret til en meningsfuld tilværelse? Eller skal den absolutte 
majoritet leve som naturressource for et minimalt mindretal? 
 Ikke rart. 
 Slet ikke rart! Vi er med andre ord nødt til at vælge vores etik med 
omhu og så stå ved den. Også når det umiddelbart virker ubelejligt eller 
føles træls. 
 Det var meget lettere, dengang vi bare kunne betragte de omkringboende 
folkeslag som idioter og gå i krig? 
 Virkeligheden var simplere før. Og det er virkeligheden vi skal til at 
tale om nu, men inden vi ser på den, så er der en praktisk virkelighed som 
siger at jeg skal ned og have taget en blodprøve. 
 Tyve minutter? 
 Rask lovede mig at jeg skulle få lov at komme til med det samme, for 
han ville gerne tage den præcis tre timer efter min morgenmedicin – så, ja, 
tyve minutter kan sikkert gøre det. 
 OK.  
 See ya! 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ  XVΙΙΙ  

 
 
Hvad er et godt liv?  
- at dø af ælde, mens man bliver holdt i hånden. 
- at efterlade sig børnebørn, der kan fortælle, hvem man var. 
- at vide, at man ikke forspildte sine chancer. 
Det er vel ikke stort at forlange. 
Alligevel tror jeg, dersom man talte hele menneskeslægten sammen,  
at de færreste opnåede bare to ud af de tre 
 
 
Sommetider er det ikke nok at tage skoene af.  
Nogle gange er det hele livet, der er et par numre for småt. 
 
 
En god nattesøvn kommer man ikke sovende til. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan jeg overhovedet skrive de her bøger i Danmark? Eller holder tidsånden 
i nationen mig for nar? Befinder vi os i en opblæst boble i en verden, der er 

på vej ind i det 21. århundrede, mens vi selv er på vej tilbage i det 19.? 
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 Nå, skamferede de også dine blodårer i dag? 
 Nej, det var faktisk en sygeplejerske der havde 
prøvet det før!   
 Vil du have kaffe? 
 Er der mere? 
 Jeg hentede en frisk. 
 Herligt! – De der bagels ligger altså og frister! 
 Men er det ikke lidt tidligt? 
 Jo, for fa’en! Men derfor frister de alligevel! 
 Jeg fik ikke knive med denne her gang, men det kan 
vi vel låne et sted? 
 Det finder vi ud af! – Fik du tisset af, inden vi går videre? 
 Ja. 
 Godt! 
 Dét vi skal kigge på nu, er virkeligheden. Hvad 
er det for en virkelighed – eller flere virkeligheder – 
vi skal til at forholde os til i fremtiden? Dels er der jo 
alt det vi lige har talt om, at vi ser verden gennem 
vores memer, og at vores virkelighed derfor bliver 
formet af de memer vi har til rådighed, men der er 
også forandringer på vej i vores fysiske omgivelser som vil komme til at 
ændre på en række af de forudsætninger som vi har været vant til.  
 Kunstigt skabte virkeligheder, medie-virkelighed og den slags? 
 Ja. Men for lige at få styr på, hvad det er vi ta-
ler om, når vi siger virkelighed, så er vi nødt til at se, 
hvad den består af. 
 Er det ikke dét filosofferne har kæmpet med siden 
tidernes morgen? 
 Jo, men derfor kan man jo godt bidrage til for-
virringen! 
 Det første memplex som har afgørende indflydelse på virkeligheden, 
er naturligvis sproget. 
 Fordi det er gennem sproget vi kan koordinere vores oplevelse af virkelig-
heden? 
 Det er gennem sproget vi kommer overens om, hvad der er virkelig-
hed. 
 Virkeligheden er til forhandling? 
 I en eller anden grad er den. 

Virkeligheden og 
fremtiden 

Residents of the first world live in time; 
space does not matter for them, since 
spanning every distance is instant-
aneous. It is this experience which Jean 
Baudrillard encapsulated in his image 
of “hyperreality”, where the virtual and 
the real are no longer separable, since 
both share or miss in the same meas-
ure that “objectivity”, “externality” and 
“punishing power” which Emile Durk-
heim listed as the symptoms of all 
reality. 

Residents of the second world, on the 
contrary, live in space; heavy, resilient, 
untouchable, which ties down time and 
keeps it beyond the residents’ control. 
Their time is void; in their time, “nothing 
ever happens”. Only the virtual TV time 
has a structure, a “timetable” – the rest 
of time is monotonously ticking away; it 
comes and goes, making no demands 
and apparently leaving no trace. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 

Virkeligheden og 
verden 

Människans samtal består inte bara av 
utbyte av information (till eksempel 
skvaller) utan också i hög grad av 
förhandlingar om ordens mening och 
begreppens omfång. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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 I tirsdags talte vi om, hvordan de tidligste ord 
var lydefterlignende ord; onomatopoietika. Vores 
forfædre efterlignede dyrenes og omgivelsernes lyde, 
når de skulle berette et eller andet, ligesom et moder-
ne barn kalder en hund en ”vov-vov”.  
 Og det allerførste rigtige ord var ”ma”; den første 
lyd som et spædbarn kan sige, og dét har vi så lige siden 
tidernes morgen tolket som ”mor”? 
 Så på et helt, helt oprindeligt plan har ordene 
og de ting som de repræsenterede, haft en direkte 
sammenhæng; ordene har været forankret i den fysiske verden. Men ellers 
er der ingen sammenhæng mellem selve de ord vi bruger, og dét som det 
betyder, altså selve semantikken. 
 Ordet ”hund” har ikke meget med en hund at gøre, det er en ren konvention. 
 Præcis. En anden ting vi talte om i tirsdags, var at vores klaroverhed 
og vores bevidsthed er to forskellige ting. 
 Bevidstheden handler om, om man er vågen, i koma, 
sover eller drømmer. Klaroverheden handler om, hvad eller 
hvor meget man er klarover. Især hvor meget af sin indre 
verden, én selv og ens tanker, man er klarover. Både bevidst-
heden og klaroverheden er en skala, hvor man kan være 
ved større eller mindre bevidsthed, og man kan være mere 
eller mindre klarover? 
 Og min hypotese var – eller jeg spekulerede i hvert fald i den tanke – 
at så længe der ikke var sprog, så var der heller ikke nogen klaroverhed i 
forhold til om den ene eller den anden oplevelse var en drøm eller den var 
virkelighed. 
 For uden sproget kunne man ikke koordinere sine 
oplevelser ved at tale om dem? Hvis jeg havde oplevet et 
eller andet syret i min søvn eller under en ekstatisk dans, 
så kunne jeg ikke kontrollere med de andre i flokken, om de 
havde oplevet det samme? 
 Forudsat at du overhovedet var klarover at de 
andre havde tanker og oplevelser; forudsat at du hav-
de en theory of mind niveau fem og idéen om et du, 
så kunne du ikke vide, om du var alene om din oplevelse. 
 Med andre ord: Hunde og aber drømmer, men er de klarover det? 
Ved de at det ikke findes, dét som var i deres drøm? Nej, det gør de næppe, 
og det samme gjaldt for vores forfædre, indtil de udviklede et sprog, hvor 

In the absence of any formal writing 
system that might stabilize the local 
language and render it impervious to 
the shifting sounds of the animate 
landscape, the spoken discourse of 
oral, foraging peoples remains 
uniquely responsive to the multiple 
sounds and rhythms of the non-
human surroundings, and especially 
attuned to the vocal gestures and 
cries of the local animals. 

The Spell of the Sensuous 
David Abram, 1996 

Language presumably evolved in 
order to express the recursive nature 
of human thought.  
Recursive thought is evident especi-
ally in what has been termed theory of 
mind, which is our ability to under-
stand what is going on in the minds of 
others: I may think that you think I’m a 
fool. In principle, theory of mind may 
be extended to any number of levels 
of recursion: I may think that you think 
that I think you are a fool. 

Recursion may even be responsible 
for the concept of self. Descartes is 
famous for the phrase cogito ergo sum 
– ”I think, therefore I am” – from which 
he inferred that he existed. Descartes’ 
insight was fundamentally recursive, 
since it implies not just thinking, but 
thinking about thinking. The fact that 
we can be aware of our own thinking 
(and not just of our thoughts) implies a 
concept of self. 

That’s the wonder, the wonder of us 
New Scientist, 1 September 2007 
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de kunne fortælle hinanden, hvad de havde drømt, og hvor de andre i flok-
ken så kunne konstatere at dét havde de da godt nok ikke oplevet! – Og 
dertil kommer så at vores forfædre opfattede drømmene som lige så ”virke-
lige” som den fysiske verden, de oplevede blot drømmeverdenen som et 
sted de tog til om natten. 
 Oververden og underverden? 
 Eller forfædrenes verden. Kært barn har mange 
navne. De verdener som de kunne rejse til i drømme, 
havde lige så stor betydning og var lige så vigtige som 
den fysiske verden vi nu kalder virkelighed. 
 Indtil sproget fandtes, fandtes der altså ikke et 
skel mellem virkelighed og ikke-virkelighed. Og selv 
da drøm og virkelighed blev skilt ud fra hinanden 
takket være sproget, gik der titusinder af år – hvis ikke hundredtusinder af 
år – før virkeligheden og drømmene fik forskellig status. Først for små 2.500 
år siden begyndte filosofferne at reflektere over forskellen og gøre os udtalt 
klarover at der er en forskel mellem drøm og virkelighed, orakel og virke-
lighed, ekstase og virkelighed, samt mellem mulighed og virkelighed – som 
var dét Platon talte om. Kort sagt: mellem virkelighed og ikke-virkelighed.  
 Faktisk var det først med de græske filosoffer at vi overhovedet fik 
begrebet virkelighed. Senere kom så også skellet mellem tro og virkelighed, 
eller religion og virkelighed, mellem spekulation og virkelighed, og mellem 
bedrag og virkelighed, som var Descartes’ store hovedpine.  
 Desuden betød skriftens udbredelse at vi fik et 
andet forhold til fortiden og til vores egne tanker. 
Med skriften kunne vi kigge på de tanker vi havde i 
går, eller hvornår vi nu skrev dem ned, og dét må og-
så have ændret vores virkelighedsopfattelse. 
 Det var en lang proces? 
 Og til at begynde med havde de slet ikke ord 
for at beskrive den nye erkendelse. Det er blandt an-
det dét der fremgår af nogle af Aristoteles’ værker: 
han er på så nyt filosofisk territorium at han fra tid til 
anden må væve rundt i det begrænsede ordforråd der 
fandtes på det tidspunkt, for over hovedet at kunne 
nå frem til sine konklusioner. 
 Sproget var ikke tilstrækkeligt komplekst? 
 Det havde ikke tilstrækkeligt med abstrakte be-
greber, i hvert fald, for der var ingen der havde tænkt 

Uden drømmen havde man ikke fun-
det nogen anledning til en opdeling af 
verden. Også udspaltningen af sjæl og 
legeme hænger sammen med den 
ældste opfattelse af drømmen, lige-
som antagelsen af et sjæle-skinliv og 
dermed oprindelsen til al tro på ånder 
og og sandsynligvis også troen på 
guder. 

Menneskeligt, alt for menneskeligt 
Nietzsche, 1878 

For noget kan være en årsag enten 
som en enkeltårsag eller fordi den 
er af en bestemt art, som en tilfæl-
dig årsag eller fordi den er af denne 
art, og de to grupper kan igen kom-
bineres eller optræder alene. Alle 
disse kan desuden enten være vir-
kelige eller mulige årsager. Forskel-
len er den at de årsager, som er vir-
kende og enkelte, er til og er ikke 
til samtidig med det, de er årsager 
til (f.eks. denne, som nu helbreder, 
er samtidig med denne, som bliver 
rask, og denne bestemte husbygger 
med det hus, som nu bliver bygget), 
mens dette ikke altid er tilfældet 
med mulige årsager – huset og hus-
byggeren forgår jo ikke samtidig. 

Metafysik 
Aristoteles, 384-322 
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og haft behov for at udtrykke de abstrakte tanker endnu. – Ellers havde han 
jo heller ikke været så banebrydende, kan man sige. 
 Til at kunne navigere rundt i verden og danne os et billede af den og 
dermed skabe os en virkelighed og drage mening ud af den har vores klar-
overhed altså fire værktøjer: vores sanseapparat, hjernen, sproget og den for 
tiden herskende kultur bestående af et sammensurium af memplexer. 
 Hjernen og vores sanseapparat – spejlneuronerne blandt andet – er 
det hardware vi har at gøre godt med. Vores øjne, ører, næse, mund og ner-
veceller stiller nogle muligheder til rådighed og sætter grænserne for, hvad 
vi kan erfare om verden. Eksempelvis er vi ikke udstyret med en radar lige-
som flagermusene, og vi har heller ikke infrarødt syn ligesom visse insekter. 
I vores virkelighed indgår altså ikke tings hårdhed eller temperatur på af-
stand. – Medmindre vi erfarer det gennem sproget eller andre memer, fordi 
nogen fortæller det til os. 
 Sproget sætter os i stand til at udveksle meningsgivende erfaringer 
med andre, og skåner os derfor for en masse vildfarelser vedrørende ver-
den, fordi vi kan få af- eller bekræftet oplevelser og antagelser, ganske en-
kelt ved at koordinere vores oplevelser. 
 Og memplexerne i kulturen er så et filter der redige-
rer i det indkommende materiale og frasorterer informa-
tion? 
 Eller for-tolker information, så det kommer til 
vores klaroverhed i meningsgivende form. 5 Det vil 
sige reelt fordrejet. Vi ser aldrig verden som-den-er, 
men kun sådan som vores memer og sanser tillader 
os at se den. I hvert fald den del af den som vi forstår. 
Eller tror vi forstår. Og fordi sproget også er et mem-
plex, så har det også en filterfunktion og er også med til at bortredigere eller 
fordreje den information som slipper ind og når frem til vores klaroverhed. 
 Man ser dét man gerne vil se? 
 Eller dét man frygter at se, eller dét man i forvejen gik og tænkte på. 
Under alle omstændigheder kan man kun få semantik ud af dét man har 
forudsætninger for at få semantik ud af. Vi kan kun genkende de mønstre vi 
har forudsætningen for at genkende. 
 Hvordan kan vi så overhovedet ”genkende” noget nyt? 
 Ved at det nye bliver sat i forhold til de mønstre og den erkendelse 

                                                 
5 Man skal aldrig snyde sig for chancen for at finde på et nyt ord. Her er det: prepretation! Det 
lyder idiotisk, men dét er blot en klarover prepretation, førtolkning.  

But the reason I call myself by my 
childhood name is to remind myself 
that a scientist must also be abso-
lutely like a child. If he sees a thing, 
he must say that he sees it, whether 
it was what he thought he was 
going to see or not. See first, think 
later, then test. But always see first. 
Otherwise you will only see what 
you were expecting. Most scientists 
forget that. 

So long, and thanks for all the Fish 
Douglas Adams 
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som vi allerede har skabt os. Erkendelsen må bygge oven på det eksisteren-
de og udvides gradvist. 
 Vores virkelighed er med andre ord et produkt af vores historie: fylo-
genetisk set på grund af hjernens evolution, ontogenetisk set på grund af 
vores individuelle hjerne, opvækst og erfaringer, og kulturelt set på grund 
af de memer som vores kultur har frembragt gennem tiderne og har over-
ladt os til. – Kan du huske, hvad det var de oprindelige australiere gjorde, 
for at ting skulle være virkelige? 
 De sang tingene til at eksistere. 
 De var nødt til at synge eller tale tingene ind i den mytologiske kontekst 
for at de kunne eksistere. Hvis de ikke var blevet sunget, ”fandtes” de ikke. 
 Et af de traditionelle filosofiske spørgsmål om-
kring virkeligheden har naturligvis været i hvor høj 
grad vi opfatter verden ens. 
 Om chokoladeis smager af det samme for dig som 
det gør for mig? 
 Og konklusionen må være at i det store og hele 
opfatter vi verden temmelig ens. – Når man har væ-
ret ægtemand i over 30 år kan man af og til komme i 
tvivl, men ikke desto mindre må vi konstatere at vo-
res virkeligheder trods alt er ret ens. 
 Den samme tvivl kan nu altså også godt opstå hos os andre, og det behøver 
ikke at tage 30 år! 
 Parforhold kan som regel obstruere selv den bedste teori! 
 Der er variationer i vores sanseapparat, såsom 
at nogle mennesker kan smage et stof i broccoli som 
andre ikke kan smage, og derfor smager broccoli to-
talt anderledes for dem end for os andre. Der er selv-
følgelig også farveblinde som ser farver helt ander-
ledes end flertallet, og blinde som har fået skærpet 
høresansen ud over det sædvanlige. Der er også for-
skel på, om man har sans for tal og tænker logisk og 
struktureret, eller om man er en flagrende kunstnersjæl der ikke kan kon-
centrere sig meget mere end ti minutter ad gangen. Men i det store og hele, 
er det ikke blot den samme verden vi lever i, men også den samme virke-
lighed. Og det er det fordi? 
 Fordi evolutionen har frembragt os stort set ens? 
 Dels dét; vi bærer på en genetisk arv der gør at vi er skruet stort set 
identisk sammen i hovedet, men der er en anden ting også… 

 
Din virkelighed  

og min 
Vi har en föreställning om att vi 
har monopol på vår inre värld. 
Men som Einstein (...) påpekar är 
det inte troligt att min inre värld 
är så unik – den har trots allt 
formats i nära samspel med 
andra människor. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 

Imagine a world where every sound 
jars like a jackhammer, every light is a 
blinding strobe, clothes feel like sand-
paper and even your on mother’s face 
appears a jumble of frightening and 
disconnected pieces. This, say neuro-
scientists Kamila and Henry Markram 
of the Swiss Federal Institute of Tech-
nology in Lousanne, is how it feels to 
be autistic. 

Welcome to my world 
New Scientist, 20 September 2008 
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 Som er? 
 Vores jagt på mening og ønsket om at forstå de 
andre i flokken. Vi er nærmest desperate efter at for-
stå, hvad andre forstår, og for at kunne dét, så er vi 
nødt til at tilegne os hinandens måder at forstå ver-
den på. Både klarovert og uklarovert forsøger vi at 
afstemme vores virkelighedsbilleder med hinanden, 
for hvis vi ikke gør det, bliver verden meningsløs. 
For så kan vi ikke dele den med hinanden. Og de an-
dre bliver også meningsløse. Vi er og bliver et produkt af hinanden! 
 Sproget er sådan et homogeniseringsfænomen? 
 Selvom vi gerne vil dyrke vores personlige frihed 
og ønsker at skille os ud, så er der grænser for, hvor 
meget vi kan skille os ud, for ellers kan vi ikke kom-
munikere med hinanden. – Hvilket selvfølgelig også 
er dét der volder os kvaler, nu hvor kulturerne bliver 
blandet, og vi ikke altid kan finde ud af at forstå, hvad hinanden egentlig 
mener, selvom vi ganske ofte bruger de samme ord. På konkrete områder, 
såsom sult og søm og skruer, der volder forståelsen ikke de store proble-
mer, men så snart vi bevæger os ud i abstrakte begreber og fænomener der 
er defineret af deres historiske og kulturelle kontekst, så er det at vi skal til 
at holde tungen lige i munden og lære hinandens baggrund at kende for 
ikke at tale forbi hinanden. 
 Og det vil kun komme til at volde os endnu flere kvaler i fremtiden, hvor vi 
alle sammen flytter rundt, og mener at vores personlige virkelighed er den rigtige? 
”Fremmedtiden”. 
 Vores stenalderhjerner kommer virkelig på prøve! – Hvilken browser 
bruger du i din computer? 
 Hedder den ikke Explorer? 
 Og så bruger du Windows som styresystem? 
 Jeg bruger Windows. Det kan godt være det hedder 
styresystem. 
 Og når du fra tid til anden låner en andens 
computer, så bemærker du at tingene ligner dit eget 
skærmbillede men alligevel ser en lille smule ander-
ledes ud? 
 Som regel, ja. 
 Det skærmbillede du møder, kaldes bruger-
grænsefladen. Brugergrænsefladen afhænger af, 

 

Since there is no shared machine 
language between brains, the methods of 
transmission that would guarantee a 
fairly uniform virtual machine operating 
throughout the culture must be social, 
highly context-sensitive, and to some 
degree self-organizing and self-correct-
ing. Getting two computers – e.g. a Mac-
intosh and an IBM PC – to ”talk to each 
other” is a matter of intricate, fussy en-
gineering that depends on precise infor-
mation about the internal machinery of 
the two systems. 

Insofar as human beings can ”share 
software” without anyone having such 
knowlege, it must be because the shared 
systems have a hight degree of lability 
and format tolerance. 

Consciousness Explained 
Daniel C. Dennett, 1991 

Brugergrænsefladen 
 
Da nu ordene udgør en del af forestil-
lingsevnen, dvs. at vi danner os mange 
begreber, eftersom ordene forvirret 
forbindes i hukommelsen ud fra en eller 
anden legemlig disposition, så må vi ikke 
tvivle om, at også ordene ligesom fore-
stillingsevnen kan være årsag til mange 
fejltagelser, hvis ikke vi passer meget på 
dem. Hertil kommer, at de er dannede 
efter mængdens vilkårlighed og fatte-
evne, således at de ikke er andet end et 
tegn for tingene, som de er i forestillings-
evnen, men ikke som de er i forstanden. 

Om forstandens forbedring 
Baruch Spinoza, 1662 
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hvilken maskine du har, hvilket styresystem du har, og hvilken browser du 
har, men det er det samme internet som din og de andres computer giver 
adgang til. Alt efter jeres øvrige programmer, hvilke opdateringer I har 
installeret, og hvor hurtig jeres forbindelse er, vil I være i stand til at se og 
hente de samme ting på nettet, men med en forskellig brugergrænseflade. 
 Nettet er verden, brugergrænsefladen er virkeligheden?  
 Se-seh! – Hvis jeg siger ”Schrödingers kat”, hvad siger du så? 
 Kvantefysik. 
 Og kan du huske, hvad det var vi sagde om 
kvantefysikken og katten i går? 
 Det var et eller andet med at den var der og ikke-var 
der på samme tid? 
 Kvantet – mener man – befinder sig i en super-
position, hvilket vil sige at det slet ikke ”findes” i den 
gængse betydning af ”findes”, men er i en eksistens-
form af sammenhængende muligheder for at være. – 
Det kan kun beskrives matematisk med symboler og formler, så rent sprog-
ligt kommer vi det ikke nærmere. 
 Men pointen er at når vi kigger på det, så ”er” kvan-
tet der? Indtil vi kigger på det ”er” det der ikke? 
 Indtil da er det der kun som ”overlejrede mu-
ligheder”. Historien med katten er så at Schrödinger 
for at vise, hvor idiotisk påstanden om at kvantet først 
indfinder sig, når vi leder efter det, er, opstillede føl-
gende scenarie: I en kasse er et kvant og en kat. Hvis 
kvantet befinder sig i den ene tilstand, er katten død, 
befinder kvantet sig i den anden tilstand, er katten levende. Givet at kvantet 
er i en superposition af begge tilstande på én gang, er katten både død og 
levende, indtil vi kigger i boksen. – Kom vi ind på dobbeltspalteeksperi-
mentet i går? 
 Ikke i går, så vidt jeg husker. 
 Det er i princippet den samme pointe. Niels 
Bohr overrumplede alle sine atomfysiske kolleger 
ved at påstå, at atomernes mindste dele ikke følger 
den dagligdags sunde fornuft, men derimod kvante-
fysikken. Når man sender en partikel – en foton for 
eksempel – af sted mod en plade med to spalter som 
fotonen kan gå igennem, så befinder fotonen sig i en 
superposition af at gå begge de to ligestillede veje 

While Heisenberg argued that ”the 
meaning of quantum theory is in the 
equations”, Bohr pointed out that 
physicists still have to stand around 
the blackboard and discuss them in 
German, French or English. Whatever 
the language, it contains deep 
assumptions about space, time and 
causality – assumptions that do not 
apply to the quantum world. Hence, 
wrote Bohr, “we are suspended in 
language such that we don’t know 
what is up and what is down.” (…) 

The American quantum theorist David 
Bohm embraced Bohr’s view on 
language (…). European languages, 
he noted, perfectly mirror the classical 
world of Newtonian physics. When we 
say “the cat chases the mouse” we are 
dealing with well-defined objects 
(nouns), which are connected via 
verbs. Likewise classical physics deals 
with objects that are well located in 
space and time, which interact via 
forces and fields. (…) 

 
Bohm pointed out that quantum effects 
are much more process-based, so to 
describe them accurately requires a 
process-based language rich in verbs, 
and in which nouns play only a 
secondary role. (…) Bohm and some 
like minded physicists, including my-
self, met a number of native American 
elders of the Blackfoot, Micmac and 
Ojibwa tribes – all speakers of the 
Algonquian family of languages. 
These languages have a wide variety 
of verb forms, while they lack the 
notion of dividing the world into cate-
gories of objects, such as “fish”, “trees” 
or “birds”. (…) 
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som den har mulighed for at gå. Den går så at sige igennem begge spalter på 
en gang, lige indtil vi måler på den, og det viser sig, hvilken spalte fotonen 
rent faktisk gik igennem. 
 Det er vores iagttagelse der frembringer virkeligheden? Den er der ikke, før 
vi kigger. – Og superpositionen af to tilstande på en gang var ét af de både-og’er du 
talte om i går. 
 Og hvad var min pointe med både-og’erne? 
 At de erstatter Aristoteles’ enten-eller. 
 Ikke erstatter, men…? 
 Supplerer. Vi går fra et gensidigt udelukkende en-
ten-eller-paradigme til et både-og-paradigme, og kvantefysikkens superposition var 
ét af både-og’erne, yin og yang og fuzzy logic var de to andre. 
 Fra at fortolke verden gennem en række mod-
sætninger der udelukker hinanden, så vil vi i fremti-
den fortolke og italesætte verden ud fra at modsæt-
ninger kan inkludere hinanden. Eller i det mindste 
vil vi lægge vægt på at fænomener kan være afhæn-
gige af deres modsætning for at give mening.  
 Dertil kommer så dét både-og der hedder ”vi 
og verden”, og som også er pointen både med Schrö-
dingers kat og dobbeltspalteeksperimentet: virkeligheden er der først, når vi 
skaber den gennem at interagere med verden. Det er interaktionen mellem 
os og verden, både-og’et af ”os og dét”, der frembringer virkeligheden.  
 Verden er et produkt af vores klaroverhed om den? 
 Det vil det jo så sige i sin yderste konsekvens, og det er dét der er så 
totalt grænseoverskridende og ulogisk ved kvantefysikken, for hvis det er 
sandt, så er også den fysiske verden et produkt af vores klaroverhed og 
bevidsthed. Både vi og verden er produkter af hinanden. Ikke blot er vi et 
produkt af den, den er også et produkt af os. Så lad os i det mindste nøjes 
med at sige at virkeligheden er et produkt af vores klaroverhed om den. – Og 
nu fortæller du mig så om sammenhængen mellem kvantefysikken, bruger-
grænsefladen og både-og’erne! 
 Du vrider virkelig min hjerne ud i nogle afkroge! 
 Sandt. Din virkelighed vil fra nu af og i al fremtid delvist være et pro-
dukt af mødet med Cornelius Magnussen. – Fortæl om brugergrænsefladen. 
 Den er et både-og af mødet mellem min computer, mit software og dét der 
ligger på nettet? På samme måde som min virkelighed er et produkt af min hjerne, 
mine memer, mit sprog og… hvad var det sidste? 
 Dine sanser.  

Rather than there being a medicine 
person who is (singing) to a sick 
patient, there is an activity of singing, 
a proces. In this world view, songs are 
alive, singing is going on, and within 
the process is a medicine person and 
a sick man. 

The world view of Algonquian speak-
ers is of flux and change, of objects 
emerging and folding back into the flux 
of the world. (…) In a discussion circle 
with the elders, we were deeply struck 
by the way their thinking seemed in 
harmony with the reality quantum 
theory was revealing to us. 

Trapped in a world view 
David Peat, New Scientist, 5 January 

2008 
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 Ligesom det ”virkelige” indhold på internettet 
kun er binær talkode lagret i silicium, så er den ”vir-
kelige” verden kun atomare processer. Men takket 
være vores sanser, vores hjerner, vores sprog og kul-
tur, så oplever vi alle atomerne omkring os som en 
sammenhængende verden der i et ret højt omfang 
oven i købet giver mening. 
’ Det er altså for vildt! 
 Det er faktisk ret syret, når man tænker 
nærmere over det.  
 Vi er atombundter der har lært at… hvad? Tolke verden? 
 Selv jeg løber tør for ord. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det.  
 Og atomerne er bare atomer, de har jo ikke nogen intentioner eller meninger 
eller målsætninger eller noget som helst. De er bare et produkt af Big Bang og en 
hel masse energi. – Og det er de atomer der er blevet til de aminosyrer der har 
bygget vores DNA. Helt tilfældigt. 
 Og vi er summen af fejlkopieringer.  
 Universet der har erkendt sig selv. – Det er altså vildt, vildt syret! At det ik-
ke er andet. At vi ikke er andet.  
 Energi plus tid er lig med virkelighed og selv-
refleksion. 
 Sommetider er jeg simpelthen nødt til at sætte 
mig ud under stjernerne og bare overgive mig til universets storhed. Nogle 
gange er det lige før jeg har lyst til at skrige. Det er næsten mere end jeg kan 
rumme. 
 Det bliver næsten også større, når man indser, hvordan det hænger sammen. 
– Langt mere fantastisk, i hvert fald. 
 Verden virker som et langt mere fantastisk og større ”mirakel”, når 
man udelader Gud af beregningerne og udelukkende bygger på natur-
videnskaben, end når man inkluderer ham. 
 Men for at vende tilbage til virkeligheden…  
 Som var dét vi skulle tale om… 
 Så er den altså en sammensat størrelse, virkeligheden. 
 Den er et både-og? 
 Som både består af den verden der findes uden for os og af vores hjer-
ner, sansninger og sprog og øvrige memer.  
 Dertil kommer så at vores virkelighed ofte er afhængig af konteksten, 
det vil sige andres memer, sprog og hjerner og eksempelvis ens egne for-
ventninger.  

 

Identification presupposes original 
opposition of two terms, subject and 
object, but the truth is that from the 
very first there are no two opposing 
terms whose identification is to be 
achieved by Zen. It is better to say that 
there has never been any separation 
between subject and object, and that all 
the discrimination and separation we 
have or, rather, make is a later creation, 
though the concept of time is not to be 
interposed here. 

Zen and Japanese Culture 
Daisetz T. Suzuki, 1959 
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 Vi ser eller hører det vi forventer at se eller høre? 
 Nemlig. Og der er ikke noget af det der ligger fast og er defineret én 
gang for alle. Hverken på det individuelle plan i det konkrete øjeblik, eller 
på det kollektive plan; hvad vi gennem tiderne har accepteret som værende 
virkeligt. 
 Dét som blev betragtet som virkelighed for 
100.000 år siden, bliver ikke nødvendigvis betragtet 
som virkelighed i dag. Vi godtager ikke længere sha-
manernes drømmerejser, dét vi drømmer om natten, 
religiøs ekstase eller guddommeligt ”nærvær” som 
en del af virkeligheden. Det samme gælder overtro 
og virkningen af eksempelvis amuletter og forban-
delser. Faktisk indgik nisser, trolde og hekse i folks 
virkelighed helt frem til 1900-tallet. 
 Til indførelsen af glødelampen? 
 Den teknologiske udvikling og oplysningen har vaccineret de fleste af 
os mod diverse overnaturlige fænomener og ting vi ikke kan efterprøve. 
Men for fortidens mennesker var den slags lige så virkeligt som vores virke-
lighed er for os i dag. I hvert fald for nogle af dem. Det var en del af kulten i 
al den tid vores hjerner udviklede sig, og man overlevede ikke uden for 
kulten. 
 Vores hjerner er simpelthen bygget til at forstå 
verden på den måde, takket være vores animistiske fortid? 
 Og der er stadig folk som tror på både tilsyne-
komster og mirakler udført af profeter og guruer el-
ler grædende Jomfru Maria-statuer. 
 Nu har du ikke små børn, men der er en ting 
der kan drive forældre til vanvid, og det er argumen-
tet ”Du rørte den sidst!” 
 Ergo er det dig der har ansvaret for den?  
 Vores forfædre troede på energier og kræfter i 
tingene, og de var overbeviste om at mana, en del af 
en person og hans ”kraft”, blev siddende i ting de hav-
de ejet eller rørt ved. Kraften kunne gå fra personer 
til ting, og mana var virkeligt for dem. Det var ikke 
noget man spøgte med. Det kunne gå én grueligt 
galt, hvis man uretmæssigt fik fat i noget der havde 
tilhørt andre og bar deres mana med sig. – Legede du ”Jorden er giftig” som 
barn? 

Videnskabelig 
virkelighed 

DAYTON, TN—A steady stream of 
devoted evolutionists continued to 
gather in this small Tennessee 
town today to witness what many 
believe is an image of Charles 
Darwin—author of The Origin Of 
Species and founder of the modern 
evolutionary movement—made 
manifest on a concrete wall in 
downtown Dayton. 

"I brought my baby to touch the 
wall, so that the power of Darwin 
can purify her genetic makeup of 
undesirable inherited traits," said 
Darlene Freiberg, one among a 
growing crowd assembled here to 
see the mysterious stain, which 
appeared last Monday on one side 
of the Rhea County Courthouse. 
The building was also the location 
of the famed "Scopes Monkey 
Trial" and is widely considered one 
of Darwinism's holiest sites. 
"Forgive me, O Charles, for ever 
doubting your Divine Evolution. 
After seeing this miracle of lime-
stone pigmentation with my own 
eyes, my faith in empirical reason-
ing will never again be tested." 

Evolutionists Flock to Darwin-Shaped 
Wall Stain 

http://www.theonion.com/content/ 
news/evolutionists_flock_to_darwin 

September 5th 2008 
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 Der findes lege-virkeligheder og virkelige virkeligheder? 
 Vi kan opdigte virkeligheder, men i dag er vi klarover, hvornår de er 
virkelige og hvornår de er leg. Eller rettere: vi er fra naturens side animister, 
og sporene af det kan vi se i vores børn, men i takt med deres opvækst på-
dutter vi dem vores virkelighedsopfattelse, og grunden til at det lykkes, er 
at de er desperate efter at komme til at forstå os. Og når vi ikke godtager 
deres mere eller mindre medfødte animistiske virkelighed, så er det fordi 
vores kultur har været igennem en filosofisk, videnskabelig, teknologisk og 
erkendelsesmæssig udvikling som har berøvet os vores oprindelige form for 
virkelighed.  
 Foragtcentrifugen? 
 Præcis. Vores virkelighedsbegreb i Vesten i det 21. århundrede, hvor 
der er en meget skarp adskillelse mellem virkelighed og ikke-virkelighed, 
og hvor vi skelner mellem, hvilken bevidsthedstilstand dette eller hint måt-
te være oplevet i, for at afgøre om det overhovedet kvalificerer til at høre 
hjemme i ”virkeligheden”, er altså et historisk produkt.   
 Virkeligheden er en proces, ligesom vores Jeg og vores kultur og vo-
res hjerner er det. Den er altid i sin vorden. Både som fænomen kollektivt 
set, og i hver vores individuelle omgang med verden. 
 I takt med at jeg udvikler mig, gør min virkelighed det også? 
 Virkeligheden er et både-og bestående af verden omkring os samt dét 
vi har til rådighed at forstå verden med: sanseapparat, spejlneuroner, øvrige 
hjerneceller, memer og erfaringer, og desuden destilleres den ud af en per-
ceptionssuppe som består af drømme, følelser, hallucinationer, stemmer, 
sansninger, indre dialog, tanker, drifter, behov og så videre. Dét du opfatter 
som virkelighed som 30-40-årig, er noget andet, end dét du opfattede som 
virkelighed som 5-årig. Du er klarover mere, og du får flere detaljer med, 
for du har et langt mere komplekst og sofistikeret memplex at forstå verden 
med og nogle langt mere veludviklede mønstre at tolke den med. Blandt 
andet har du et meget veldefineret begreb om, hvad virkelighed overhove-
det er for et fænomen; du kan sågar forholde dig til selve virkeligheden som 
fænomen og reflektere over den, og dét kan du takke din nuværende kultur 
for.  
 Dermed også sagt, at når virkelighedsopfattelsen konstant er i sin 
vorden, så er den nuværende måde at forstå virkeligheden på også kun 
midlertidig. I takt med at verden forandrer sig, gør vores virkelighedsopfat-
telse det også, og i fremtiden vil virkeligheden være noget andet, end virke-
ligheden er i dag. – Så hvordan ser den så ud i fremtiden, virkeligheden? 
 Ligesådan, bare endnu mere kompleks? 
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 Nu har du jo været i min lejlighed, så du ved også at der på den an-
den side af gaden ligger et gammelt butikslejemål der ligner lort. 
 Det lagde jeg nu ikke mærke til. 
 Nej, det er selvfølgelig nok mest, når man sid-
der og skriver på første sal lige over for, man bemær-
ker, hvor sløjt det ser ud. – Var du der før klokken ti? 
 Nej. 
 Nej. For så ville du måske have bemærket at der 
stod en lille flok sølle udseende mennesker og vente-
de på at komme ind. Inde bag de grimme gardiner står nemlig en masse 
enarmede tyveknægte og computerspil. Det er med andre ord en spillehal, 
og den åbner klokken ti. 
 Hvem har tid til at starte i spillehallen klokken ti om morgenen og 
være der hele dagen?  
 Arbejdsløse?  
 De sidder hjemme og skriver fire ansøgninger om ugen. Men nogle af 
dem snyder måske, så ja, der er nok nogle arbejdsløse imellem. Men for-
mentlig er de førtidspensionister eller på kontanthjælp og dermed reelt ude 
af arbejdsmarkedet for good. De er med andre ord ikke raske eller kvalifice-
rede nok til at de kan være på vores arbejdspladser. Eller sagt på en anden 
måde: vi andre orker ikke at have dem rendende omkring os i arbejdstiden, 
for dét de kan yde, har vi ikke brug for. Det ville sinke os i vores effektivitet, 
hvis de skulle være på vores arbejdsplads, så det er rent faktisk en bedre 
forretning for os at betale dem for at blive væk. Deres skrantende helbred 
og deres stenalderhjerner kan ikke matche vores krav. 
 Og så spiller de spil hele dagen i stedet for? – Vi er 
med til at berøve dem en del af deres livsfylde ved at erklæ-
re dem ubrugelige? 
 Men mennesket søger mening og interaktion 
under alle omstændigheder, og det gør de naturligvis 
også. I stedet for at bidrage med noget nyttigt sam-
men med os andre, tilbringer de altså dagen inden 
døre foran en computer med en kunstig virkelighed 
foran sig. En virkelighed som nogle spildesignere har 
skabt til dem. De interagerer med cyberspace med 
deres intellekt, deres følelser og deres memer, præcis som de ville med den 
”virkelige” virkelighed. Fordi de har behov for at føle at de lever og inter-
agerer med verden. Hvis de spiller rollespil, må man formode at det giver 
dem en yderligere tilfredsstillelse i form af aktivitet i deres spejlneuroner.  

Virkeligheden og 
cyberspace 

Being virtually killed by virtual laser 
in virtual space is just as effective 
as the real thing, because you are 
as dead as you think you are. 

Mostly Harmless 
Douglas Adams 

På den ene side var den sociale velfærd 
en slags “kollektiv” afholdelse af de 
sociale omkostninger ved den private 
jagt efter vinding (dvs. en kompensation 
for den skade, taberne havde lidt); på 
den anden side var den sociale velfærd 
lige fra begyndelsen en metode til at 
holde styr på alle dem, der i kraft af de-
res status som ”herreløse mennesker” 
– hverken herrer eller herrers tjenere – 
ikke kunne forventes at være i stand til 
at målrette deres egne handlinger eller 
at have modtaget den vejledning, der 
kunne føre dem i den rigtige retning. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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 Præcis som i den virkelige virkelighed? 
 De spiller muligvis sammen med nogle andre og mødes i cyberspace, 
men det er immervæk en kunstig virkelighed de interagerer med. 
 Også selvom der gemmer sig rigtige mennesker bag de avatarer de møder? 
 Dét er jo så spørgsmålet. Og der er flere interessante spørgsmål, og 
nogle af dem bliver ikke mindre interessante af at man stiller dem i forhold 
til både cyberspace og almindelige natlige drømme samtidigt: 
 Behøver der at være andre mennesker til stede, 
for at et sted er virkeligt? 
 Skal vi kunne dele memer i forbindelse med et 
fænomen, for at det er virkeligt? 
 Hvor mange memer, erfaringer eller oplevelser 
som vi er ene om at erfare, skal der til, før det ikke 
længere er at betragte som virkelighed?  
 Er en virkelighed virkelig, hvis der er nogen 
der har designet den? Skal vi betragte den designede 
virkelighed som enten virkelig eller ikke-virkelig, el-
ler skal vi betragte den som mere eller mindre virke-
lig?  
 Fuzzy logic? 
 Hvor virkelig skal vi anse cyberspace for at være? Og hvad nu, hvis 
det kun er præmisserne for cybervirkeligheden der er designet fra starten, 
så cybervirkeligheden også udvikler sig, i takt med at mennesker interage-
rer med den? 
 Hvis cyberuniverset også kan udvikle sig i takt med dets ”erfaringer”? 
 Ligesom den virkelige virkelighed gør, hvor de underliggende pro-
cesser er evige og uforanderlige, mens interaktionen mellem natur, miljø, 
mennesker og kultur sætter sine spor. Hvor virkeligt er cyberspace så? Er 
det et demografisk spørgsmål; den dag tilstrækkeligt mange beslutter at cy-
beruniverset er virkeligt og italesætter det som virkeligt, er det så virkeligt? 
Alene af den grund at disse mennesker i fællesskab får mening ud af at det 
betragtes som virkeligt? Eller er det nødt til at have konsekvenser i vores 
fysiske virkelighed for at vi vil acceptere cyberspace som virkeligt? Hvad 
nu, hvis det faktisk har fysiske konsekvenser i vores virkelighed, fordi to 
idioter er kommet op at slås i cyberspace, og den ene idiot efterfølgende slår 
den anden idiot ihjel i den virkelige virkelighed? 
 Skal vi bekymre os om dette her? Eller er det ligegyldigt? Skal vi blive 
enige om, hvad virkelighed er, eller skal vi lade det være op til den enkelte?  
 Hvis cyberspace er en del af virkeligheden, hvordan skal vores rets-

In short, some of the same neural 
structure in the brain that is used 
when we live out a narrative is also 
used when wee see someone else 
living out that narrative, in real life 
or on TV, or if we imagine it as 
when we are reading a novel. This 
is what makes literature and art 
meaningful. It is also what makes 
crossovers between realithy, TV, 
and the Internet work. It is why 
Second Life can flourish on the 
Internet, with thousands of people 
finding real meaning in their 
second life that is not in their first. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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samfund så gøre sig gældende i forhold til det? Hvis cyberspace ikke er en 
del af virkeligheden, hvad skal retssamfundet så stille op?  
 Cyberspace er også med til at sætte skub i foragtcentrifugen? 
 Indtil nu har det kun været vores individuelle memplexer der har af-
gjort, hvor i centrifugen vi har befundet os, eller hvordan vi har håndteret 
de forskellige områder, for i det store og hele har vi befundet os i den sam-
me virkelighed. Men gør vi også dét om tyve år? 
 Eller går vi ind og ud af flere forskellige virkeligheder? 
 Som vi ikke altid kan dele med hinanden, fordi 
der er så mange af dem? – Er du i Second Life? 
 Nej.  
 Og du spiller heller ikke computerspil, men det 
gør Thomas. – Du er på Facebook? 
 Ja.  
 Derinde har du med garanti ”venner” som du 
aldrig har mødt i virkeligheden? 
 Ja. 
 Forestil dig nu at du både spillede rollespil og var stærkt engageret i 
Second Life, og at Facebook udviklede sig til at blive langt mere dynamisk 
og blev linket til Google Earth og vores mobiltelefoner. 
 Så jeg kunne sidde på Facebook og holde øje med, 
hvor i verden alle mine Facebook-venner befandt sig – folk 
som jeg slet ikke kender i virkeligheden, men som jeg ude-
lukkende har mødt via nettet. 
 Kan du garantere at alle dine ”venner” på Face-
book overhovedet findes i den virkelige verden? 
 Eller ville jeg risikere at bruge al min sociale energi på kunstige avartarer 
som andre har skabt og lagt på Facebook for sjov? 
 Al din fritid ville du bruge i Second Life og 
Third Life og Fourth Life sammen med avatarer som 
ikke repræsenterer den fysiske verden særligt nøje. 
Gør dét rollespillene så meget desto mere virkelige, 
fordi du derinde i det mindste ved at avatarerne er 
løgn? Og kan det virkelig passe at vi allerede har skabt 
et samfund, hvor vi betaler folk for at opbevare sig 
selv i cyberspace – eller i det mindste foretrækker at 
de opholder sig dér, uanset om vi så betaler dem eller 
ej – i en kunstig virkelighed, simpelthen fordi det er for besværligt at inte-
grere dem i det virkelige samfund?  

It should have been a coming-of-age 
moment. In December 2006, Anshe 
Chung, the most prominent of Second 
Life’s entrepreneurs, was interviewed 
about her burgeoning property port-
folio, which she says is worth more 
than $1 million. It was a milestone to 
mark the emergence of a mature and 
corporate side to virtual worlds. But 
then, for a full 15 minutes, the virtual 
room in which she was being inter-
viewed was invaded by flying penises. 
(…) 

It is not just business activities that 
might bring a legal clampdown to 
virtual worlds. Second Life has a long 
tradition of adult users adopting child-
like avatars, and sometimes getting 
their characters to engage in sexual 
acts with adult avatars.  

Users have debated whether this 
amounts to virtual child pornography, 
but since Second Life is viewed as a 
fantasy world, and all participants are 
adults, such behavior has generally 
been tolerated. In May, however, a 
German TV show covered the practice 
and reported details to the police. 
Linden Lab subsequently banned two 
of the residents involved. 

Reality rears its ugly head  
in the realm of fantasy 

New Scientist, 1 September 2007 
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 Det er dét vi har gjort med førtidspensionisterne ovre i spillehallen? 
 Forestil dig at de desuden er på en form for psykofarmaka. 
 Medicin der afgør, hvordan de føler eller reagerer? 
 Hvor virkeligt er så deres besøg i spillehallen? 
 Hvis deres personlighed er påvirket af lykkepiller el-
ler det der mod DAMP? 
 Methylphenidat. 
 Hvis folk er medicineret til at være i et kunstigt hu-
mør eller deres personlighed er modereret, og de samtidig 
tilbringer hele dagen engageret i en virkelighed som kun 
findes i cyberspace, hvad er virkelighed så? 
 Interessant spørgsmål, ikke? 
 Det er jo fuldstændigt syret! Så er der jo slet ikke mere virkelighed tilbage! 
 Er der ikke? Hvis de nu oplever det som virkelighed? 
 Så er det man oplever under et LSD-trip, vel også virkelighed?  
 Men dét er vi jo sjovt nok enige om blot er en illusion som hjernen 
skaber. Bortset fra at vores normale virkelighed jo også i høj grad er skabt af 
hjernen og dermed er en illusion.  
 Forskellen ligger i at vi kan koordinere virkeligheden gennem sproget: LSD-
trippet er tydeligt en subjektiv oplevelse skabt af en påvirket hjerne, men oplevelsen 
i cyberspace kan man tale om sammen med andre, for de var også derinde og deltog 
i oplevelsen?  
 Men er dét kriterium nok til at vi kan kalde det for virkelighed? – Vi 
bliver nødt til at forholde os til det, for der kommer meget mere af det i 
fremtiden. Både psykofarmaka og cyberspace. 
 Men i virkeligheden – ”i virkeligheden”! – er det vel ikke engang et spørgs-
mål om virkelighed versus ikke-virkelighed. Det er vel et spørgsmål om ”hvor meget 
virkelighed”? Vores subjektive virkelighed kan være påvirket mere eller mindre af 
stoffer. Virkeligheden er ikke et enten-eller, men et mere-eller-mindre? Helt ædru, 
uden medicin og ude i naturen og sammen med et andet menneske, der er verden 
meget virkelig. Men rollespil i dopet tilstand er meget lidt virkelig? 
 Forestil dig nu at nogle af disse her mennesker 
i spillehallen har to hunde derhjemme. Den ene er en 
rigtig hund, den anden er en robot. 
 Både den rigtige hund og robotten skal opdrages for 
ikke at lave ulykker? Hunden er virkelig, men robotten er 
designet, men den er designet til at opføre sig som en vir-
kelig hund, så derfor opfører du dig ens over for de to hun-
de – så hvad er virkeligt? 

Virkeligheden og 
farmakologien 

When I was 17 years old, two things 
happened. The first was reading Ken 
Kesey’s One Flew over the Cuckoo’s 
Nest. I was into literature, not drugs, 
so when a friend said Kesey wrote 
part of it on LSD, I thought: “This is 
incredible!” The second was taking 
LSD for first time. I felt it really touched 
part of my psyche that my bar mitzvah 
hadn’t. 

Rick Doblin 
NewScientist, 30 August 2008 

 

Virkeligheden og 
robotterne 

Robot-dinosauren Pleo, der kan se, 
høre, føle og interagere med verden 
omkring sig, er blevet så stor en 
succes i Danmark, at det første 
vareparti blev totalt udsolgt på 7 
dage. (…) 
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 Den rigtige hund forstår jo sådan set ikke helt, 
hvad du siger. Den forstår det bare på sin hundeagtige 
måde. Robotten forstår det på sin robotagtige måde, 
men den måde er designet af et andet menneske som 
forstår både dig og den hund som robotten er designet 
til at ligne. Så på sin vis forstår robotten dig bedre. 
 Men spørgsmålet er: Hvornår er hundeejerens relation virkelig? Er 
den virkelig over for begge hunde – ingen tvivl om at han siger ”sit” til dem 
begge to, og at de lystrer. Men ved hunden, hvad ”sit” betyder, eller har 
den bare lært at der følger en godbid efter at sætte sig, når ordet lyder? Bag 
robothunden ligger en forståelse af, hvad ”sit” betyder, fordi en program-
mør har skabt programmet, men hunden er blot en samling kredsløb.  
 Selvom hundeejeren inderst inde elsker den rigtige hund mere end 
han elsker robothunden, er der så forskel på virkeligheden af relationen, 
hvis hans adfærd over for de to dyr er ens, og hvis han reelt bliver lige så 
irriteret på robotten som han gør på hunden, hvis en af dem ikke lystrer? 
 Uanset om det er den ene eller den anden hund, så opdrager hunden ejeren 
til en bestemt adfærd gennem sin ulydighed? 
 Og er den ene hundeejeradfærdskorrektion mere virkelig end den an-
den? Hundeejeren gør jo nøjagtigt de samme fysiske bevægelser og bruger 
nøjagtigt de samme kommandoer og udtryk over for de to dyr, og hans glæ-
de og irritation over at se en konkret kommando adlydt eller ikke-adlydt 
føles på samme måde. 
 Gør de? 
 Gør de ikke? – Hvem var det der indrømmede at hun sidder og skæl-
der ud på sin computer, når den ikke gør som hun vil? Er det en anden fø-
lelse, end når kæresten ikke gør som hun vil? Eller er hendes stenalderhjer-
ne kun udstyret med ét sæt følelser, og de er hamrende ligeglade med om 
det er en computer, en kæreste, en dåseåbner eller kaffeautomat der ikke 
gør som man havde forventet? 
 Vi er simpelthen bare ikke smarte nok til at skelne mellem kunstig og virkelig 
virkelighed, og vores stenalderhjerner udsender følelseskemikalier fuldstændigt u-
hæmmet, uanset om det er et designet eller rigtigt fænomen vi står over for? 
 Og betyder det noget for vores mening i tilværelsen?  
 Om jeg reagerer på en rigtig hund, et rigtigt men-
neske, en robothund, en avatar i et spil som jeg ved, er en 
avatar, en profil på Facebook som repræsenterer et rigtigt 
levende menneske, eller en profil som repræsenterer en op-
digtet person? 

 

Proxy, der distribuerer robotten i 
Danmark (…) arbejder på højtryk 
for at få flere Pleo'er til landet 
inden julehandelen, så Pleo kan 
interagere med danskerne i den 
stemningsfulde jul.  

http://www.business.dk/article 
/20080913/break/80912068/ 

14. september 2008 

AIBO (Artificial Intelligence roBOt, 
homonymous with "pal" in Japanese) 
was one of several types of robotic 
pets designed and manufactured by 
Sony; there have been several different 
models since their introduction in 
1999. 
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 Betyder det noget for væsentligheden af de sig-
naler vi får fra vores omgivelser, om de stammer fra 
et andet levende menneske, eller om de kommer fra 
et fænomen som engang for længe siden blev pro-
grammeret af et menneske?  
 Gør det nogen forskel, om vores reaktioner har 
en betydning for den vi reagerer i forhold til? 
 For hunden og mennesket har min reaktion en be-
tydning – og forhåbentlig en væsentlighed – men for robot-
ten eller avataren er jeg ligegyldig? De rummer slet ikke 
muligheden for at knytte sig til mig, det er bare noget jeg oplever at de gør… 
 Hvor meningsfuldt – i enhver betydning af ordet – ville dit liv være, 
hvis en stor del af din interaktion her i livet var med programmer?  
 Som andre havde designet? – Hvor mange ville der så dukke op til min be-
gravelse? 
 Hvis flertallet af de ”mennesker” du omgav dig med, blot var en en-
hed udgjort af en serie algoritmer som qua erfaring med verden havde lært 
sig at begå sig i den, og som blev mere erfaren med tiden; det vil sige reel 
kunstig intelligens. Hvis de bekymrede sig røv og nøgler om dig, den dag 
du er død? Hvor meningsfuldt ville dit liv så være? Hvis du eventuelt sam-
tidig var på lykkepiller og vidste at hvis du ikke tog pillerne, så ville du lig-
ge henne på sofaen med din dyne over hovedet og spise fyldte chokolader 
og aldrig nogensinde forlade din lejlighed, men takket være pillerne er dit 
humør tåleligt?  
 Hvis jeg på forhånd vidste at der slet ikke ville dukke nogen op til min begra-
velse, så ville jeg da i hvert fald hurtigt komme til at ligge på sofaen med fyldte cho-
kolader! 
 Hvad vil menneskeheden med sig selv, Frøken Tenna? Hm? Hvad 
tror du, ville give os meningsfulde liv og gøre os rigtig glade og lykkelige i 
længden? Hm? Flere computere? Flere robotter? Mere medicin? – Tegnede 
du som barn? 
 Lidt, ja. 
 Tegnede du huse? Med røg op af skorstenen og 
en gul, strålende sol oppe i hjørnet? 
 Ja, og? 
 Hvor mange vinduer og døre var der normalt i 
sådan et hus som lille Tenna tegnede? 
 To vinduer og en dør, tror jeg. Er det ikke sådan de 
fleste børn tegner huse? 

 

The Life AIBOware allows the robot to 
be raised from pup to fully grown 
adult while going through various 
stages of development as its owner 
interacts with it. The Explorer AIBOware 
allows the owner to interact with a 
fully mature robot able to understand 
(though not necessarily willing to 
obey) 100 voice commands. Without 
the AIBOware, the AIBO will run in 
what is called "clinic mode" and can 
only perform basic actions. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aibo 
September 2008 

Sucker! 
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 Jo. Og hvad lignede huset så? 
 Et hus? 
 Et ansigt. Børnetegninger af huse ligner ansigter, og i en snæver ven-
ding ligner biler med to forlygter og en tilpas smilende kølergrill også et an-
sigt, og hvorfor gør de dét? 
 Øh… 
 Jeg ved det heller ikke, men jeg gætter på at det er fordi vores hjerner 
i den grad er bygget til at se ansigter. Vi har faktisk et helt center i hjernen 
der udelukkende tager sig af at genkende ansigter og skelne dem fra hinan-
den. – Hvorfor er småbørn og hundehvalpe uimodståelige? 
 Fordi de er søde? 
 Men hvad er det der gør at ”de er søde”? 
 At de er små og… det ved jeg ikke? 
 Det er proportionerne i deres ansigt. Store øjne, høj pande, runde 
kinder, lille næse; alle dyrebørn, i hvert fald pattedyrene, er ”søde”, fordi 
proportionerne i deres ansigt trigger et yngelplejeinstinkt i vores hjerne som 
reagerer på kombinationen store øjne, høj pande, runde kinder, lille næse. 
Evolutionsmæssigt har det naturligvis været en fordel at vi voksne er ud-
styret med sådan et center i hjernen, for det betyder at vi har taget os af 
vores afkom, fordi vi fik en følelsesmæssig belønning bare ved at kigge på 
dem. Spædbørn er søde, fordi vores hjerner er bygget til at tolke deres an-
sigtsproportioner som søde. Graden af effekt svinger naturligvis fra person 
til person, men det er de færreste af os der kan forblive upåvirkede af sådan 
et par store barneøjne, uanset om de sidder i hovedet på en hvalp eller en 
baby. – Eller hvad, Frøken Skruk, river det ikke i æggestokkene, når venin-
derne spankulerer forbi med deres storpandede, smånæsede guldklumper i 
favnen? 
 Dét var slet ikke pænt sagt! 
 Nej. Men det var sandt. Af samme årsag virker det, når man giver de 
demente gamle på plejehjemmene en robot der forestiller en sælunge. De 
store, sorte øjne lige midt i al den hvide pels går direkte forbi alle eventuelle 
barrierer og udslukte hjerneceller og ind i knolden på de gamle som pludse-
lig bliver rolige og glade ved at sidde og kramme et stykke kunstfiber med 
printplader. – Fordelen ved de demente er naturligvis at de ikke engang har 
skyggen af chance for at forstå at dyret kun er en række forprogrammerede 
kredsløb.  
 Vi holder dem for nar, med andre ord? 
 Gør det noget? Hvis en af dem kommer til at rokke hen over sælun-
gen med sin gyngestol, køber man jo bare en ny. Et rigtigt kæledyr ville lide 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

123 

under den behandling, og de gamle opdager alligevel ikke at den er blevet 
byttet ud. 
 Og når jeg engang kommer på plejehjem, så er robotterne blevet så meget 
desto mere avancerede, så de kan udgøre en hel familie? 
 Måske kan du til den tid få det barn, du ikke er i stand til nu. En sød 
lille etårig som aldrig bliver større og heller ikke brænder sig, hvis du væl-
ter en kande kaffe ned over ham. I en vandtæt udgave skal han allerhøjst 
have skiftet tøj og tørres af med en opvredet klud. Det er immervæk nem-
mere end alle de bleer. – For slet ikke at tale om langt mere bæredygtigt! Er 
du klar over, hvor meget ekstremtsugende pulp der årligt fabrikeres, puttes 
bleer og sendes til forbrænding? 
 ”Skån miljøet, drop børn”? 
 I stedet for at bruge energi på at fremstille babymad, hvorfor så ikke 
opfinde en baby der kan sættes direkte i kontakten? Den behøver næppe 
mere end en 40-watts-pære, hvis den selv skal kunne holde sig varm. 
 En af de ting som robotdesignere arbejder målrettet på i øjeblikket, er 
at gøre robotterne mere menneskelige, så vi kan interagere spontant med 
dem. De studerer vores bevægelser og vores mimik, så de kan programme-
re robotterne til at kopiere vores kropssprog og ansigtsudtryk mest muligt, 
så vi slet ikke tænker over at det er en robot vi står over for. De er med 
andre ord i gang med at gøre robotterne endnu bedre til at ”trænge forbi” 
vores fornuft og kommunikere med os direkte via vores oldgamle centre i 
stenalderhjernen. Centre som for hundredtusindvis af år siden var en over-
levelsesfordel for os og vores børn, men som i dag gør at teknologien kan 
manipulere med vores følelser, så vi ikke opdager at det er maskiner vi 
knytter os følelsesmæssigt til. 
 Det er især japanerne der er langt fremme i den 
udvikling, og en af grundene til at de er så desperate 
efter at opfinde robotter der kan erstatte mennesker, 
er at Japan har en aldrende befolkning, og om nogle år løber de tør for unge 
mennesker der kan arbejde i plejesektoren. 
 De vil hellere have robotter end indvandrere? 
 Firkantet sagt, ja: Vil du hellere have omsorg 
fra en muslim, en afrikaner eller et elektronisk kreds-
løb? Robotter kræver ikke bederum, går ikke anderle-
des klædt, spiser ikke underlig mad, skal ikke have 
skolegang til deres børn, skæmmer ikke det racerene 
gadebillede og sender heller ikke penge ud af landet 
eller grupperer sig i gadebander, fordi de føler sig fremmedgjorte. 

Pretty soon, a robot named 
Wakamaru may become a fixture 
in the homes of elderly Japanese 
who have no one else to look after 
them. (…) 

Its 3-foot-tall frame contains an 
integrated cell phone that is 
programmed to call emergency 
dispatchers automatically if a 
problem occurs with a patient. An 
embedded Web camera lets doc-
tors and family members keep an 
eye on the patient at all times. 
Speech-recognition software and a 
built-in dictionary provide the 
robot's vocabulary. (…) 
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 Men de dukker heller ikke op til min begravelse eller 
savner mig, når jeg er væk. 
 Begravelsen kunne man sagtens programmere 
dem til at deltage i. Men savnet vil det nok være så 
som så med, det er sandt. – Kender du traditionen 
med at ”synge folk ud”? 
 Nej. 
 I gamle dage var det den naturligste ting af ver-
den: når folk døde og var gjort i stand, sang man en 
salme for at sende sjælen godt på vej, inden de blev lagt i kisten. Eller når de 
var blevet lagt i kisten, og inden de blev båret ud af hjemmet. På moderne 
sygehuse og de store plejehjem sker det kun sjældent, hvis det sker overho-
vedet. Men på de små plejehjem, ude på landet sker det stadigvæk. Nogle 
steder. Så samles de pårørende og måske et par stykker af personalet og syn-
ger for den afdøde, inden han eller hun bliver båret ud og kørt til kapellet.  
 Det kan robotterne overtage? 
 De kan i hvert fald sagtens programmeres til det. Men giver det me-
ning? Hvis der kun er robotter til stede? 
 Eller hvis de er de eneste der kender traditionen og kan sangen? 
 Så spørgsmålet er, frøken Tenna: Hvad vil menneskeheden med sig 
selv? Skal det være en værdi i sig selv at være menneske? Eller skal vi bare 
betragte det som en kuriøs omstændighed, næste gang vi søger en hjemme-
hjælper, en rengøringsdame eller en besøgsven på plejehjemmet, og så i øv-
rigt fokusere mere på, om de er billige i drift? 
 Giver livet overhovedet mening, hvis det ikke er en værdi i sig selv? 
 Det er jo så spørgsmålet. Og hvor ”virkeligt” er vores forhold til ro-
botterne, hvis de betyder noget for os, og vi ikke betyder en hujende fis for 
dem?  
 For der er ikke ”Nogen” derinde, for hvem vi kunne have betydning? Mens 
vi andre – takket være vores stenalderhjerner – har lagt både den ene og den anden 
følelse i forholdet til dem? 
 Forestil dig nu at vi i stedet for at lade vores 
førnævnte førtidspensionister tilbringe tiden foran en 
cybervirkelighed som giver mening for dem, tilbød dem en opgradering af 
deres hjerner med noget ekstra computerkraft, så de kunne få et arbejde og 
rent faktisk deltage i fællesskabet. 
 En chip i nakken og ”velkommen til kontoret!”? 
 Der er mange muligheder: ekstra hukommelse, så de kan håndtere 
større mængder data, ekstra impulser til amygdala, så de ikke opdager at 

 

"Japan, on the one hand, has this 
social political issue," said Mark 
Tilton, a professor of Asian politics 
at Purdue University. "It's also a 
place where robotics has been the 
most developed." (…)  
"Obviously, if this completely 
replaces human companionship, 
that would be sad," Tilton added. 
"But maybe that is a step up from 
television that keeps a lot of 
Americans company."  

http://www.wired.com/techbiz/ 
media/news/2003/04/58593 

Virkeligheden og 
implantaterne 
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arbejdet er kedeligt, ekstra regnekraft, så de kan tænke lige så hurtigt som 
deres nye kolleger. 
 Eller måske er det bare deres udholdenhed og 
finmotorik der kniber, så løsningen ligger i en chip 
der stimulerer musklerne i arme og fingre mere præ-
cist og med mulighed for højere hastighed. – Så 
kunne man ved samme lejlighed programmere dem 
til slet ikke at ryste på hænderne eller til at udføre 
helt specifikke rutiner, uden at de behøvede at øve 
sig eller at tilegne sig egentlig erfaring. 
 Det ville kunne købes som en softwarepakke der bare 
skulle installeres? 
 Den dag det bliver muligt – jeg siger ikke at det 
bliver muligt, jeg siger heller ikke at det ikke bliver 
muligt, jeg siger kun at der p.t. er folk der arbejder på 
at det en dag kan lade sig gøre – den dag det bliver muligt, hvordan skal 
disse mennesker så definere deres virkelighed? Hvordan skal vi andre 
definere den?  
 Vi har vel så fået nogle endnu mere avancerede chips i nakken som giver os 
endnu flere muligheder? 
 Og helt absurd bliver det selvfølgelig, hvis vi udstyrer os selv – eller 
de udstødte – med øget hjernekapacitet og finmotorik, for at vi skal blive 
bedre til at spille computerspil. 
 Implantater for at kunne begå sig bedre i cyberspace? 
 Hvor er virkeligheden så henne?  
 Og hvis det lykkes os at finde én, en virkelighed, giver den så mening? 
 Så som du kan se, er fænomenet ”virkelighed” ikke, hvad det har væ-
ret, og det bliver kun mere komplekst i fremtiden. 
 Og det var i forvejen et af de emner filosofferne havde størst problemer med. 
 De har talt om ”das Ding an sich” og ”das Ding 
für uns” – ”tingen i sig selv” og ”tingen som den op-
træder for os” – siden Immanuel Kant i 1700-tallet, 
og de er ikke blevet enige i mellemtiden. 
 Dét som er hjørnestenen, er om der findes en 
objektiv virkelighed, eller om virkeligheden altid er 
subjektiv, og i hvor høj grad de subjektive virkelighe-
der i så fald overlapper hinanden, så der alligevel fin-
des noget vi kan kalde – om ikke en objektiv virke-
lighed – så dog en kollektiv virkelighed. 

Her er en kort beskrivelse af, hvor-
dan Cochlea Implant fungere:  

• Den udvendige processor op-
fanger lyde og oversætter dem til 
digitale signaler. 

• Herefter sender processoren de 
digitale signaler videre til det 
indopererede implantat 

• Implantatet oversætter signa-
lerne til elektriske impulser og 
sender dem til elektroderne inde 
i øresneglen 

• Elektroderne stimulerer ner-
vefibrene i hørenerven, og 
impulserne modtages endeligt af 
hjernen, som fortolker dem som 
lyde 

www.cochleaimplant.dk 
september 2008 

Subjektiv og objektiv 
virkelighed 

“You’re very sure of your facts,” he 
said at last. ”I couldn’t trust the 
thinking of a man who takes the 
Universe—if there is one—for 
granted.” 
Zarniwoop still quivered, but was 
silent. 
“I only decide my Universe,” 
contituned the man quietly. “My 
Universe is my eyes and my ears. 
Anything else is hearsay.” 

The Restaurant at the end of the 
Universe 

Douglas Adams 
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 Og det siger du at der er? – Parforholdet til trods… 
 Parforholdet til trods. For vi ligner trods alt hinanden for meget, til at 
det ikke skulle være tilfældet. Indtil videre i hvert fald. For den dag vi kan 
udstyre os selv eller andre med målrettede forandringer af vores sanseappa-
rat og vores hjerner, så ligner vi ikke hinanden længere, og så bliver der tale 
om forskellige virkeligheder i meget høj grad. Det samme gælder, hvis vi 
kan købe os adgang til forskellige cybervirkeligheder; hvis Facebook eller et 
lignende forum kun var for betalende gæster, og man derinde kunne delta-
ge i oplevelser, handel, vidensudveksling og for eksempel politiske beslut-
ninger som andre aldrig ville kunne få adgang til.  
 Men der har vel altid været apartheids af forskellig slags og dem ”indenfor” 
og dem ”udenfor”? The haves and the have-nots? 
 Sådan har det været siden de første bystater for 6-7.000 år siden. Det 
bliver bare værre. For der bliver flere alternative virkeligheder, virkelig 
fundamentalt alternative virkeligheder. 
 Begrebet er fuzzy; det er ikke et spørgsmål om, om vi har fælles virkelighed 
eller ej, men om hvor meget fælles virkelighed vi har? 
 Og i en foranderlig, globaliseret, multikulturel verden med mulighe-
der for hjerneimplantater og kunstige lemmer samt længerevarende ophold 
i cyberspace, der kan virkelighederne gå hen og blive endog meget forskel-
lige. Specielt, hvis nogle har opgraderet deres stenalderhjerne, og andre 
ikke har. – Hvis nogle har råd til en opgraderet hjerne, og andre ikke har. 
 Erindrer jeg at du på et tidspunkt sagde noget om at 
vi bliver så forskellige, så der ikke længere er tale om den 
samme art? 
 Hvis de rige mennesker, Homo liquens Plus 
kan udstyre deres børn med nye former for intelli-
gens – eller nye grader af intelligens – samt kronisk 
godt humør og et uskadeligt helbred, og den øvrige 
del af jordens befolkning, Homo liquens Minus, enten må klare sig med den 
biologi de er udstyret med fra fødslen, eller de må sige ufrivilligt ja tak til 
implantater som eneste mulighed for at kunne kvalificere sig til et arbejde 
der kan brødføde dem, så ja, så er der vel tale om to eller flere forskellige 
arter. Den virkelighed som de rige oplever og henter mening i, bliver radi-
kalt anderledes end den virkelighed som fattigrøvene må affinde sig med. – 
Medmindre Homo liquens Minus får sin virkelighed sponseret for at få råd 
til den fede virkelighed; hvis du nu ikke kan give dine børn eller dig selv 
den rigtige chip, fordi du ikke har råd, så kan du måske finde en sponsor. 
Og hvem ved, hvordan din ”virkelighed” så kommer til at se ud? 

Fed og ufed 
virkelighed 

The price of silence is paid in the hard 
currency of human suffering. Asking the 
right questions makes, after all, the 
difference between fate and destin-
ation, drifting and travelling. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 For at få adgang til de rigtige evner der kan skaffe mig det fede job og den 
sjove virkelighed; for at jeg kan følge med, dér hvor tingene sker, så skal jeg også 
bare lige udstyres med en ubændig trang til en Big Mac? 
 Eller nye sko fra Prada eller et guldur og en kold Tuborg. Det vil slet 
ikke være noget problem at programmere chippen til at få dig til at produ-
cere oxytocin eller et andet lyst-hormon eller sult, hver gang du får øje på et 
bestemt logo. – Eller måske er det et politisk parti der gerne vil sponsere din 
virkelighed? 
 Hvilken bindegal diktator ville ikke tage imod dét med kyshånd? 
 For slet ikke at tale om våbenindustrien og præsterne – det være sig 
den ene eller den anden religion. 
 Plejer de ikke at være imod indgreb i Guds skaberværk? 
 Plejer de ikke at være i stand til at gradbøje enhver religiøs regel, så 
den passer ind i deres kram? Virkeligheden er ikke, hvad virkeligheden var 
i gamle dage, og sådan har det været med sandheden længe. 
 Sandheden er subjektiv? – Verden er objektiv, virkeligheden og sandheden er 
subjektive? 
 Jeg ved ikke, om verden er objektiv. Den er, 
men hvad den er, det er så dét vi gør den til. Både 
virkeligheden og sandheden er produkter af omstæn-
dighederne og vores interaktion med dem.  
 Så lad os bare tage sandheden med, når vi nu 
er i gang, for i forhold til cyberspace og de enorme 
mængder information og misinformation vi kommer til at stå over for i 
fremtiden, så er vi også nødt til at forholde os til den.  
 Sandheden? 
 Sandhed, løgn og fakta, og hvad de rummer af perspektiver, når vo-
res stenalderhjerner skal hitte rede i fremtidens væld af virkelighedsformer.  
 Memer plus tidspenduler plus centrifuge plus cyber-
space plus psykofarmaka, implantater og robotter samt de 
behov vi har, og den hjerne vi har til at forstå det hele 
med? 
  Vi er lige til at snyde og bedrage, så vandet det 
driver! – Men gør det noget, bare vi er glade? 
 Eller får den rigtige chip i nakken? – Eller vil vi helst være sikre på at vi er 
der som mennesker i den gammeldags forstand? 
 Sandheden har optaget filosofferne næsten lige så længe som virkelig-
heden, og en af grundene er formentlig at vi har et behov for den. På samme 
måde som vi har behov for mening, har vi også behov for sandhed. Men 

Sandhed og 
virkelighed 

Olympisk fyrværkeri var snyd 
Åbningen af OL i Beijing havde fået 
lidt pynt fra computeren, så tv-
seerne kunne få det mest spekta-
kulære show. 

http://www.berlingske.dk/article/ 
20080812/verden/80812048/ 

 
Syngepige var for grim til OL 
Det var en syv-årig pige, der med 
sin smukke sangstemme indviede 
OL ved åbningsceremonien i 
Beijing - hun stod bare bag ved 
scenen.  

http://spn.dk/ol2008/ 
article1408968.ece 

12. august 2008 
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som med så mange andre ting er der flere måder at forstå begrebet sandhed 
på. 
 Der er flere sandheder om sandhed? 
 Lad os for nemheds skyld sige at der findes fire 
former for sandhed: den kunsteriske sandhed, den 
logiske sandhed, den sandhed der handler om, hvor-
vidt et udsagn stemmer overens med den verden vi 
udtaler os om, og så den sandhed vi kan kalde den personlige sandhed: dét 
som føles sandt. 
 Den kunstneriske sandhed handler om kvalitet? 
 Man ville nok i virkeligheden vende det om og 
sige at kunstnerisk kvalitet handler om sandhed: Er det 
troværdigt? Er der en indre sammenhæng mellem idéen og udtrykket. – Det 
er en interessant diskussion, men det er ikke den vi skal koncentrere os om. 
 Det er logikken og forholdet mellem udsagn og ver-
den? 
 Og i forhold til følelserne. For det er her vi hurtigt kommer på glatis. 
Specielt når stenalderhjerner med hang til mysticisme, kultiske oplevelser 
og skjulte kræfter og sammenhæng skal navigere rundt i fremtiden. 
 Men hvis vi tager den med udsagnet og verden 
først, så kan vi konstatere at vi kan udtale os sandt el-
ler usandt om verden. ”Det regner” – udsagnets sand-
hedsværdi afhænger af, om det rent faktisk regner 
eller ej. Vi kan også udtale os mere eller mindre sandt 
om verden: ”Det regner meget” – kan være mere eller 
mindre sandt alt efter mængden af regn. 
 Fuzzy logic? – ”Det regner” kunne også være mere eller mindre sandt, alt 
efter om der var tale om støvregn eller tåge? 
 Præcis. Det er et sandhedsbegreb der handler om forholdet mellem et 
udsagn og den verden det siger noget om.  
 Det modsatte af sandhed, hvad er så dét? 
 Løgn. 
 Eller blot usandhed.  
 Løgn kræver en vis intention hos den der lyver, usandhed er bare en fejlop-
lysning? 
 Hvis folk bare siger noget sludder og ikke ved bedre, så er det trods 
alt at stramme den, hvis man ligefrem påstår at de lyver. Forholdet mellem 
løgn, usandhed og sandhed var en af de ting der i sin tid var med til at 
frembringe vores store hjerner. 

 

Intelligence gathered by this and 
other governments leaves no doubt 
that the Iraq regime continues to 
possess and conceal some of the 
most lethal weapons ever devised. 

George Bush March 18, 2003 

We know where they are. They are 
in the area around Tikrit and 
Baghdad. 

Donald Rumsfeld March 30, 2003 

 

I did not have sex with that woman! 
Bill Clinton 

Sandhed:  
udsagn og verden 

 
Sandheden er ikke noget, som én har, 
og en anden ikke har: sådan kan højst 
bønder eller bonde-apostle af Luthers 
slags tænke om sandheden. 

Antikrist 
Friedrich Nietzsche, 1888 
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 Kan det passe at du kaldte det ”machiavellisk intelligens” i forbindelse med 
evolutionen? 
 Ikke helt. Den machiavelliske intelligens handlede om at kunne holde 
styr på relationerne i flokken, og at kunne gennemskue magthierarkiet, og 
hvem der skyldte hinanden tjenester eller bank. – Men selvfølgelig er evnen 
til at kunne gennemskue relationer, intriger, forstillelse og en god løgn be-
slægtet. En del af dét at være menneske er altså at kunne håndtere, hvornår 
et udsagn stemmer overens med verden, eller med fakta, og hvornår det ik-
ke gør; hvornår vores omgivelser forsøger at snyde os. 
 Og i fremtiden bliver det endnu vanskeligere?  
 For vi har alle dage været elendige til det. 
 ”Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet!”? 
 ”Saddam har masseødelæggelsesvåben!”, ”Irak-
krigen handler om at skabe demokrati i Mellemøst-
en!”, ”Den globale opvarmning skyldes menneske-
skabte faktorer”. – Hvem ved hvad, hvem lyver be-
vidst, hvem ved ikke bedre, og hvem taler sandt? Vi 
har alle dage været lige elendige til at finde ud af det, og i en global medie-
virkelighed er vores stenalderhjerner lost: ”al-Qaeda stod bag 11. septem-
ber!”, ”Israelerne stod bag 11. september!”, ”Amerikanerne stod bag 11. 
september!”, ”Virkeligheden overgår fantasien, og ganske få år efter 11. sep-
tember begyndte europæere og amerikanere at udbrede konspirationsteori-
en om at det var den amerikanske regering og slet ikke al-Qaeda der stod 
bag 11. september, selvom bin Laden tog den tvivlsomme ære for det, og 
ingen har kunnet komme frem med skyggen af beviser på andet, kun løse 
postulater og ubesvarede spørgsmål”.  
 At CIA er nogle kluddermikler, at den amerikanske regering håndte-
rede angrebet totalt amatøragtigt, at George Bush fik en anledning til at gå i 
krig og redde sin fars ære, og at hans oliehungrende venner fik mulighed 
for at få fingrene i den irakiske olie, er ikke det samme som at amerikanerne 
arrangerede angrebet, eller at de fik Mossad til at stå for det. Det betyder 
bare at vores hjerner er bygget til at se intentioner, hvor de ikke er. Samt at 
verden er fuld af opportunister der griber chancen, når den byder sig. Dét 
vil jeg vove at påstå er sandheden om 11. september og irakkrigen i betyd-
ningen ”overensstemmelse mellem verden og udsagnet om den”. 
 Det er bare ikke en sandhed som tilfredsstiller en stor del af verdens 
stenalderhjerner. Vores stenalderhjerner reagerer ikke på fakta, men på følel-
ser. Føles det rigtigt at ”nogle stakkels beduiner i Afghanistans bjerge lærte 
at flyve jumbojets ind i et af verdens største finanscentre”? Gu’ gjorde det ej!  

“Come on, you remember all that 
stuff. The hallucinations. Everyone 
said it was the CIA experimenting 
with drug warfare or something. 
Some crackpot theory that instead 
of invading a country it would be 
much cheaper and more effective 
to make everyone think they’d 
been invaded.” 

So long, and thanks for all the Fish 
Douglas Adams 
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 Føles det rigtigere, at onde, griske, imperialis-
tiske amerikanere koldblodigt planlagde at myrde 3-
4.000 af deres egne medborgere for at kunne gå i krig 
og erobre Mellemøstens oliekilder? For nogle gør det.  
 Eller at israelerne stod bag. 
 Ville det ikke være ”fantastisk”, hvis det viste 
sig? Hvis det der lille mærkelige land med 5 millioner 
jøder, 1 million arabere og et ubestemmeligt sammen-
rend fra alverdens religioner midt inde mellem 1,3 mil-
liarder muslimer viste sig at være ærkeondskaben selv? Ville det ikke ret-
færdiggøre hele Mellemøstens – i øvrigt berettigede – harme og frustration 
på palæstinensernes vegne samt en udbredt teknologisk og videnskabelig 
tilbageståenhed i den muslimske del af verden, hvis det viste sig at israeler-
ne var dem der stod bag 11. september? Jo, det ville forklare både nordafri-
kansk analfabetisme, arabisk uenighed, en iransk ungdomsarbejdsløshed på 
30-40 procent og politisk uduelighed samt alskens andre dårligdomme fra 
Marokko til Malaysia. Det ville give den mest fantastiske undskyldning for 
alt muligt andet, og for en masse mennesker ville det føles rigtigt. 
 Men det var ikke israelerne der stod bag. Eller 
amerikanerne. Det var den stinkende rige, yemeniti-
ske byggematadors søn fra Saudi-Arabien, barn num-
mer 412 i en søskendeflok på 12.050, hvis far døde i 
en flyulykke med en amerikansk pilot. 
 Kampen mellem George Bush og Osama bin Laden 
er i virkeligheden den ene fars dreng mod den anden fars dreng? 
 Er det ikke rørende? Og begge parter og deres 
kohorder af lydige følgesvende der logrer som små 
hundehvalpe ved udsigten til belønning – det være 
sig 72 jomfruer i Paradis eller lige så mange oliekilder 
i Irak – der er noget fallisk her man næppe skal over-
se – betjener sig af både løgn, sandhed og usandhed 
plus vores stenalderhjerners hang til mytologier, fø-
lelser, sammenhæng, intention og først og fremmest: 
mening. 
 Vi vælger at tro på den udgave af 11. september som 
giver mening for os?  
 Intellektuelt, politisk, religiøst, følelsesmæssigt; 
vores ”sandhed” i forhold til 11. september består af 
dét der føles rigtigt.  

Sandhed:  
følelser og mening 

Men fra det øjeblik, da man i mangel af 
karakter iler med at skaffe sig en dok-
trin – fra det øjeblik da forbrydelsen be-
grundes med fornuft, begynder den at 
yngle lige så overdådigt som fornuften; 
den antager alle syllogismens skikkelser. 
Før var den ensom ligesom et skrig i stil-
heden, nu er den altomspændende som 
vildskaben. I går dømt, i dag lovgiver. 

Oprøreren 
Albert Camus, 1951 

Synapses in the brain change most 
readily and dramatically under 
conditions of trauma, and 9/11 was 
a national trauma of the first order. 
It allowed the Bush administration 
to impose the powerful “war on 
terror” metaphor and make it stick. 

Literal wars, unlike metaphorical 
ones, are conducted against armies 
of other nations. They end when 
the armies are defeated militarily 
and a peace treaty is signed. Terror 
is an emotional state. It is in us. It 
is not an army. You can’t defeat it 
militarily and you can’t sign a peace 
treaty with it. 
”War on terror” means war with-
out end. It was used by the Bush 
administration as a ploy to get 
virtually unlimited war powers—
and further domestic influence—for 
the president. How? Because the 
mention of ”terror” activates a fear 
response, and fear activates a con-
servative world view, in which 
there is a powerful leader, willing to 
use his strength, who offers protect-
tion and security. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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 Ét eller andet sted derude findes sandheden, den sandhed som er et 
udsagn der stemmer overens med, hvem der faktisk gjorde hvad hvornår. 
Men ved siden af den sandhed findes de milliarder af sandheder som giver 
følelsesmæssig mening for den enkelte stenalderhjerne. 
 Og de afhænger i høj grad af, hvordan man har det med henholdsvis ameri-
kanere, israelere og muslimer? 
 Samt hvor populær man ønsker at være til familiefesten, hvor skoen 
trykker på ens kulturelle selvværd, samt om man har lært at tænke selv og 
forholde sig kritisk til medier, autoriteter og ønsketænkning.  
 Konspirationsteorier handler om en hulens masse ting, men først og 
fremmest handler de om at give et følelsesmæssigt kick og bekræfte ens 
verdensbillede og ens fjendebilleder. De er følelsesmæssige sandheder. Der-
for er de også så godt som resistente over for fakta, for det eneste der kan 
konkurrere med dem er noget der giver en større følelsesmæssig sandhed, 
og på den måde minder de i virkeligheden om religion. 
 De skaber vel også næsten deres egen kult og sammenhold? 
 De opstiller et ”os og dem”, dels ”dem” der ”står bag” det hele, kon-
spiratørerne som styrer det hele og gør at jeg ikke kan være tryg, og dels 
alle de uindviede, alle dem der endnu ikke har fået del i denne fantastiske 
”sandhed”. Vi der nu ved bedre, vi er nemlig noget! Vi har skuet sandheden 
og lader os ikke længere holde for nar!   
 Den sidste form for sandhed er den der hand-
ler om de logiske domme og om forholdet mellem 
verden, og de udsagn vi kommer med om den. 
 Det er et eller andet med at man godt kan træffe dom-
me som er logisk falske, selvom præmisserne er sande, ikke? 
– Og omvendt: logisk sande domme på falske præmisser? 
 Og hvem var det der opfandt logikken? 
 Aristoteles. 
 Uden hvis indsats de gamle grækeres veltalen-
hed ville være løbet af med dem, og så ville vi ikke 
have haft systematisk tænkning og fundamentet for 
moderne videnskab eller teknologi. 
 Logik handler om især to ting, nemlig præmisserne: Er der overens-
stemmelse mellem udsagn og verden? Og konklusionerne: Er de gyldige. – 
Kan du komme med et eksempel? 
 En sand konklusion på sande præmisser? – Sokrates er filosof. Alle filosoffer 
har... øh... er mennesker. Sokrates er et menneske.. 
 Og en logisk falsk dom på sande præmisser? 

Sandhed:  
logiske domme 

Man skal heller ikke tro, at den filoso-
fiske argumentation forelå fuldt færdig 
med den første filosof. Bevidst filosofisk 
argumentation udviklede sig gradvis, og 
gnomen – altså den ubeviste almene på-
stand – er karakteristisk for Heraklit som 
for Solon. Filosofiens fødsel er ikke iden-
tisk med argumentets fødsel, men man 
kan tale om filosofi, når en tankegang 
kalder på en argumentation og ville 
kunne fremsættes som et argument, der 
ville kunne modsiges. 

Den europæiske filosofis historie 
Karsten Friis Johansen, 1998 
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 Sokrates er filosof. Sokrates er en mand. Alle mænd er filosoffer. 
 Hvad så med en logisk sand dom på falske præmisser? 
 Sokrates er en dame. Alle damer har seks tæer. Sokrates har seks tæer. 
 I går talte vi om forskellen mellem den aristoteliske logik og fuzzy 
logic, og vi har også så småt talt om fuzzy logic allerede…? 
 Ifølge Aristoteles er A enten B eller ikke-B, men ifølge fuzzy logic er A mere 
eller mindre B? 
 Kan du give et eksempel? 
 Enten er denne frugt et æble, eller også er den ikke et æble. Ifølge fuzzy logic 
er frugten mere eller mindre et æble. En pære er for eksempel mere et æble, end en 
appelsin er.  
 Du er bare så dygtig! Logikken er en hel videnskab for sig, og den 
bygger på en række meget simple regler og dét der hedder ”domslogiske 
konstanter”, nemlig begreber som ”ikke”, ”og”, ”eller”, ”hvis”, ”hvis og 
kun hvis”, og mængdebegreber som ”alle”, ”nogle” og ”ingen”. Det var dét 
du benyttede dig af, da du kom med eksemplet om Sokrates: ”Hvis Sokra-
tes er en filosof, og hvis alle filosoffer er mennesker, så er Sokrates et men-
neske.” Eller ” Sokrates er en mand, ingen mænd kan flyve, Sokrates kan 
ikke flyve”. – Hvis du går ind på Google og søger på to ord, for eksempel 
”giraf AND gris” eller ”giraf OR gris”, hvor får du så flest hits? 
 Når jeg søger på ”giraf OR gris”. 
 Hvorfor? 
 Fordi så søger jeg på den samlede mængde af både giraffer og grise, hvor det 
er nok at bare det ene af de to ord forekommer. Hvis jeg søgte ”giraf AND gris”, vil-
le jeg kun få de sites, hvor begge ord optrådte på en gang. 
 Bravo! Normalt opfatter vi noget med ”og” som større end noget med 
”eller”, fordi ”eller” plejer at udelukke noget. Men ”eller” har også mulighe-
den for at være inkluderende, som når vi søger efter to ting på en gang, og 
vi er ligeglade med, hvilken en af dem vi finder.  
 Hvis jeg leder efter enten de brune eller de sorte sko, har jeg langt større 
chance for at finde et par sko at tage på, end hvis jeg partout skulle finde begge par? 
 Se, formuleret på dagligdagssprog er logik slet ikke så vanskeligt. 
Men du vil være forbavset over, hvor mange – selv voksne og selv universi-
tetsfolk – som ikke kan finde ud af, at hvis de søger på AND i stedet for OR, 
så får de færre hits. 
 Det går imod vores normale brug af ordet? 
 Og imod vores stenalderhjerners måde at tæn-
ke på i det øjeblik vi skal formulere det formelt eller 
ræsonnere os frem til den rette logiske konstruktion 

 

Generelt gælder det for ægyptisk og 
babylonisk matematik, at der udvikledes 
avancerede metoder og en avanceret 
praktisk teknik. Når der alligevel ikke kan 
tales om videnskab i strengere forstand, 
skyldes det mangelen på logisk bevis, 
mangelen på alment formulerede 
problemer og alment formulerede 
teoremer. 

Den europæiske filosofis historie 
Karsten Friis Johansen, 1998 
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på et abstrakt plan. Vores oprindelige måde at tænke på var ikke analytisk, 
men analogisk. Vi tænker spontant i analogier, vi leder efter paralleller, så vi 
kan overføre erfaringer og mønstre fra ét område til et andet. Dét giver me-
ning for os. Vi tænker symbolsk og labber historier og beretninger i os, 
mens logik i sin rå form får de fleste hjerner til at gå i hårdknude. Derfor er 
vi ikke altid lige skarpe til kritisk tænkning, derfor går religiøse mytologier 
lige ind, og sætter sig, mens vi helst undgår abstrakt tænkning og komplek-
se problemstillinger. 
 Vi løser ikke de problemer vi har, men de problemer vi forstår? 
 Vil du redde klimaet og iskapperne på Nord- og Sydpolen med en 
række seriøse politiske tiltag, hvor du først sætter dig grundigt ind i sagerne 
og efterprøver det ene argument og det andet argument, og dernæst opvejer 
det ene sæt af handlemuligheder og konsekvenser med et andet sæt af hand-
lemuligheder og konsekvenser, eller vil du gå og brokke dig over dræber-
snegle i haven? 
 Eller diskutere muslimske hovedtørklæder? 
 Hvis vi skal klare os i fremtiden som mennesker, er vi altså nødt til at 
forholde os til, hvad et menneske er, hvorfor vi tænker som vi tænker, føler 
som vi føler, og hvorfor vi så gør som vi gør. – Så måske var det i virkelig-
heden nu vi i burde se, om vi ikke efterhånden har fået svaret på de ni my-
sterier som vi talte om i tirsdags. 
 De ting der ikke kunne passe, når man kiggede på 
evolutionen? 
 Eller i hvert fald nogle ting vi burde undre os 
over, når man ser, hvad den gængse arkæologi siger 
om vores fælles fortid. – Skrev du dem ned? 
 Jeg tog nogle noter i hvert fald. Bladre-bladre… 
Hvis vi har løst de ni mysterier om os selv, så har vi også 
forstået os selv, og så kan vi finde ud af at forholde os til 
fremtiden? 
 Eller også har vi bare et mere solidt grundlag 
at famle rundt på. Min pointe med at vi gennemgik 
hele evolutionen og at vi også så på, hvordan vores 
kultur var opstået, er jo at vi er nødt til at forstå os selv. 
 Ellers giver verden ingen mening? 
 Det risikerer den ikke at gøre alligevel. Men hvis vi forstår os selv, er 
det da altid en begyndelse.  
 Ud over alle mine mysterier er der jo også al den viden om os selv, 
som forskerne er enige om: at vi begyndte at gå oprejst for 6-8 millioner år 

9 mysterier om 
mennesket 

The generous impulse to extend 
trust and help to others, beyond 
the family, evolved in a world 
where very few people you met 
were real outsiders. Outsiders, in 
fact, probably belonged to rival 
tribes. In the face of their compe-
tition, it paid even more to extend 
altruism to your own support 
group. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 
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siden, at de første der lavede små nævesten var homo habilis, at homo erec-
tus – de første rigtige værktøjsmagere – dukkede op for 1,8 millioner år siden, 
at arkaisk homo sapiens opstod for 500.000 år siden, at vores egen art fand-
tes for 100.000 år siden, og at vi begyndte at sprede os fra Afrika til resten af 
kloden for omkring 70-80.000 år siden. – Er de der? 
 Et eller andet sted er de… 
 Svarene på de ni mysterier om vores tilblivelse 
er vel mere en slags prisme til at forstå nogle af vores 
menneskelige træk og tilbøjeligheder gennem. Nogle 
af dem endda med ret seriøse konsekvenser for vores 
fremtid. 
 Her! Ni mysterier… 
 Hvad var så det første? 
 Lad mig se… Det første mysterium var: Hvorfor sidder vores luftrør over 
spiserøret, så al den mad vi spiser, risikerer at ryge i den gale hals? 
 Og svaret var? 
 Det er meget nemt at forklare, når vi har sproget, for der skal luft til vores 
stemmer, for at vi kan sige noget. Men normalt har man antaget at sproget opstod 
for omkring 50.000 år siden, og luftrøret rykkede op længe før, faktisk 150.000 år 
tidligere. Så enten har et uudviklet sprog været værd at kløjs i maden for, eller også 
opstod sproget langt tidligere end normalt antaget. Eller også var det slet ikke sprog 
vi brugte stemmen til til at begynde med. 
 Og hvad var vores konklusion? 
 At sproget opstod gradvist, og at gruppesang og lyd-
efterlignende ord var den tidligste form for ”tale”. Og at 
det begyndte at opstå for et par millioner år siden.  
 Min påstand er at noget af den tidligste kultur 
vores forfædre havde, måske allerede for fem-seks 
millioner år siden, var at holde en rytme sammen. I 
første omgang i form af spontan hoppen på stedet, 
hvis de oplevede et tordenvejr eller et frygtindgyden-
de vandfald – det har man set moderne chimpanser gøre – senere i fælles-
skab, fordi det føltes fedt! Gruppehoppen eller grupperytme er givetvis ble-
vet suppleret med rytmisk råben, hujen eller stønnen, og gradvist har det 
udviklet sig til regulære ritualer. 
 Over millioner af år? 
 Over et par millioner år, ja. Imens blev de som var bedst til at holde 
rytmen og ”synge”, også dem der overlevede bedst, fordi de må være blevet 
de populæreste eller i det mindste have fået høj status. – Hvad fik vores for-

En anledning till att barn men inte apor 
är så skickliga på att lära sig språk är 
att människans barn hela tiden söker 
meningen med det som kommunice-
ras. Genom att gissa vilken avsikt den 
talande har med vad hon säger skapar 
barnen en tolkning av det sagda. 
Människobarn kan förstå att talaren vill 
meddela något långt innan de förstår 
vad som sägs. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 

At some stage in the evolution of 
language a few vocal sounds 
became detached enough from 
their connotations to become 
tools of the mind. They moved 
from invocation to metaphor, and 
across the permeable boundary 
toward analogy.. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 
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fædre i belønning for at stå der på den afrikanske savanne og hoppe og støn-
ne i flok? – Ud over noget på den dumme, naturligvis… 
 Belønning? Mad? Sammenhold? 
 Et sus. Ekstase. Et trip til en anden bevidsthedstilstand. Oplevelsen af 
at være ét med flokken. – Evnen til at holde en rytme er vigtig for vores 
hjerne, fordi…? 
 Fordi det giver sammenhold? 
 Der var også en anden ting. Som havde med vores motorik at gøre… 
 Det gjorde et eller andet ved vores evne til at lave værktøj? 
 For at kunne holde en rytme præcist skal hjernen simulere intervallet 
mellem hvert taktslag. Dét kan en abehjerne ikke. Men den samme evne til 
simulation er den vi også bruger, når vi skal slå et præcist slag med en sten 
for at lave en stenøkse eller kaste et spyd og ramme noget på afstand. Hjer-
nen simulerer bevægelsen, inden hånden udfører den. At kunne holde ryt-
men er altså en af forudsætningerne for vores mange mentale evner, og de 
overlevelsesfordele som de nye evner medførte, var rigeligt risikoen for at 
kløjs i maden værd. 
 Så mysterium 1: Vi kan kløjs i maden, fordi vi skal kunne holde takten! 
 ”Takt og tone” ved spisebordet får pludselig en helt ny betydning! – 
Og hvad betyder det så for fremtiden? 
 At vi skal huske at synge?  
 At vi henter mening ud af sang og kultisk samvær, og hvis vi ikke 
kan få det på den ene måde, så finder vi sammen omkring det på den anden 
måde. Hvis det store samfund ikke skaber fællesskaber for os, så søger vi 
sammen i subkulturer og får dét følelsesmæsige, musikalske og kultiske 
kick som vores hjerner er vokset ud af og som vi hungrer efter. – Mysterium 
nummer 2! 
 Hvordan kan det være at vi har et medføldt anlæg 
for grammatik og for at begynde at tale i det hele taget? 
Hvis vi ikke lærer at tale, inden vi er 7, så mister vi evnen 
for altid.  
 Hvilket også peger hen imod at sproget er op-
stået i takt med udviklingen af vores hjerner og øvri-
ge menneskelige egenskaber, og at sproget har en me-
get stærk genetisk komponent. Det er altså genetisk 
set umuligt at vi først begyndte at tale for 50.000 år 
siden! – Gudskelov er arkæologerne da også ved at komme på bedre tanker! 
 Efter at de er begyndt at tale med kognitionsforskerne? – Var der ikke noget 
med et gen, der var et eller andet særligt? 

 

Again, grammar has an innate 
basis. There is even a known gene 
that specifically disrupts children’s 
effortless ability to absorb their 
own language’s rules. If they want 
to speak correctly, those deprived 
people have to sit and memorize 
regular and irregular verbs, regular 
and irregular plurals in the gram-
mar of their first language—dry-
as-dust classroom language study. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 
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 For 200.000 år siden var vores forfædre fysiolo-
gisk set næsten ligesom os: vores tunge og svælg klar 
til at lave lyde, og indgangen til vores luftrør var flyt-
tet op over indgangen til spiserøret. De havde også 
lige så store hjerner som os, men man mener ikke at 
de havde moderne sprogfærdigheder allerede dér. 
Der er nemlig et særligt gen – FOXP2, som styrer vo-
res finmotorik – og det opstod først for 100.000 år si-
den. Fra for 200.000 til for 100.000 år siden har vores 
forfædre derfor med stor sandsynlighed kunnet tale som en utydelig mo-
derne 3-4-5-årig – hvem ved – men derefter tog udviklingen fart. 6 7 8 
 Men én ting er udtale, et andet er vores sans for grammatik og syn-
taks, og den evne er ældre. Og hvorfor er den dét? Hvad var det der gjorde 
at vores hjerner fik mening ud af rækkefølge og ytringers indbyrdes for-
hold? 
 Ja, hvad? 
 Fremstillingen af værktøj, rytmen igen, kollektive ritualer og dans 
samt kultiske seancer. – Dét med værktøjet er kognitionsforskerne vist ret 
enige om, det andet er min påstand. 
 Rækkefølgelighed med andre ord? 
 At fremstille en stenøkse kræver at man kan ordne rækkefølgen af 
processen inde i sit hoved og gå systematisk til værks. At deltage i ritualer 
og danse sammen med de andre, kræver at man kan holde styr på bevægel-
ser, rytme og rækkefølge. De klumpedumper som lavede kludder i dansene 
eller ikke kunne lave meget andet end en knoldet nævesten med en enkelt 
skarp kant, de tabte i forplantningskonkurrencen, når de andre kunne holde 

                                                 
6 Nå, men her indtræder så et af problemerne ved at være enormt lang tid om at skrive fem 
bøger: Viden som var god latin, da man skrev nummer 2, bliver pludselig modbevist, og midt i 
arbejdet med nummer 4 må ens talende hoveder enten på mirakuløs vis have fået samstem-
mende ny viden på området og modsige sig selv med to dages mellemrum, eller man må lade 
dem fungere som figurer med den viden, de nu en gang har, og så skrive en fodnote. Her 
kommer den: 
7 Det viser sig nu, at neanderthalerne også havde genet FOXP2 i samme mutation, som vi selv 
har, hvilket vil sige, at neanderthalerne efter al sandsynlighed kunne tale langt bedre end hidtil 
antaget – og at genet ikke medførte en sproglig eksplosion hos homo sapiens sapiens for 
100.000 år siden. Det må så have været noget andet, der gjorde dét. Det er den svenske forsker 
Svante Pääbo ved Max Plack Institute for Evolutionary Anthropology i Leipzig, som har fundet 
genet i neanderthal-DNA. Oplysningen har jeg fra NewScientist 16 August 2008. 
8 PS: Faktisk det stadi har ikk värt muli og slaa fast noen genetic reason, hvorfor modern homo sapiens tog et 
cultural leap for 100.000 aar sidn. Til gengäl Knallhatt faktisk nävner i Tirsdag a Neanterthaler maa ha ku 
snak, saa i den forbindelse vi har ikk yderlier comments til hans gennemgang a menskets evolution. Texten 
maa altsaa läses med det forbehold, a han lar Tenna og Cornelius fortsät med den forälded knowledge. 

 

Still another feature of human 
language that is generally believed 
to be lacking in all animal commu-
nication systems, including those of 
the signing apes, is creativity, that 
is, the ability to conceive and con-
vey new messages, different from 
anything ever thought or said 
before. 

Animal Minds 
Donald R. Griffin, 2001 
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takten og følge gruppedansen, og de desuden kunne planlægge fremstillin-
gen af et godt stykke værktøj, inden de gik i gang. 
 Vi har simpelthen dansende øksemagere at takke for vores sprog? 
 Du havde siddet og fisket myrer med en pind, hvis det ikke havde 
været for dem! – Igen: vores hjerner er vokset ud af nogle fuldstændigt 
anderledes kulturelle omstændigheder, hvilket vil sige at det er de 
omstændigheder vi er bygget til at fungere i. 
 Og alt dét er vi ved at lave om nu? – Med fremmedgørelse til følge? 
 Mysterium 3? 
 Hvorfor fægter vi med hænderne, når vi taler? – Og-
så, når vi taler i telefon? 
 Hvorfor gør vi dét? 
 Fordi i begyndelsen, mens de endnu ikke havde stemmer, men kun kunne 
danse og lave stenøkser, da var det første sprog tegnsprog, og dem der spontant følte 
et behov for at pege eller påpege eller referere et eller andet, havde en overlevelses-
fordel? 
 Og hvorfor spontant? Hvorfor var det ikke noget de havde overvejet 
eller tænkt over? 
 Fordi de ikke havde nogen theory of mind endnu som kunne fortælle dem at 
de andre i flokken havde nogle tanker – eller et sind, et mind – de kunne påvirke. 
Men takket være at folk begyndte at stå og pege, hvis de havde opdaget noget farligt 
eller interessant, eller de spontant mimede dét de havde oplevet, så opdagede vores 
forfædre gradvist at dem der pegede og mimede, havde intentioner? – Eller hvad, 
var det ikke sådan? 
 Jo. Og hvorfor? 
 Øh… 
 Erfaring kommer før erkendelse!  
 De erfarede de andres udsagn, før de fattede dem?  
 I første omgang var det bare deres spejlneu-
roner der gav dem en intuition om, hvad de andre 
mente, når de gjorde deres fakter. Men gradvist, over 
titusinder af år, må de være blevet i stand til at afko-
de det klarovert. Og i den forbindelse blev de også 
gradvist klarover at de andre havde et behov for at 
gøre fakterne og at der dermed foregik noget inde i knolden på dem. 
 Først gradvist fik de hjernerne til at fatte at der var 
en intention og en afsender inde bagved? Og da vi først 
havde opdaget intentionen hos hinanden, så begyndte vi at 
se den overalt? I vejr, træer, fangstdyr og tilfældigheder? 

We understand events in the world 
in terms of what our bodies can do. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 

Mirror neurons create a direct link 
between the sender of a message and 
its receiver. Thanks to the mirror 
mechanism, actions done by one 
individual become messages that are 
understood by an observer without 
any cognitive mediation. The observa-
tion of an individual grasping an apple 
is immediately understood because it 
evokes the same motor representation 
in the parieto-frontal mirror system of 
the observer. 

http://www.scholarpedia.org/ 
article/Mirror_neurons 

June 2008 

Barn har en tendens att övertolka av-
sikter. Fyraåringar tolkar alla hand-
lingar som intentionala, även om man 
snubblar över en låda, men när de är 
fem kan de skilja ut ofrivilliga hand-
lingar. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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 Og dermed var grunden til animismen lagt, og det var først i oplys-
ningstiden med Newtons mekaniske verdensbillede at folk begyndte at 
anerkende muligheden for tilfældigheder, og at der ikke var intention, 
ånder eller guddommelig vilje bag naturfænomenerne.  
 Så når vi nu bevæger os ud i cyberspace og skal lære at begå os i alle de her 
nye virkeligheder, så er det en flok animister med hang til overfortolkning der bliver 
sluppet løs? 
 Og vi er lige til at snyde og bedrage! – Mysterium 4? 
 Det går hurtigt frem, hva’? 
 Men vi lagde også et godt fundament i tirsdags! – Og du har jo hørt 
efter! 
 Du er eddermame også barsk, er du klarover det? 
 Jeg har også øvet mig i mange år! – Mysterium 4? 
 Hvis sproget opstod for 200.000 år siden, og der først fandtes kulturelle efter-
ladenskaber i form af hulemalerier og den slags fra for 50.000 år siden, hvad har vo-
res forfædre så talt om i mellemtiden? – De har danset og sunget og fortalt historier 
og udviklet en masse kultur som bare ikke blev bevaret for eftertiden? 
 Eller også ligger det meste af dét de fremstillede, på havets bund, for 
indtil for 15.000 år siden var der istid, og havoverfladen lå adskillige meter 
under, hvor den er i dag. 
 Der er også den mulighed at kulturen virkelig 
tog et udviklingsmæssigt hop for 50-60.000 år siden, 
og hvis det var tilfældet, hvad skulle grunden så væ-
re til dét? 
 Øh… 
 Det var midt i en istid, og for 60.000 år siden fik kulden lige en ekstra 
tand. Vores forfædre har altså måttet anstrenge sig ekstra for at overleve, og 
det yderligere pres på deres eksistens kan have tvunget dem til mere kreati-
vitet i det hele taget. Det er spekulation, men det er ikke utænkeligt. Det var 
også omkring den tid, hvor neanderthalerne uddøde, og det kan meget vel 
skyldes at de ikke kunne overleve i kulden, men vi kunne. 
 Fordi vi havde sprog og var mere intelligente? 
 Nemlig.  
 Eller fordi vi spiste neanderthalerne? 
 Dét kan du bare ikke glemme at jeg sagde, hva’? 
 ”Godt protein er vanskeligt at få”, sagde du. Og ne-
anderthalerne var ”godt protein”.  
 Vi har næppe spist dem alle sammen. Men det er muligt at vi satte nog-
le af dem til livs. Det er jo sådan set kun et gæt! – Svaret på mysterium 4 si-

If we assume that the advanced, es-
sentially modern behavioral repertoire 
developed in Africa about 50,000 years 
ago, it could explain how African H. 
sapiens subsequently managed to 
spread to Eurasia, where it swamped or 
replaced H. neanderthalensis and H. 
erectus. 

Most specialists accept the African 
origin of modern behavior, but they 
disagree on whether it appeard abruptly 
about 50,000 years ago or evolved 
more gradually before this time.  

The Human Past 
Chris Scarre, 2005 
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ger altså noget om at vi har behov for kommunikation der giver os et følel-
sesmæssigt kick, også selvom det ikke er videre velartikuleret. 
 Er dét nu ikke en overfortolkning?! 
 Det var måske lidt spydigt formuleret, men hvis vi havde både vores 
store hjerne og en stor del af talegaverne i orden for 200.000 år siden, og vi 
først fik finmotorikken til sofistikeret artikulation i orden for 100.000 år si-
den og dermed dét udvidede ordforråd som voksne mennesker i alle kul-
turer – også jægersamlerkulturerne – råder over, så har der altså været 
100.000 år, hvor vi med den nuværende størrelse hjerne har fået mening ud 
af at omgås hinanden uden noget synderligt sofistikeret at sige!  
 Og dét mener du så at vi stadig har? 
 Jeg mener at vi slet ikke er de sofistikerede tæn-
kere som vi går og bilder os selv ind, og dét som vi i 
reelt går og hungrer efter, er følelsesmæssig interak-
tion. De stemninger vi kan udveksle med hinanden, 
giver mening, ordene og deres semantik er blot et 
tyndt lag glasur på den egentlige interaktion, og sva-
ret på mysterium 4 kan være med til at forklare det. – 
Mysterium 5? 
 Hvorfor har ord ”hellig” kraft, og hvorfor tror vi på velsignelser og forbandelser? 
 Hvorfor? 
 Fordi de første ord var lydefterlignende ord, onoma-
topoietika. Hos Homo erectus og måske i en hel million år 
var ordet det samme som den ting, det udtrykte. Hvis man 
sagde noget, så ”var” det noget. Hos de oprindelige au-
straliere skulle tingene tales eller synges ind i verden for at 
eksistere – for at være virkelige eller give mening. Vores hjerner er bygget til at 
opfatte ord som noget der skaber den verden, de udtaler. 
 Hvordan skabte Gud himmel og jord? 
 Han sagde: ”Lad der blive lys!” – Vi har det også i 
vores egen kultur. Vielsesritualet for eksempel: når velsig-
nelsen er udtalt, har brudeparret skiftet status. 
 Det talte ord har en saft og en kraft som vi ikke 
rigtigt tænker over i vores memetiske overflod med 
både radio, aviser, fjernsyn og internet. Vi svømmer i 
input. Men vi bliver stadig påvirket af det talte ord 
fra et andet menneske på en helt anden måde, end vi 
gør af skrevet tekst eller tegneserier. Specielt, hvis det 
er talt direkte til os.  

The man replied that he often 
”talked place names” to himself. “I 
like to,” he told the anthropologist. 
“I ride that way in my mind.” (…) 
Here are a few such names: “big 
cottonwood trees stand spreading 
here and there”; “coarse textured 
rocks lie above in a compact 
cluster”; “water flows down on top 
of a regular succession of flat 
rocks.” 

Upon pronouncing, or hearing, such a 
name, Apache persons straightaway 
feel themselves in the presence of 
that place; hence, when reciting a 
series of place-names, the Apache 
experience themselves ”traveling in 
their minds.” 

It would seem that the spoken 
place-names, byt their precision, 
effect a direct sensorial bond be-
tween Apache persons and particular 
places, and we may suspect that the 
benefit drawn from speaking these 
names aloud derives not so much 
from the names themselves but 
from the nourishing poweer of the 
actual locations to which the names 
draw those who speak them. Place-
names, that is, seem to take their 
particular power and magic from the 
actual places that they designate. 

The Spell of the Sensous 
David Abram, 1996 
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 Er det spejlneuronerne der er på spil igen? 
 Det er det formentlig. Og overføringen eller spejlingen af stemninger 
fra taleren til lytteren. Hvilket jo så gør fremtidens robotter så meget desto 
mere interessante, alt efter hvor menneskelige det lykkes os at gøre dem.  
 Hvis vi kan programmere dem til at eftergøre vores følelser, så går de ”rent 
ind”, så at sige? 
 Totalt. – Mysterium 6? 
 Hvordan kan det være at vi gang på gang lader os 
forføre af karismatiske alfahanner med et velsmurt tunge-
bånd? – Det hænger jo så sammen med mysterium 5 og 
kraften i det talte ord? Vores hjerner er som en svamp, når 
det kommer til det talte ord. Især hvis det rammer vores 
følelser? 
 Hvis dét de siger, er følelsesmæssigt sandt, så 
æder vi det råt. 
 Bare det føles rigtigt, så behøver der ikke at være 
den store sammenhæng mellem udsagnet og den verden, 
det repræsenterer? Og vi har ikke de kognitive eller logiske 
værktøjer til at overrule vores følelser? Vi hører dét vi gerne vil høre? 
 Specielt, hvis det bliver koblet med nogle ryt-
miske masseoptog der opløser vores individualitet 
og skaber et sus og et kollektivt Os.  
 Hvis taktfast musik giver os et kick, kan det få de 
”sande” budskaber forbi vores sunde fornuft og lige ind i 
følelserne? 
 Og vi labber det i os som kattekillinger omkring 
en skål fløde! 
 Lige så blinde? 
 Og på vej mod søen i en sort sæk på fyldt mave!  
 Er vi virkelig så lette at manipulere? 
 Jeg skal vist bare sige Palin-Palin-Palin taktfast et par gange, så tror 
jeg du selv har set dokumentationen i fjernsynet. – I øvrigt det eneste navn 
som blev jublet taktfast i valgkampen. Kun hun og Biden havde tryk på før-
ste stavelse. Obama var nødt til at gribe til et slogan, ”Yes we can!”, for at få 
knald på. – Nå, hvad siger du til mysterium 7? 
 Hvorfor har så mange demokratier udviklet sig til autokratier? Hvorfor har 
vi gladeligt gang på gang deponeret vores frihed hos en dominerende alfahan? – 
Fordi vi inderst inde er dansende aber og sprogligt lige til at narre, hvis vi bliver 
præsenteret for en følelsesmæssig sandhed, og fordi vores abehjerner finder tryghed 

If you believe in the eighteenth-
century (Enlightenment) view of 
the mind, you will look and act 
wimpy. You will think that all you 
need to do is give people the facts 
and the figures and they will reach 
the right conclusion. You will think 
that all you need to do is point out 
where their interests lie, and they 
will act politically to maximise 
them. You will believe in polling 
and focus groups, you will believe 
that if you ask people what their 
interests are, they will be aware of 
them and will tell you, and will 
vote on it. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 

 
Folket er for størstedelen så feminint 
anlagt og indstillet, at det ikke så me-
get er nøgtern overvejelse som følel-
sesmæssig indstilling, der bestemmer 
dets tanker og handlinger.  
Denne følelse er ikke kompliceret, 
men meget enkel og afgrænset. Der er 
ikke så mange nuancer, men kun et ja 
eller et nej, kærlighed eller had, ret 
eller uret, sandhed eller løgn, aldrig 
halvt af det ene og halvt af det andet, 
eller delvis o.s.v. 

Min Kamp 
A. Hitler, 1925 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

141 

hos en gammel, halvvoldelig silverback? Specielt, hvis han kan fremmane et fjende-
billede vi kan se os selv i opposition til? 
 Vores intellekt er den rene dværg ved siden af 
den magt som vores følelser råder over. Masseoptog 
eller march i takt har direkte adgang til vores følelser. 
Kultisk dyrkelse af Føreren, massesuggestive ople-
velser og mere eller mindre guddommeliggørelse af 
magten går lige forbi vores sunde fornuft og kølige 
overblik, og tænder for både ærefrygt og vores old-
gamle afhængighed af hallucinatoriske oplevelser 
under den kultiske praksis i stenalderen.  
 Og så er det fløjtende ligegyldigt, om der er sammenhæng mellem deres ud-
sagn og verden, eller om det de siger, bare føles godt? 
 Politik har ikke en skid med fakta at gøre! – Mysterium 8? 
 Hvorfor hopper vi stadig på alskens humbug og newage i det 21. århundrede, 
til trods for over 200 år med oplysning? 
 Ja, hvorfor? 
 Fordi det giver mening? Følelsesmæssig mening. Vi er meningssøgende væ-
sener. Og følelsesmæssigt virker det sandt? Vi er bygget til at tænke i paralleller og 
symboler, og dét som newage benytter sig af, er den måde at tænke på?  
 Hør nu, hvor dygtig hun er! 
 Og fordi newage har en ”ideologi” om at der er en spirituel mening – et for-
mål – med verden og vores liv? Hvis ikke hele menneskeheden, så i hvert fald mit 
eget, individuelle liv; der er en pointe med at jeg er her.  Eller i det mindste er der et 
system eller en ånd som vil os det godt? Og vores hjerner siger ”Mums!”, når der 
kommer sådan en rigtig god historie som sætter det hele – inklusive os selv – ind i 
en sammenhæng; en sammehæng og et følelsesmæssigt meningsfuldt meta-narrativ 
som naturvidenskaben og oplysningen ikke kan give os? 
 Menopausale Kvinder Forener Eder! – Det kø-
rer virkelig for dig, hva’? Mysterium 9? 
 Hvorfor kunne nogle tegninger i en dansk avis – og 
deres genoptryk i en række andre – sætte ild til danske am-
bassader i Mellemøsten? – Fordi religionen har fat i de samme følelser, og fordi den 
er det eneste memplex der får lov at stå uimodsagt i Mellemøsten. Det var ikke bare 
Profeten der blev gjort til grin, det var hele deres verdensbillede der blev udfordret, 
for al anden kultur og viden er i en eller anden grad hæftet op på religionen i Mel-
lemøsten?  
 Der er selvfølgelig en del politik og politisk frustration som har spillet 
ind i de lande, hvor det gik løs. Men når det ramte så dybt som det gjorde, 

To summarize: it is a well-known 
fact that those people who most 
want to rule people are, ipso facto, 
those least suited to do it. To sum-
marize the summary: anyone who 
is capable of getting themselves 
made President should on no 
account be allowed to do the job. 
To summarize the summary of the 
summary: people are a problem. 

The Restaurant at the end of the 
Universe 

Douglas Adams 

Man vil sjældent tage fejl, hvis man 
udleder ekstreme handlinger af 
forfængelighed, middelmådige af 
vane og smålige af frygt. 

Menneskeligt, alt for Menneskeligt 
Nietzsche, 1878 
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og når det kunne afstedkomme så voldsomme følelser som det gjorde, så 
hænger det sammen med at religionen er det eneste memplex som får lov til 
at udfolde sig stort set uhæmmet. Og når folk stort set kun har ét memplex 
at definere deres virkelighed ud fra, så kan man ikke bare komme og under-
minere knudepunktsmemet over alle knudepunktsmemer og så tro at folk 
bare trækker på skuldrene.  
 Det ville svare til at Københavns Universitet ophævede tyngdeloven fra og 
med i morgen? 
 Noget i den retning. Plus, som du siger: følelserne er i spil. Vel at 
mærke nogle følelser der er så stærke at vi andre har vanskeligt ved at sætte 
dem i forbindelse med religion. Men tegningerne var inde at pille ved noget 
der var lige så stærkt, som hvis du var gået hen til et dansk forældrepar og 
havde sagt: ”Det er sandelig et grimt barn I har, hva’!” 
 Det ville man heller ikke slippe godt fra. 
 Ikke engang, hvis det var sandt. – Og hvad stiller vi så op med dét?  
 Hvad? 
 Svarene på de ni mysterier? 
 De siger noget om, hvem vi er? Hvorfor vi handler som vi gør, og hvorfor vi 
forstår verden som vi gør? Eller misforstår den? Vores forudsætninger for at få me-
ning ud af verden – og af livet? Og så siger de noget om, hvilke forudsætninger vi 
har for at klare os i fremtiden? Som mennesker. 
 Så hvad er et menneske? 
 Det er jo alt det vi har siddet og talt om. Siden tirs-
dag morgen, faktisk. Vi er et produkt af evolutionen og af 
vores kulturs memer, og vi er vores egen individuelle gene-
tiske og memetiske sammensætning? Vi er hver vores gen-
plex og memplex? 
 Vi bærer en arv med os som sidder i hver en celle i vores krop, og 
samtidig er vi ingenting uden menneskene omkring os, for de er med til at 
forme os og bade os i memer som vi kan kopiere og immitere gennem hele 
vores opvækst og hver dag gennem hele vores liv.  
 Vi er et produkt af kollektivet, men med indi-
viduelle forudsætninger. Vi bliver til i interaktionen 
med andre, men vi er også et medfødt indre inferno 
af drifter og moddrifter, følelser, fornuft og behov. 
Behov for mad, magt, sex, søvn, bekendelse, tilgivel-
se, kærlighed, omsorg, hævn, empati og meget mere. 
Nogle ville kalde noget af det godt og noget andet 
ondt, men i realiteten er alle drifterne gode, det er 

Menneskets lod 
We reach out to learn faces and 
language and the meaning of so-
cial patterns. Without an answer-
ing environment, we do not grow. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 

1829 - The first experiment in 
solitary confinement in the United 
States begins at the Eastern State 
Penitentiary in Philadelphia. It is 
based on a Quaker belief that pri-
soners isolated in stone cells with 
only a Bible would use the time to 
repent, pray and find introspec-
tion. But many of the inmates go 
insane, commit suicide, or are no 
longer able to function in society, 
and the practice is slowly aban-
doned during the following decades. 
http://www.npr.org/templates/story 

/story.php?storyId=5579901 
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konteksten – for eksempel om vi skader andre – der afgør, om den aktuelle 
handling er ond. 
 Det er i virkeligheden fuldstændigt forfejlet at tale om ”arv eller miljø”, for 
vi er et produkt af begge dele? Vi burde tale om ”både arv og miljø” og se på det 
med fuzzy logic: Hvor meget er der af det ene og det andet? 
 Det burde vi nemlig. Mennesket er ikke en blank tavle som sættes i 
verden uden forudsætninger, tværtimod. Men vi er heller ikke på forhånd 
”dømt” til ét bestemt liv. Alle rummer i sig næsten ufattelige potentialer, og 
dét som det handler om gennem opdragelsen, er at finde ud af, hvordan 
man får det meste og det bedste ud af hvert enkelt barns potentiale. 
 Men hvis man skal svare på spørgsmålet ”Hvad 
er mennesket?”; underforstået: Hvorved adskiller vi 
os fra de andre aber? Så vil jeg sige at det er at vi er 
”den meningssøgende abe”. De andre aber finder 
formentlig en slags mening fra tid til anden, men vi 
søger den aktivt. Som de eneste. Og stort set hele 
tiden. 
 Vi kan slet ikke leve uden? 
 Vi er de eneste der er klarover det, når livet er 
meningsløst. De andre er bare, dét kan vi ikke nøjes 
med. Selv de mest urkulturelle – lad os bare for den-
ne ene gangs skyld kalde dem primitive – jægersam-
lerkulturer har myter og ritualer der fortæller, hvor 
menneskene kom fra, hvorfor vi er her, og hvad me-
ningen med hele galskaben er. Det kan godt være at de ikke har et indivi-
duelt eksistentielt projekt, men de har kimen til det, og de kender suget af 
tomhed ligesom os andre, når de sidder på jorden og kigger op på himlen 
ud mod uendeligheden og ikke fatter en brik.  
 Kunne man ligefrem sige at det slet ikke er sproget eller værktøjet, eller dét at 
vi går oprejst – de ting som normalt bliver brugt til at definere mennesket – som vi 
burde definere os efter, men hvornår den første af vores forfædre første gang kiggede 
op på stjernerne og undrede sig? 
 Det ville være så præcist! Og smukt. Dér blev mennesket til. – Oven i 
dét kom der så en masse andre ting, men de ting er stort set alle sammen 
evner som vi deler med aberne. Dét der gør forskellen mellem aber og men-
nesker i forhold til alle vores andre evner, er udelukkende graden. 
 Som mennesker har vi potentialet for en kompleks klaroverhed som 
også omfatter muligheden for at reflektere over vores egen indre verden. 
Dertil er aberne ikke nået. Vi kan også bevæge os ud og ind af forskellige 

This is what humans do. We have 
a strong tendency for male bond-
ing and female migration, but 
most families, and most cultures, 
keep track of both sons and 
daughters, mothers and fathers 
through the generations. It takes 
negotiation—his family for 
Thanksgiving and hers for Christ-
mas. Links break down, like any 
other human relation. But overall, 
we are the ape that honors and 
loves grandparents and grand-
children on both sides of the 
family. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 
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bevidstheder – klarovert og intentionelt og med hjælp fra rusmidler, ritualer 
eller meditation, dét er der heller ikke nogen andre der kan. 
 Og så ser vi intention overalt? Det er vi vel også ret ene om? 
 Det ville faktisk også være et af vores særken-
detegn. Men det hænger jo ret tæt sammen med dét 
at søge mening. Vi gik fra ren væren til at søge efter 
mening, og i processen blev vores hjerner så optage-
de af at se mønstre og intentioner at vi slet ikke kan undlade at tolke sam-
menhænge ind i dét vi ser, og dét der foregår omkring os. Vi er så menings-
søgende at vi slet ikke kan tåle tanken om tilfældigheder, vi har virkeligt 
svært ved at acceptere at noget ikke har en årsag, eller at nogen ikke stod 
bag og mente noget med dét der skete. Vi er fuldstændigt overbevist om at 
det må betyde ét eller andet særligt, når min lottokupon har samme slutcif-
fer som mit skonummer. 
 Hvis et af de to fly der fløj ind i World Trade Center havde samme flynum-
mer som min størrelse sko, så må det betyde at jeg er udset til at give konspirations-
teorien et los bagi? 
 Specielt hvis netop dét sæt sko bestod af lige så mange sko som der 
var tårne der blev angrebet. 
 Uuuhhh! Jeg er udvalgt! 
 Eller dine sko er. 
 Udfordringen for os som menneskehed er at hver generation bliver 
sat i verden med en stenalderhjerne der er bygget til at lede efter mønstre 
og se sammenhænge, til at finde årsager, og til at søge mening i følelses-
mæssige sandheder. Fra naturens side er vi animister med behov for følel-
sesmæssige kicks og sladder. Imens skal al den viden og erkendelse vi har 
skabt de seneste 4-5.000 år, den kritiske tænkning, og hele oplysningsap-
paratet, tilegnes fra scratch hver gang. Hvert eneste nyfødt barn skal gen-
nem sin opvækst lære at opfatte verden på en række måder vi slet ikke er 
bygget til. Hvert barn skal reelt opsummere 5.000 års naturstridig erken-
delse! 
 Det samme gælder vores historiske erfaringer: 
vi er nødt til at studere tidligere generationers ger-
ninger og dumheder, hvis vi ikke skal gentage dem. 
Takket være al vores ophobede viden har vi faktisk 
muligheden for at tage ved lære. Nok er vi prædispo-
neret til en række handlingsmønstre, men selve ind-
holdet kan og må vi tilegne os i løbet af livet. For hvis 
vi ikke gør det, så ender vi som nogle mentalt 5-årige 

Vår vilja att se sammanhang är så 
stark att det är lämpligt att tala om en 
mänkslig kausaldrift. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 

To tredjedele af de (amerikanske) 
studerende på sidste årgang i 
gymnasiet kunne i 2006 f.eks. ikke 
forklare et gammelt foto af et skilt 
over en biografdør, hvor der stod 
'Indgang for farvede'. I 2001 iden-
tificerede 52 pct. af de studerende 
Tyskland, Japan og Italien og ikke 
Sovjetunionen som USA's allierede 
under Anden Verdenskrig. 

Generation Dum 
www.information.dk/165489 

12. september 2008 
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i 90-kilos-klassen med atomvåben og computere der er verdensomspæn-
dende og hurtigere end os selv. 
 Verden er en proces, og den bliver aldrig færdig? – Vi bliver aldrig færdige? 
 Vi fødes og dør, og i mellemtiden har vi bare at tilegne os de forrige 
generationers visdom, for ellers kommer vi til at dø på en højst ubehagelig 
måde! 
 Hvilket bringer os videre til den kultur som vi 
så har formået at skabe, og dét fedtefad som vi ligger 
og roder rundt i. Globalt set. Hele vores kollektive 
pubertet; vores kulturelle teenageepoke, og hvordan 
vi er nået frem til den internationale situation som vi 
befinder os i nu. 
 Vores kollektive selvklaroverhed som ”hvem er vi?”. 
 Den pubertet som vi har udviklet og befundet os i siden de store by-
kulturer, opstod i Mellemøsten for 5-6.000 år siden. Politisk set ligger vi som 
vi har redt, men hvordan er det så lige helt præcist vi har redt? Hvad er det 
for en udvikling der har bragt os dertil, hvor vi er i dag? 
 Da vi talte om teenageepoken i tirsdags, sluttede vi omkring år 1, og 
da vi talte om den europæiske idéhistorie i mandags, fik vi slet ikke tilløbet 
og hele Mellemøsten med. Dét der er interessant – og som jeg nu agter at 
udsætte dig for, inden vi spiser noget frokost – det er en sammenhængende 
gennemgang af, hvordan magten og imperierne har flyttet sig gennem pu-
bertetsepoken, og hvorfor vi befinder os der, hvor vi gør i dag. 
 Kan man kalde teenageepoken for imperieepoken? 
 I betydningen ”imperierne kom og vil også forsvinde med vores kol-
lektive pubertet” kan man godt. En voksen kultur har ikke brug for impe-
rier. Men som vi skal se, så var der masser af store kulturer – kulturer der 
har sat deres fingeraftryk på vores egen kultur helt frem til i dag – som ikke 
var imperier, og som ikke byggede deres eksistens på militær magt, men 
som formåede at skabe sig et navn i verdenshistorien alligevel. – Og når jeg 
siger at jeg nu vil gennemgå hele pubertetsepoken, så er det jo i virkelighe-
den med nøjagtigt det samme forbehold som i tirsdags: min viden strækker 
sig ikke længere østover end til Indien. Så jeg kommer på ingen måde til at 
yde kineserne retfærdighed, og alt det der skete i Syd- og Nordamerika, 
inden vi kom og snuppede landet og dets rigdomme, dét kommer vi heller 
ikke ind på. 
 Herligt eurocentrisk verdensbillede? 
 Til trods for at kineserne havde højkultur, længe før der var nogen 
der havde rejst så meget som en eneste sten i Stonehenge. Men til gengæld  

Pubertetsepoken 
Man kan faktisk læse de første love 
og etiske proklamationer – Ham-
murabis lov, hebræernes ti bud, 
kejser Ashokas edikter – som 
forsøg på at tæmme, undertrykke 
og civilisere følelseslivet. 

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman, 1997 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

146 

 med behørig opmærksomhed på Mellemøsten som vi 
ellers har en tendens til at overse i det meste af vores 
historieundervisning. – Men for at jeg nu ikke sidder 
og siger alt for meget sludder, så skal jeg lige have min 
snydeliste med årstal. 
 Sagde du ikke at du var sådan en slags tal-autist? – 
Var der ikke noget med bananer og Gøg og Gokke? 
 Jo, men det er alligevel lettere med listen. Så skal 
jeg nemlig ikke sidde og tænke så meget over sammen-
hængene for at huske rigtigt. – Kan du se bogen der-
ovre på reolen? Den med læderryggen? 
 Ja. 
 Kan du ikke rejse dig og tage de papirer som jeg har smuglet ind i 
den? 
 Brødrene Karamasov? 
 Jeg må godt læse skønlitteratur, men de vil ikke løbe risikoen for at 
jeg begynder at sidde og arbejde. 
 Men dine årstal kan du alligevel ikke undvære? 
 Man kunne jo komme til at opdage en ny og sjov sammenhæng. Så-
som at 1892 ikke alene var året for de første bananer i Danmark og Gokkes 
fødsel, men også året hvor Bismarck blev afskediget. Hvorefter han mest 
blev husket som et bolsje. – Tak skal du have. 
 Selv tak – Det er sgu da lidt af en liste! 
 Der er mange gode detaljer på den, du!  
 Vi skal altså se på, hvordan vi er havnet der, hvor vi er i dag. Men vi 
kan måske også sideløbende med det reflektere en anelse over, hvad det har 
gjort ved os at vi lever i den pubertetsepoke som vi gør. Hvad har 4-5.000 
års intens pubertet gjort ved os? Hvad er det for en grundfortælling vi alle 
sammen bærer rundt på – og har båret rundt på i det meste af perioden? 
 Er det ikke forskelligt fra kultur til kultur? – Som 
danskere kom vi vel også først med med Jyske Lov i 1200-
tallet? 
 Enten der eller også med vikingerne. Det er 
vanskeligt at afgøre, hvornår vi kan tale om en til-
strækkeligt veldefineret statsdannelse og kollektiv 
selvklaroverhed som folk, til at man kan sige at ”nu 
vidste vi, hvem vi var”. Og det gælder selvfølgelig 
også alle andre folk, ikke kun danskerne. Det kom-
mer jo gradvist. Måske var det først med enevælden, måske ved dens af-

 

The establishment of agricultural 
communities in the valleys of the Yellow 
and Yangtze rivers between the 8th and 
7th millenia BC was followed by a surge 
in population and the foundation of new 
settlements. (…) 
By the 4th and 3rd millennia BC we can 
identify the establishment of large 
defended centers associated with 
cemeteries that included the graves of 
elite members of society. These 
developed into the earliest states of 
East Asia. 

The Human Past 
Chris Scarre, 2005 

Det er ikke længe siden, at landets folk 
her antog kristendommen, og en tid 
lang stod det kun småt til både med 
troen og med kyndighed i latinen, og 
da der var kommet orden i kirkeskik-
kene, og folksamtidig havde lært latin, 
var man lige så doven, som man før 
havde været uvidende, lige så meget 
at laste for efterladenhed, som man før 
havde været det for ukyndighed. 

Danmarks Krønike 
Saxo Grammaticus,1200-tallet 
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skaffelse i 1800-tallet, da Grundtvig og andre begyndte at digte vores dansk-
hed, at den brede befolkning fandt ud af at de var danske. 
 I denne her sammenhæng er det også underordnet, hvornår dansker-
ne kom med på puberteten. Min pointe er at pubertetsepokens grundfortæl-
ling helt fundamentalt set har været: ”Vi er de seje, og vi tværer jer ud!” 
 ”Og vi har Gud på vores side!” 
 Ikke at forglemme! Endnu er ingen gået i krig under mottoet ”Gud er 
mod os!” 
 Dét ville ellers være rigtigt sejt! 
 Det ville immervæk være et krigsslogan der ville noget! Specielt hvis 
man gik Aristoteles-amok og sagde: ”Djævelen er med os!” 
 Hvilket i de fleste tilfælde vel ville være mere sandt? 
 Ubetinget! 
 Så vi har defineret os selv ved at afgrænse os fra 
andre? Og ved at slå dem ihjel? 
 I begyndelsen var det formentlig hovedsageligt 
kongerne, erobrerne og deres entourage af præster 
og sandsigere der var reflekteret klarovre sig selv og 
deres ”nationale” tilhørsforhold – jeg ved ikke helt, 
hvad vi skal kalde det på det her tidspunkt, for natio-
ner fandtes jo ikke som sådan. Men de skulle jo også 
motivere soldaterne med et eller andet. Idéen om at 
kæmpe på gudernes, Guds eller civilisationens vegne 
må have bredt sig til befolkningerne, og befolkningerne må ad den vej have 
opdaget at de indbyrdes var fælles om guder og civilisation. Den mest 
basale motivationsfaktor for soldaterne har dog nok for det meste været 
almindelig plyndring og tyveri, samt voldtægt af erobret fruentimmer, eller 
en nogenlunde hyre i en tid, hvor velbetalte jobs for jordløse mænd ikke just 
hang på træerne. Det var jo sådan, eksempelvis de danske enevældskonger 
førte krig. Og de fleste krige handlede om rå magt og rigdom. 
 Meget pubertært! 
 Så en af de forestillinger vi har haft, stort set li-
ge siden vi og vores kulturer opnåede en vis selvklar-
overhed, var at vi skulle bestemme over de andre: 
erobre dem, beskatte dem, stjæle deres ejendom, bru-
ge dem som slaver, kneppe dem – i hvert fald deres 
hustruer og pigebørn i stort set alle aldre – og even-
tuelt pådutte dem vores kultur. Blandingsforholdet kunne variere fra situa-
tion til situation, men i det store og hele har vi konkurreret om at være dem 

In order to collect taxes and recruit 
soldiers, pre-modern powers, incapable 
of reading out the realities fully legible 
to their subjects, had to behave like 
alien, hostile forces: to ressort to armed 
invasions and punitive expeditions. 
Indeed, there was little to distinguish 
the practice of tax-collection from 
robbery and looting, and the practice of 
enlisting soldiers from that of taking 
prisoners; the armed hirelings of barons 
and princes persuaded “the natives” to 
part with their produce or their sons 
using swords and whips as arguments; 
they managed to get as much as the 
display of brutal force allowed them to 
squeeze. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 

The patience to observe nature 
without needing to mess it about 
with experiments was long con-
sidered a feminine virtue rather 
than a masculine one—acceptance 
rather than control.. 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 
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der erobrede og ikke blev erobret, om at være skatteopkrævere og ikke de 
beskattede. 
 Vi har manifesteret vores kollektive hvem-jeg på samme måde som vi forsøger 
at gøre det i teenageårene: ved at afgrænse os fra andre, og ved at rotte os sammen 
med dem vi ligner? 
 Og ud af dét kom der en række imperier med en selvklarover alfahan 
i spidsen som – hvis han skulle blive ved magten – måtte sørge for brød og 
skuespil, samt kultiske og rytmiske seancer til sine undersåtter. Og ud af 
dét kom så den situation vi befinder os i i dag. 
 Global politics and all? 
 Precisely, my dear. 
 Men når du siger at vi bevæger os ud af pubertetsepoken og er ved at blive 
voksne, betyder det så også at imperierne er ved at smuldre – og måske ligefrem vil 
forsvinde? 
 Eller: vi er blevet voksne, den dag vi ikke længere har brug for im-
perier – det vil sige: den dag ingen har brug for at manifestere sig gennem 
at skabe dem. Ret beset er et imperium jo ikke meget andet end en rocker-
bande: vold, undertrykkelse, samhandel på ulige vilkår, sikkerhedspenge, 
dummebøder, macho-kultur, dominans og underkastelse, supporters, 
wannabes, ydmygende optagelsesritualer, uniformering og rygmærker til 
dem der er inde i varmen, ingen demokratisk indflydelse på den egentlige 
magt – man kunne sikkert fortsætte listen i det uendelige. 
 Det verden behøver, er en international rockerlov? 
 Hvem skulle håndhæve den? FN? 
 Rumvæsenerne!  
 Det lyder mindst lige så sandsynligt! 
 Kvinderne, naturligvis! Hvis der er nogen der gerne vil starte et imperium, 
skal de spørge deres kone først! 
 Se, dér har du fat i noget! – Men plejer kvinder ikke at tænde på 
mænd med magt?  
 Ikke når de først er gift. Så vil vi hellere have at manden er hjemme og tager 
sig af os. Det er jo kun i scorefasen, mænds arbejde er interessant. Bagefter vil vi 
hellere have at han går ned med skraldeposen. 
 Endelig en kvinde der indrømmer det! – Så dét du foreslår, er at når 
mændene har tilkæmpet sig magten – på demokratisk eller anden vis – så 
sender de i fremtiden deres kone, når der skal træffes vigtige beslutninger? 
 Hvis alle statsmænd gjorde dét, så ville vi både få verdensfred og tømt skral-
despanden! 
 ”Win-win-situation”, som man siger.  
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 Hvor i verden sidder der en mand på magten, hvis 
kone ikke kunne gøre et bedre job?  
 ”Bag enhver stor mand står en kvinde”, som 
man siger; hvorfor nøjes med vinduespynten, giv os 
den ægte vare! – Er det dét? 
 Hvorfor ikke? 
 Jeg tror i øvrigt at både Hitler, Dronning Vic-
toria og Sarah Palin modbeviser din hypotese! 
 Du mener: fru Hitler fandtes ikke, Victoria var to-
talt forstokket, og Palin tog det under en uge at falde igen-
nem som ukvalificeret landsbytosse? – Hey, ingen regel uden undtagelser… 
 Lad os se på de store kulturer som førte frem til vores egen, og se 
hvilken rolle imperierne spillede.   
 De store teenage-projekter?  
 Indien og Kina ved jeg som sagt ikke nok om, så vi befinder os nede i 
Mellemøsten; i Egypten og Den frugtbare Halvmåne, hvilket vil sige fra det 
nuværende Israel og Palæstina op gennem Libanon, ind over en bid af Den 
anatolske Højslette og den sydøstlige del af Tyrkiet, ned gennem Syrien og 
Irak langs floderne Eufrat og Tigris, også kaldet Mesopotamien.  
 Mesopotamien betyder ”mellem floderne”? 
 Nemlig. Vi skal ikke gennemgå oldtiden en gang til, for vi var ret 
grundige i tirsdags. Men der er nogle interessante træk ved imperierne, 
træk som siger noget om os selv og vores kultur.  
 Vesten er ved at miste sin magt? – Europa nosser rundt i et EU, vi ikke kan 
få til at fungere, og USA er i gang med at underminere sig selv økonomisk? 
 Mens Kina, Indien, Korea og Dubai plus et par andre asiatiske lande 
farer derudad, så vi andre bliver helt forpustede! 
 Og miljøet og klimaet hoster og harker? 
 Også dét. – Men lad os se på dem, imperierne!  
 Både Egypten omkring nildeltaet i Nordafrika og Sumer nede i det me-
sopotamiske floddelta var store kulturskabere, og de havde også en stærk 
kulturel selvklaroverhed, de var med andre ord teenagere til fulde. Men de 
var ikke imperier. Det var derimod Akkad. Det var verdens første imperi-
um, og det blev skabt af Sargon. Fortæl! 
 Det var ovre i det nuværende Irak, og… Det kan jeg 
da ikke huske! 
 Landbruget opstod i Den frugtbare Halvmåne 
for omkring 10-12.000 år siden. De rigeste landsbyer 
blev gradvist til rigtige byer, og nogle af dem blev 

 

Joachim Sauer( (…) is the husband of 
the Chancellor of Germany, Angela 
Merkel. (…)  
During the 2005 election campaign 
Joachim Sauer kept a very low profile, 
declining to give any interviews not 
related to his scientific work. After at-
tending the Bayreuth Festival with his 
wife, he was nicknamed "the Phantom 
of the Opera" by the German press. 

http://en.wikipedia.org 
/wiki/Joachim_Sauer 

Juli 2008 

Akkad 
During the 4th millennium BC, the 
alluvial plains of Lower Mesopotamia 
hosted large scale human communities 
whose experiments in modes of living, 
warfare, craft production,  administra-
tion, and social interplay gave rise to a 
phenomenon that we today character-
ize as ”civilization.” 
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til ringmurede bystater med marker rundt omkring. Desuden var der stadig 
landsbyer – som også havde deres marker – og så var der alt det uopdyrke-
de land, hvor kvægnomader og jægersamlere fouragerede.  
 I løbet af 4000-tallet dukkede et nyt folkeslag 
op i deltaet ud mod Den persiske Golf: sumererne. 
Omkring 4000 opfandt de hjulet, omkring 3400 bil-
ledskriften, og omkring 3000 havde de muteret den til kileskrift. – Korrekt? 
 Det passer nok meget godt. 
 De tidligste storbyer opstod i Mesopotamien 
omkring 3.000 år før år 1. Blandt andet havde Uruk 
cirka 40.000 indbyggere på det tidspunkt.  
 40.000? 
 Ikke nogen snottet lille landsby! – Og med ring-
mur hele vejen rundt! 
 Bystaterne kunne sagtens selv finde ud af at 
ligge i krig med hinanden, plyndre, erobre og tage 
slaver, så det var ikke i sig selv noget nyt. De blev også ofte angrebet, plyn-
dret og overtaget af nomader som gik og så sig misundelige på byernes rig-
dom. Sargon af Akkad var måske sådan en nomade, måske en opkomling, 
måske oprindeligt fra Akkad. I hvert fald blev Akkad hans udgangspunkt 
for at erobre stort set hele Den frugtbare Halvmåne. Fra cirka år 2300 under-
lagde han sig rub og stub, undtagen det nuværende Libanon, Israel og Pa-
læstina.  
 Dét som er interessant i sammenhæng med teenageepoken, det er ik-
ke blot at han skabte et imperium, det er lige så meget den måde han iscene-
satte sig selv på.  
 Han så sig selv udefra og sagde: ”Hvem er jeg?” 
 Uanset om han så sig selv udefra eller indefra 
sagde han i hvert fald: ”Hvem er jeg?”! Og han gjor-
de derefter, hvad han kunne, for at alverden skulle få 
det at vide. 
 Ifølge den myte han skabte, så var hans mor en 
skøge, og sin far kendte han ikke. Men – uvist af hvil-
ke årsager – satte moderen ham ud i floden i en siv-
kurv, strømmen førte ham til en vandbærer som tog 
ham til sig som en søn, guden Isthar kastede sin kær-
lighed på ham, og siden blev han konge! Ta-dah! 
 Det minder unægtigeligt lidt om en historie man 
har hørt andetsteds… 

 

By 3200 BC, people in this region were 
living in communities that can be 
defined as urban, on the basis of size 
and complexity, as well as literate. (…) 

The role of the temple is once again 
critical, for these institutions acted as 
consumers of surplus wealth, accepting 
the beounty of the land as offerings to 
the gods, as well as serving as a clear-
ing house, collecting the surplus on 
behalf of the gods and then redistribute-
ing it in the form of rations to temple-
workers, for example, or as capital 
advanced to entrepreneurs who might 
then engage in commerce and long-
distance trade. 

The Human Past 
Chris Scarre, 2005 

Sargon, the mighty king, king of 
Agade, am I. 
My mother was a changeling, my 
father I knew not. (...) 
My changeling mother conceived 
me, in secret she bore me. 
She set me in a basket of rushes, 
with bitumen she sealed my lid. 
She cast me into the river which 
rose not over me. 
The river bore me up and carried 
me to Akki, the drawer of water. 
Akki, the drawer of water, took 
me as his son and reared me. 
Akki, the drawer of water, 
appointed me his gardener. 
While I was a gardener, Ishtar 
granted me her love, and for four 
and [...] years I exercised 
kingship. 

The Legend of Sargon  
Ancient Near Eastern Texts 

James B. Pritchard, 1950 
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 Sandt. Men Sargons tilfælde er mig bekendt verdens- og litteraturhi-
storiens første personlige selviscenesættelse af et selvklarovert individ. 
 Og det var derfor han også blev erobrer og imperiebygger? 
 Det har nu nok i lige så høj grad været fordi han var en bølle! Og grisk 
og sulten efter magt. Desuden gjorde han sig til en halvgud, så snart han 
kunne slippe af sted med det. Eller også var det folkene omkring ham der 
gjorde det. I hvert fald er min pointe at med Sargon træder vi for alvor ind i 
teenageepoken med imperierne og de magtkampe som vi også kender og 
kæmper i dag, samt de løsrevne, selvklarovre individer som udkæmper dis-
se kampe om magt og større eller mindre guddommeliggørelse. 
 Som du ellers gav Abraham æren for i tirsdags – ikke guddommeliggørelsen 
og magtkampen, men det løsrevne, selvklarovre individ. Gjorde du ikke? 
 Nej, dét jeg gav Abraham æren for, var noget andet:  
 Sargon var individet der ved egen kraft – og 
sine soldaters hjælp – ændrede på historien og skabte 
et imperium. Han påstod at guden Ishtar havde ud-
valgt ham, og Akkaderne gjorde ham derefter til halv-
gud. Om han selv har troet på dén historie, eller han 
har taget sine undersåtter godt og grundigt i røven af 
politiske årsager, det får vi nok aldrig at vide. Han 
kan sagtens have opfattet sin succes som noget en gud havde givet ham. – På 
samme måde som moderne, i øvrigt oplyste mennesker tror at Gud har 
grebet ind i deres liv og ladet dem vinde i lotto, eller som nutidige – noget 
mindre oplyste – amerikanske politikere roder Vorherre ind i erobringen af 
Sargons gamle landområde. 
 Et par århundreder før Sargon havde der hos egypterne været lægen 
og arktitekten Imhotep, en mand som af historikerne er blevet kaldt verdens 
første person eller individ. Men efter hans død gjorde egypterne også ham 
til en halvgud. 
 Det interessante ved Abraham er at han af sine efterkommere blot 
blev betragtet som et almindeligt menneske og i sine efterkommeres øjne – 
hans mytologiske status til trods – forblev et helt almindeligt menneske og 
på den måde var verdens første individ.  
 Både Imhotep, Sargon og Abraham har været selvreflekterede indi-
vider der løsrev sig fra flokken og skabte deres egen, personlige identitet. 
Det interessante i vores sammenhæng er, hvornår omgivelserne holdt op 
med at betragte store personligheder som guder. 
 Og det gjorde de så hvornår? 
 Imhotep levede i 2600-tallet og blev gjort til en gud helt oppe omkring 

Under Sargon’s influence, an increased 
emphasis on Semitic aspects of 
language and society can be detected 
throught the 150 years of the empire’s 
existence, indicated by the preference 
for Akkadian soldiers as elite troops 
and the dominance of the Semitic 
Akkadian language in all forms of 
inscriptions. (…) 
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600-tallet før år 1, men indtil da blev han i større eller mindre grad flettet 
ind og ud af det øvrige gudeparnas – vi kan tage egypterne lige om lidt – 
Sargon levede og døde omkring år 2300, og Abraham dateres normalt til 
1800- eller 1700-tallet, men teksten er tidligst skrevet ned i sin endelige form 
i 500-tallet, så det er med en vis usikkerhed.  
 Det korte af det lange er at individet Sargon 
erobrede og skabte det akkadiske imperium, og der-
med kom han til at søsætte en hel kulturform som vi 
døjer med den dag i dag, nemlig imperierne. Sønnen 
Narram Sin overtog i øvrigt imperiet, og sønnesøn-
nen nåede også at lede det, men så smuldrede det.  
 Der er ikke så meget viden om Akkad – faktisk 
er det ikke engang lykkedes at finde ud af, hvor byen Akkad lå – så præcis 
hvad imperiet har betydet for sin samtid og dem der blev underlagt impe-
riet, er vanskeligt at sige, men det var det første, og dét der især er interes-
sant, er at det blev skabt af et selviscenesættende individ, og at der dermed 
dukker hele to nye fænomener op i verdenshistorien. 
 Imperiet og individet. Eller måske i virkeligheden i omvendt rækkefølge: indi-
videt og imperiet. 
 Eller måske er Sargon gradvist blevet til et individ i kraft af sine erob-
ringer og den erkendelse det har medført for ham.  
 Erfaring går forud for erkendelse? 
 Men det er jo ikke til at sige, hvad der er sket i knolden på ham for 
over 4.000 år siden! 
 Så ud over erobring og formentlig skatteopkrævning kan man reelt ikke sige, 
hvad folk ellers mærkede til at være kommet under Akkad? 
 Det bliver et gæt: soldater i gaderne, nogle byggeprojekter og tilbedel-
se af Sargon som en halvgud. Blandt en masse andre guder og halvguder, så 
religiøst set har det næppe gjort den store forskel. Hvad der reelt var af kul-
turforskelle bystaterne imellem på det tidspunkt ved jeg faktisk ikke. Akka-
derne var semitter, det gamle Sumer som Sargon erobrede nede i syd, var 
ikke semitter, så de har haft forskelligt sprog, forskellige guder og forskellige 
traditioner, men de har formentlig været guder for nogenlunde de samme 
ting: afgrøder, nedbør, frugtbarhed, krig, pottemageri et cetera.  
 Den væsentligste forandring har været at de fik Sargon oveni? 
 Plus skatteopkrævningen. – Egypterne skabte ikke et imperium, men 
har efterladt sig talrige memer i Det gamle Testamente og har om nogen 
været med til at lægge grundlaget for vores kultur. Fortæl! 

The Akkadian empire collapsed c. 2200 
BC in a flood of invading forces from the 
east, but there are indications also of a 
major, perhaps global, episode of cli-
matic adversity, involving aridification 
and the abandonment of agricultural 
land, which may have undermined the 
economic basis of the Akkadian empire 
and of other contemporary states of 
Southwest Asia and beyond. 

The Human Past 
Chris Scarre, 2005 
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 Opstod langs Nilen. – De opfandt også billedskrif-
ten? Samtidigt med sumererne?  
 Muligvis noget senere.  Det interessante ved 
egypterne i politisk sammenhæng er deres geografis-
ke afsondrethed, deres selvforståelse, deres kulturelle 
opblomstring og stagnation, og deres storhed og fald.  
 Det var i perioden fra 3300 til 2300 egypterne 
skabte dét vi forstår ved oldtidens Egypten med dens hieroglyffer, templer, 
pyramider, mytologi og kunst, det var her den egyptiske kultur var kreativ 
og nytænkende. Den første pyramide blev bygget i 2630, og det var her Im-
hotep var arkitekt under kong Zoser. Efter 2300-tallet havde kulturen slet 
ikke den samme kreativitet men gentog hovedsageligt sig selv. Det er selv-
følgelig ikke det samme som at der ikke skete noget, men kulturen gennem-
gik bare ikke den store fornyelse.  
 Memplexet blev ikke muteret?  
 Ikke i synderlig grad, i hvert fald, og der blev kun nødigt importeret 
memer udefra. Der var flere dynastier, og det egyptiske rige faldt fra hin-
anden og genopstod nogle gange; der var med andre ord både rigdom og 
renæssance i perioder – specielt i Det mellemste Rige omkring år 1800 – 
men den oprindelige idérigdom genskabte egypterne ikke. – Hvad var det 
som mange af de allertidligste landsbyer – også længe før både Egypten og 
Sumer – havde stående inde i midten? 
 En pæl. En søjle som markerede at her var verdens centrum. 
 Alle kulturer opfattede sig som ”noget særligt”, gudernes udvalgte 
eller førstefødte på en eller anden måde. Sumererne mente at de havde fået 
deres land af guderne, og det er muligt at akkaderne har haft samme tanke-
gang, men egypterne er i hvert fald mig bekendt det første storrige, som 
havde en selvforståelse der gjorde hele folket til gudernes førstefødte og alle 
andre til sekundavarer. Blandt andet var det kun indfødte egyptere der hav-
de lov at komme i landets templer. 
 Alle andre var undermennesker?  
 Hvis de overhovedet var mennesker. 
 Det er en tankegang som har kendetegnet hele pubertetsepoken? Måske ikke i 
lige så udtalt grad, men det påvirker stadig vores måde at drive politik på? 
 Kristendommens påbud om at skulle elske sine fjender er i hvert fald 
radikalt, fordi det forudsætter at fjenderne også er mennesker på lige fod 
med en selv. Til gengæld er der så heller ikke nogen politiske magter der 
har praktiseret det. 
 

The Egyptians thought of them-
selves as an elect people, indeed as 
the only true human beings on 
earth.  "Fearing little, they 
accomplished much." 

http://louisville.edu/a-s/history 
/herlin/textsup.htm#_ftn18 

September 2008 

Egypten 
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 Egypten lå trygt gemt bag nogle naturlige grænser: mod vest ørken, 
mod syd overvejende ørken, mod øst Det røde Hav og Sinai, og mod nord 
Middelhavet. Derfor lå de ikke ustandseligt i krig, ligesom rigerne inde i 
Mellemøsten, og derfor kunne de opbygge al den velstand der gav dem tid 
og overskud til at bygge pyramider og skabe kunst.  
 I 1600-tallet var de imidlertid plaget af indre splittelse og almindelig 
opløsning, og i 1640 blev den nordlige del erobret af Hyksos-folket. – Er 
1640 i begyndelsen eller slutningen af det 1700. århundrede? 
 Det er den der lede bagvendte tidsregning; 1640 er i slutningen af 1600-tallet.  
 Dygtigt.  
 Hyksos mener man var semitter som stammede fra Kanaan, det vil 
sige det nuværende Palæstina-Israel-Libanon. Når det kunne lade sig gøre 
for Hyksos at erobre Egypten, skyldtes det at Hyksos havde lært at bruge 
stridsvogne, det havde egypterne ikke. 
 De havde en fantastisk kultur, men havde slet ikke fulgt med den teknologis-
ke udvikling? 
 De havde gået og hygget sig langs Nilens frodige bredder, og når de 
kiggede over mod Sinai, så tænkte de ”Der er ikke noget at komme efter!” 
 Men det var der så alligevel? 
 Egypterne opdagede stridsvognen. På den hår-
de måde, kan man godt sige. ”So ein Ding müssen 
wir auch haben!” sagde de så, og omkring år 1500 
generobrede de ikke alene magten over Egypten, men 
også Kanaan samt en god bid af Syrien. Egypten blev 
altså et erobrende, plyndrende og skatteopkrævende 
imperium fra 1500 til 1000 – på moderne dansk hedder det ”en aktivistisk 
udenrigspolitik” – og det medførte en af Egyptens rigeste perioder.  
 Fordi de stjal med arme og ben? 
 Og fik adgang til nogle ualmindeligt rige mine-
områder på Sinaihalvøen. Hvis vi altså alligevel på 
nogen måde skal klemme egypterne ind i vores im-
perieliste, hvor de normalt ikke hører hjemme, så bli-
ver det i 1600-1300-tallet. I midten af 1300-tallet var 
der nemlig en farao ved navn Akhenaton. Kan du 
huske ham? 
 Det var ham der ville lave det hele om? Verdens 
første monoteist? 
 Egypterne var polyteister, Akhenaton ville udelukkende tilbede solgu-
den Aton, og han prøvede så at tvinge egypterne til at gøre det samme. Det 

Nu fulgte en tid med velstand og erob-
ringer, indtil Ægypten stod ved sin 
absolutte højde nogensinde. Hersker-
ne over Det Ny Rige var imperiebyg-
gere, og det lykkedes dem at udstræk-
ke deres magt tværs gennem Sinai-
ørkenen til Mellemøsten og sydpå ad 
Nilen langt ind i Nubien, hvor de 
skaffede sig både slaver og guld. 

De udvekslede diplomatiske noter 
med deres herskende kolleger i 
Mesopotamien, ligesom de udøvede 
magt over de små, lokale stater i 
Palæstina. Teben blev deres 
hovedstad, og de lod sig gravlægge i 
underjordiske grave i en isoleret dal 
vest for Nilen, kendt som Kongernes 
Dal. De indførte betegnelsen ”Farao” 
om sig selv. Titlen, som betyder ”Det 
Store Palads”, skulle symbolisere 
deres plads i magtens midte. 

Historisk Verdensatlas 
John Hayood, 1999 
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blev de mildt sagt sure over, for de ville ikke opgive deres forfædredyrkel-
se, så de hadede Akhenaton som pesten. Desuden havde han begået den 
brøler ikke at holde lydstaterne mod øst under tøflen, så egypterne mistede 
gradvist grebet om området oppe på kanten til Tyrkiet, og dermed skatte-
indtægterne og rigdommene derfra. Dét betød nedgang i velfærden og far-
vel til både efterløn og pasningsgaranti, og dét tilgav de ikke Akhenaton! 
 Han sagde ikke bare ”så kan de lære det, kan de!”? 
 Ikke mig bekendt. Det var vist ham, der kom til 
”at lære det”! 
 De slettede alle spor efter ham i kulturen bagefter? 
Hans navn blev simpelthen mejslet ud af alle inskriptio-
nerne? 
 Præcis. 
 Men der er flere ting der er interessante i den 
forbindelse. For det første at egypterne opbyggede en 
fantastisk kultur som ikke ændrede sig stort i næsten 
1.000 år. For det andet at de på grund af denne fast-
låsthed og manglen på teknologisk innovation samt 
almen splittelse kunne blive erobret af Hyksos. For det tredje at de i den 
grad kunne slå igen og blive en stormagt, da de havde taget den nye tek-
nologi til sig. Det er på sin vis ikke så underligt, for de havde jo et enormt 
land og mange mennesker og dygtige håndværkere at trække på, da de 
skulle opruste. For det fjerde at det ikke var som stormagt de var kreative 
og opfandt alle de ting som verden senere har taget til sig af egyptisk kul-
turav – Imhoteps medicin, for eksempel. Men at deres nytænkning lå i til-
blivelsesfasen, i sammensmeltningen – eller hvad vi nu skal kalde det – af 
de stammer og mindre samfund som boede op og ned langs Nilen helt 
tilbage i 3000-tallet. For det femte at da egypterne begyndte at blande sig 
med resten af Mellemøsten, fik de samme smag for at hente ressourcer 
udefra som alle andre. 
 Vi formår bare ikke at forny os, hva’? 
 ”History repeating” som man siger. 
 Til trods for Akhenatons sløseri på østfronten 
formåede egypterne dog at blive i Kanaan helt frem 
til omkring år 1000, og derefter mistede de grebet to-
talt. De mistede evnen til at generere et bæredygtigt 
økonomisk fundament, og fra år 700 og fremefter blev 
de erobret af både nubiere sydfra, og assyrere og per-
sere fra nordøst. Der var nogle egyptiske dynastier i 

Much light is shed on the politics and 
diplomacy of the relationships between 
Egypt and the states of Canaan by the 
famous Amarna Letters of the 14th 
century BC, found at the pharaoh 
Akhenaten’s capital city at modern Tell 
el-Amarna. (…) 
Problems with labor supply appear to 
have exacerbated the settlement 
position in Canaan through the Late 
Bronze Age. Egyptian demands for labor 
in order to construct massive public 
works and to man the army had a 
serious effect on Canaan, driving urban 
and rural populations into the escape of 
pastoral nomadism and reducing the 
significance of urban settled 
communities. 

The decipherment of Egyptian 
hieroglyphs from the 1820s (CE) 
onwards, as well as scores of ex-
cavations of archaeological sites in 
Egypt, brought the immensely rich world 
of the ancient pharaohs into the arena 
of biblical studies. 
    While providing an external check on 
the chronology of events recorded in the 
Old Testament, these developments in 
Egypt also yielded evidence for some 
very precise synchronisms between the 
Holy Land and Egypt, sucs as the victory 
stela of the pharaoh merenptah, which, 
in 1207 BC, according to one chron-
ology, recorded a victory over a people 
called Israel. 

The Human Past 
Chris Scarre, 2005 
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500-tallet, men den endelige slutning på det egyptiske storrige var i år 332 før 
år 1, da Alexander den Store erobrede landet.  
 Det kræver virkelig militærmagt at opretholde et imperium? 
 Folk tilslutter sig sjældent frivilligt som skattebetalere og gratis ar-
bejdskraft for et herrefolk. Hvis imperiet skal fungere, er der nødt til at være 
nogle ordentlige frynsegoder. Såsom velstand, teknologiske forbedringer og 
sikkerhed mod andre former for vold og overgreb. Eller også skal folk være 
så totalt uklarover deres egen kultur og autonomitet at de ikke bekymrer sig 
om at have fået en ny hersker og være kommet under fremmed åg og lov.  
 Alt i alt er det dog hamrende vanskeligt at fin-
de ud af, hvordan menigmand har opfattet magt og 
fremmed magt i oldtiden. Det eneste der findes kil-
der på, er de forskellige konkurrerende kongers og 
magthaveres heltekvad og sejrshymner om, hvordan 
de har erobret dét og dét fra dén og dén, og har plynd-
ret dem og dem, og desuden har ført den erobrede 
konge væk i lænker. I øvrigt er det værd at hæfte sig 
ved at imperiehistorien handler mindst lige så meget 
om interne magtkampe i de enkelte imperier og kongedømmer, som den 
handler om erobringer af fremmede områder. 
 Selvhævdelsen har været i spil på alle niveauer? 
 Måske er det slet ikke imperierne og skriften vi skal bruge til at defi-
nere teenageepoken, men fadermordet.  
 Freud ville klappe i sine små hænder! 
 Og tænde en cigar som kun var en cigar! 
 Hvis vi kigger på Den frugtbare Halvmåne i 
slutningen af bronzealderen – det vil sige fra omkring 
1500 til 1000 – og begyndelsen af jernalderen – fra 
omkring år 1000 til 500 – så var området et kludetæp-
pe af imperier og kongedømmer der kom og gik og 
kæmpede med hinanden. Plus at konger og prinser, 
rivaler og opkomlinge af forskellig art nærmest ustandseligt kæmpede om 
magten internt i de forskellige imperier, riger eller bystater.  
 Det var ikke alle imperierne der var lige så markante kulturfaktorer 
som Egypten, og det er slet heller ikke dem alle der er lige så kendte, be-
rømte eller berygtede – kald det, hvad du vil. Hatti og hittiterne i det nuvæ-
rende Tyrkiet og Assyrien, for eksempel. Det var kun nogle stykker af dem 
der satte sig varige spor i dét der gik hen og blev til vores egen kultur – per-
serne blandt andre – og det er heller ikke engang sikkert at de alle sammen 

Pubertet i fuldt flor 
De farligaste orden i alla språk är ”vi” 
och ”de”. (…) Med ”vi” och ”de” delar vi 
upp folk i dem man skall vara moralisk 
mot och dem som det inte är så noga 
med. Ett typiskt eksempel är den 
gamla Västgötalagen där ett mord på 
en västgöte straffades med tjugoen 
marks böter medan ett mord på en 
dansk eller norrman bara kostade nio 
mark i böter. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 

Hittite texts were written in seven 
different languages, including three 
Indo-European ones (Hittite, Luwian, 
and Palaic); other languages used by 
the Hittites, at least for writing, were 
Hattian, Hurrian, Akkadian, and 
Sumerian. This breath of language use 
vividly underscores the cosmopolitan 
nature of the Hittite empire, and its role 
as a major international player through 
the Late Bronze Age. 
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havde et ”folk” bag sig. Altså et folk der var klarover at det var et folk. Men 
de havde alle rockertendenserne til fælles. 
 Deraf det pubertære? 
 Din generation var ikke knallertbøller, vel? 
 På en grøn Puch Maxi og med gul styrthjelm? Nej. 
 Så er min søn nok lige de der fem-ti år ældre end dig. Han og alle hans 
kammerater kom kørende på deres orange motorcykel-look-alike Kreidler 
Florett-knallerter så snart de havde fået den første bums på næsen. Så sad 
de nede i vores fyrrum og spiste udhulede franskbrød med flødeboller og 
drak Jolly-Cola, mens de hørte Kizz og fantaserede om, hvordan de skulle 
være nogle allerhelvedes karle, når de en dag fyldte 18 og kunne få en rigtig 
kværn.  
 I mellemtiden nåede de så at tage en realeksamen, og to af dem er 
sidenhen blevet selskabstømmere. – Men det er selvfølgelig heller ikke så 
langt fra karriereforløbet for Sargon af Akkad. 
 Måske ville det være en idé også at lade deres koner styre biksen? 
 For os andre: absolut! 
 De seneste 3-4.000 år har vi med andre ord dyrket et helt bestemt pu-
bertært mande-, forbryder- og imperieideal, hvilket forklarer en hel del af, 
hvorfor tingene ser ud i øjeblikket som de gør, og hvis vi fortsætter på 
samme måde, så er vi selv ude om det! – Eller rettere: det er jo ikke kun 
vores skyld alene! Det er jo jer der bliver ved med at invitere drengerøvene 
med hjem under dynerne! 
 Nu skal det lige pludselig være vores skyld det hele? 
 Skal vi være pubertære og skyde skylden på hinanden, eller påtage os 
hver vores del af ansvaret? 
 Hvis jeg på mit køns vegne siger undskyld for at vi altid falder for de lækre 
ballademagere, så tager du ansvaret for at I andre ikke gør jer synlige som rigtige, 
voksne mænd? 
 Var dét en kompliment? 
 Hvis en mand i din alder tager ”voksen mand” som en overraskende kompli-
ment, er dét så i virkeligheden ikke en falliterklæring? 
 Jeg burde have fået den så ofte at det ikke var en sjældenhed? – Så 
hvad er Thomas? Ballademager eller voksen mand? 
 Lidt af begge dele. Trods alt. Ellers var jeg jo skredet for længst. 
 I er eddermame ikke nemme at gøre tilfreds! 
 Nej, men hvis man skal holde jer ud i længden, er man jo nødt til at kompen-
sere. 
 Så Hammurabi havde lige været noget for dig? 
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 Det var ham med loven? – Han var både balladema-
ger og voksen mand? 
 Det er jo stort set umuligt at sige, men når han 
både kunne erobre så stort et område og skabe så 
stort et imperium som han gjorde – fra Den persiske 
Golf og hele vejen op langs Eufrat og Tigris og en god 
bid ind i det nuværende Tyrkiet – og han desuden 
kunne sammenfatte en lov der kom til at sætte sine 
spor i Mellemøsten helt op til og med islam, og som 
man både kan finde spor af i Det gamle Testamente 
og Koranen, så kan han da ikke have været helt uef-
fen som mand. – Pubertær eller ikke-pubertær selv-
klaroverhed og magtsyge til trods. 
 Så hellere Imhotep! 
 Du tager en læge igen? En tilforladelig akademiker frem for imperie-
byggeren? 
 Hvem siger at Hammurabi ikke bare var en umoden, krigsliderlig stodder 
som fik et kick ud af at andre mennesker tilbad ham? Var han ikke også halvgud? 
 Sandt. – Så ham giver du ikke meget for som mand? 
 Af alle dem vi har været inde på indtil nu, så hælder jeg klart mest til 
Imhotep! 
 Absolut ikke noget dårligt valg! 
 Eller Akhenaton. – Bortset fra at så skulle man jo først lige møve Nefertete af 
vejen, og det ville jo nok ikke være så let… 
 Du skulle bare fortælle ham lidt om Darwin og servere nogle tapas, så 
tror jeg ikke det ville være så vanskeligt! 
 Jeg tror mere at sushi og Freud ville være stedet at starte. – Men Imhotep, 
absolut Darwin! 
 Og sushi? 
 Eller måske ville de blive mere imponeret af højtbelagt smørrebrød og så rød-
grød til dessert. Skandinavisk køkken er simpelthen det hotteste! 
 Det ville under alle omstændigheder holde sig bedre i varmen end rå 
fisk! – Så Tenna sidder med udsigt over Nilen, et stort fad højtbelagt og Im-
hotep på den anden side af bordet, og så skal der snakkes evolution og sco-
res? 
 Det kommer jo an på, hvordan han så ud. Når han nu var sådan en nørd, så 
var han måske også sådan en med spaghetti-arme og hulbrystet; så ville det nok bli-
ve ved snakken om Darwin! 
 Det er dét jeg siger: I er ikke nemme at gøre tilfreds! 

Babylon og 
Hammurabi 

From about 2000 to 1700 BC, groups of 
city-states compted for power across 
southwest Asia. From contemporary 
documents, including royal 
correspondence, we know that several 
major kings each had a following of 
minor kings in train. A famous letter 
from Mari, dated to 1770 BC, reports, 
“There is no king who can be mighty 
alone. Ten or 15 kings follow 
Hammurabi, the man of Babylon; as 
many follow Rim-sin, the man of Larsa, 
Ibal-pi-El, the man of Eshunna, and 
Amut-pi-El, the man of Quatna, and 20 
kings follow Yarim-Lim, the man of 
Yamhad. 
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 Det er I altså heller ikke! 
 Nå, al den snak om smørrebrød og tapas… lad os gøre puberteten og 
imperierne færdige, så vi kan få noget frokost! 
 God idé! 
 Hvis vi tager et kig på de imperier som vi ikke nåede at få med i tirs-
dags, altså fra og med aksetiden – kan du huske, hvad aksetiden var? 
 Perioden fra 800 til 300 i et bælte der løb hele vejen 
fra Grækenland til Kina? 
 Slam! Dét sad lige i skabet, hva’? 
 Det var ret fascinerende!  
 Ja, ikke? 
 Det er jo en periode man slet ikke hører om! Jeg har i hvert fald ikke hørt 
noget særligt om den i skolen. Og i virkeligheden er det dér alle de store religioner – 
eller fundamentet for de store religioner – blev til, og grækerne opfandt filosofien. 
Alle de memer og memplexer som blev til kristendommen og islam og vores egen 
kultur senere hen. 
 Og grunden til at du ikke hører om perioden, er – tror jeg – at vi dels 
befinder os i den bagvendte tidsregning; det er simpelthen for rodet at be-
skæftige sig med, og så fordi kristendommen i den grad har gjort sig selv til 
dét memplex hvorindunder alle andre memplexer bare har sig at rette! 
 Den har monopol på sandheden? Både den ene og den anden slags? 
 Tænk, hvis det viste sig at der foregik vigtige ting i verden, inden my-
ten om Jesus blev skabt! Og – oh skræk! – folk fandt ud af at myten var et 
skrabsammen af alle mulige tidligere myter! – Men dét skal vi jo ikke lade 
os fuppe af, når nu vi faktisk ved at aksetiden fandtes.  
 Aksetiden kom lige i kølvandet på at jernalde-
ren for alvor slog igennem, samt at alfabetskriften 
blev udbredt, og det er næppe nogen tilfældighed.  
 Med den nye jernteknologi opstod øget materiel vel-
stand og memetisk kompleksitet, og med skriften blev det 
muligt at tænke på helt nye måder?  
 Skriften giver mulighed for abstrakt tankegang 
på en måde som mundtlig kultur ikke gør. Alene af 
den grund at man kan gå tilbage og læse, hvad man tidligere har tænkt. 
Dermed kan man reflektere over gamle tanker, og når man først opdager at 
man kan reflektere over gamle tanker, så kan man også reflektere over de 
nye tanker der løbende dukker op. Det er efter min bedste overbevisning 
dét som de store religioner og den græske filosofi i bund og grund handler 
om: selvrefleksion og beskyttelse af det selvklarovre jeg, så det ikke kaster 

Alfabetalderen 
Filosofi er kun opstået få steder – i 
Grækenland, i Indien og i Kina, og den er 
opstået langt senere end religionen. 

Den europæiske filosofis historie 
Karsten Friis Johansen 

Alle den aksiale tidsalders bevægel-
ser havde væsentlige ingredienser 
til fælles. De var inderligt bevidste 
om den lidelse, der syntes at være 
en uadskillelig del af menneskets 
lod, og alle understregede behovet 
for en mere åndeliggjort religion, 
der ikke var så afhængig af ydre 
ritualer og konventioner.  
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sig ud i offentlig ekstase og mister sin værdighed, og det er dét der adskiller 
dem fra den polyteisme som var der frem til aksetiden. 
 Monoteismen og filosofien handler om selvkontrol? 
 De handler i hvert fald om refleksion og per-
sonligt ansvar på en helt anden måde end noget man 
havde kendt før. Især i Østens religioner; buddhis-
men, taoismen og konfucianismen skinner selvreflek-
sionen jo helt klart igennem!  
 Desuden åbner skriftkulturen muligheden for 
den formelle logik; alt dét som Aristoteles opfandt, 
fordi man i bogstaveligste forstand kan holde tanker-
ne fast. I en mundtlig kultur er det umuligt at holde større logiske tanke-
rækker sammen. Vi er simpelthen ikke indrettet til at kunne huske dem. Vi 
er derimod indrettet til at huske lange symbolske og mytologiske beretnin-
ger som knytter sig til landskabet, solens gang på himlen og alle mulige an-
dre fysiske fænomener i nærmiljøet.  
 En skriftkultur med mulighed for abstrakt tænkning er altså noget 
helt andet end en mundtlig kultur uden abstrakt tænkning. Dertil kommer 
at det er slående, i hvor høj grad de kulturer der har sat sig varige kulturelle 
spor og påvirker vores verden den dag i dag, har været first movers på ny 
informationsteknologi. 
 Egypten og Sumer på billedskriften? 
 Akkad og Babylon på kileskriften. Fønikerne 
på alfabetskriften. – Kan du huske fønikerne? 
 Hjælp! 
 Det var dem i det nuværende Libanon, dem 
som grundlage Carthago i det nuværende Tunesien. 
De var ikke militære erobrere eller imperiebyggere, 
men handelsfolk. Det navn de er kendt under; ”phoe-
noikos”, betyder ”purpur” og det refererede simpelt-
hen til det røde farvestof de udvandt af nogle havsnegle og var eneforhandlere 
af. De byggede altså ikke deres ekspansion på erobringsdrømme eller på en 
enkelt persons behov for magt og selviscenesættelse, men på at grundlægge 
handelskolonier. – Ikke at det nødvendigvis er gået fredeligt til heller – de 
skulle jo også bruge nogle slaver til at ro deres skibe – men som udgangs-
punkt var de handels- og håndværksfolk. Deres base var især de to havne-
byer og Tyrus og Sidon i Libanon, og de blev umådeligt velhavende! 
 Det interessante i sammenhæng med imperierne, pubertetsepoken og 
vores egen tid og vores historieundervisning er derfor at de ikke er gået 

Det var noget helt nyt, at disse 
bevægelser bekymrede sig om in-
dividuel bevidsthed og moral. For 
fremtiden ville det ikke være til-
strækkeligt at udføre de konven-
tionelle riter til punkt og prikke; 
menigheden skulle også behandle 
deres medskabninger respektfuldt.  

Mytens Historie 
Karen Armstrong, 2005 

Fønikerne 
Trade in high-quality goods, such as 
carved ivory furniture fittings, glass-
work, spices, and jewelry; keyed the 
Phoenicians into an imperial pattern of 
trade and connections that traversed all 
of Southwest Asia and beyond. 
Phoenecian traders and artisans were 
heavily involved in Assyrian imperial 
projects to the east, as well as with the 
Early Israelite rulers, including David 
and Solomon. 
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over i verdenshistorien for deres geniale bidrag til menneskeheden, nemlig 
alfabetet, men at vi mest har gjort dem kendte for at blive udryddet af ro-
merne. 
 ”Ergo mener jeg, at Cartago bør ødelægges!”? 
 Og hvorfor skulle det så dét? Ja, det illustrerer 
vel i og for sig meget godt de pubertære rockermeto-
der: fordi de var der! De udgjorde ingen militær trus-
sel for Rom, men hvis Rom skulle udvide, var de nødt 
til at have herredømmet over Middelhavet, og dét 
havde fønikerne. – Kan det næsten blive mere mafia- 
eller rockeragtigt?  
 En anden ting som fønikerne heller ikke er 
kendt for, men som var lige så genialt som alfabetet – 
og som var fundamentet for deres handelsimperium 
– var deres utroligt effektive og billige skibsbyggeri. 
Skibe som i øvrigt kunne sejle langt hurtigere end andre skibe på den tid. 
Og hvori bestod genistregen? – Bortset fra selve designet? Hm? 
 Ingen aning! 
 De blev massefremstillet som samlesæt. Og vi 
taler altså om sejlskibe af en vis størrelse med adskil-
lige slaver som roere ved årerne!  
 Ikke bare et garderobeskab fra IKEA? 
 Eller en Ford T. Så hvis vi nævner Henry Ford 
og Ingvar Kronhammar som geniale samlebåndsproducenter, så bør vi ret-
telig indlede med at sige fønikkerne! Det var i øvrigt også dem der fandt på 
at inddele cirklen i 360 grader! – Og hvis vi så i stedet for at kigge ud på ha-
vet fra det gamle Libanon drejer 90 grader mod syd, hvem får vi så øje på? 
 Jøderne? 
 De to kongedømmer Israel og Judæa. To land-
brugssamfund der heller ikke hører hjemme på listen 
over imperier, og alligevel må man jo sige at jødernes 
idéer har sat sig nogle grundige spor i eftertiden! – Dét 
som til gengæld er interessant, er at de havde drøm-
men om at blive et imperium!  
 De ville også have magt? 
 Eller også var det bare Kong David der ville. Alfahannen der gik hen 
og blev til Messias. 
 Om ikke ligefrem en halvgud, så blev idéen om ham til et Guds sendebud 
eller en befrier? 

Tyrus, du sagde:  
”Min skønhed er fuldkommen.” 
Midt ude i havet går dine grænser; 
de, der byggede dig, gjorde din 
skønhed fuldkommen. Af enebær-
træ far Senir lagde de dit skibs-
dæk, cedertræ fra Libanon hentede 
de for at rejse din mast, af egetræ 
fra Bashan lavede de årer, dine 
planker lavede de af cypres, indlagt 
med elfenben, fra kittæernes øer. 
Fint, mønstret linned fra Egypten 
var dit sejl, det var dit banner; dit 
soltag var purpurstof, rødt og blåt, 
fra Elisas øer. Folk fra Sidon og 
Arvad var dine rorkarle; dine styr-
mænd, Tyrus, var dine dygtiste 
mænd. De ældste og dygtigste fra 
Gebal var skibstømrere. (…) 

Tarshish brugte du som opkøber, 
fordi din rigdom var stor; de solgte 
dine produkter for sølv, jern, tin og 
bly. Javan, Tubal og Meshek var 
dine handelsmænd; de solgte dine 
varer for levende mennesker og 
kobberkar. 

Ezekiel 27:1-14 

Jøderne 
1100 f.–70 e. 

David sendte bud og forhørte sig 
om kvinden, og han fik det svar, at 
det var Batseba, Eliams datter, 
hittitten Urias' kone. 

Anden Samuelsbog 11:3 
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 Planen var at erobre sig til et Storjudæa i over-
ensstemmelse med Biblens geografiske løfter til jøder-
ne, meeen det lykkedes jo ikke ligefrem. – Det er jo 
nok også snarere Davids våde drøm der står beskre-
vet som Guds løfte, end det er Guds løfte til jøderne vi har på tryk...  
 Desuden ved vi jo i det hele taget ikke, hvor mange småstammer og 
middelmådige generaler der på den tid gik med herskerdrømme, men som 
bare ikke lykkedes. 
 Det er kun dem det rent faktisk lykkedes for vi hører om? 
 Historien er ubarmhjertig!  
 Jøderne var altså ikke first movers på selve alfabetet, for det lærte de 
fra fønikerne, men de var first movers på at gøre skriften til et folkeligt kul-
tur-, etik-, lov-, poesi-, religions- og historiebærende oplysningsprojekt for 
folket. Hele folket. Alle havde pinedød bare at lære loven og traditionen! 
Hvilket samtidig har medført at alle var tvunget til at lære at læse, og derfor 
var det muligvis – jeg siger muligvis – det eneste samfund på den tid der 
var alfabetiseret fra top til bund. Og tilsammen kan det muligvis forklare at 
selvom israelitterne var elendige imperiebyggere – ikke at de altså ikke hav-
de drømmen ligesom alle andre, de var bare ikke militært dygtige eller 
mange nok – så er deres kultur den eneste fra den tid der har overlevet.  
 Fordi de kunne læse, og uanset hvad blev de ved med at kopiere memerne? 
 Selv bønder og småkårsfolk. Fordi de var overbeviste om at Vorherre 
ville blive pissesur, hvis de holdt op. – På den anden side må man jo sige at 
hvis man kigger på tid i stedet for geografi, eller på mængden af spredte 
memer, så er jødedommen jo ét af verdens mest succesrige ”imperier”. 3,4 
milliarder mennesker tror på den Vorherre som jøderne opfandt, og har den 
jødiske nationalkrønike som deres tekstmæssige udgangspunkt. 
 Større kan det stort set ikke blive? 
 Nej, det kan det faktisk ikke. Det skulle da lige være IKEA. Den eneste 
bog der trykkes i flere eksemplarer end Biblen er det årlige IKEA-katalog. 
 ”Gud eller Ingvar Kronhammar”! 
 Jakobsstigen eller stigereolen Ivar. – Og dog. 
Gud vinder: tjek anvisningerne til bygningen af Taber-
naklet i Anden Mosebog; ikke alene var materiale-
valget langt bedre, IKEA’s manualer kan også godt 
gå hjem og lægge sig! 
 Skulle man nævne andre kulturer fra den tid 
som stadig findes, så er den eneste jeg faktisk kan 
komme på, tilhængerne af Zarathustra. 

 

Hvert sted, hvor I sætter jeres ben, 
skal tilhøre jer; fra ørkenen til Leva-
non, og fra floden Eufrat og til 
Middelhavet skal området gå. 

5. Mosebog, 11:24 

Så skal du fremstille et bord af 
akacietræ, to alen langt og én alen 
bredt og halvanden alen højt. (…) 
Du skal.gøre fire guldringe til det 
og sætte ringene på de fire hjørner 
ved de fire ben. Ringene skal være 
lige ved kanten som holdere for 
stængerne til at bære bordet. Og 
du skal gøre stængerne til at bære 
bordet af akacietræ og belægge 
dem med guld. Du skal gøre dets 
forme og dets krus og dets holdere 
til at yde beskyttelse og dets støt-
ter; af rent guld skal du gøre dem. 

2. Mosebog 25:23-28 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

163 

 Zoroastrianerne? – Det er næsten ikke til at sige! 
 Der er en lille befolkningsgruppe, parserne, som stadig findes rundt 
omkring i verden, og som er arvtagerne af den oldpersiske zoroastrisme. 
Desuden er der noget Zarathustra som har fundet vej ind i newage, men dét 
er jo netop en genoplivning af noget der har været dødt i mellemtiden. 
 Nå, det tredje kulturfundament som stadig er 
med til at definere, hvem vi er, og hvordan vi forstår 
verden, men som heller ikke var militære imperie-
byggere, var grækerne! – Som jo sjovt nok for en stor 
dels vedkommende slet ikke var ”grækere”. En bety-
delig del af dét vi kalder ”Grækenland” – eller Hellas, 
hvis vi skal være rigtig oldgræske – var jo tyrkisk. 
Troja som Iliaden handler om, lå i Tyrkiet.  
 Det tænker man jo ikke lige over… 
 Nej, det gør man nemlig ikke. Men for grækerne var det søvejen der 
bandt kulturen sammen, og så er det jo meget naturligt at de koloniserede 
hele øhavet og den tyrkiske vestkyst. – Grækerne fik alfabetet fra Fønikerne 
i 700-tallet og tilføjede hvad? 
 Græske bogstaver? 
 Vokaler. Både føniker og israelitter var semitter 
og kunne klare sig med konsonanter i deres skrift-
sprog på grund af sprogenes opbygning. Grækerne 
var indoeuropæere og kunne ikke skrive noget me-
ningsfuldt uden vokaler.  
 Grækerne fik altså alfabetet i 700-tallet, og så kom der gang i kulturen! 
Meget af Iliaden var mundtlig overlevereing som stammede helt tilbage fra 
bronzealderen, men i 700-tallet blev den digtet færdig og fik den form vi 
kender den i. Den første græske filosof var Thales fra Milet, som kom til 
Athen i 500-tallet. – Hvor lå Milet? 
 Øh… Det græske øhav? 
 Tyrkiets vestkyst, en bid syd for det nuværende 
Izmir. 
 Grækenland stod for antikkens absolutte kultu-
relle højdepunkt, hvad angår både filosofi, matema-
tik, geometri og retorik, og så indførte Athen som be-
kendt demokrati i år 507, hvilket de andre græske by-
stater kopierede.  
 Men de lå i konstant krig med Sparta som lå på halvøen Peloponessos 
og som var et ualmindeligt krigerisk kongedømme. Grækerne blev også ud-

Grækerne 
800–200 f. 

 
Scholars once tended to treat Greek 
developments in isolation from those of 
Phenician cities, whose commercial 
orientation was much derided (…). In 
fact, interaction between the two is 
manifest. (…) 

The juxtaposition of Phoenician and 
Greek colonies on Sicily, not to mention 
the proximity of these foreign colonies 
to native populations such as the Sikels 
and Elymians, resulted in centuries of 
intermittent tension and conflict. 

The Human Past 
Chris Scarre, 2005 

Filosofiens fødeby, Milet, var fra den 
historiske tids begyndelse en græsk 
bosættelse på Lilleasiens sydvestkyst 
(Jonien). Ved år 600 var det en af den 
græske verdens mest blomstrende 
handelsbyer, moderby for en række 
kolonier og med handelsforbindelser til 
den nære Orient, Sortehavet, Ægypten 
og  Syditalien. 

Den europæiske filosofis historie 
Karsten Friis Johansen, 1998 
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sat for to persiske invasionsforsøg som de dog begge afværgede. Til sidst 
var de imidlertid ikke i stand til at forsvare sig, og i 338 før år 1 blev Athen 
og de øvrige græske bystater erobret af Makedonerne. – Dermed vender vi 
tilbage til alfahannerne og imperierne, og imperiebyggeren hed…? 
 Alexander den Store? 
 Som ironisk nok havde haft den græske filosof 
Aristoteles som lærer.  
 Og Aristoteles former vores måde at tænke på den 
dag i dag? – Det er virkelig gammelt arvegods der er med 
til at forme os selv og vores verden! 
 Det er en enorm arv vi bærer med os, og vi kan 
ikke forstå os selv og den verden vi har skabt, hvis vi 
ikke tager højde for de her ting og tager ved lære af 
dem. 
 Ellers bliver vi bare ved med at gøre de samme fejltagelser?  
 En del af dem vil vi jo nok komme til at gøre alligevel. Men indsigten 
er i hvert fald første skridt på vejen til at kunne vælge, hvad det så er man 
gerne vil. 
 Alexander nøjedes som bekendt ikke med at 
erobre Grækenland, men fortsatte helt til Egypten og 
Indien. I kølvandet fulgte grækere som bosatte sig, 
og derfor blev den græske kultur spredt ud over hele 
Mellemøsten, selvom det ikke var grækerne der stod 
for selve imperiet. 
 Og selvom Alexanders imperium heller ikke varede særligt længe? 
 Nej, i 323 døde Alexander 33 år gammel, og derefter var det slut for 
hans vedkommende. Men to af hans generaler, Ptolemæus og Seleucus, fik 
skabt sig hver sit kongedømme i henholdsvis Egypten og hele området fra 
Tyrkiet til grænsen af Indien, og de og deres kolonister samt deres efter-
kommere førte så den græske kultur videre i hele Mellemøsten til omkring 
år 31 før år 1.  
  Grækenland og Alexander hænger altså uløseligt sammen, og ingen 
af dem havde været noget uden det græske alfabet. Alexander døde i Baby-
lon, og det er ikke til at sige, hvad han kunne have drevet det til, og hvad 
hans imperium kunne have kommet til at betyde. Men han indskriver sig i 
vores fælles pubertet blandt andet gennem sit bidrag til jødernes forestilling 
om en Messias. 
 Myten om eneren der kommer og frelser os alle sammen, og som gennemsy-
rer vores kultur fra Moses til Harry Potter? 

Alexander den Store 
338 – 323 f. 

The proud city-states of Greece used to 
mock their northern neighbor, the 
kingdom of Macedon, the people of 
which were considered rustic and 
uncivilized, if not entirely barbaric. That 
perception was challenged by the rise of 
Philip II of Macedon (383-336 BC), a 
very able ruler who, it was said, persu-
aded his subjects to settle in cities and 
to stop wearing sheepskins. (…) 

At the battle of Chaeronea in 338 BC, 
Philip’s forces – with the cavalry wing 
led by Alexander – defeated a coalition 
of Greek cities, including Athens and 
Thebes; many point to this as the end 
point of true Hellenic freedom. 

The Human Past 
Chris Scarre, 2005 
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 Med afstikkere til Jesus, Den tolvte Imam og 
Pippi Langstrømpe.  
 Som vi talte om i tirsdags, er det ikke til at sige, 
om frelsermyten blev opfundet af jøderne eller Zara-
thustra – det vil sige perserne – men idéen om en per-
son som skal komme og bringe orden i verden, stam-
mer fra 500-tallet, hvor jøderne og perserne var per-
levenner i Babylon.  
 Da Alexander erobrede Judæa, blandede han sig i modsætning til så 
mange andre erobrere ikke i jødernes religion, og det blev de så begejstrede 
for at han gradvist kom til at indgå i deres messiasforestilling. – Sammen 
med den på dét tidspunkt for længst afdøde persiske konge Kyros som var 
årsagen til at jøderne og perserne var så gode venner, fordi han i 535 havde 
ladet dem rejse hjem fra deres påtvungne eksil i Babylon.  
 Så der er i virkeligheden tre store myter som forklarer, hvorfor vi gør som vi 
gør. I mindre grad i dag end før, men alligevel: de to er: ”Vi er de seje, og nu kom-
mer vi og tværer jer ud! – Med Gud på vores side!” Den tredje er: ”Vi er nogle 
hjælpeløse stakler, og Vorherre må sende én der kan skabe orden i verden og redde 
kastanjerne ud af ilden for os”. 
 Bu-hu tudefjæs! Ja, for vi tager i hvert fald ikke selv ansvaret på os!  
 Så hellere vente på en overnaturlig løsning? 
 Der er ikke noget så utåleligt som teenagere! På den ene side vil de åh 
så gerne være barske og klare sig selv, på den anden side er de nogle små 
puttegrise der skal pusles og passes og snydes om næsen, og som ikke kan 
finde ud af at samle deres eget vasketøj op fra gulvet! 
 Det er ikke nogen nem tid? 
 Nej, stemmen er i overgang, og hormonerne har man overhovedet 
ikke kontrol over! 
 Nå, et imperium som i den grad har sat sine 
spor helt op i vores tid, både hvad strategistudier og 
lovgivning angår: romerne! 
 Romerriget råkopierede også den græske kul-
tur, men dét var de nu næppe blevet et imperium af. 
 Rom blev formentlig grundlagt omkring år 750, men da var det bare 
en snoldet jernalderby, og hele Italien bestod af en række forskellige byer og 
kulturer. Etruskerne blandt andre, oppe i Norditalien, som havde en højtud-
viklet bykultur.  
 Men omkring år 300 havde Rom vokset sig til en reel storby, og fra 
omkring år 300 til 200 erobrede de hele Italien, hvilket betød at alle de andre  

 

Frelseren 
500-tallet f. og frem 

I kristendommen kommer de under-
kastedes og undertryktes instinkter i 
forgrunden: det er de laveste 
stænder, der her søger deres frelse. 

Antikrist 
Friedrich Nietzsche, 1888 

Romerne 
800 f.–500 e. 

Carthage and its western empire was 
hardly a minor power, yet its story has 
been largely reduced to its final chapter, 
that of the defeat by Rome. 
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kulturer forsvandt totalt. Fønikerne deriblandt. År 31 
før år 1 havde Rom nemlig også underlagt sig hele 
middelhavsområdet inklusive Spanien og Frankrig, 
og i de følgende årtier underlagde de sig en betydelig 
del af Europa og nåede helt op og fik en bid med af 
det nuværende Holland samt Østrig og noget 
Ungarn. Når de kunne dét, skyldtes det selvfølgelig 
en teknologisk og mandskabsmæssig overlegen hær, men det skyldtes også 
i allerhøjeste grad effektiv administration, organisation og kommunikation.  
 Sagde du ikke også at romerne var dygtige ingeniø-
rer? 
 Og deres ingeniørkunst brugte de blandt andet 
til at anlægge veje, overalt hvor de kom frem, og så 
forbandt de hele riget med en kommunikationsmæssig genistreg: et helt sy-
stem af stafetbærere som red fra kommunikationspost til kommunikations-
post. Det romerske imperium var first movers med en systematisk infra-
struktur som sikrede stabile informationsveje. 
 Verdens første internet? 
 Som statsmagten – herunder hæren – mig be-
kendt havde monopol på at benytte. Jeg ved ikke, 
hvor mange bits de har været i stand til at overføre i 
timen mellem eksempelvis Rom og Antiokia, men 
fem-ti stykker har jo også været rigeligt, hvis normal-
hastigheden kun var to. 
 Så længe man har monopol på adgangen til teknologien, så har man 
også monopol på en masse viden, og viden er magt!  
 Desuden indførte romerne Romerretten i alle de erobrede områder, 
og på den måde skabte de også en sammenhængende, ensartet juridisk 
enhed. 
 Ét memplex i hele riget? 
 Som alle havde at indrette deres øvrige memer 
efter! Kort sagt, så var romernes bidrag til verdens-
kulturen: jura og cement! 
 Og juraen var lige så hård og firkantet som cement? 
 Stort set. Men i en verden som den så ud for 
2.000 år siden var det heller ikke så ringe endda. 
 Når man normalt skal forklare, hvorfor Romer-
riget faldt fra hinanden, så er der utallige forklaringer. 
Og ikke én som rigtigt kan give det endegyldige svar alene. Intern uro, al-

 

Perhaps even worse, it is the Roman 
version of Carthage that survives in the 
popular (and even scholarly) 
imagination. In Vigil’s Aeneid, an epic 
poem of Rome’s foundation by Aeneas, 
who was a refugee from Troy, Carthage 
is but a stop on the hero’s way. There 
Aeneas loves and leaves the 
Carthaginian queen Dido, following his 
destiny to Italy and abandoning her to 
suicide. 

Carthaginian peculiarity (not least in 
being ruled by a queen) and inferiority 
are here established, a tradition that 
runs through all the many subsequent 
literary, artistic, and operatic tellings of 
the story of Dido and Aeneas. 

It was also easy for Rome to character-
ize the Chartaginians as different, even 
barbarian, in respect to their religious 
practices. Being a Phoenician colony, 
Carthage had brought many aspects of 
Levantine practice to North Africa, and 
the gods of the city included Baal 
Hammon, Melkart, Astarte, and Tanit, 
deities honoured in some cases by the 
ritual of child sacrifice. 

The Human Past 
Chris Scarre, 2005 

If we consider what was the start of 
the downfall of the Roman empire, 
it will be found that it was simply 
when the Goths started to be hired 
as mercenaries. To that small begin-
ning can be traced the enervation 
for the forces of the Roman empire. 
And the Goths inherited the prow-
ess which the Romans lost. 

The Prince 
Niccolò Machiavelli, o. 1513 
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mindelig korruption og manglende loyalitet hos de mange lejetropper som 
forsvarede grænserne mod konstante angreb udefra er nogle af forklaringer-
ne. Der er også dem der har luftet den tanke at de brugte bly i deres vandled-
ninger, og at de derfor kom til at døje med forgiftning. Malaria er en anden 
mulighed. Fra 235 til 284, under de såkaldte soldaterkejsere, var der desuden 
konstant intern uro i toppen, fordi de kæmpede indbyrdes om magten.  
 Ligesom alle de andre kongedømmer og imperier? 
 Selvklarovre hanner som alle sammen ønsker at være alfa, det skal gå 
galt! – Plus at de gentagne gange blev angrebet og invaderet af omkring-
boende ”barbarer” som de så var nødt til at forsvare sig imod. Man kan vel 
godt tillade sig at sige at imperier næsten opfordrer til angreb med den 
rigdom som de udstråler, når de overfører ny teknologi til en bræmme af 
områder omkring imperiet. 
 De ligger og frister? 
 Det er nærmest en del af imperiernes natur at være storskrydende! 
 Derfor er der endnu en ting som man næppe heller skal undervurdere 
i forbindelse med Roms fald, og det er at det simpelthen er tæskedyrt at 
vedligeholde et imperium! Ikke mindst når det er så stort at det i praksis er 
vanskeligt at forsvare. En af forklaringerne på Roms fald er derfor at økono-
mien ikke kunne underbygge militærets behov, og for at få råd til forsvaret 
blev møntfoden nedskrevet. Det medførte inflation, og resultatet blev intern 
uro og opløsning.  
 Det er her det ville være smagløst at sige ”history repeating”, ikke? 
 Dårlig smag er en del af dét at være menneske. 
 Nå, ved Bosperusstrædet lå byen Byzantion, og i 330 kaldte Konstan-
tin den Store den for Konstantinopel og gjorde den til rigets nye hovedby. 
Det medførte at Rom blev delt i Det vestromerske og Det østromerske Rige 
med hovedstad i henholdsvis Rom og Konstantinopel, og fra år 395 blev 
bruddet uigenkaldeligt. – Konstantinopel er hvilken by i dag? 
 Øh… 
 Istanbul. Det skulle efter sigende komme fra græsk ”eis ten polis” 
som betyder ”i byen”. 
 Delingen kom til at betyde at det vestromerske rige lå fuldstændigt 
åbent og sårbart for germanernes og hunnernes invasion omkring år 400 og 
for den strøm af flygtninge som løb foran hunnerne. 
 ”Flygtninge som væltede ind over de vestromerske grænser”? 
 I bogstaveligste forstand! 
 I 476 blev den sidste romerske kejser afsat, og der er nogle der angiver 
det som afslutningen på det romerske imperium.  
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 Men Romerriget gik jo slet ikke under! Det mu-
terede bare til at blive den katolske kirke. Det blev 
snigløbet indefra af et nyt memplex som overtog det 
administrative apparat og drømmen om verdensher-
redømmet. – Hvad var det for en ny og banebryden-
de kommunikationsteknologi som de kristne brugte 
til at udbrede deres memer med, helt fra begyndelsen 
da de stadig var forfulgt? 
 Hvor var kirken first mover på informationstek-
nologi? – Øhhh… 
 Private studiekredse. Der har mig bekendt ikke tidligere været den 
form for folkelig memspredning. 
 Og netværkene var skalafri, og derfor var de umulige at få ram på? 
 Også dét. 
 Støt og roligt spredte kristendommen sig til flere og flere, i 380 blev 
kristendommen til statsreligion, og dermed havde kristendommen reelt 
erobret Rom. 
 Hvorefter Europa blev lagt i mørke i 1.000 år? 
 Indtil muslimerne, pesten og trykpressen kom 
og satte lidt liv i kludene på os. 
  Kirken indledte sin æra med en epoke, hvor 
enhver forøgelse af den memetiske kompleksitet uden 
for det religiøse memplex blev holdt i skak, og hvor 
stort set alle i pavedømmet de første 500 år – med 
undtagelse af pavetro fyrster samt bisper og kardinaler, naturligvis – havde 
en lavere levestandard, end folk havde haft under Romerriget.  
 At kirken desuden udvidede sit territorium skyldtes endnu en genial 
ny kommunikationsstrategi: ivrige missionærer som gradvist udvidede det 
kristne område gennem omvendelse af hedningene. 
 Også en form for massekommunikation? 
 Med sig havde de latin, romersk viden og tek-
nologi samt klostrene. De byggede videnscentraler. I 
stedet for at erobre landområderne og true folk med 
vold til at betale skat, omvendte de folkene og truede 
dem med Helvede til at betale skat. 
 Smart! 
 Skide smart! Og hvis de så ikke betalte skat, 
eller de fortsatte med at tro på den forkerte måde, så 
truede de dem med vold! 

Magten og æren i 
evighed. Amen. 

448 og frem 
I Oldkirken havde de kristne ment, 
at krigerhåndværket var uforene-
ligt med et ret kristent liv, men i 
den tidlige middelalder skiftede 
indstillingen. Karl d. Store og hans 
dynasti var overbevist om, at det 
var rigtigt at missionere med 
våbenmagt. 

Alligevel måtte kirken naturligvis 
være modstander af voldsanven-
delse, og da slægtsfejder, hævn-
togter, mord og røverier antog et 
uhyggeligt omfang fra slutningen 
af 900-tallet i Frankrig med den 
svage kongemagt, fik kirkens 
Gudsfredsbevægelse gennemført 
forbud mod voldelige opgør fra 
onsdag aften til mandag morgen 
og på kirkelige helligdage. (…) 

Pave Urban d. 2.’s opfordring (til 
korstogene) lød på det rigtige tids-
punkt på det rigtige sted. Den be-
gejstring, som spontant vældede 
frem, sendte titusinder mere eller 
mindre løst organiserede tropper 
østpå, højdepunktet blev erobrin-
gen af Jerusalem (1099) og opret-
telsen af et kongedømme der. Det 
gav genlyd i hele Europa, også at 
de kristne korsriddere lige inden 
den højtidelige takkegudstjeneste i 
Herrens gravkirke udryddede alle 
byens muslimer og jøder i en blod-
rus og massakre, hvis lige man 
aldrig tidligere havde hørt om. 
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 Men hvad der var rigtigt smart, det var opfindelsen af skærsilden og 
skriftestolen! Skærsilden blev opfundet af pave Gregor I omkring år 600 og 
var et frygteligt sted som alle døde skulle igennem – lige med undtagelse af 
paver og helgener, naturligvis. Skriftestolen var så det sted, hvor man kun-
ne få oplyst, hvad man skulle gøre af bodsgerninger for at forkorte tiden i 
skærsidlen. Fantastisk indretning! Selv ikke Stasi fik mig bekendt sat selv-
ransagelsen i så effektivt system! 
 Jeg erindrer svagt de der bekendelsesseancer i kollek-
tivet, hvor folk skulle overbevise hinanden om det rette re-
volutionære sindelag! 
 Det har været yndigt! 
 I skriftestolen kunne præsterne så sidde og mal-
ke alle de skyldige sjæle – og hvem var ikke dét? – for 
deres inderste hemmeligheder og pålægge dem bodsstraffe af både den ene 
og den anden slags. Og fra midten af 1300-tallet fik paven så yderligere den 
storslåede idé at boden kunne betales i form af aflad. De penge som kom ind 
og som ikke blev brugt til korstogene, gik dog ikke til samfundsinvesterin-
ger som sådan, i stedet blev de brugt til kirkebyggerier, og kirken fik den 
største økonomiske fordel af den nye økonomi.  
 Til sidst var den så dybt korrupt og fedtet ind i 
magtpolitik at Luther og pesten kunne underminere 
den. 
 Sammen med trykpressen og et par andre ting? 
 Alt i alt: Renæssancen. I 1300-tallet begyndte 
handelen i Italien at skabe så meget velstand at folk 
fik tid til at tænke nye tanker, og det kom i længden til at ændre Europa 
radikalt. – Jeg ville ikke være overrasket, hvis det var en betydelig del af 
afladspengene der er blevet brugt til luksusvarer fra lokale købmænd i 
Vatikanets nærområde. 
 Kirken flottede sig i gobeliner og gåsepostej, skabte 
omsætning og øget kompleksitet, og dermed – centrifuge, 
centrifuge – goddag Renæssance og slut på kirkens magt? 
 I hvert fald blev det begyndelsen til enden for 
det katolske magtmonopol. – Hvornår opfandt Gut-
enberg trykpressen med løse typer? 
 1400-tallet? 
 1440’erne. Det tog lige lidt tid, inden opfindel-
sen virkelig fik sat sig spor i sin samtid, men fra 1500 
og frem var Europa ikke længere det samme. 

Til det 2. korstog (1147-1149) blev 
deltagerne opflammet af Bernhard 
af Clairvaux’s brændende taler 
rundt omkring i Frankrig og Tysk-
land, ”tilintetgørelse eller omven-
delse af hedningene” lød hans op-
fordring, men det kunne ikke hin-
dre, at korstoget endte som én 
stor fiasko. 

I alt otte korstog fandt sted i de 
næste par hundrede år (til 1270), 
desuden lokkede det såkaldte 
”børnekorstog” (1212) tusinder af 
børn og unge til Marseille, - hvor 
snedige skibskaptajner tog sig af 
dem og solgte dem som slaver i 
Nordafrika.  

Kirkehistorie 
Martin Schwarz Lausten, 1997 

The Christian population of Egypt 
alone in 1200 was probably around 3 
million, and that takes no account of 
Ethiopia and Nubia, so the figures 
suggested for Africa probably under-
state Christian numbers by about half. 
The undercount for Asia may be just as 
serious. On balance, I would argue 
that at the time of the Magna Carta or 
the Crusades, if we imagine a typical 
Christian, we should still be thinking 
not of a French artisan, but of a Syrian 
peasant or Mesopotamian town-
dweller, an Asian not a European. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 
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 Fordi information kunne spredes så meget desto hurtigere? 
 Ikke mindst: konkurrerende information! Den memetiske spredning 
og mutationsmulighederne fik et helt nyt omfang. 
 Nu fik jeg så antydet at Rom blev delt i vest og 
øst, og derfor skal vi lige kigge næmere på Det by-
zantiske Rige.  
 Oprindeligt var Byzantion en græsk havneby 
ved Bosporrusstrædet, men inden Konstantin den 
Store fik fingre i den, gjorde den til en storstad og kaldte den Konstantin-
opel var den sygnet hen. 
 Byzans, Konstantinopel og Istanbul er én og samme by? 
 Ja, men til hver sin tid. 
 Det østromerske rige var både tættere befolket og rigere end det vest-
romerske, og den geografiske placering på sejlruten mellem Middelhavet og 
Sortehavet gav helt unike muligheder for handel. Derfor havde det også langt 
flere ressourcer til at modstå invasionsforsøgene fra germanere og hunnere 
end Det vestromerske Rige havde. Det byzantiske Rige havde endda styrke 
til at erobre en bid af Italien og det nuværende Tyrkiet samt hele det østlige 
middelhavsområde og Afrikas nordkyst. 
 Samme pubertære erobrertrang som alle de andre? 
 Præcis. Persien lykkedes det dem imidlertid ikke at erobre, i stedet 
mistede Byzans Nordafrika og Mellemøsten til muslimerne i 636. – Vi kom-
mer til islam lige om lidt. 
 Det byzantiske Riges magt svingede en del, især 
fordi splittelsen i vest og øst jo også gjaldt kirken. Rom 
var ensbetydende med den katolske kirke, Konstan-
tinopel var ensbetydende med den ortodokse kirke, 
og de kunne ikke udstå hinanden.  
 Pubertet i kirken? 
 Havde min gamle kælder været større, havde 
samtlige paver og patriarker passet lige ind! – Og de 
ville sikkert have have syntes at det var både bred 
ymer og knæhøj karse at gøre villavejene usikre på 
en boret knallert! 
 I 1054 indtrådte ”Det store Skisma”, hvilket vil 
sige at Paven i Rom og Patriarken i Konstantinopel gensidigt lyste hinanden 
i band, fordi de hver især mente at sidde inde med den Sande kristendom, 
og der kunne kun være én. Dermed var bruddet mellem vest og øst ende-
ligt, og da byzantinerne senere bad vesteuropæerne om hjælp til at bekæm-

Det byzantinske Rige 
395-1453  

I det 5. århundrede omfattede det 
Grækenland, Anatolien, Syrien, Palæ-
stina og Ægypten.  

Historisk Verdensatlas 
John Haywood, 1999 

Under det 4. korstog (1202-1204), 
”kræmmerkorstoget”, som især 
skulle tjene byen Venedigs han-
delsinteresser, erobrede man først 
den kristne by Zara i Dalmatien og 
derpå Konstantinopel, som blev så 
totalt udplyndret og ødelagt, og 
befolkningen massakreret, at det 
blev en af historiens største 
forbrydelser (…).  
Folk og kirke i den byzantinske 
kristenhed glemte aldrig denne 
rædselshandling, som var forøvet 
af deres kristne brødre fra Vesten. 
I århundreder stillede den sig 
hindrende i vejen for en udsoning 
mellem de to kirkesamfund. 

Kirkehistorie 
Martin Schwarz Lausten, 1997 
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pe seldjukkerne fra Tyrkiet, så svarede Paven igen ved i stedet at bruge 
ressourcerne på korstog i det hellige land.  
 I 1453 faldt Konstantinopel endeligt i muslimernes hænder, men i de 
mellemliggende århundreder havde det byzantiske rige haft Europas og 
Mellemøstens absolut rigeste kulturliv med både musik, literatur og arki-
tektur, og det var dem der havde holdt liv i de romerske kulturelle traditio-
ner og deres filosofi, hvilket i høj grad vil sige arven fra grækerne. 
 Og dermed er vi så nået frem til Muhammed, 
hans muslimer og deres imperium, så derfor spoler vi 
nu tilbage til Mekka år 622, hvor Muhammed var 
købmand. 
 Husker jeg rigtigt, hvis det også var købmændene i 
Sumer der opfandt billedskriften? 
 Uden købmænd, ingen teenageepoke! Penge, 
magt, religion, kommunikation – det har hele tiden 
hængt sammen. Det er bare os der lever i den vildfarel-
se at Handelshøjskolen og Teologisk Fakultet intet har med hinanden at gøre. 
 Takket være foragtcentrifugen? 
 Den har fuldstændigt vendt op og ned på vores verdenssyn! 
 Fra 620’erne forsøgte Muhammed at overbevise borgerne i Mekka om 
at der kun var én Gud, og at han selv var denne Guds sendebud. 
 Moses Hansen med krumsabel og turban? 
 Samt kasseapparat.  
 Dét troede indbyggerne i Mekka ikke på, og de var i øvrigt bange for 
at Muhammeds nye lære ville ødelægge byens gode navn og rygte, så de 
smed ham på porten.  
 Muhammed flygtede til Medina, og her foretog han sig hovedsagligt 
to ting: dels fortsatte han udviklingen af sin nye lære, dels røvede han mek-
kanernes handelskaravaner og blev aldeles velhavende, og for deres egne 
penge opbyggede han så en bande som i 630 kunne indtage Mekka, så han 
kunne få indbyggerne omvendt! 
 Så kan de lære det! 
 Nemlig!  
 Araberne havde altid ligget i evindelige stam-
mekrige, Muhammeds vision var at samle dem i ét 
rige, og de sidste to år han levede, lykkedes det ham at få omvendt en lang 
række af de arabiske stammer til islam. Efter hans død blev hans svigerfar 
Abu Bakr udpeget til at være hans efterfølger, og han omvendte så de ara-
biske stammer som Muhammed ikke selv havde nået.  

Islam 
600-tallet og frem 

Narrated Abu Huraira: Allah’s 
Apostle said ”How will you be when 
the son of Mary descends amongst 
you, and he will judge people by 
the Law of the Quran and not by 
the law of Gospel? 

The Hadith  

Et folk, som endnu tror på sig selv, 
har også endnu sin egen gud. I ham 
ærer det de betingelser, gennem 
hvilke det har bragt sig ovenpå, sine 
dyder – det projicerer sin lyst ved sig 
selv, sin magtfølelse over i et væsen, 
som man kan takke herfor.  
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 Samlet blev disse her krigerstammer en ufatte-
lig militær kraft, og da de først bevægede sig uden 
for den arabiske halvø, mejede de alt ned på deres 
vej.  
 Og erobrede hele Mellemøsten, Nordafrika og Spa-
nien på mindre end 100 år? 
 I første omgang erobrede de Persien og Det byzantinske Rige der net-
op havde udmattet hinanden i krig, og som derfor ikke kunne forsvare sig. 
– De persere som ikke ønskede at overgå til islam, flygtede og tog deres tro 
på Zarathustras lære med sig, og det er så deres efterkommere der er par-
serne i dag.  
 I Persien og Konstantinopel mødte araberne højkulturen og tog den til 
sig med glubende appetit!  
 ”So einige Dinge müssen wir auch haben!”? 
 Cocktailen krigertradition, højkultur og Koranens påbud om at læse 
og dermed en alfabetisering af de troende, gjorde islam til den rene kultur-
tornado. Desuden mødte de ikke nødvendigvis den store modstand, hvor 
de kom frem. Kirken var blevet dogmatiseret og tålte ikke modsigelse, hvil-
ket vil sige at alle de grupper som ikke troede på Gud på samme måde som 
Paven, men som alligevel befandt sig i det kristne område, de var slet ikke 
så uvenligt indstillet over for islams fremmarch! 
 Jøderne? 
 Blandt andre. Og eksempelvis monofysitiske 
kristne, arianske kristne, diverse rester af gnostikerne 
og andre kristne og ikke-kristne sekter. Islam accep-
terede andre monoteistiske trosretninger og forsøgte 
ikke at omvende folk. De blev blot chikaneret og be-
skattet højere end muslimerne, men i forhold til, hvad kirken plejede at 
udsætte folk for, var det slet ikke noget dårligt bytte. I længden medførte 
det dog at folk ofte konverterede til islam. Måske blev de reelt omvendt, 
måske blev de tvunget, måske ville de bare gerne være fuldgyldige med-
borgere og betale mindre i skat, og måske så de i sidste ende ikke den store 
forskel på dét de i forvejen gik og troede, og så på dét som islam stod for. 
 Summa summarum: år 720  havde muslimerne erobret hele området 
fra Pyreneæerne til Persien og udbredt islam.  
 Hele Spanien, Nordafrika og Mellemøsten? – På hvad, 100 år? 
 Noget i den retning. Derefter skete der tre store ting i islam: 
 For det første medførte de mange kulturmøder under islams storrige at 
memerne blev blandet, udfordret, muteret og udviklet på kryds og tværs, og  

 

Den, som er rig, vil give fra sig; et 
stolt folk har brug for en gud for at 
kunne ofre… Under sådanne forud-
sætninger er religion en form for 
taknemmelighed. Man er taknemme-
lig for sig selv; hertil har man brug for 
en gud. 

Antikrist 
Friedrich Nietzsche, 1888 

If Christians survived the Muslim con-
quests so successfully, then why are 
they such a small minority in the 
Middle East today? The answer must 
be sought in political events of the 
later Middle Ages, when interfaith 
relations were transformed, swiftly and 
horribly. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 
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dét satte gang i en veritabel videnskabelig og kultu-
rel eksplosion. Persisk, byzantinsk, græsk, babylo-
nisk og alexandrinsk viden og teknologi blev koblet 
med hinanden og udfordret af hinanden. Muslimer-
ne genopdagede den græske filosofi og blev førende 
inden for lægekunst, geografi, matematik og udvik-
ling af ny teknologi. Især Bagdad, Alexandria og 
Cordoba storblomstrede under islam. 
 For det andet opstod splittelsen mellem sunni- 
og shiamuslimer, hvilket handlede om, hvem der 
skulle være kalif over hele molevitten. Den strid kører fortsat. 
 For det tredje: da islam havde eksisteret i nogle hundrede år, forsvandt 
nysgerrigheden, og religionen blev dogmatiseret og forstenet. Ligesom den 
egyptiske kultur i sin tid havde udviklet sig til en selvfed kollos der var 
overbevist om at den ikke kunne lære noget nyt, og ligesom kristendommen 
gjorde, gik islam i stå. Fra 1100-tallet blev de nytænkende, reformvenlige og 
”moderne” muslimske teologer udmanøvreret af dogmatikere og mørke-
mænd, og fra 1200-tallet gik det støt ned ad bakke.  
 Så i vores jagt på, hvorfor verden ser ud som den gør, så er islams dogmatise-
ring i middelalderen en af forklaringerne? Og den turbulens som visse muslimer er 
i gang med at udsætte sig selv og andre for, er en modreaktion mod moderniteten? 
Det som islam mangler, er en reformation, ligesom den Luther lavede i kristendom-
men? 
 Ikke Luther. Nietzsche. – I øvrigt er der en fjerde ting som også har 
sat sig sine dybe spor i den muslimske verden, men som ikke var islamisk i 
sig selv, og det var at muslimerne fra 1200-tallet mistede deres militære 
magt mange steder. 
 I 1258 blev Bagdad erobret af mongolerne som 
nedslagtede mere end 200.000 mennesker, og det 
sendte så store chokbølger gennem den muslimske 
verden at de aldrig kom sig over det. – Mongolerne 
hærgede hele området fra Kina til Ungarn og har på 
ingen måde bidraget med egen nytænkning eller sat 
sig konstruktive kulturelle spor i de områder de 
erobrede. De var fantastiske ryttere, og det var stort 
set dét. Derudover ødelagde de en masse, plyndrede 
og slog en masse mennesker ihjel. De var et nomadefolk inde fra stepperne 
og havde ingen kulturelle, religiøse eller ideologiske ambitioner på nogen 
måde. De tog slaver lige som alle andre men behøvede ikke landarbejdere, 

 

During the middle ages, the Muslims 
who fought crusaders with swords of 
Damascus steel had an edge – a very 
high-tech one. Their sabres contained 
carbon nanotubes. 
From about AD 900 to AD 1750, 
Damascus sabres were forged from 
Indian steel called wootz. (…) 
The researchers think that the 
sophisticated process of forging and 
annealing the steel formed the 
nanotubes and the nanowires, and 
could explain the amazing mechanical 
properties of the swords. 

Secret’s out for Saracen sabres 
New Scientist, 18 November 2006 

Der var ingen former for fast bebyg-
gelse på stepperne. Selv vore dages 
nomader bor i telte, kaldet ”jurter”. 
Tilværelsen var barsk; når det var tid 
til at bryde op, blev alle, som var for 
gamle eller for syge til at rejse videre, 
ganske enkelt efterladt for at dø. 
Under sådanne betingelser skabtes en 
hårdfør, hensynsløs folkekarakter. 
Interne klankonflikter var en livsstil, 
især i tørketider med hård konkurren-
ce om de bedste græsningsarealer. 

Historisk Verdensatlas 
John Haywood, 1999 
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eftersom de ikke selv havde noget landbrug, så de tog håndværkere, kvin-
der og børn – en stor del af dem hovedsagligt med henblik på videresalg. 
Selvom de formentlig sagtens selv kunne finde ud af at bruge kvinderne. – I 
virkeligheden handlede deres imperium bare om at Djenghis Khan og hans 
efterfølgere var nødt til at holde deres krigere beskæftigede med nogle giv-
tige plyndringer for at kunne holde sammen på hæren.  
 Så her var virkelig tale om en rockerklub? 
 Også i den grad! Men derfor får du næppe Hells 
Angels til at kalde deres rockerborge for Xanadu.  
 Som i mit univers er en film med Olivia Newton 
John og en af Gibb-brødrene der kører rundt på rulleskøjter. 
 Og grunden til dét er formentlig at filmen 
handlede om et overmåde behageligt drømmeland, for det var dét Marco 
Polo oplevede da han besøgte Xanadu i slutningen af 1200-tallet. Xanadu 
var Kublai Khans overdådige sommerresidens midt ude i the middle of 
nowhere på de russisk-kinesiske stepper. – Nå, islam!  
 Samtidig med at mongolerne røvede og plynd-
rede sig gennem Iran, Irak og Syrien, mistede islam 
gradvist territorie i Spanien og blev fordrevet ende-
ligt fra den Ibiriske halvø i 1492.  
 Til gengæld overgik mongolerne til islam, og 
summa summarum: omkring år 1500 var islam ud-
bredt i hele Nordafrika inklusive Sahara og et stykke 
langs østkysten ned mod Ækvator, hele Mellemøsten, 
det nuværende Pakistan, store dele af Indien, og så hele det mongolske 
steppeområde.  
 Som vel så også nogenlunde er det muslimske om-
råde i dag? 
 Plus Indonesien som er verdens største muslim-
ske land i dag, og som gradvist var overgået til islam 
fra 13-1400-tallet og fremefter. – Inden vi er helt fær-
dige med islam, er der dog to imperier mere vi skal 
have med, fordi de har sat deres store fede fingeraf-
tryk på den verden vi lever i nu. Det første er seldjuk-
kerne, det andet er osmannerne. 
 Du definerer virkelig ”imperium” bredt, gør du ikke? 
 Jo. Men vi kan jo ikke lade være med at rende og herske over folk og 
pådutte dem vores memer! Og hvis de ikke tager imod frivilligt, så tvinger 
vi dem til det. Om det så er memerne og memplexerne der kæmper om de-

Middle Eastern Christians initially saw 
the Mongol invaders as potential 
liberators from the Muslim yoke, and 
they took the opportunity to revenge 
themselves on their Muslim conquer-
ors. The Mongol king who sacked 
Baghdad in 1258 had a Christian 
queen, and at her behest, the Mongols 
destroyed many mosques. 

There were prominent converts at the 
Mongol court (…), and it was quite 
feasible that the whole nation could 
be converted. Seeing glorious pro-
spects, the Western crusaders allied 
with these Asian invaders. Christian 
hopes culminated during the Mongol 
invasion of Palestine in 1260, which 
was led by a Christian Turkish warlord. 
This campaign ended though with the 
battle of ‘Ayn Jalut, where the Muslim 
Mamluk Turks won decisively. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 

In the meantime, the Mongols, like 
so many of the peoples who had 
come into contact with Islam, had 
begun to embrace it. At the dawn 
of the fourteenth century, Ghazan 
Khan Mahmud officially adopted 
Islam as the religion of the state, 
and for a time peace descended on 
the eastern portion of the Mongol 
empire. During this period the 
Mongols built mosques and schools 
and patronized scholarship of all 
sorts. 

http://www.islamicity.com 
/mosque/IHAME/Sec11.htm 

September 2008 
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res overlevelse, og vi blot er deres redskaber, eller det er os andre der er 
pubertære og har behov for at bekræfte os selv gennem at få andre til at 
ligne os, det kan du jo så fundere over. 
 Vi skulle snakke om den frie vilje senere, ikke? 
 Jo. Og mens jeg kan huske, hvad jeg gerne vil sige om seldjukkerne og 
osmannerne, så lad os gå videre med dem! 
 As you wish! – Kaffe? 
 Ja tak. – Og så skal det altså ikke tage for man-
ge timer, inden vi skal have frokost. Er du sulten?  
 Det begynder at nærme sig. Den mættede godt, cho-
koladebollen. 
 Ja, der var gods i den. – Så altså: seldjukkerne! 
 Hr. Seldjuk himself kom formentlig fra et om-
råde nær Aralsøen oppe i Usbekistan-området, og i 
slutningen af 900-tallet konverterede han til islam. 
Han blev stamfar til seldjukkerne som fra 1000-tallet 
spredte sig sydover og erobrede Persien, og som der-
efter erobrede stort set hele Anatolien. – Til byzanti-
nernes store fortrydelse, for det var jo der de var! Gud-
skelov for byzantinerne nåede seldjukkerne aldrig 
over Bosporrusstrædet. 
 I stedet erobrede seldjukkerne det hellige land 
og Egypten, og derfor var det reelt dem som Paven ønskede at komme til 
livs med sine korstog. – Det var de selv samme seldjukker som byzantiner-
ne forsøgte at få Paven til at hjælpe sig med at generobre Anatolien. 
 Paven ville hellere befri Jerusalem for seldjukker end Anatolien, hvor de kom fra? 
 Præcis. Centrum for seldjukkernes imperium var nu godt nok Ishfa-
han i Persien, men alligevel markerer seldjukkerne tyrkernes ankomst på 
verdensscenen.  
 Nå, ikke mere om seldjukkerne, for vi kan simpelthen ikke overkom-
me at gå i detaljer med samtlige imperier! 
 Jeg synes også at vi når at få så rigeligt med! 
 Ja. Men vi er slet ikke færdige endnu. Ikke en-
gang med muslimerne, for så var der også det andet 
store muslimske imperium: Det osmanniske Rige.     
– Har du hørt om dét? 
 I voksen alder, ja. Men jeg tror ikke at jeg nogensin-
de har hørt om det i skolen. Grækerne og romerne og Alex-
ander havde jeg dog trods alt hørt om. – Ikke at jeg kunne huske særligt meget af 

Seldjukkerne 
1000-agtigt – 1310  

Vor Gud er død hinsides hav, 
for vore synder grove, 
og fjenden tramper på hans grav, 
og alle kristne sove! 

Har ingen mer hans navn så kært, 
så lede synder sine, 
at han derfor det finder værdt, 
at tåle mindste pine! 

Har ingen lyst, har ingen mod 
til, gennem tyrkevrimlen, 
at kæmpe sig til Jordans flod, 
hvor end sig åbner himlen? 

Så lød til folk i tusindtal 
den franske paves tale, 
Og skarens røst: ”Det er Guds kald!” 
genlød i bjerg og dale! 

Da slog sig paven for sit bryst, 
og råbte: ”Ret fortolket, 
det er Guds kald, det er Guds røst, 
Som råber gennem folket!” 

 

Det osmanniske Rige 
1310-agtigt - 1922 

Med dette løsen går i slag,  
korsfolk! Til gravens ære! 
Til sejer da på kampens dag 
Guds engle jer skal bære! 

”Og svæver Karl den Stores ånd 
end over disse egne, 
før solen daler, hver en hånd 
vil sig med korset tegne! 
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det, men vi hørte om dem, det ved jeg. Osmannerne kan jeg vitterligt aldrig huske 
at have hørt nævnt! 
 Det siger en del om den europæiske selvforstå-
else og vores skolesystem, ikke? Du har muligvis 
hørt riget kortvarigt nævnt i forbindelse med Første 
Verdenskrig, men det kan du heller ikke huske? 
 Ikke det fjerneste. 
 Og hvis du endelig havde hørt om dem før da, 
så havde du formentlig hørt at de var både barbariske 
og blodtørstige, mens alle de europæiske og kristne 
erobrere var ædelmodige og dygtige. 
 Der var flere tyrkiske stammer som levede i det nuværende Tyrkiet, 
mens det var under seldjukkerne. Men i slutningen af 1200-tallet var der en 
høvding i det nordlige Tyrkiet ved navn Osman som var høvding for en af 
stammerne, og han havde smag efter mere! Derfor indledte han en hellig 
krig – lad os bare kalde det jihad – mod Det byzantinske Rige og fik også 
erobret Anatolien fra seldjukkerne, og derefter gav han sig selv titlen sultan. 
 Efter Osmans død i 1326 overtog hans søn, 
Orhan, magten, og ved hjælp af både militær magt 
og snedig politik, skaffede han osmannerne fodfæste 
et godt stykke ind i Grækenland og Balkan i 1353.  
 I de næste par hundrede år udvidede Det os-
manniske Rige sig stort set konstant, og omkring år 
1500 havde de erobret hele Balkan og Grækenland 
samt Sortehavets nordkyst, og var på vej mod Østrig-
Ungarn. I 1514 Erobrede de desuden Irak og bidder 
af Den arabiske Halvø, heriblandt Mekka og Medina, 
plus i 1516 Egypten samt hvad der lå på vejen.  
 De spredte sig i alle retninger? 
 Det gør imperier! 
 Osmannerne ville nemlig ikke nøjes med Bal-
kan, de ville have Wien, ville de! I 1526 besejrede de 
den ungarnske hær, og i 1529 stod de uden for Wien 
som de belejrede. – Når Luther skrev sit smædeskrift 
”Om Tyrken og Jøden”, så var det selvfølgelig, fordi 
han ikke kunne lide hverken tyrkere eller jøder i al almindelighed, men i 
særdeleshed i anledning af Wiens belejring.  
 Osmannerne holdt byen belejret i nogle uger, men de var ikke i stand 
til at erobre den, og derefter trak de sig en anelse tilbage.  

Så slog han ild af frankeflint, 
som tændte gallerskoven, 
så blussende man så fra klint, 
den vandre over voven! 

Og som de herrer fløj fra sal, 
så fulgte dem og svende, 
ej deres jævninger på val 
skal ses til verdens ende! 

Grundtvig 1842 
Fra: Dansk Skolesangbog 

Dansk Friskoleforening, ca. 1975 

I tiden fra 1500 til 1800 var Asien 
domineret af tre store islamiske stater: 
Osmannerne i Mellemøsten og på 
Balkan, safaviderne i Persien og 
mogulerne i Indien. Alle tre havde 
ambitioner om at oprette et islamisk 
verdensherredømme og var i konstant 
aktivitet for at udvide deres grænser. 
De var i evindelige indbyrdes skæn-
derier om, hvem af dem der var den 
egentlige hersker over den muslimske 
verden. 

Historisk Verdensatlas 
John Haywood, 1999 

Til at oplyse samvittigheden tjener det 
godt, at man er vis på, hvad Tyrken er, og 
hvad man efter Skriften skal regne ham for. 
(…) Stå derfor fast og vær forvisset om, at 
Tyrken visselig er djævelens sidste og 
værste raseriudbrud imod Kristus, med det 
slår han bunden ud af karret og udtømmer 
fuldstændig sin forbitrelse imod Kristi rige. 

Dr. Martin Luther’s  
Feltprædiken mod tyrken  

Marin Luther, 1530 
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 På det tidspunkt var Suleyman den Prægtige sultan i osmannerriget, 
og under ham nåede det sin største udstrækning. I 1522 tog han piraten 
Khayr-ed-Din – han er bedre kendt som Barbarossa – i sin tjeneste, og ved 
hans hjælp lykkedes det den prægtige sultan også at erobre både Libyen, 
Tunesien og Algeriet. 
 Den afrikanske nordkyst? 
 Og det er ikke bare for at trætte dig med tyrkere og pirater at jeg siger 
det her, for det kom nemlig til at få en afgørende betydning for Europas 
videre udvikling!  
 Suleyman sikrede sig nemlig herredømmet over Arabien, og dermed 
dominerede han hele det østlige Middelhav samt, hvad der var det væsent-
ligste: handelsruterne mellem Europa og Kina. Dermed blev europæerne af-
hængige af osmannerne for at kunne købe varer fra Kina, og dét huede ikke 
europæerne!  
 For så blev de kinesiske varer dyrere? 
 Præcis. Hvad der heller ikke huede europæerne var, da osmannerne 
igen – i 1683 – forsøgte at erobre Wien. Denne gang stod de kristne imidler-
tid sammen, og i fællesskab fik de overvundet osmannerne.  
 Ved fredsslutningen i 1699 måtte osmannerne afgive det meste af Un-
garn til Østrig, Ukraine til Polen og Peloponnesos til Venezia. Men ellers strak-
te Det osmanniske Rige sig fra Bosnien i vest til et stykke ind i Persien i øst. 
 Forventer du at jeg kan kuske alt det her? 
 Nej. Men jeg håber at du får et langt mere nuanceret billede af, hvor-
for verden p.t. ser ud som den gør. – Gør du det? 
 Afgjort. Jeg anede slet ikke alt det her! Specielt ikke at Barbarossa var i mu-
slimsk tjeneste. Jeg kan kun huske ham fra en af mine fætres tegneserier. 
 Jeg læste også om ham som dreng. – Uden at ane, hvem han var. 
 Nå, nu spoler vi så tiden tilbage til 1400-tallet 
og vender blikket mod Europa, samt konsekvenserne 
af alle de her imperiers gøren og laden og hele udvik-
lingen i Mellemøsten. Hvis vi havde haft vores com-
puteranimerede jordklode med det memetiske net-
værk hele vejen rundt, så ville vi nemlig nu kunne se 
at mutationshastigheden blev sagtnet betydeligt i det 
muslimske område fra 1400-tallet, mens den nærmest 
eksploderede i Europa, så snart Paven mistede 
monopolet på Sandheden. 
 Fordi Europa gik over til den sandhed der handler om sammenhæng mellem 
udsagn og verden, i stedet for den sandhed der gav følelsesmæssig religiøs mening? 

Europa 
1492-1918 

Colonial adventures have been blamed 
for many ills. Now we can add syphilis 
to the list. 
It appears that Columbus and his crew 
were responsible for introducing 
Europe to the bacteria that went on to 
become veneral syphilis, according to 
genetic evidence from Guyana. 

Columbus brought syphilis to Europe 
New Scientist, 19 January 2008 
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 Som var netop det modsatte af dét der skete med islam, da den be-
gyndte at blive dogmatiseret og forstokket. 
 Muslimerne kastede videnskaben over bord og sank ned i en udelukkende re-
ligiøs sandhed? 
 På den måde sætter man sig ikke i spidsen for udviklingen!  
 Det var flere ting som satte skub i europæerne, 
men én af dem var at osmannerne som sagt sad på 
handelsruten til Kina og gjorde alle de eftertragtede 
varer fra fjernøsten umådeligt dyre. Dét frustrerede i 
den grad de pyntesyge renæssancefyrster og deres 
adel!  
 Ind på banen træder så en kæk italiener ved 
navn Christopher Columbus som har fået den i virkeligheden ret simple idé 
at når Jorden er rund, så må man jo komme til Kina, hvis man sejler længe 
nok mod vest! 
 Opdagelsen af Amerika! 
 Europæerne opdagede en helt ny verdensdel 
som kunne koloniseres og udplyndres, og helt nye 
folkeslag som kunne nedslagtes, tortureres og om-
vendes til Vejen, Lyset og Sandheden. 
 Det bliver simpelthen for omfattende, hvis vi skal sidde og gennemgå 
udviklingen i Europas magtbalancer fra 1400-tallet og frem, samt hvem der 
koloniserede hvad fra 1500 og frem til vor tid – det er nøjagtigt lige så meget 
af et kludetæppe, som Mellemøsten havde været det 2.000 år tidligere – men 
derfor kan vi godt zoome ind på nogle af de kolonimagter som kom til at 
dominere resten af kloden, og den udvikling som er årsag til konflikterne i 
verden den dag i dag. Lige præcis vores imperie- og kolonimagtshistorie er 
om noget med til at definere, hvorfor verden ser ud i dag som den gør. – Så 
hvem var de største eller vigtigste kolonimagter? 
 England og Frankrig? 
 Plus Spanien og Portugal. Og Danmark for den 
sags skyld, vi har jo været kæmpe store og har været 
både kolonimagt og meget andet interessant i mel-
lemtiden. Der er stort set ikke dét forbryderregime vi 
ikke har samarbejdet med.  
 Nederlandene, Tyskland, Belgien Italien og Rus-
land burde vi også kigge nærmere på, men så bliver 
vi aldrig færdige, og så vidt jeg kan huske, så skulle 
du på besøg hos svigermekanikken i aften. 

Samtidig i Danmark: 
1492 Kong Hans stadfæster 30. maj 
magistratens ret til at oppebære et 
pund peber af enhver fremmed kræm-
mer, der opslår sin bod i København. 
Kræmmerne har over for Hansaen 
forpligtet sig til at leve i ugift stand, og 
”pebersvend” kommer til at betyde det 
samme som ungkarl. 

200 år senere i Danmark: 
1618 I København afsluttes en traktat 
med kejseren af Ceylons udsending, 
hollænderen Marcelis de Boshouwer. 
Traktaten forpligter Danmark til at yde 
den ceylonske fyrste militær hjælp 
mod portugiserne og giver til gengæld 
Danmark eneret på Ceylons handel. 

1620 Efter 18 måneders sejlads an-
kommer Ove Gjeddes eskadre til 
Ceylon, hvor kejseren overhovedet 
ikke er i stand til at indfri de løfter, som 
Marcelis de Boshouwer har givet. 
Roland Crappé har imidlertid reddet 
den pinlige situation. Efter en tapper 
kamp med en overmægtig portugisisk 
flåde forliste han med sit skib Øresund 
udfor østkysten af Forindien, og her 
har han formået naiken af Tanjore til at 
afstå et område på Koromandelkysten 
og byen Tarangambi (bølgernes stad) 
til Danmark mod til gengæld at få en 
årlig afgift fra den danske konge. Man 
går straks i gang med at opføre en 
fæstning Dansborg i byen, hvis navn 
europæiseres til Trankebar. Den bliver 
i de kommende århundreder hoved-
sædet for den danske kolonimagt i 
Asien.  
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 Så lad os bare tage samtlige europæiske fyrstendømmer styk for styk! 
 Lad os nøjes med Spanien, Portugal, England og Frankrig. Det burde 
være rigeligt til at illustrere den europæiske pubertet frem til Første 
Verdenskrig. – Efter dét skal vi nemlig have Nazityskland, Sovjet og USA 
med, og så skal vi have bagels med laks og cream-cheese! 
 Så vidt jeg husker, kunne du godt lide kapers? 
 Har du også købt kapers? Du er da bare en en-
gel! – Du er stadig sikker på at du ikke vil flytte ind? 
 Hvad gør jeg så, hvis de udskriver dig? 
 Så begynder du også bare at opføre dig nor-
malt. Så kan vi blive udskrevet sammen! 
 Og leve lykkeligt og spise bagels med laks og kapers til vores dages ende? 
 Du slipper fuldstændigt for din svigerfamilie! 
 Det lyder godt nok lovende. Men skulle vi ikke bare 
se at komme i gang med de der imperier og den europæiske 
pubertet? 
 Jo. Og vi skal se på, hvad det var der gjorde 
dem store og magtfulde og skabte dét Europa som 
du og jeg lever i i dag, og så vil jeg binde en sløjfe på 
hele denne her imperie- og pubertetssnak og give dig lidt at tænke over, 
mens vi spiser bagels med laks og kapers! 
 Jeg synes nu der er så rigeligt at tænke over! 
 Sandt! Men det skal jo ikke afholde os fra at fin-
de på noget mere! – Vi skal også have noget chokola-
de til kaffen på et tidspunkt. 
 Det kan jeg gå ud og hente, når vi har spist. 
 Lyder fornuftigt! 
 For 500 år siden var Kina verdens absolut førende stormagt, både hvad 
angår økonomi, videnskab og teknologi. Faktisk var de så langt fremme at 
der ikke var noget af dét europæerne gik og producerede som kineserne 
havde den fjerneste interesse i at købe. Al handel mellem Europa og Kina 
var ensbetydende med at der gik guld og sølv fra Europa til Kina, og varer 
fra Kina til Europa. 
 Hvad er det man siger: ”Der er intet nyt under 
Solen”? 
 Historien er – som vi flere gange har talt om – 
ufatteligt uopfindsom, når det kommer til stykket! – 
For 500 år siden sad osmannerne og araberne som sagt 
på handelsruten og var mellemmænd der tog sig klækkeligt betalt, i dag 

1625 Den naturaliserede hollandske 
købmand Jon de illum og hans 
interessenter erhverver kong 
Christians tilladelse til at oprette et 
dansk-afrikansk kompagni, der skal 
hente guld og elfenben hjem fra 
Guineakysten. Han opretter også et 
dansk-vestindisk handelskompagni. 

1636 Brødrene Gødert og Johannes 
Braem opretter på kongelige privilegier 
et nyt afrikansk kompagni, og i de 
kommende år anlægges flere danske 
handelspladser på Guineakysten. 
Trankebars guvernør roland Crappé 
forlader Indien efter 18 års virke i 
dansk kolonitjeneste. Under hans 
efterfølger Bernt Pessarts uduelige 
styre kommer den blomstrende koloni i 
rivende tilbagegang. 

1652 Københavns første vest-
indienfarer ”Fortuna” vender hjem med 
en værdifuld ladning fra ”de karaibiske 
ejlænder”. Turens heldige udfald giver 
stødet til oprettelse af et Karaibisk 
Compagnie, der blandt sine stiftere 
tæller Jon de Willum og den køben-
havnske borgmester Hans Nansen.  

1666 St. Thomas i Vestindien erklæ-
res for dansk besiddelse, og den 30. 
marts hejses Dannebrog over den 
herreløse ø. Guvernøren Erik Smed 
dør allerede i juli, men præsten Kjeld 
Jensen Slagelse lader øens europæ-
iskfødte beboere aflægge troskabsed 
til den danske krone. 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

180 

sidder araberne på olien og kan i høj grad regulere verdenshandelen efter 
forgodtbefindende. I 1400-tallet havde Mellemøsten og islam altså nok haft 
deres storhedstid og var ikke, hvad de havde været, men hvis Europæernes 
pyntesyge og lækkersult skulle tilfredsstilles, så var vi afhængige af dem. 
 I Indien havde der været højkultur i et par år-
tusinder, og inderne havde især krydderier som euro-
pæerne var sultne efter. 1400-tallets mennesker var 
lige så madglade og forlystelsessyge som vi er, og det 
var lige så hipt dengang som nu at spise spicy – ikke 
alene fordi krydret mad smagte godt, men også fordi 
det var så tæskedyrt på grund af den lange transport.  
 Opdagelsen af Amerika i 1492 betød Europas indtog på verdenssce-
nen, og det kom til at lægge grunden til den verdensorden vi kender i dag.  
 Og som er ved at ændre sig radikalt? 
 Sådan går det. 
 Portugiserne var i slutningen af 1400-tallet be-
gyndt at sejle ned langs den afrikanske vestkyst i 
drømmen om at sejle syd om Afrika og finde en søvej 
til Kina og Indien ad den vej. Der var jo ingen der 
anede, hvor stort hverken Afrika eller Det indiske 
Ocean var. I 1480’erne kom portugiserne helt til Guldkysten, og dét var no-
get af en præstation, både hvad angår skibsbyggeri og sømandskab.  
 Det har virkelig været nogle vovehalse der tog af sted? 
 Det må vi bestemt antage! Men det var dog en sejltur, hvor man 
kunne regne med at følge en kystlinje hele vejen. 
 Anderledes var det med dét vovede forslag som Columbus fremsatte. 
 At sejle mod vest, indtil man stødte ind i Indien? 
 Marco Polo var i Kina i 1270’erne, og hans rej-
seskildringer med oplysninger om både geografi, øko-
nomi og kultur udkom i 1298. Der var bare ikke rig-
tigt nogen der tog dem seriøst; de blev betragtet som 
skrøner i lang tid. Der har formentlig været europæ-
ere som i de efterfølgende århundreder rejste til Kina ad landvejen, og nogle 
af dem har da nok også noteret sig nogle geografiske optegnelser og stjerne-
billeder undervejs, men alt i alt, så har europæerne i slutningen af 1400-tal-
let næppe haft verdens mest præcise opfattelse af, hvor Kina og Indien lå 
rent geografisk, eller hvor stor kloden var. Japan havde de hørt om, men 
derudover havde de jo ikke den fjerneste idé om eksistensen af hverken Ma-
laysia, Indonesien, Vietnam eller ret meget andet ude på de kanter.  

1668 Kolonisationen af den vest-
indiske ø St. Thomas må atter 
opgives. Mange af kolonisterne er 
døde, og de øvrige generes uafbrudt 
af engelske kapere. Størstedelen af de 
overlevende rejser hjem til Danmark, 
og i de følgende år bliver St. Thomas 
tilholdssted for sørøvere.   

Danmarks Historiens  
Hvornår skete det? 

Spanien og Portugal 
Nothing brings a prince more 
prestige than great campaigns and 
striking demonstrations of his 
personal abilities. In our own time 
we have Ferdinand af Aragon, the 
present king of Spain. (…) 

He was able to sustain his armies 
with money from the Church and 
the people, and, by means of that 
long war, to lay a good foundation 
for his standing army, which has 
subsequently won him renown.   
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 For slet ikke at tale om Amerika? 
 Der unægtelig kom som lidt af en overraskelse! 
 Columbus’ idé var jo i og for sig ret simpel: Jorden er rund, og hvis vi 
sejler mod vest, må vi før eller siden komme til Østen. – Og nej, europæerne 
mente ikke at Jorden var flad i 1400-tallet! Ikke de dannede mennesker i hvert 
fald, men der skal nok have været en skibsdreng eller to – og formentlig og-
så et par garvede sømænd – som har været ualmindeligt glade da der duk-
kede fastland op i horisonten og ikke blot et gigantisk, bundløst vandfald. 
 I Italien, hvor Columbus oprindeligt kom fra, 
kunne han ikke finde sponsorer til sin vilde idé og 
heller ikke i England eller Portugal, hvor han også 
forsøgte, men den spanske Kong Ferdinand og hans 
hustru Isabella – som på samme tid var i gang med at 
fordrive både muslimer og jøder fra den Ibiriske 
Halvø – sagde ja tak og finansierede den lille flåde 
som Columbus sejlede af sted med. Derfor blev det dem der kom til at høste 
udbyttet af alt det guld og sølv han og hans mænd fandt. 
 Surt for de andre! 
 Så kan de lære det, kan de!  
 Det rygtedes hurtigt at der var rigdomme at 
hente, og andre spaniere fik samme idé. De mange 
tyvekoster satte skub i Spaniens økonomi, og i 1530 
var Spanien det rigeste kongedømme i Europa. Det 
betød både flere krige – fordi de nu havde råd til at 
føre krig – og en generel opblomstring af økonomien 
i Europa, fordi alt det hjembragte guld og sølv med-
førte at der kom penge i omløb. Desuden blev varer-
ne fra Asien faktisk billigere!  Det lykkedes nemlig 
ret hurtigt at finde resten af søvejen til Kina. 
 I 1520 var spanieren Magellan sejlet yderligere 
vestover, ned langs Sydamerikas østkyst, over Stillehavet og til Filippiner-
ne. Her blev han desværre dræbt, men hans lille flåde fortsatte under ledel-
se af Juan Sebastian de Cano over det Indiske Ocean til Kap det Gode Håb, 
og derfra op og hjem til Spanien. De Cano havde med andre ord sejlet Jor-
den rundt som den første i verden, og det gav ikke alene billigere kinavarer, 
det rykkede også ved europæernes verdensbillede. 
 Dermed lå verden stort set åben for europæerne, både i geografisk og 
i erkendelsesmæssig forstand. Datidens europæere må have hørt nyheden 
med samme ærefrygt og vantro som da vi andre så månelandingen i 1969.  

In addition, in order to be able to 
undertake even greater campaigns, 
still making use of religion, he 
turned his hand to a pious work of 
cruelty when he chased out the 
Moriscos and rid his kingdom of 
them; there could not have been a 
more pitiful or striking enterprise. 

Under the same cloak of religion he 
assaulted Africa; he started his 
campaign in Italy; he has recently 
attacked France. Thus he has al-
ways planned and completed great 
projects, which have always kept 
his subjects in a state of suspense 
and wonder, and intent on their 
outcome. And his moves have 
followed closely upon one another 
in such a way that he has never 
allowed time and opportunity in 
between times for people to foster 
conspiracies against him. 

The Prince 
Niccolò Machiavelli, o. 1513 
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 ”Hvor var du, første gang du hørte at de Cano har sejlet Jorden rundt?”? 
 De har sikkert lige skullet have det bekræftet hos præsten eller en an-
den respektabel person, før de har troet på det.  
 Opdagelsen af Amerika betød selvfølgelig den 
rene jammer og elendighed for de indfødte, både hvad 
angår plyndringer, målrettet udryddelse og europæ-
ernes medbragte sygdomme som de ikke havde no-
gen modstandskraft over for. Og for de overlevende 
betød kirkens engagement måske nok at de blev be-
skyttet mod de værste conquistadorer og fik lov at overleve, til gengæld 
blev de tvangskristnet og fik ødelagt deres kultur. 
 ¨ Jagten på ædelmetaller betød desuden at spa-
nierne og portugiserne brugte de indfødte som slaver 
i minerne, og at slaverne bukkede under i hobetal. 
Omkring år 1600 var både azteker, inkaer og andre 
sydamerikanske folkeslag halveret. På de caribiske øer uddøde lokalbefolk-
ningen totalt.  
 Og så begyndte de at importere slaver i stedet? 
 Kan du så med din revolutionære barnelærdom 
huske, hvilket årstal slavehandelen begyndte? 
 Årstal blev anset for at være småborgerligt. Vi byg-
gede negerhytter i papmaché og spillede rollespil. 
 De første slaver fra Afrika blev hentet allerede i 1517, men det løste 
ikke spaniernes behov for arbejdskraft, og i øvrigt var der mangel på span-
ske kolonister, fordi der var befolkningsmangel i Spanien. Så det kneb altså 
med at få den spansk-amerikanske økonomi til overhovedet at fungere, da 
det første gold-rush var overstået.  
 Ud over Sydamerika satte spanierne sig på dét der i dag er Mexico og 
Californien, og på den anden side af Stillehavet snuppede de Philippinerne.  
 Portugiserne sad på Brazilien og oprettede kolonier i Angola og Mo-
zambique og så etablerede de en handelsstation i Macau i Kina. 
 De nåede kloden rundt? 
 Og det var de øvrige europæere også på vej til!  
 Englænderen John Cabot kom til New Found-
land i 1497 – forestil dig: kun fem år efter Columbus’ 
tur til Amerika! 
 Det har virkelig rykket, dér i slutningen af 1400-
tallet? 
 Jeg tror slet ikke at vi kan forestille os, hvilken  

Tilbage til andedammen:  
1671 Det kongelige octoyerede Dan-
ske Vestindiske Compagnie får Chris-
tian 5.s stadfæstelse og ret til at tage 
St. Thomas i besiddelse. Kongen af-
giver to orlogsskibe til den forestående 
ekspedition og udnævner den 33-årige 
Jørgen Iversen Dybbøl til guvernør. 

1672 Det danske flag hejses på ny 
over St. Thomas. Den engelske guver-
nør i Vestindien Oberst Stappleton 
protesterer mod besættelsen, men 
den danske gesandt i London får 
protesten tilbagekaldt. 

1673 Danskerne i Vestindien begyn-
der at indføre negerslaver til markar-
bejdet i plantagerne. Det første slave-
skib tilhører det nyoprettede Dansk-
afrikanske Compagnie og kommer fra 
Guineakysten med 103 negre. 

England  
1683 Undervejs til Vestindien gør be-
sætningen på fregatten Havmanden 
mytteri. Guvernøren på St.. Thomas 
Jørgen Iversen Dybbøl befinder sig 
om bord. Han bliver kastet i havet 
sammen med sit spæde barn, og hans 
hustru voldtaget. Flere skibsofficerer 
og koloniembedsmænd deler hans 
skæbne. De øvrige landsættes på en 
øde ø i Azorerne. Fregatten medfører 
100 straffefanger samt 20 kvinder, der 
var dømt for prostitution.  
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totalomvæltning der har været. – Eller måske er det 
netop dét vi kan, når vi sammenligner med vores 
egen turbulente tid. 
 De har oplevet omvæltningerne som lige så uover-
skuelige som os andre? 
 Selv hvis opdagelserne havde været uden alt 
det guld og sølv som blev bragt med hjem, ville der 
ikke have været noget at sige til at Renæssancen brød 
ud i fuldt flor i løbet af 1500-tallet. 
 Det har provokeret folk til at tænke nyt? 
 Det har rokket fuldstændigt ved en masse vante forestillinger, og i 
processen med at få hold på dét, er det kun helt naturligt at alle mulige tan-
ker og nye idéer er spiret frem.  
 Reformationen? 
 Luther havde været en bitter lille munk i en ubelyst afkrog af histori-
en, hvis det ikke havde været for Christopher Columbus. 
 Men for lige at vende tilbage til englænderne, 
så var det først i 1607 at de fik grundlagt en koloni der 
kunne klare sig og køre rundt, nemlig Virginia. Og da 
dét først var lykkedes, bredte de sig op og ned ad hele 
østkysten. Mest kendt er godt nok ankomsten af skibet 
Mayflower i Massachusetts med de første ”pilgrim-
me” i 1620, men Virginia var altså først! 
 Det er på grund af dem amerikanerne fejrer Thanks-
giving? 
 Det er det faktisk. Selvom traditionen ikke 
stammer helt fra 1620 som mange vist nok går rundt 
og tror. En interessant ting ved de første bosættere 
som ankom med Mayflower, er at de inden de nåede 
kysten, forfattede ”The Mayflower Compact”. Og 
hvad er så dét? Jo, det er faktisk det allerførste vest-
europæiske tilløb til konstitutionelt folkestyre i nyere 
tid. 
 Det hører man jo ikke meget om… 
 Ikke i Europa. Men jeg går ud fra at de ameri-
kanske skolebørn gør. Nybyggerne var jo engelske 
undersåtter, men kongen var tilpas langt væk til at de 
var nødt til selv at stå for den daglige ledelse af deres 
samfund. 

 

Mytteriet efterfølges af drikkeorgier, og 
en hollandskfødt styrmand narrer 
herunder de navigationsukyndige 
mytterister og fører skibet tilbage til 
danske farvande. Forbryderne 
pågribes og bliver senere straffet 
grumt. Hovedmanden, den 
københavnske bådsmand Jokum 
Gullichsen bliver knebet i brystet med 
gloende tænger og får den ene hånd 
hugget af, før mestermandens økse 
skiller hans hoved fra kroppen.  

Danmarks Historiens  
Hvornår skete det? 

Kaj Petersen, 1985 

In the name of God, Amen. We whose 
names are underwritten, the loyal 
subjects of our dread Sovereign Lord 
King James, by the Grace of God of 
Great Britain, France and Ireland, King, 
Defender of the Faith, etc. 
Having undertaken, for the Glory of 
God and advancement of the Christian 
Faith and Honour of our King and 
Country, a Voyage to plant the First 
Colony in the Northern Parts of Vir-
ginia, do by these presents solemnly 
and mutually in the presence of God 
and one of another, Covenant and 
Combine ourselves together into a 
Civil Body Politic, for our better order-
ing and preservation and furtherance 
of the ends aforesaid;  and by virtue 
hereof to enact, constitute and frame 
such just and equal Laws, Ordinances, 
Acts, Constitutions and Offices, from 
time to time, as shall be thought most 
meet and convenient for the general 
good of the Colony, unto which we 
promise all due submission and obedi-
ence. In witness whereof we have 
hereunder subscribed our names at 
Cape Cod, the 11th of November, in 
the year of the reign of our Sovereign 
Lord King James, of England, France 
and Ireland the eighteenth, and of 
Scotland the fifty-fourth. Anno Domini 
1620 
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 I løbet af de næste par hundrede år spredte englænderne sig stort set 
over alt på kloden, blandt andet bed de sig fast i Indien, fra 1713 kastede de 
sig for alvor over den afrikanske slavehandel, og i 1788 oprettede de en 
straffekoloni i det nuværende Sydney i Australien. 
 The Sun never sets on the British Empire? 
 Efterhånden gjorde den ikke.  
 De forenede Stater løsrev sig som bekendt i 1776, men englænderne 
beholdt Canada, snuppede resten af Australien samt New Zealand fra de 
indfødte, og så satte de sig på en del af Guldkysten, og i 1849 annekterede 
de endeligt både Sind- og Punjab-provinserne i Indien. 
 Vi går hurtigt frem her, hva’? 
 Jeg vil jo ikke være årsag til at du ikke ser din 
kære svigermor i aften. 
 Tak. 
 Ingen årsag! 
 Ved Første Verdenskrigs begyndelse sad Eng-
land desuden på Egypten, Sudan, nogle gode bidder 
af Afrika, den sydlige del af den arabiske halvø, hele Indien, Burma, Malay-
sia og Salomon Øerne. Til gengæld havde både Canada og Australien fået 
selvstyre inden for Imperiet.  
 De europæiske krige – blandt andet Tredive-
årskrigen og Napoleonskrigene – spillede naturligvis 
ind på alt dette her, men koloniseringen af verden 
var i sig selv et europæisk kapløb.  
 Mellem England, Tyskland, Frankrig, Nederlandene og Danmark?  
 Og Portugal og Spanien og alle andre autono-
me europæiske stater med en flådehavn. Hvor tror 
du vores velstand og alt indholdet i vores museer 
stammer fra? Hm? 
 Hvis man skal sammenfatte, så tror jeg at man i 
grove træk kan sige at Europas krige i slutningen af 
1500-tallet og gennem 1600-tallet handlede om fyr-
sternes kamp for at løsrive sig fra Vatikanet og der-
med få ubetinget råderet over alt dét de stjal rundt 
omkring uden at skulle sende betragtelige dele af rovet til Rom. På overfla-
den kom det til at ligne krige om religion; magtkampen mellem katolikker og 
protestanter, men reelt har det handlet om penge og magt. Krigene i 1700-
tallet samt napoleonskrigene frem til 1815 handlede så om, hvilke autonome 
nationer der skulle have hvilke kolonier, og i resten af 1800-tallet drejede de 

Danskerne igen: 
1685 Som følge af moderlandets 
svigtende interesse for de afrikanske 
kolonier har den danske guvernør på 
Guineakysten været nødsaget til at 
låne penge hos englænderne. For 
disse pengelån måtte han sætte fortet 
Frederiksborg i pant, og da han ikke 
kan betale på forfaldsdagen, overtager 
englænderne det danske fort. 

1622 indfødte amerikanere nedslagter 
350 nybyggere i Jameston som hævn 
for, at man har taget deres land. 

Resten af Europa 

1686 Søetatens fiskal Mikkel Mik-
kelsen ankommer med en orlogsfregat 
til St. Thomas for at undersøge forhol-
dene i den vestindiske koloniadmini-
stration. Guvernøren, den jødiske 
købmand Gabriel Milan, har ikke rent 
mel i posen og prøver at få øens 
plantere og fortets besætning til med 
magt at hindre fregattens mandskab i 
at gå i land. Det lykkes dog ikke, og 
Mikkel Mikkelsen lader guvernøren 
arrestere. Han bliver sejlet hjem til 
København og senere henrettet. 
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europæiske krige sig om kongernes kamp for at bevare monarkiet i stedet  
for at lade befolkningerne få medindflydelse. 
 De skulle ikke risikere at afgive deres magt til demo-
kratiet? 
 Fandeme nej!  
 Frem til Første Verdenskrig satte franskmæn-
dene sig på det meste af Nord- og Vestafrika, Mada-
gascar og Indokina – hvilket vil sige Vietnam, Cambodia og Laos.  
 Italienerne snuppede Libyen og Eritrea plus noget af Somaliland. 
 Nederlandene havde ved Første Verdenskrigs 
udbrud dét der hed Hollandsk Ostindien, hvilket vil 
sige Sumatra, Borneo og Java. 
 Tyskerne havde nået at slå kløerne i Cameroun, 
et stykke Østafrika og Tysk Ny Guinea ude i Stille-
havet. 
 Europa havde simpelthen delt verden mellem sig? 
 Virkelig, altså! 
 Belgien er et interessant fænomen, fordi den belgiske regering ikke 
mente at det var i Belgiens interesse med kolonier. Kongen var dog dybt ue-
nig, og da han var umådeligt velhavende, så koloniserede han Congo som 
privatperson. 
 Og det blev ét af de blodigste kolonistyrer? 
 De andre har nu ikke stået tilbage på nogen 
måde, men ja, Belgiens underkuelse af congoleserne 
var absolut modbydelig og brutal. 
 Og det var vores egen slavehandel og kolonisering ude i verden også?  
 Der er ikke noget sted vi har været – hverken 
os eller de andre europæere – hvor folk ikke har for-
søgt at gøre oprør. Og hvis vi ikke kunne underkue 
dem, kunne vi manipulere dem eller slå dem ihjel.  
 Om europæerne fik krudtet fra kineserne eller 
araberne afhænger lidt af, hvor man kigger hen. Den  
første gang krudt omtales i Europa, var i Frankrig og 
England omkring 1340, og osmannerne brugte fak-
tisk kanoner til at erobre Konstantinopel. De første 
par århundreder var krudtet imidlertid slet ikke den 
militære fordel som man skulle tro, fordi mange af de 
allerførste kanoner – og senere geværerne – eksplo-
derede ved affyringen og dræbte dem der skød, i ste-

1693 På Guineakysten overrumpler 
negerhøvdingen Assemoni og hans 
akvambokrigere ved en list det danske 
fort Christiansborg og myrder besæt-
ningen. Fra et nærliggende hollandsk 
fort er man passivt vidne til massak-
ren. Den hollandske kommandant 
bekvemmer sig dog til at huse de få 
danske, der undslipper blodbadet. 

 
1694 To danske fregatter ankommer til 
Guineakysten, og negerhøvdingen 
Assemoni rømmer derefter Christians-
borg. Fortet får en ny garnision af 
frivillige fra skibenes besætninger. På 
hjemrejsen kommer fregatterne i Gui-
neabugten i kamp med en sørøver-
flåde, og efter en heftig artilleriduel 
bliver de to underbemandede danske 
skibe entret og erobret af piraterne. 

1707 Det danske slaveskib Chris-
tianus Quintus sejler fra Guineakysten 
til St. Thomas i Dansk Vestindien med 
o. 450 negerslaver. Yngste skibsdreng 
om bord er Peter Wessel, den senere 
Tordenskjold. 

1708 Guvernøren i Trankebar John 
Hassius arresterer lederen af den lu-
therske mission Ziegenbald og holder 
ham fængslet i fire måneder. Koloni-
ens ledelse ser med megen uvilje på 
det kristne missionsarbejde blandt den 
indfødte underklasse og gør alt for at 
genere missionærerne.  
Accra-negrenes landsbyer omkring det 
danske fort Christiansborg på Guinea-
kysten angribes af akwamu-kongen 
Aquanto. Fortets kommandant Lygård 
nægter at yde accraerne beskyttelse 
og overværer koldsindigt, at de vilde 
akwamukrigere massakrerer dem lige 
uden for Christiansborgs mure. Hans 
optræden vækker så stor harme, at 
han til sidst må nedlægge komman-
doen og forlade Afrika. 
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det for dem der blev skudt på. Desuden var krudtet hamrende dyrt at frem-
stille, det samme var kuglerne, og dertil kom at krudtet ikke måtte blive 
vådt og derfor var vanskeligt at opbevare forsvarligt.  
 Men da man først fik styr på teknologien, så 
vendte det selvfølgelig op og ned på alt, fordi solda-
terne ikke længere var beskyttet på afstand, og det 
krævede ekstra tykke mure i byernes forsvarsværker, 
så det blev dyrere at bygge forter og byer som man 
ikke kunne skyde igennem. Desuden kunne et par 
fregatter med kanoner ligge trygt ude på havet og 
bombardere havnebyer, uden at byerne kunne stille 
noget som helst op, hvis de ikke selv havde tilsvaren-
de kanoner, og det havde de færreste. Specielt ikke de steder ude i verden, 
hvor europæerne gerne ville grundlægge kolonier. 
 Resten af verden var bevæbnet med bue og pil? 
 Eller kastespyd.  
 Hele koloniseringsbølgen udsprang af portu-
gisernes overlegne skibe og blev understøttet af både 
Renæssance, Oplysningstid og krudt. Den hjemhen-
tede rigdom medførte en nærmest eksplosiv tekno-
logisk og videnskabelig udvikling, og det var selvføl-
gelig dét som også satte sig spor i imperiebyggeriet: 
navigation, skibsbyggeri, kortlægning, våbenmageri, alle de teknologier 
som skulle til for at erobre verden. 
 Og som gjorde at det stadig er os der sidder på det 
meste af den i dag?  
 Det kom jo ikke af ingenting.  
 I 1800-tallet var det især tre teknologier som 
gjorde at englænderne og dernæst resten af Europa og Amerika kom til at 
sætte fingeraftryk på verden:  
 Den første jernbane åbnede i England i 1825, og 
efterhånden anlagde briterne også jernbaner ude om-
kring i deres kolonier, og på den måde fik de både 
mulighed for bedre varetransport og transport af sol-
dater, når de indfødte ikke ville som briterne ville. 
 Den der ejer infrastrukturen, har magten? 
 Fra Akkad til Arriva.  
 Dampskibet var den næste store opfindelse som forbedrede europæer-
nes adgang til verden. Fra 1840 var der regelmæssige afgange over Atlanten, 

1733 Et stort slaveoprør bryder ud på 
St. Jan i Dansk Vestindien. En flok 
negerslaver overlister i november det 
lille fort Frederikshavn og massakrerer 
besætningen, hvilket bliver signalet til 
et frygteligt blodbad på øens hvide 
befolkning. Plantagerne går op i luer, 
og de blodtørstige slaver skåner 
hverken kvinder eller børn. Budskabet 
om rædslerne når St. Thomas i nat-
tens løb, og næste morgen går de før-
ste tropper i land på Duurloo-pynten, 
hvor de overlevende har forskanset 
sig. 

Men negrene trækker sig tilbage til 
øens bjergrige indre, hvis klippehuler 
og dybe slugter gør det næsten umu-
ligt at komme de desperate oprørere til 
livs. 
Først efter et halvt års forløb er øen så 
renset, at man kan tage fat på genop-
bygningen af de brændte og plyndrede 
plantager. De sidste oprørere lokkes 
frem fra deres skjulesteder med et 
løfte om pardon, men de bliver allige-
vel henrettet. En del dømmes til at 
arbejdes ihjel. 

1746 Et mindre slaveoprør bliver slået 
ned på St. Croix i Dansk-Vestindien. 
1759 En ny slaveopstand finder sted 
på St. Croix i Dansk-Vestindien. 
Oprørerne straffes med hængning, 
tortur og pisk. 

1792 En kongelig forordning af 16. 
marts forbyder al handel med 
negerslaver i Danmark og dets 
oversøiske besiddelser. Forbudet skal 
træde i kraft i 1802, og Danmark er 
den første koloniejende magt i verden, 
der afskaffer negerhandelen. (…) 
I overgangsperioden yder staten store 
lån til planterne i Dansk-Vestindien, så 
disse kan nå at forsyne sig med et 
rigeligt antal slaver, før handelen 
ophører. 
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og sejltiden kom ned på to uger. Det var absolut med til at sætte skub i an-
tallet af immigranter. Desuden gjorde det det muligt med en endnu større 
transport af tyvekoster fra alverdens afkroge.  
 Den tredje og sidste ting – og så er vi tilbage ved massekommunika-
tionen – var telegrafen som blev opfundet i 1833 og morsealfabetet i 1834. I 
1866 blev det muligt at telegrafere på tværs af Atlanten, i 1870 etablerede bri-
terne telegrafforbindelse mellem England og Indien, og i 1872 til Australien. 
 De fik monopol på memspredningen? – I hvert fald 
den hurtigste af den. 
 Også i den grad! I 1914 sad europæerne på det 
meste af verden, Det britiske Imperium dækkede en 
femtedel af Jordens overflade, og en fjerdedel af 
verdens befolkning var under den britiske krone. 
 I Europa betød udviklingen at landbobefolk-
ningen blev arbejdsløs og søgte ind mod byerne. 
Samtidig gik mange håndværk over til industriel produktion, og folk levede 
under kummerlige forhold. Alt i alt betød det at Europa fik et sultent 
befolkningsoverskud som havde behov for Lebensraum. 
 Masseudvandringen til USA og Australien? 
 Ikke mindst i de perioder, hvor høsten slog fejl, og alternativet var at 
dø af sult. Det havde folk gjort før, men nu var der frodige steder at tage hen. 
 Bortset fra at der boede nogle andre? 
 Nu ikke hænge sig i ”petitesser”, vel! 
 Fra 1815 til 1914 udvandrede 40 millioner euro-
pæere, og havde de ikke gjort dét, så skulle de og de-
res efterkommere have haft europæiske mad hver dag, 
plus de skulle have deltaget i både Første og Anden 
Verdenskrig, og så er det slet ikke sikkert at du og jeg 
kunne sidde her om lidt og mæske os i laks og cream-
cheese. 
 Som vi begge uafhængigt af hinanden har hentet kendskabet til i New York. 
 På et tidspunkt, hvor transporttiden over Atlanten var nået ned på 
omkring seks timer plus indtjekning, fingertrykstagning, krydsforhør og 
udfyldelse af papirer vedrørende forsvundet bagage. – Og bagefter skal vi 
have både kaffe og chokolade fra de gamle kolonier. 
 Årene fra midten af 1800-tallet til midten af 1900-tallet var den periode, 
hvor europæerne gav sig selv og hinanden demokrati og menneskerettig-
heder, men den form for friheder mærkede man ikke meget til i kolonierne. 
 Løsrivelseskampene fortsatte helt op i 1950’erne og 60’erne? 

 
1850 Danmark sælger forterne på 
Guineakysten samt alle andre besid-
delser, ejendomme og territorialrettig-
heder til England for 10.000 pund ster-
ling. Forterne havde adskillige gange 
været udbudt til salg, men englænder-
ne fandt prisen for høj. Oprindeligt 
havde den danske regering tænkt sig 
285.000 pund sterling. 

Danmarks Historiens  
Hvornår skete det? 
Kaj Petersen, 1985 

Selvom de Forenede Staters regerings-
repræsentanter også røg Piben, når 
fredstraktater blev underskrevet, så 
anså de tilsyneladende ikke de høj-
tidelige løfter, der blev afgivet med 
Piben for at være hellige. Mere end 
370 traktater blev indgået mellem de 
Forenede Stater og de indianske stam-
mer, og de Forenede Stater brød hver 
eneste af dem. 

Vinden er min moder 
Bear Heart, 1986 
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 Første Verdenskrig ændrede ikke på den europæiske imperialisme – 
nærmest tværtimod, sejrherrerne delte rovet uden at skænke de kolonise-
rede folk en tanke! – og Anden Verdenskrig bidrog kun indirekte. 
 Til at demokratiet blev spredt? 
 Med Japan som eneste undtagelse: her gjorde amerikanerne alle de 
rigtige ting for at få det indført. 
 Ikke set før, ikke set siden? 
 Det lykkedes også meget godt i Tyskland efter Anden Verdenskrig, 
da de fik Marshall-hjælpen. Men de havde jo også eksperimenteret med 
øvelsen før, om man så må sige. Om end det kom til at gå så grueligt galt.  
 En ting som i øvrigt er interessant ved både Første og Anden Ver-
denskrig i imperiesammenhæng, er at begge krige handlede om at de øvri-
ge europæere ikke ville tillade Tyskland at blive et imperium. 
 Nu hvor alle de andre var det? – Og havde været det i århundreder? 
 Tyskland plejede at være en række småstater 
plus Preussen, men ved sejren i den fransk-tyske krig 
i 1871 blev de samlet af Bismarck og kom alle sammen 
ind under den preussiske Kejser Wilhelm I. Derefter 
blev kejserriget Tyskland industrialiseret i et langt 
hurtigere tempo end resten af Europa. Faktisk over-
halede de englænderne. I 1914 var Tyskland blevet 
en stormagt i lyntempo. Europas førende, rent industrielt. 
 Hvilket ikke var godt for de omkringboende puber-
tære stater? 
 Specielt ikke når hele kulturen går ud på at eje 
og besidde og at manifestere sin magt over for hinan-
den, og slet ikke når Tyskland sammen med sin ny-
vundne magt og vælde havde fået smme smag for 
storhed som de andre. Hele Europa var jo pubertært! 
Inklusive Det osmanniske Rige som var Tysklands allierede. 
 Der kom osmannerne ind igen! 
 Det gjorde de nemlig. 
 Første Verdenskrig blev som bekendt afsluttet 
med Versailles-traktaten – et udtalt pubertært hævn-
projekt fra sejrherrernes side – og den betød blandt 
andet at Tyskland måtte afstå alle sine kolonier til 
sejrherrerne.  
 Dét medførte vrede, raseri, depression, inflation og alskens elendig-
hed i Tyskland, og da en galning med vandkæmmet hår – eller måske var 

Første Verdenskrig 
Et lille avisudklip sendt uden kommen-
tarer fra en hemmelig gruppe terrorister i 
Kroatiens hovedstad, Zagreb, til deres 
kammerater i Beograd, blev den fakkel, 
der satte verden i brand i 1914. Den lille 
lap papir knuste stolte kejserriger. Den 
betød fødslen af nye, frie nationer. 

Jeg var et af de medlemmer af den ter-
roristgruppe i Beograd, der modtog den, 
og i hine dage blev jeg og mine kamme-
rater betragtet som desperate kriminelle. 
(…) Der var ikke medsendt noget råd 
eller forslag. Kun to tal og fire bogstaver, 
28. juni, men det var også nok til, at vi 
alle uden forudgående drøftelse var 
enige om, hvordan vi skulle handle. 

Hvordan vovede Frans Ferdinand, der 
ikke alene repræsenterede undertrykke-
ren, men også personligt var en arrogant 
tyran, at ankomme til Sarajevo den dag. 
Det kunne ikke være andet end en over-
lagt fornærmelse. 

Borijove Jevtic, medsammensvoren 
Øjenvidner til Historien, John Carey 
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det bare fedtet? – begyndte at tale om det tyske folks retmæssige krav på 
Lebensraum og verdensherredømme, faldt det lige i rigtig mange tyskeres  
dårlige smag.  
 „Wollt Ihr den totalen Krieg?” 
 „Jaaaaa!“ 
 Anden Verdenskrig har vi snakket rigeligt om i 
mandags, så det interessante i vores sammenhæng er 
blot at her var der tale om en imperial massepsykose 
i et folk som følte at de var blevet snydt af Historien – Historien med stort 
germansk H – og i et omfang og en form som ikke havde eksisteret før.  
 Fordi tyskerne opfandt den moderne medievirkelighed? 
 Det var første gang vores stenalderhjerner stod over for en mediema-
skine der rullede sig ud med alle det 20. århundredes mange muligheder, 
og i en æstetisk form der kom til at danne skole for alt lige fra diktaturstater 
til glam-rock og reklameindustri. 
 Det er altså virkelig skræmmende! 
 Det er det faktisk. Specielt i en tid, hvor natio-
nen samles om at se statsministerens kone danse i 
fjernsynet fredag aften, mens manden fortsat slipper af sted med at have 
ført landet ud i en krig baseret på løgn, og i øvrigt har brugt sommeren på 
sit udenlandske landsted, hvor han bekvemt valgte at ignorere sæsonens 
største politiske spørgsmål for derefter at vende hjem og at tage afstand fra 
kritik af Kinas diktatur i forbindelse med OL. Det er dog mærkværdigvis 
ikke dét der får hans vælgere til at vende ham ryggen, men derimod at han 
bakker op om en institution der har sikret fred i Europa i 60 år. 
 Nazismens leflen for massemenneskets dårlige 
smag og den ”succes” de havde med det, er langt me-
re skræmmende end de mange andre imperier. Dels 
byggede nazityskland på folkeligt engagement, og 
dels kom det til at stå for verdens eneste industriali-
serede folkedrab som samtidig var et af verdens stør-
ste. Stalin myrdede muligvis flere, og det samme 
gælder Mao, men tyskerne valgte selv Hitler, og de 
brugte deres teknologi til at myrde børn, gamle, teen-
agere og kvinder og mænd i deres bedste alder systematisk og på mest 
praktiske måde. Dét er altså skræmmende! 
 Fordi vi alle sammen kunne komme til at gøre det samme? Tyskerne er ikke 
et aparte folkefærd af en eller anden art; vi er ens? 
 Det kunne også være sket for os. Og vores pubertære ønsker om ver-

 

Nazityskland 
Terror på arbejdspladsen, på fabrik-
ken, i forsamlingslokalet og ved 
massedemonstrationer vil altid krones 
med held, så længe den ikke krydses 
af en lige så stor terror.  

Min Kamp 
A. Hitler, 1925 

Fru Fogh har "Danmarks bedste 
stritmås” 

Overskrift JyllandsPosten  
26. september 2008 

 

Jo støre en menneskemængde er, der 
skal påvirkes, des lavere må propa-
gandaens åndelige niveau sættes. 
Drejer det sig imidlertid – som ved 
propaganda for gennemførelsen af en 
krig – om at drage et helt folk inden 
for dens virkekreds, så kan forsigtig-
heden med hensyn til at undgå alt for 
høje, åndelige forudsætninger ikke 
være stor nok. 

Min Kamp 
A. Hitler, 1925 
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densherredømme findes endnu derude, og vores æstetiske tricks og virke-
midler er kun blevet mere effektive i mellemtiden. 
 Sagde reklamemanden! 
 Jeg ved i det mindste, hvad jeg taler om! 
 Under Første Verdenskrig havde der været re-
volution i Rusland, og Anden Verdenskrig gjorde Sov-
jetunionen til et nyt imperium. Stalin var en forbry-
der ud over alle grænser, og som imperium betragtet 
var stalintiden og årene frem til Gorbatjov ikke stort 
anderledes end fortidens mange andre imperier. Det 
eneste der var anderledes, var magtmidlerne – det vil 
sige våbenteknologien og kommunikationsmidlerne – og så at der var en 
ideologi som folket blev tvunget til at elske. Men sådan havde det jo været 
med religiøse imperier før Stalin også, så dét i sig selv er ikke så interessant. 
 Nej, det interessante er måden imperiet kollapsede på, og at der reelt 
ikke er nogen spor tilbage af de 70 års ideologi i international politik i dag. 
 Berlinmurens fald og kommunismens forsvinden? 
 I 1989 havde der været over 40 års kold krig og psykologisk magt-
kamp; Sovjet og NATO kunne have udraderet hinanden indtil flere gange 
med deres atomvåben. Og så faldt hele imperiet sammen uden at der blev 
løsnet så meget som et eneste skud. – Og hvorfor gjorde det dét? 
 Folket gad ikke længere? 
 For der var ikke mad på hylderne eller tryghed 
eller frihed eller noget der bare mindede om mulig-
heden for at eje en bil. Der var simpelthen ikke sam-
menhæng mellem propaganda og virkelighed, og 
livet var i det hele taget hverken sjovt eller menings-
fuldt. – Og hvad havde folket hørt? 
 Vestlig popmusik. Radio og grammofonplader. De havde set MTV.  – Det var 
informationsteknologien! 
 Popkulturen og faxmaskinen. Poppen sivede ind gennem revner og 
sprækker og var ustoppelig, faxen kunne KGB ikke aflytte – hvorfor ikke, 
ved jeg egentlig ikke, det burde jo nok være overkommeligt at koble en 
ekstra maskine på linjen.  
 Havde sovjetborgerne – samt folk i de øvrige østbloklande – været 
glade og lykkelige for sovjetstaten, så havde de naturligvis ikke været lede 
og kede af deres lorteliv, og så var imperiet selvfølgelig ikke kollapset. Men 
de var lede og kede af deres lorteliv, og hvorfor kunne Sovjetunionen ikke 
gøre sine indbyggere lykkelige? 

 

Sovjetunionen 
Dets (proletariatets) kamp mod 
bourgeoisiet, som ytrer sig i for-
skellige og stadig mere indholds-
rige former, bliver uundgåeligt til 
en politisk kamp, der sigter mod 
proletariatets erobring af den poli-
tiske magt (”proletariatets dikta-
tur”). Produktionens socialisering 
kan ikke undgå at føre til at pro-
duktionsmidlerne overgår i sam-
fundseje, til ”ekspropriering af 
ekspropriatørerne”. 

En vældig forøgelse af arbejds-
produktiviteten, forkortelse af 
arbejdsdagen, afskaffelse af res-
terne, ruinerne, af den primitive 
opsplittede småproduktion til 
fordel for kollektivt, avanceret 
arbejde – det er de direkte følger 
af en sådan overgang. 

Karl Marx 
Vladimir Iljitj Lenin, 1914 
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 Fordi kommunismen ikke kunne generere anden kompleksitet end et utåleligt 
bureaukrati og et koloenormt militær, og hvor sjovt er dét? 
 Hvis kultur, teknologi og fornøjelser skal udvikle sig, så er der nødt til 
at være ytringsfrihed, handelsfrihed, tros- og bevægelsesfrihed. Og det skal 
være tilladt med mere end ét memplex. Folk skal have lov at være uenige!  
 Dét som skete for kommunismen, var i virkeligheden en religiøs dog-
matisering præcis som den kirken og islam havde præsteret i Middelalderen. 
 Sovjetunionen var en forstokket kollos? 
 Dét fik du med garanti ikke at vide af dine ret-
troende skolelærere på den røde lilleskole i 70’erne? 
 Nej, de bildte os sjovt nok ind at kommunismen var 
progressiv. Og at sovjetborgerne var meget mere lykkelige 
end os. 
 Der kan man bare se. Jeg kan forestille mig at 
der den dag i dag er præster og immamer som forsø-
ger at overbevise deres godtroende proselytter om 
noget lignende. – Om ikke ligefrem progressiv, men 
så i hvert fald ”fremtiden” eller ”sandheden” eller 
”vejen til paradis”. 
 Vi skal udbrede noget popmusik? 
 Den er skam på vej derud! 
 Inden vi kigger på det amerikanske imperium og spiser bagels, så lad 
os lige se, hvad det var der skete, med kolonierne i kølvandet på Anden 
Verdenskrig. 
 De løsrev sig? 
 Hundrede år efter europæerne tilkæmpede sig 
demokrati, begyndte de også at unde andre folk ret-
ten til at bestemme over deres eget samfund.  
 Ikke just imponerende! 
 Specielt ikke, fordi en stor del af kolonierne var 
nødt til at løsrive sig med vold, og den undertrykkel-
se og de overgreb de blev udsat for af kolonimagter-
ne i processen, var ualmindelig brutal. 
 Frankrig i Algier, for eksempel? 
 Belgien i Congo. England i Indien.  
 Brugte Gandhi ikke ikke-vold? 
 Jo, Gandhi og inderne gjorde, men englænderne gjorde eddermame 
da ikke! Inderne havde kæmpet for indisk selvstændighed siden 1920’erne, 
de fik den i 1947. 

Pludselig lyder råbet: ”Han kommer! Han 
kommer!” Alle styrter hen til hovedtrap-
pen ned mod floden. Her baner livvag-
terne vej for Jeltsin. Denne går lige hen 
til en kampvogn og stiller et spørgsmål til 
føreren, der har stukket hovedet ud af 
lugen for at se, hvad larmen skyldes. 
Han kigger sig rådvildt rundt, som om 
han leder efter nogen. Måske en befa-
lingsmand? Vagterne hjælper jeltsin op 
på kampvognnens overbygning. Han 
retter sig op i sin fulde højde og begyn-
der at læse op: 
”Borgere i Rusland! … 

Jeltsin trodser kupmagerne,  
Moskva, 19. august 1991 

Ninel Streltsova 
Øjenvidner til Historien, John Carey 

Løsrivelserne 
I fuldkommen tavshed marcherede 
Gandhi-folkene op og gjorde holdt 
hundrede meter fra voldene. En særlig 
gruppe skilte sig ud fra menneskeskaren, 
vadede gennem grøfterne og nærmede 
sig den pigtrådsspærring, som surat-
politifolkene bevogtede med deres køller.  
 

En politiembedsmand beordrede march-
deltagerne til at gå hver til sit i henhold til 
den nyligt vedtagne forordning, der 
forbød sammenstimling af mere end fem 
personer på ét sted. Gruppen overhørte i 
tavshed advarslen og fortsatte langsomt 
fremefter. (…) 
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 Verdenskrigen havde efterladt verden med to 
supermagter: USA og Sovjet – i virkeligheden burde 
vi kalde dem imperier, for det var reelt dét de var. I 
takt med at kolonierne løsrev sig fra de gamle koloni-
magter stod de to nemlig på spring for at styre, hvem 
der kom til at lede de respektive lande. 
 USA i Syd- og Mellemamerika? Diktatorer på 
stribe! 
 Se, dét lærte hun i skolen! 
 Og Sovjet alle mulige andre steder: Korea, Vietnam, 
Østeuropa. 
 Plus Mellemøsten og Afrika. Der var alliancefri stater rund omkring, 
men i det store og hele gjorde USA og Sovjet hvad de kunne for at dele ver-
den mellem sig.  
 Men jo ikke helt ligesom de gamle imperier, vel? De erobrede jo ikke landene 
og udskrev heller ikke skat. 
 Man kan jo kalde det så meget. Stråmænd som diktatorer, økonomisk 
tvang, militært samarbejde-skråstreg-påtvunget-alliance, våbenhandel, af-
presning, handelsmonopoler, monopollignende tilstande med hensyn til ud-
nyttelse af naturressourcer, underminering af demokratiske processer, støt-
te til tortur og undertrykkelse – listen over synder er lang! – Og lige lang! 
 For dem begge to? 
 Der er nuanceforskelle, men lighederne er trods alt mest slående. Des-
uden var mange af kolonierne slet ikke rustede til at overtage administra-
tionen af deres land. Nogle steder var kolonimagternes grænsedragninger i 
sig selv skyld i at etniske grupper ikke havde en jordisk chance for at få et 
samarbejde inden for rigets grænser til at fungere.  
 Grænserne var tegnet efter en lineal i London, ikke efter hvor folk hang etnisk 
og kulturelt sammen? 
 Det er i høj grad dét der er årsagen til Afrikas mange konflikter den 
dag i dag.  
 Andre steder blev magten lynhurtigt snuppet af forbrydere af den ene 
eller den anden slags, og i det hele taget kræver det en befolkning med til-
strækkeligt mange veluddannede mennesker til at føre en statsadministra-
tion, hvis et land skal fungere, og det havde de færreste. – Faktisk er det jo 
hele foragtcentrifugen der skal implementeres, hvis demokratiet og rets-
staten skal fungere. 
 Der er nødt til at være både fungerende videnskab og forretning, og religio-
nen er nødt til at blive forvist til sit eget domæne? 

 

Pludselig lød der en kommando, og sne-
sevis af indfødte politibetjente styrtede 
frem mod gruppen og lod knippelslagene 
rengne ned over deres hoveder. Ikke en 
eneste af marchdeltagerne så meget 
som løftede en hånd for at afværge slag-
ene. De faldt om som teltpæle. Derfra, 
hvor jeg stod, kunne jeg høre den kval-
mende lyde af køller, der ramte ubeskyt-
tede hjerneskaller. Skaren af tilsuere 
våndede sig og holdt vejret af medfølelse 
med hvert smertefuldt slag. 

Indien: Civil ulydighed, 21. maj 1930 
Webb Miller 

Øjenvidner til Historien, John Carey 
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 Så summa summarum: for en lang række af de gamle kolonier var det 
slet ikke det store fremskridt at løsrive sig, for landene blev kastet ud i kaos. 
 Faktisk er det først efter Sovjetunionens forsvinden og i løbet af de 
seneste 20 års tilløb til globaliseringen med international nyhedsdækning på 
et helt andet niveau, at det begynder at lysne derude. 
 Gør det dét? 
 Nogle steder gør det. Men de kæmper naturligvis stadigvæk med 
manglen på uddannelse plus overskuddet af religion og udefrakommende 
markedskræfter som ikke giver økonomierne den beskyttelse som vores 
egen økonomi havde, da vi skulle opbygge vores moderne samfund. Og lige 
nu kommer så fødevarekrise, forhøjede energipriser og krav om mindre 
CO2-udslip oveni, så der er udfordringer nok.  
 Men hvis vi skal slå en slags knude på historien om de europæiske 
kolonimagters imperier, så må man sige at i kølvandet på FN’s oprettelse, 
menneskerettighedserklæringen fra 1948 og udbredelsen af fjernsyn og 
dermed muligheden for at se billeder af andre folkeslag og deres friheds-
kamp hjemme i de europæiske og amerikanske stuer, så blev det vanske-
ligere og vanskeligere at forsvare vores undertrykkelse.  
 Og derfor forsvandt imperierne? Og vi er på vej ind i voksenhedens epoke? 
 Med små, små skridt: fremskridt og tilbageskridt. Men noget blev for-
andret, og derfor er et eventuelt imperium i dag nødt til at operere på nogle 
helt andre, og langt mere subtile vilkår. – Hvilket bringer os til USA! Og…? 
 Bagels? 
 Kan noget være mere passende? 
 End at tale om USA's imperialisme med munden 
fuld af bagels? 
 Jeg synes det er smukt. Ikke mindst, fordi jeg 
har to colaer henne i reolen der. 
 Jeg så dem godt, bag ved Karamasov. Det er næsten poetisk! – Hvad med knive? 
 Hvis jeg ikke tager meget fejl, så ligger der også to teskeer henne i 
reolen. Hvis frøkenen kan finde ud af at smørre cream-cheese med en af dem, 
så slipper hun for at rende helt ned til køkkenet. – Her, ræk mig laksen…  
 Intet overgår simpel vold? 
 De har ikke tømt min skraldespand siden i går – prøv lige at se, om 
ikke vores plasticknive stadig ligger der. 
 Så kan jeg jo bare vaske dem, så behøver vi ikke sidde og bikse med teskeerne. 
 Sandt. – Har vi ellers det hele? 
 Det begynder at ligne et helt frokostbord. Bortset fra tallerkner. – Dem tager 
jeg altså ikke fra skraldespanden! 

Dessa ”färdiga”, dessa säkra som gå 
omkring bland oss iförda sin 
framgångs och sitt ansvars skinande 
rustning. Hur kan du låta dig 
irriteras av dem? Låt dem leva sin 
triumf – på det plan där den gäller! 

Dag Hammarskjöld 
Vägmärken 
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 Kan vi ikke bare bruge et par stykker papir fra din blok? Det er jo ikke 
oksesteg med bearnaise… 
 Jo, her. 
 Mmm! – Så er det bare knivene! Er de der? 
 Der var den ene…  
 Det er vel nok? 
 De er der vel begge to… 
 Sandt. 
 Dér! – Hvad fisker vi de der kapers op med?  
 Kan du ikke bare hælde væsken fra? 
 Nå, jo. 
 Af en psykiatrisk afdeling at være, må man sgu sige at det er blevet et 
helt veldækket bord! 
 To A4-ark, to plasticknive og to flasker cola samt diverse? 
 Vil du spise i frihed eller sammen med de andre slaver? 
 Frihed! 
 Der kan du bare se! Så må porcelænet vente. 
 Kan du få laksen op? 
 Ta-dah! 
 Imponerende. Og næsten uden at fedte! 
 Værsgo og sid! – Og velbekomme! 
 Det siger jeg! – Skål! 
 Skål! – Du får lov at smørre først. 
 Gentleman? 
 Folk kan kalde det, hvad de vil; det går aldrig af mode! 
 Det bliver lidt vanskeligt med løget… 
 Med en plastickniv? 
 Tror du ikke? 
 Der er ikke meget spejder i dig, hva’? 
 Skulle der være dét? 
 Var det ikke dine velmenende skolelæreres målsætning at I skulle 
kunne klare jer selv, når revolutionen kom?  
 Ikke med en kapitalistisk plastickniv, i hvert fald.  
 Hvad så? Macheter? 
 Det ville helt afgjort være bedre til den her tomat! 
 Her, lad mig! 
 Gammel spejder? 
 OK, kønt bliver det ikke. Men baglen bliver jo også klappet ovenpå. 
– Så, løg og tomat!  
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 Yndigt! 
 Så hvor kom vi fra? 
 Koloniernes løsrivelse, og så var det USA's tur. 
 Sandt. Det sidste imperium vi skal have med på listen, er USA. 
 Fra Vietnam til Irakkrigen? 
 Du er så ung; fra Korea til Irakkrigen. 
 USA havde ført isolationistisk politik i forhold 
til Europa lige siden uafhængigheden, og de havde 
faktisk ikke de fjerneste intentioner om at gå ind i 
Første Verdenskrig. Dét måtte europæerne selv slås 
med! 
 Men tyskerne førte ubådskrig i Atlanterhavet 
og skød efter alt, hvad der kunne flyde. 1. maj 1915 sænkede de en rutebåd 
med 1.200 passagerer, og iblandt dem var der 128 amerikanere. Dét vendte 
folkestemningen i USA, og derefter gik amerikanerne også ind i krigen.  
 Anden Verdenskrig havde amerikanerne heller ingen planer om at 
deltage i. 
 Men så kom angrebet på Pearl Harbor, og så deltog de alligevel? 
 Sandt. Det interessante i den forbindelse er, om den amerikanske ge-
neralstab vidste at angrebet ville komme, eller om de ikke vidste at angrebet 
ville komme. Roosevelt havde givet amerikanerne det valgløfte at USA ikke 
ville gå ind i Europas krig. Meeen det stod jo hurtigt klart for folk med uden-
rigspolitisk interesse og militær erfaring at England var på spanden, og at 
USA var nødt til at gå ind i krigen, hvis ikke Hitler skulle få magten i Euro-
pa. Den eneste måde for USA at redde englænderne og det øvrige Europa 
på, uden samtidig at bryde valgløftet og gøre en amerikansk krigsdeltagelse 
upopulær, var hvis Amerika blev angrebet først. 
 Så hvad…? 
 Så muligvis var præsidenten og generalstaben klarover at der var et 
japansk angreb på vej, men undlod at sende informationerne videre i det 
militære system, måske provokerede de endda japanerne til angrebet.  
 Hvad?! 
 Jeg er ikke tilhænger af konspirationsteorier. Inkompetence er som 
regel en langt bedre forklaring. På den anden side: politik er sommetider 
nødt til at være rådden, hvis den skal virke. Specielt, hvis man skal have fol-
kelig opbakning til upopulære planer.  
 Jeg vil med andre ord ikke være advokat for en teori der ikke er ble-
vet endegyldigt dokumenteret, men jeg vil på den anden side heller ikke 
udelukke at Roosevelt og andre i den amerikanske ledelse greb til desperate  

USA 
Monroe-doktrinen [1823] går ud 
på, at de europæiske magter ikke 
skulle blande sig i amerikansk po-
litik (”Amerika for amerikanerne”); 
til gengæld ville USA ikke deltage i 
europæisk politik.  

Lademanns Leksikon, 1999 
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metoder for at kunne spille en afgørende rolle i en 
krig der kunne have fået katastrofale konsekvenser 
for hele verden – også for amerikanerne – hvis den 
var blevet vundet af nazisterne. 
 11. september var det samme? CIA vidste der var et 
angreb på vej, og Bush-administrationen gik og manglede 
en undskyldning for en krig i Irak? 
 Det er jo så spørgsmålet. Hvem i den amerikan-
ske efterretningstjeneste vidste hvor meget, og hvem 
fortalte eller undlod at fortælle hvad? Og hvem hørte 
efter eller ignorerede siden hen, hvad de måtte have 
hørt? – For slet ikke at tale om: Hvem hørte kun dét 
de gerne ville høre, og insisterede på at selv elendige efterretningskilder var 
troværdige, fordi de fortalte en bekvem historie der passede ind i regeringens 
verdensbillede? 
 Jeg tror ikke at man skal undervurdere almin-
delig inkompetence, men det rejser unægtelig nogle 
interessante spørgsmål. Et af dem er: Hvordan over-
beviser en demokratisk valgt regering befolkningen 
om upopulære beslutningers rigtighed? – Irakkrigen 
var absolut en forkert beslutning, og Bush-administra-
tionen har i den grad ødelagt USA’s magtposition 
ved sine forkerte beslutninger, men det ændrer ikke 
på selve spørgsmålet. 
 Det samme gælder i Danmark og for den danske 
regering? 
 Og den danske regerings forhold til landets alli-
ancepartnere: Hvor meget svindel og humbug er vi 
blevet bundet på ærmet, fordi Bush-regeringen gerne  
ville lokke os med for at give en amerikansk krig et 
internationalt look? Talte statsministeren mod bedre-
vidende, når han bidrog til forestillingen om irakiske 
masseødelæggelsesvåben? Det er der folk der har sagt 
offentligt at han gjorde, og han har ikke bevist det 
modsatte eller slæbt dem i retten for bagvaskelse. – 
Men han går selvfølgelig også ind for en ubegrænset 
ytringsfrihed. 
 Så det gjorde han? Du siger at vores statsminister er 
en løgner? 

 

In the psychological warfare campaign 
that preceded the invasion of Iraq, for 
example, every effort was made to 
persuade Americans that Saddam 
Hussein was responsible for the at-
tacks on New York and Washington in 
2001. In the immediate aftermath of 
9/11, 3 per cent of Americans men-
tioned Iraq or Saddam when asked 
who they thought might have been 
responsible. By March 2003, just 
before the invation of Iraq, 52 percent 
of Americans thought that the US 
government had found clear evidence 
of a link between Saddam and Al-
Qaida. In 2006, 90 per cent of troops 
in Iraq thought the war was retaliation 
for Saddam’s role in 9/11. 

 
Self-consciously enlightened commen-
tators often express dismay at the 
public’s appetite for baseless conspir-
acy theories. It would be easier to take 
this dismay seriously if they at least 
noticed that the most lethal conspiracy 
theory of recent years was concocted 
and promoted by the US state. 

The monster we don’t see 
New Scientist, 19 January 2008 

Der foreligger ingen sikre oplysninger 
om operative masseødelæggelses-
våben. 

Forsvarets Efterretningstjeneste  
februar 2003 

 
Det har i perioden frem til Irak-krigen 
hele tiden overordnet set været For-
svarets Efterretningstjenestes vurde-
ring, at Irak sandsynligvis rådede over 
biologiske og kemiske våben 

Anders Fogh Rasmussen  
marts 2003 

 

 
1,1 million seere fulgte i denne uge 
med, da TV2's populære under-
holdningsshow 'Vild med Dans' 
kørte over skærmen. (…) 
Det har bestemt ikke skadet, at 
hun (statsministerfruen) er med. 
Danskerne vil have god underhold-
ning om fredagen (…) 

http://politiken.dk/kultur/ 
article564388.ece 

8. september, 2008 
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 Det ville gå over min personlige grænse. Men 
måske alment inkompetent. Eller ude af stand til at 
udtrykke sig på forståeligt dansk. Under alle omstæn-
digheder virker det som om langt flere danskere in-
teresserer sig for hans kones dans, end hans kompe-
tencer som statsminister. Det må de gøre, for ellers 
havde de ikke genvalgt en mand der har været med 
til at påføre Danmark større skade end noget andet siden 1945.  
 Det meste kunne måske endda have været afværget med tolv kopper kaffe... 
 Måske havde Anne Mette bare glemt at købe småkager, fordi hun 
skulle til dans? 
 Men hvad nu, hvis Irakkrigen havde været den rigtige beslutning? 
Hvis nu landets overlevelse en dag afhænger af upopulære beslutninger? 
 Hvis militær og efterretningstjeneste ved, hvad der sandsynligvis er det klo-
geste, og de faktisk har belæg for deres vurderinger, hvordan overbeviser man så en 
befolkning der ikke har lyst til at slås? 
 Eller hvis miljøeksperter ved, hvad der er det 
rigtigste, hvordan gør man så, når man ved at det vil 
sænke folks levestandard og betyde upopulære be-
slutninger?   
 Dét som er interesant med USA i imperie-ræk-
ken her, det er at USA's rolle som imperie begyndte med Første Verdens-
krig og at landet p.t. er i gang med at underminere sig selv med Irakkrigen 
og finanskrisen. – Og os andre med for den sags skyld. Vi er godt nok ikke 
ved at bukke under på grund af udgifterne til vores eget militær, men øko-
nomierne hænger sammen, så nu mærker vi den amerikanske finanskrise 
direkte på vores egen pengepung. 
 USA's økonomiske krise ligner virkelig det gamle Roms? Imperiet er for stort 
og for dyrt at holde i gang, og nu kollapser økonomien? 
 Der er flere ting som er interessante her:  
 For det første at USA kun har været et imperie i 60 år: det virkelige 
engagement uden for USA's grænser kom først efter Anden Verdenskrig. 
Oprettelsen af USA var jo en løsrivelse fra det britiske imperium, så ameri-
kanerne har siden nationens oprettelse været kraftigt vaccineret mod impe-
rialismen. – Men som alle andre teenagere der modnes, endte de med at bli-
ve nøjagtigt som deres ophav og gentage forældrenes synder, kan man sige! 
 For det andet at imperiet i høj grad voksede ud af nødvendigheden af 
at være modpol til kommunismen. Begge imperier skabte deres respektive 
identitet gennem afgrænsningen fra deres modsætning. 

 

Seertal  
Statsministerens nytårstale 2004 
DR1 + TV2 2.000.000 
 

http://www.berlingske.dk/article  
/20040105/diverse/101050408/ 

 
Statsministerens nytårstale 2008 
DR1 + TV2 702.000 
 

http://omtv2.tv2.dk/index.php?no_ 
cache=1&id=455&page=4&page2=12 

“You mean,” said Arthur quietly, 
“that you are used to confronting 
the truth?” 
“No,” said the man with a puzzled 
frown, “I mean that I made an 
excuse and left early.” 

Life, the Universe, and Everyrhing 
Douglas Adams 
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 Meget pubertært! 
 Det blev et mål i sig selv ikke at indeholde no-
get af dét som den anden stod for.  
 Hvilket hænger sammen med den tredje inter-
essante ting: USA's kollaps kommer i kølvandet på at 
kapitalismen i sin mest ultraliberalistiske form er ble-
vet stort set lige så totalitær som kommunismen og 
religonen. Siden Thatcher og Reagan bragte ham på 
banen, har det været stort set helligbrøde at sige Mil-
ton Friedman imod. 
 Plus at fundamentalistisk kristendom og Bush’ høj-
repolitik har hængt uløseligt sammen siden år 2000. 
 Det er næsten dømt til at gå galt. Faktisk er det jo kun små 20 år ame-
rikanerne har siddet ene på ”førstepladsen”. 
 For det fjerde har USA været first mover på snart sagt al teknologi 
siden 1910 eller noget i den retning. Inklusive informationsteknologien. Det 
gælder telefoner, radio, fjernsyn, computere, software, satelitter, internet, 
sociale fora på nettet. De har været de ubetinget største og hurtigste mem-
spredere i det tyvende århundrede. 
 Det er også ved at ændre sig? 
 For selve teknologiernes spredningshast har været mindst lige så hur-
tig. Ikke mindst fordi selve teknologierne i sig selv er mobile. Det er ikke 20 
år siden at en bærbar computer eller en mobiltelefon var en virkelig sjæl-
denhed og udelukkende hørte til på direktionsgangene. Nu er begge dele 
på vej ud til børn i afrikanske landsbyer for en slik. 
 Spørgsmålet er så selvfølgelig: Hvad kommer 
der i stedet? Tager Kina over? Nej, det tror jeg ikke 
de gør. Medmindre de bliver first mover på informa-
tionsteknologi i form af overvågningsudstyr, og så er 
vi virkelig fucked! 
 For så har vi ingen frihed tilbage overhovedet? – Mellemøsten? 
 Næppe. De er stort set last movers på al teknologi. Deres oliepenge er 
hovedsagligt investeret i mursten, til nød i andre landes teknologiske ud-
vikling, men de har ikke investeret i deres egne unge menneskers uddan-
nelse – ikke i tilstrækkelig grad, i hvert fald – og ligesom Kina har de heller 
ikke ytringsfrihed. Der er med andre ord et meget begrænset antal mem-
plexer som kan få lov at udvikle kompleksitet i det område. 
 Religion og terror er de eneste karrieremuligheder? 
 Og sådan får man ikke magt over noget som helst. Allerhøjst kan man 

 

The preservation and expansion of 
freedom are today threatened from two 
directions. The one threat is obvious and 
clear. It is the external threat coming 
from the evil men in the Kremlin who 
promise to bury us.  
The other threat is far more subtle. It is 
the internal threat coming from men of 
good intentions and good will who wish 
to reform us. Impatient with the slowness 
of persuation and example to achieve the 
great social changes they envision, they 
are anxious to use the power of the state 
to achieve their ends and confident of 
their own ability to do so. 

Capitalism and Freedom 
Milton Friedman, 1962 

Hvad så? 
Forbrugerfrihed og ytringsfrihed gøres 
ikke til genstand for politiske indgreb, 
så længe de forbliver politisk ineffek-
tive. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

199 

skabe frygt og ødelægge en masse. Det er så til gengæld også dér vi andre 
kan have et problem. For hvis vi begrænser vores egen memspredning, be-
vægelsesfrihed, ytringsmuligheder et cetera af frygt for terror, så bringer vi 
måske os selv ned på et kompleksitetsniveau, hvor vi ikke længere kan mat-
che de øvrige nationer, kulturer og økonomier, og så er det ikke sikkert at 
det er demokratiet og det åbne, frie retssamfund der overlever i længden. 
 Og så ryger også humanismen og pluralismen? 
 Så er vi på vej tilbage til totalitære tider, hvad mange ting jo desværre 
også tyder på at vi er, med blandt andet den terrorlovgivning og de helt nye 
muligheder for overvågning og kontrol som findes. 
 Så ingen voksenhed alligevel? Men mere teenageepoke, og hvis den bliver 
kombineret med overvågningsteknologi, bioteknologi og nanoteknologi, så er det 
good-bye frihed! 
 En ting som er interessant, er i høj grad, hvornår eller hvorfor imperi-
er kollapser. Er der en smertegrænse for forholdet mellem militære udgifter, 
og hvad en økonomi med den tilgængelige teknologi kan bære? Eller er det 
selve kompleksitetsubalancen mellem imperiet og omverdenen der er pro-
blemet?  
 Den memetiske kompleksitet? – Hvis ubalancerne 
bliver for store, så risikerer de at eksplodere med et brag? 
 Eller sker der bare dét at imperierne og deres 
indbyggere bliver for magelige og selvfede til at de 
gider holde sig på dupperne? Bliver de ganske enkelt 
overhalet indenom af sultne mennesker som også vil 
have deres bid af kagen? 
 Jævnfør Sargon af Akkad og nomaderne i oldtidens 
Mesopotamien? 
 Så ét er, om der igen og igen viser sig at være 
en øvre grænse for, hvor stor kompleksitetsforskel 
der er bæredygtig, før imperiet kollapser indefra, eller det overgås af omgi-
velserne på grund af dets magelighed.  
 Et andet er, om imperierne i sig selv opæder sine egne og andres res-
sourcer og kollapser, når det ikke længere kan udvide og fortsætte tyverier-
ne. Den kultur- og teknologitornado som imperierne normalt repræsenterer, 
ville den kunne have været skabt uden ekspansionen? Er ekspansionen sin 
egen værste fjende, fordi den ikke formår at sætte tæring efter næring, når 
territoriet ikke længere kan udvides? 
 Fordi det bliver militært for dyrt? 
 Er der et generelt mønster for imperier som gentager sig? 

 

Selvfortæring 
Alan Greenspan, the former head of 
the Federal Reserve, writes in his 
memoire, The Age of Turbulence: 
Adventures in a New World, “I am 
saddened that it is politically 
inconvenient to acknowledge what 
everyone knows: the Iraq war is 
largely about oil.” Greenspan even 
advised Bush that “taking Saddam 
Hussein out was essential” to 
protect oil supplies. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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 Så længe de kan ekspandere, udvikler de sig og kan sætte den teknologiske 
dagsorden, fordi de kan stjæle ressourcer til at holde idéudviklingen i gang, men så 
snart periferien bliver for stor til at militæret kan holde de besatte eller indlemmede 
områder i ro, så kollapser imperiet og er ikke længere first mover på teknologien?  
 Og eneste væsentlige forskel er at teknologien overordnet set befinder 
sig på et højere kompleksitetsniveau for hvert nyt imperium. Hvert nyt im-
perium har jo på en eller anden måde altid bygget oven på det forrige og 
har bidraget med dets egen kompleksitetsforøgelse.  
 Inden for kultur, teknologi, våbenfremstilling, handel? 
 Bankvæsen, lovgivning, medicin, astronomi, videnskab af enhver art 
samt memer og memplexer inden for alle områder. De eneste imperier jeg 
kan komme i tanker om, som vitterligt ikke har øget den memetiske kom-
pleksitet og den materielle velstand for deres indvånere, det er katolicismen 
og Sovjetunionen. De forøgede stort set kun kompleksiteten på tre områder: 
ideologisk eller religiøs skolastik, intimiderende arkitektur og hver deres 
sadistiske efterretningsvæsen. Sovjetunionen brillerede så yderligere med et 
overdådigt bureaukrati. Om det samme kan siges om kirken, det ved jeg ik-
ke rigtigt. – Det er virkelig nogle gode bagels! 
 Hænger mad og imperier sammen? 
 Spiser folk ny mad med nye imperier? 
 Mm? 
 Vel ikke specielt med imperier. Det sker generelt, når folk møder an-
dre kulturer med mad de ikke kender. Falafler og forårsruller har vi jo haft i 
mange år. 
 Jeg kom lige i tanker om en interessant ting du sagde omkring nazityskland i 
mandags… 
 Ja? 
 At hvis de ikke havde startet krigen, så kunne de i løbet af nogle år have købt 
Europa i stedet for et besejre det militært? 
 Det er jo dét der er så fascinerende ved idéer: Tyskland var virkelig 
økonomisk set røv og nøgler i kølvandet på Versailles-traktaten. Men takket 
være idéen om storhed, så fik de faktisk skabt et industrielt boom ud over 
alle grænser. Desværre var det militærindustrien de valgte at satse på, men 
forestil dig at de havde nøjedes med at producere Folkevogne og havde 
valgt at sælge dem til resten af Europa. 
 Så havde de kunnet gentage Henry Fords succes med Ford T? 
 Og Tyskland kunne have siddet og bare set pengene rulle ind på na-
tionalbankbogen! I stedet brugte de al energien på at gå i krig, og fra og 
med 1944 ville de formentlig være kollapset før eller siden under alle om-
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stændigheder, alene af den grund at de ikke havde hverken mennesker eller 
materiel til at føre krigen videre. 
 Der er simpelthen grænser for, hvor meget militær et imperium kan oppe-
bære? 
 Problemet er selvfølgelig at de allierede havde samme problem. Bort-
set fra at de jo på det tidspunkt stadig havde kolonierne at hente flere res-
sourcer i. 
 Det er altså tankevækkende! 
 Absolut.  
 Og det er den måde det vil fortsætte på, så længe vi 
tænker pubertært? Så længe vores værdier går på at kon-
kurrere med hinanden i stedet for at samarbejde? 
 Derfor er det selvfølgelig også interessant at se, 
hvordan EU udvikler sig. Bliver vi et nyt, pubertært imperium, eller bliver 
vi en ny tids voksne alternativ? Rummer sammenslutningen af oplyste, 
uafhængige stater en anden måde at tænke på? Gør dét at formandsskabet 
skifter hvert halve år at ingen enkeltperson kan stille sig op og kaste 
kontinentet ud i langsigtet storhedsvanvid? Betyder unionens konstruktion 
at der er fejltagelser som vi ikke kommer til at begå? 
 Forudsat at vi ikke får en forbundshær? 
 Men selv hvis vi gør. Dét at man har en fælles hær, siger jo ikke i sig 
selv noget om, hvad man kommer til at bruge den til. Så spørgsmålet er, om 
EU er et produkt af en anden tid, eller om det bare er mere af samme slags? 
Og det fantastiske ved det er at dét bestemmer vi jo sådan set selv! 
 Bortset fra at EU ikke har det store folkelige engagement? 
 Vi har dét EU som vi fortjener at have. 
 EU startede som et fredsprojekt, hvor Frankrig og Tyskland lod deres kul- og 
stålressourcer overgå til fælles ejerskab, for ikke at gentage Anden Verdenskrigs 
krigsmaskine og rædsler. Det er i virkeligheden en helt ny præmis for en supermagt: 
alle andre startede ved at gå ud og stjæle noget, EU startede med at afgive noget? 
 Interessant forskel, ikke?  
 Det værste der ville kunne ske for EU – set med mine briller, i hvert 
fald – det var, hvis vi fik en forbundspræsident, en fasttømret pyramide-
struktur ligesom i alle andre imperier og ét fælles sprog. Jeg er overbevist 
om at EU's styrke på langt sigt ligger i vores interne sprogforbistring, at vi 
er vokset ud af kulturel og politisk mangfoldighed, at vi har forskellige po-
litiske og administrative traditioner, og at vi i det hele taget hele tiden er 
nødt til at lytte til hinanden og tænke os om, inden vi træffer beslutninger. I 
jo højere grad magten i EU kan decentraliceres og unionen gøres til et selv-

EU 
Et samlet Europa vil ikke kunne skabes fra 
den ene dag til den anden, ej heller som 
resultatet af en stor overordnet plan. Men 
det vil kunne opstå gennem realiseringen 
af konkrete projekter, som i første række 
vil skabe en reel solidaritet. 

Schuman-planen 
Robert Schuman, 1950 
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organiserende netværk, desto bedre rustet til fremtiden tror jeg at EU er. 
Forudsat at befolkningerne engagerer sig i projektet og begynder at se sig 
selv som europæere, så den europæiske politik rent faktisk bygger på et de-
mokratisk fundament. 
 Desuden har vi på det administrative plan i den grad brug for en af-
bureaukratisering, blandt andet ved ikke at flytte hele parlamentet mellem 
Bruxelles og Strassbourg en gang om måneden. 
 Det er også fuldstændigt sindssygt! 
 Bindegalt ud over alle grænser! Så længere rakte dét fredsprojekt 
åbenbart ikke. 
 EU's fædre kunne blive enige om at afstå naturressourcerne til hinanden, 
men de kunne ikke finde ud af at placere et parlament? 
 Det er simpelthen så tåbeligt at man er lige ved at komme til at holde 
af det! 
 Men er det ikke helt ærligt et fundamentalt problem at de europæiske befolk-
ninger anser EU for at være et fjernt, udemokratisk, bureaukratisk projekt? Det går 
da imod alle vores demokratiske idealer – gør det ikke? 
 Fordi EU er en abstrakt konstruktion der ikke har gjort europæerne 
opmærksomme på deres kulturelle fællesskab – og befolkningerne har ge-
nerelt fravalgt at engagere sig på europæisk plan. Det allerværste der kunne 
ske, er naturligvis at nogen opfinder en fælles europæisk fjende, så vi går i 
krig som kontinent og derigennem bliver ”rystet sammen”. Men der er også 
en anden mulighed som ikke er videre politisk korrekt, men som somme-
rens tvist med EF-domstolen er kommet til at kaste lys på:9 
 Tænk hvis nu EU faktisk på grund af sin mangel på folkelig opbakning 
er demokratiets redning? Eller i hvert fald redningen for den retsstat som er 
demokratiets forudsætning.  
 Hvordan dét? 
 I og med at EU hovedsagligt styres og formuleres 
af jurister og fagfolk som er skolet til at tænke i, hvor-
dan en retsstat nødvendigvis må fungere – glem ikke, 
hvor abstrakt en retsstat med lighed for loven og uskyl-
dighed indtil det modsatte er bevist, egentlig er – så 
bliver EU garanten for at demokratiet ikke løber løbsk 
og underminerer retsstaten. Med EU som juridisk stop-
klods gør det ikke så meget at den nationale valgkamp 
drukner i ren populisme og følelsesporno, for det er 
                                                 
9 PS: Her Knallhatt maa refer til sommern 2008 og afgörlsen om a dansker ku ta ders spouse med til Danmark 
efter 14 dag og ha boet og worked i et andet EU-land. 

 

For nylig afsagde EF-Domstolen en 
anden dom, der også risikerer 
politisk irritation. Den drejer sig 
om de lister, EU fører over perso-
ner og organisationer, der er under 
mistanke for at have kontakt til 
og/eller støtter grupperinger, EU 
mistænker for terroraktiviteter.  
Indtil dommen forelå, har myndig-
hederne kunnet sætte folk på 
listen uden at begrunde indgrebet, 
og uden at give de opførte adgang 
til at klage eller forsvare sig. Er 
man på listen, bliver man dér, så 
længe det passer myndighederne. 
En klar krænkelse af borgernes 
retssikkerhed. 
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alligevel umuligt for den siddende regering at vedtage noget der strider 
mod demokratiets fundamentale principper. Eller sagt på en anden måde: 
Måske kommer EU til at fungere, netop fordi befolkningerne ikke gider 
interessere sig for det, så bureaukraterne i stedet kan køre det i fred, mens 
landsbytosserne bliver valgt til de nationale parlamenter. Kommunal- og 
kontinentalpolitik bliver vigtigt og relevant, mens nationalpolitik blot er et 
mellemlag, hvor man kan placere nationens medieludere, så de ikke gør 
nogen skade. 
 Mens de egentlige beslutninger træffes i byrådene 
og EU? – Dét tør du ikke skrive i en kronik. 
 Hvorfor ikke? Det er jo stort set sådan det alle-
rede er. Og hvorfor er det dét? Fordi folket gerne vil 
underholdes på sit eget sprog, og og ingen populister med respekt for sig 
selv vil nøjes med lokal-tv, når de kan komme på skærmen nationalt. 
Gudskelov fungerer populisme ikke på fremmedsprog, den skal tale til 
abehjernen, og den kan kun sit modersmål, og derfor er det så som så med 
udsigterne til en fælleseuropæisk populist. – Eller hur? 
 Probably. – Medmindre vi kunne få Barack Obama. 
 Han kunne sågar blive folkevalgt for hele NATO. 
 Der er to store spørgsmål som trænger sig på i 
vores imperie-snak, og det ene er selvfølgelig: Hvorfor? 
Hvorfor alle disse imperier der er kommet og gået gen-
nem tiderne? Og det andet er: Fortsætter imperierne? Eller tilhører de en 
svunden tid; vores fælles pubertet? Og hvis de fortsætter, fortsætter de så i 
deres nuværende form; baseret på militær magt, eller fortsætter de i en 
anden form? Som økonomiske imperier? Tager big business over, hvor 
imperierne forsvandt? Hvordan påvirker det demokratiet, hvis de største 
økonomiske magter er firmaer og ikke nationalstater? Og hvordan hænger 
imperierne sammen med vores syvende mysterium: Hvorfor har så mange 
demokratier udviklet sig til autokratier? – Så hvorfor har vi imperier? 
 Fordi der er nogle pubertære alfahanner der har behov for at manifestere sig 
og få deres umodne hvemjeg bekræftet, og fordi vi andre har behov for at lade dem 
gøre det? Det bekræfter både vores og alfahannens identitet at slå andre folk ihjel 
eller i det mindste sætte vores navn på deres land og snuppe deres ejendom? 
 Og det skyldes? 
 Pubertetsepokens behov for selviscenesættelse og selvdefinition ved at domi-
nere andre og afgrænse sig fra dem gennem at betragte sig selv som overmennesker 
eller Guds udvalgte. Og så elsker vi vores imperie, fordi vi er nogle stenalderhjerner 
der elsker at blive manipuleret af musik og fest og folk der tramper i takt, og især 

Men den går ikke længere. Det 
fastslår EF-dommen. Igen et 
eksempel på myndighedsovergreb 
som EF-Domstolen sætter stopper 
for. 

www.information.dk/165879 
17. september 2008 

Hvorfor imperier? 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

204 

elsker vi, når en hel masse mennesker er klædt fuldstændigt ens ud og gør nøjagtigt 
det samme på en gang, mens en bister mand i lidt for stor kasket står og kigger på. – 
Lader vi os simpelthen imponere af stor magt? 
 Det er der jo nok nogle af os der gør. Dine røde skolelærere, eksem-
pelvis, som jeg formoder talte varmt for de vidunderlige forhold i Sovjet-
unionen? 
 Snarere Mao.  
 Hvilket leder hen på et andet hvorfor: Hvorfor 
disse personkulter? Hvorfor Paven? Hvorfor Nasral-
lah? Kim Jong Il? Harry Potter? 
 Sarah Palin? 
 Hun holder ikke ud over nyhedens interesse. 
Kvinder med magt bliver ikke tilbedt, allerhøjst ad-
lydt. Alternativt er de nødt til at levere politiske re-
sultater, og så kan de blive respekteret. Men stadig ikke forgudet. Men hvor-
for bliver de mandlige ledere det? Hm? 
 Det er dét med alfahannen? Ikke alene er der nogle 
af hannerne der har behov for at svinge sig op og bestem-
me, vi andre synes også at det er skønt at slippe for ansva-
ret? Vi får et følelsesmæssigt kick ud af det, fordi vi har 
nogle stenalderhjerner der har behov for en kult? Så er der 
også messiasmyten; den anden store fortælling som 
definerer vores kultur. Vi er skolet til at se frem til at en stærk leder kommer og lø-
ser vores problemer? Vi ønsker slet ikke at være de voksne mennesker vi giver os ud 
for at være; vi vil meget hellere have en Far der tænker for os? 
 Nogle af os vil i hvert fald. Og det var jo i høj grad dét der skete for 
mange i nazityskland. Der Führer blev en faderfigur som folk ikke ville 
skuffe. 
 Og som du sagde: hvis nogle af de nazistiske embedsmænd smølede eller ikke 
gjorde deres arbejde ordentligt, så sagde folk ”Føreren skulle bare vide!”  
 Underforstået at så skulle ”Far” nok komme og give dem nogle smæk! 
 Der var en af mine venner som sagde noget interessant ved et middagssel-
skab for noget tid siden: ”Hvordan kan det være at da jeg var i Kina, købte jeg alle 
mulige souvenirs med Mao på, fordi det var kitsch. Men dét ville jeg jo aldrig gøre 
med et tekrus med Adolf Hitler.” 
 Nej, og er det ikke tankevækkende? Hvorfor er den ene forbryder 
”cool”, og den anden rettelig det absolut modsatte? Hvorfor holder vi hove-
det klart, når det er Hitler, men ikke når det er Mao? Selv Stalin tog det lang 
tid at få endegyldigt banket på plads i forbryderskuffen! Er det fordi Hitler 

 

Hvorfor personkult? 
Why do many of us pay good money 
to bury our noses in Hello! Magazine 
or scan the photos from the latest red 
carpet event, becoming almost ob-
sessed by the lives of people we may 
never even meet? One possibility is 
that it taps into a primitive system by 
which we find paying attention to 
attractive and socially dominant 
individuals intrinsically valuable and 
rewarding. (…) 

For social primates the desire to look 
at high-ranking individuals might act 
like a kind of social glue, keeping a 
group together. In that sense it does 
sound rather like that way we treat 
celebrities and our more exuberant 
leaders. 

Celebrity worship 
NewScientist 19 January 2008 
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er europæer? Eller er det fordi kommunismen talte til en såkaldt ”intellek-
tuel” elite, mens nazismen udelukkende talte til den laveste fællesnævner 
hos den bredeste del af befolkningen? Er det fordi kommunismen lignede 
religionen? – Hvad nazismen jo sådan set også gjorde. Så dét kan ikke være 
svaret.  
 Der var jo ikke grænser for de utålelige sam-
menkomster man var nødt til at stå ud med i 70’erne, 
hvor en eller anden langhåret totalidiot forsøgte at 
overbevise én om at kommunismen var så smuk, så 
smuk, men ”bare ikke blev praktiseret på den rigtige 
måde, men inderst inde var den det perfekte og mest 
retfærdige system”. Min bare røv! Faktisk har det tit 
slået mig, om der i virkeligheden ude på den yderste venstrefløj går en 
masse mennesker rundt som i virkeligheden længes efter et totalitært styre 
at kunne indordne sig under. Der har i årevis været en underlig tolerance 
for selv den mest formørkede form for islam, og jeg synes også ofte at folk 
har nogle mærkelige holdninger til indviduel frihed. 
 Hvordan? 
 Ét er at være socialist eller socialdemokrat, dét 
betragter jeg som en politisk overbevisning i forhold 
til en økonomisk fordelingsmodel som kan være me-
re eller mindre hensigtsmæssig, hvis man gerne vil 
beskytte samfundet mod for stor social ulighed.  
 Men mange af de der folk er jo også kollektivis-
ter. Endda i en sådan grad at de får det dårligt, hvis man kommer for skade 
at sige at man er glad for sin personlige frihed og at køre en tur i sin egen 
bil. Vi havde én på redaktionen, da vi skrev CPH1, og hver gang vi skulle 
arbejde med vores fremtidsscenarier, og det skulle handle om energibespa-
relse eller samfundsform eller familiestruktur, så blev det straks til folke-
køkkener med én stor sammenkogt vegetarret til alle og fællesvask med 
strikse kvoter for, hvor ofte folk måtte skifte sokker! 
 Mine forældre flyttede gudskelov aldrig i kollektiv, 
men min morbror og tante gjorde en overgang, og selvom 
det var ”åh, så frit” i det der kollektiv, når vi var på besøg, 
så var der altid denne her vurdering af, om tingene nu var 
maoistiske nok; om folk gjorde tingene af den rigtige årsag. 
 Eller om de inderst inde var nogle kulakker der 
gemte kapitalismens slemme gnist i deres hjerte? – 
Der var lige så meget tankekontrol som der var fælles sokkeskuffe? 

Hvorfor totalitære 
ideologier? 

Magt tilbyder så at sige ”frihed fra fri-
hed”: den løser sin indehaver fra valgets 
ansvar – der altid er sindsoprivende og 
ofte mere risikabelt, end de fleste bry-
der sig om. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 

Anskuelsernes bundethed, der af vane 
er blevet til et instinkt, fører til det, 
man kalder karakterstyrke. Når nogen 
handler ud fra få, men altid de sam-
me motiver, så får hans handlinger 
stor energi; er disse handlinger i sam-
klang med de bundne ånders grund-
sætninger, så bliver de anerkendt og 
bevirker desuden en følelse af god 
samvittighed hos den, der foretager 
disse handlinger. 

Få motiver, energisk handlen og god 
samvittighed udgør det, man kalder 
karakterstyrke. Den karakterstærke 
mangler kendskabet til de mange 
handlemuligheder og –retninger; hans 
intellekt er ufrit, bundet, fordi det i 
påkommende tilfælde måske kun 
viser ham to muligheder; mellem 
disse må han nu i overensstemmelse 
med hele sin natur vælge med nød-
vendighed, og han gør dette let og 
hurtigt, fordi han ikke skal vælge 
mellem halvtreds muligheder. 
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 Og deres sokker lignede lort! – Og det gjorde resten af deres tøj i øvrigt også, 
og så gik mænd og kvinder i det samme tøj. Min kusine som er lidt ældre end mig 
og som gik i gymnasiet, gemte en eyeliner ude i et hult træ, og i årevis var det min 
største hemmelighed at kusine Gitte havde lært mig at lægge makeup! 
 Sammen med det faktum at du selv legede 
ABBA med din veninde fra vejen? 
 OK, to hemmeligheder! – Men sådan er det jo under 
totalitære styrer: man klarer sig! 
 Den frihedssøgende menneskesjæl er nemlig 
ikke lige sådan at underkue! Faren ligger i, når tilstrækkeligt mange med et 
kollektivistisk eller totalitært behov når en kritisk masse og kan sætte sig på 
magten. Hvad de i et vist omfang fik succes med i 70’erne. Samt i nutidens 
islamistiske styrer og i Tyskland i 30’erne. 
 Kimen til det totalitære samfund findes overalt og 
til alle tider? 
 For det er den form for abeflok vores hjerner er 
bygget til at overleve i, og for nogle af os er det mo-
derne, frie, pluralistiske samfund kognitivt alt for 
stor en mundfuld at sluge, og så er totalitarismen et 
trygt sted at søge hen. 
 En ting som dog adskiller nazismen fra alle an-
dre totalitære ideologier og religioner, er at der aldrig er nogen der tager 
den i forsvar og siger at den ”bare var misforstået”.  
 Den var bare ond? Og har heller aldrig prætenderet andet? 
 Nazisterne og nynazisterne vil selvfølgelig nok mene at den var og er 
god. Den mislykkedes bare. Ikke fordi den blev praktiseret forkert, men for-
di tyskerne tabte krigen. Det er ret sjældent at høre folk tage et forbryder-
regime i forsvar, uden at de forsøger at bortforklare forbrydelserne og rense 
selve ideologien. Nazismen er der ingen der forsøger at rense. Heller ikke 
tilhængerne. – Så hvorfor vælger vi selv efterhånden autokratierne? 
 Fordi vi har en trang til underkastelse? Nogle af os, 
i hvert fald? Vi bliver skræmt af pluralismen og vil gerne 
have nogle faste, trygge rammer, selvom det fratager os den 
personlige frihed? – Og så er der dét med messiasmyten 
igen: vi har indoktrineret hinanden til at vi slet ikke kan klare at løse vores pro-
blemer selv? 
 Demokrati er abstrakt. Det samme er et humanistisk retssamfund der 
hviler på menneskerettighederne.  
 Det ligger ikke til vores natur at acceptere at vi ikke bare kan hævne 

De opdragende omgivelser ønsker at 
gøre ethvert menneske ufrit ved altid 
at præsentere ham for det mindste 
antal muligheder. Individet bliver af 
sine opdragere behandlet, som om 
dette individ nok er noget nyt, men 
skal blive en gentagelse. 

Fremstår mennesket i begyndelsen 
som nogtet ubekendt, noget aldrig 
hidtil forekommende, så skal det 
gøres til noget bekendt, hidtil fore-
kommende. Et barn siges at have en 
god karakter ved at vise sig bundet af 
det hidtil forekommende; ved at stille 
sig på de bundne ånders side bevidner 
barnet først og fremmest sin vågnen-
de fællesånd; på grundlag af denne 
fællesånd bliver det senere nyttigt 
for dets stat eller stand. 

Menneskeligt, alt for menneskeligt 
Nietzsche, 1878 

Hvorfor autokratier? 
 

Hvorfor beundrer staklerne tyranner? 
Filosofiens Trøst 

Boetius, 425 
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os direkte på folk der har gjort os fortræd. At overlade hævnen og retfær-
digheden til en vildt fremmed instans, og vente på rettens dom i måneder 
efter at vi er blevet krænket, det er vores hjerner ikke bygget til. Det kræver 
et umådeligt stabilt samfund og et retssystem med tårnhøj troværdighed at 
opbygge den tillid hos folk der gør at de affinder sig med at overlade ret-
færdighedens fuldbyrdelse til nogle vildt fremmede mennesker.  
 Det falder heller ikke lige umiddelbart for at elske en styreform, hvor 
vi er nødt til at acceptere folk der mener det diametralt modsatte af os selv. 
Der er måske nogle iblandt dem som går ind for en politik der kan berøve 
os adskillige procent af indtjeningen fra vores eget arbejde. Eller folk der 
synes at alle forandringer er rædsomme, mens vi selv elsker nyheder! Eller 
omvendt. Det kan også være at der er en større befolkningsguppe som ikke 
blot ønsker at dyrke sex på en ganske bestemt måde og tillige gerne vil have 
lov at fejre deres seksualitet med fjerboa-optog gennem hovedstaden, mens 
andre føler direkte væmmelse ved disse menneskers seksualpræference og 
er af den overbevisning at sex hører soveværelset til, ikke gadebilledet. Men 
det er demokratiets grundprincip: så længe andre ikke lider overlast, så har 
vi lov til at være forskellige og at give udtryk for det, og de andre har lige så 
stor ret til at sige deres mening og blive hørt, som vi selv har. 
 Og det kan vores stenalderhjerne ikke finde ud af? 
 Det kan den i øjeblikket, fordi vi har vænnet os 
til det, og fordi vi har levet i fremgangstider. Blandt 
andet fordi vi har bygget vores rigdom på andre folks 
ressourcer. Interessant nok er der nemlig mig bekendt 
ikke noget demokrati der har overlevet ti år med sult. 
Demokrati er et velstandsfænomen. Det bygger på 
velstand og kan skabe mere velstand end andre poli-
tiske systemer, fordi folk har lov til at idéudvikle frit. 
Til gengæld har det et koloenormt ressourceforbrug, 
hvis bare en brøkdel af idéerne skal føres ud i livet. 
De ressourcer skal jo hentes et sted fra, og en dag er det ikke længere sikkert 
at de ressourcer bliver ved med at findes. Hvad sker der så med demokrati-
et? Hvis vi internt i de demokratiske samfund oplever seriøs ressourceman-
gel, og den enes død vitterligt går hen og bliver den andens brød? 
 Dertil kommer, at jo mere komplekse problemstillinger vi kommer til 
at stå over for; jo mere forskellighed der er mellem mennesker inden for det 
samme samfund; jo mindre vi kan gennemskue konsekvenserne af vores be-
slutninger, desto større er risikoen for at vi tilslutter os totalitære bevægel-
ser og de politikere der står for dem. 

 

Thanks to escalating demands from 
developing and industrial nations alike, 
prices for gold, silver, copper, iron, tin 
and molybdenum have all shot up by 
300 to 500 per cent in the past five 
years, and coal prices have doubled in 
the past six months.  
The boom is a valuable source of 
income in developing nations. But it 
brings alarming social and environ-
mental costs too, as dozens of de-
velopoing countries struggle to control 
growing numers of miners. (…) 
As miners move into remote areas, 
lawlessness, prostitution and armed 
clashes often follow. 

The real cost of minerals 
NewScientist 16 August 2008 
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 Det er så dér EU går hen og bliver vores juridiske 
og demokratiske redning? 
 Det er i hvert fald en mulighed. Ikke mindst nu 
hvor alle tidspendulerne svinger på en gang, og et 
par af dem – i mangel af anden totalideologi – svin-
ger til nationalfetischisme, værdiabsolutisme og reli-
giøs fordummelse. 
 Midt i kaos og omvæltninger er det dét vores hjerner kan finde ud af at hånd-
tere? 
 Det er dét der giver mening. Det er dét der rum-
mer den følelsesmæssige sandhed. Det gør abstrakt 
tænkning ikke. Ikke for flertallet, i hvert fald. Dét men-
nesker gerne vil have, er et fællesskab, hvor de får at 
vide at de er dejlige. Og hvis den eneste kvalifikation for deltagelse i fælles-
skabet er at man har ladet sig føde inden for et vist geografisk område, hvor 
nemt og bekvemt er så ikke dét? 
 Og rart og trygt? 
 Og derfor er det for mange mennesker fristende 
at stemme på en leder som stiller sig op og fortæller 
folk at de er fantastiske, at de er fantastiske på grund 
af deres tilhørsforhold til det geografiske område, og 
at de slet ikke skal bekymre sig om vanskelige ting, for alt det der er van-
skeligt, det er alligevel noget der kommer udefra, og man kan sagtens 
slippe for det, hvis man bare holder sig sammen med dem man deler land-
område med.  
 Det er puberteten i fuldt flor? 
 Hvis det ikke også er temmelig barnligt. Dét der er tale om, er jo så-
dan set bare mobning, men på nationalt plan.  
 En anden måde at stryge folk med hårene og 
fratage dem interessen i vanskelige, demokratiske 
spørgsmål er at fortælle dem at Gud elsker dem og så 
tilbyde dem frelsen i det hinsides, mod at de dropper 
enhver form for tvivl og i stedet lydigt tænker og tror 
som præsterne siger. Eventuelt suppleret med trus-
len om Helvede og alle dets pinsler i evigheden – 
hvilket er betydeligt længere tid end de fleste har 
fantasi til at forestille sig. Specielt hvis deres hud skal 
brændes af i indtil flere omgange.  
 Metoden virker selvfølgelig bedst, hvis folk er fattige og ikke har gået 

Hvorfor 
nationalisme? 

Af historien kan man lære, at den 
stamme af et folk, der er bedst til at 
bevare sig selv, er den, hvori de 
fleste mennesker har en levende sans 
for fællesskabet som følge af, at de 
er lige om deres vante og indiskutable 
grundsætninger, det vil sige som 
følge af deres fælles tro. 

Her vokser den gode, duelige sæd og 
skik sig stærk, her læres der individet 
underordning og gives der karakteren 
fasthed allerede fra vuggen og der-
efter med opdragelsen. 

Faren ved disse stærke samfund, der 
grunder sig på ensartede, karakter-
faste individer, er den fordummelse, 
der gradvis forøges gennem nedarv-
ning, men som nu engang følger al 
stabilitet som en skygge. 

Menneskeligt, alt for menneskeligt 
Nietzsche, 1878 

 

Hvorfor teokrati? 
Nick Epley at the University of Chica-
go has been exploring the assumption 
that believers make about their god. 
He asked religious volunteers – mostly 
Christian and Jewish – to give their 
views on issues such as the death 
penalty and abortion, and also to say 
what they thought God believes on the 
subject. Sure enough, people tended 
to assume that the beliefs of their God 
tallied with their own. What’s surprise-
ing, though, is Epley’s discovery of 
how easily we shift our perceptions of 
God to fit our own beliefs. 
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for meget i skole, så en del af konceptet består i at mistænkeliggøre viden-
skaben. Det sidste er ikke nødvendigvis særligt vanskeligt, for videnskab 
bygger på abstrakt tænkning, logik, langtrukken og møjsommelig gransk-
ning af overensstemmelsen mellem verden og udsagn, samt på tvivl. Tvivl 
er religiøst set noget af det mest forbudte der findes, overensstemmelse mel-
lem verden og udsagn er ikke nødvendigvis følelsesmæssigt sandt, logik er 
vanskeligt for de fleste, abstrakt tænkning er vores hjerner ikke bygget til, 
og det hele hviler i øvrigt på en skriftkultur som det tager generationer at få 
opbygget og indarbejdet. 
 Så ingen grund til at undre sig, hvis demokratiet skulle gå hen og blive et 
teokrati i stedet? 
 Der er i hvert fald ikke den store grund til at 
undre sig over at folk bliver hængende i et religiøst 
styre i stedet for at løsrive sig fra det. Specielt hvis de 
inderst inde går med en vis tro på at præsterne nok 
taler sandt, når de taler om helvede.  
 Demokrati hviler på at alle tre domæner i for-
agtcentrifugen får lov at udvikle sig på en sund måde og i behørig respekt 
for humanismen og pluralismen, teokratiet tåler ikke andet end sine egne 
memer. 
 Men hvis vi lige vender tilbage til imperierne 
og ser på dem i forhold til demokratiet, så er der en 
ting som er interessant. For nok bakker vi op om vo-
res imperium, når det er der, og vi fødes ind i det. Of-
te i hvert fald. Men demokratier der fungerer og har 
en oplyst befolkning som har fattet demokratiets ab-
strakte væsen plus de personlige forpligtelser og af-
savn som ethvert ordnet samfund nødvendigvis må 
indebære, den slags demokratier vil ikke få befolkningens opbakning til at 
udvikle sig til et imperie. 
 Fordi? 
 Fordi folk vil have noget mad og noget fisse og 
så i øvrigt gå og hyggesludre med naboen! Vi er op-
taget af dét der er lige foran vores næsetip, og sjældent 
ret meget andet. Det er en af de ting oplyste demo-
krater og religiøse analfabeter har til fælles. Derfor er 
der ikke i folk som sådan et spontant behov for at 
udvide nationens magtområde. Vi er simpelthen for 
fantasiløse og dovne til selv at gå og ønske nationen 

Epley found that the volunteers’ 
assessment of the strength of God’s 
convictions changed to match their 
own manipulated stance. He con-
cludes that we are even more ego-
centric in our judgements about what 
our god believes than we are in our 
judgement of other people’s beliefs. 

You’re so vain 
New Scientist, 22 March 2008 

Demokrati og 
imperier 

First, it is noted that whereas other 
princes have to contend only with 
the ambition of the nobles and the 
insolence of the people, the Roman 
emperors encountered a third 
difficulty: they had to contend with 
the cruelty and avarice of the 
soldiers.  

This was a hard task and it was 
responsible for the downfall of 
many, since it was difficult to satis-
fy both the soldiers and the popul-
ace. The latter, being peace-loving, 
liked unadventurous emperors, 
while the soldiers loved a warlike 
ruler, and one who was arrogant, 
cruel, and rapacious. 

The Prince 
Niccolò Machiavelli, o. 1513 
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mere magt, end vi allerede har. Vores personlige interesser går i nogle langt 
mere dagligdags retninger.  
 Men ideologier, religioner, trusler udefra eller psykopatiske enere kan 
få folk overbevist om at det er en god idé at tage ud og undertrykke andre, 
at stjæle fra andre eller at trække et memplex ned over hovedet på andre.  
 Undtagelsen består altså af de der få diktatortyper som er i ethvert 
samfund, og som har et behov for magt og tilbedelse. De vil altid kunne fin-
de et publikum. Og dér har vi så problemet. Inderst inde har de fleste af os 
takket være evolutionen en hang til religion og fordummelse – om end nog-
le er lettere antændelige end andre – vi gribes af store følelser og længslen 
efter at indgå i en større følelsesmæssig sandhed, og derfor er vi altid i fare 
for at nogen puster sig op til folkeforfører, tænder storhedsdrømme og lo-
ver guld og grønne skove og en bedre fremtid, samt at en kritisk masse 
blandt vores medborgere hopper på limpinden og tror at der er en genvej til 
stabilitet og velstand. For dem selv og deres nærmeste. 
 Specielt så længe vi har et pubertært værdisæt? 
 Specielt så længe vi har et pubertært værdisæt, et pubertært mande-
ideal, et pubertært syn på magt og rigdom, plus et uudviklet forhold til at se 
sig selv udefra med andres øjne og ikke blot handle ud fra, hvad man selv 
synes kunne være sjovt eller sejt. 
 Så din påstand er virkelig at imperiernes tidsalder 
dør sammen med vores kollektive pubertet? De overlever 
ikke ind i voksenepoken? 
 Hvis vi vitterligt bliver voksne, så forsvinder 
imperierne også. For der er ikke brug for dem. Men 
hvis vi ikke går hen og udvikler voksenheden, så fort-
sætter de. Men ikke i deres nuværende form.  
 Det bliver de multinationale selskaber der tager over?  
 De bliver suppleret af multinationale selskaber, 
og de er i hvert fald ikke demokratiske! De kommer-
cielle imperier bliver konsekvensen, hvis nationalstaterne undermineres. I 
vores egen del af verden kan det blive på grund af privatiseringer og mar-
kedsøkonomi, andre steder er der svage stater, de såkaldte ”failed states” 
som ligger totalt åbne for private imperiedannelser. Der er altså nogle helt 
andre økonomiske magtforhold under opbygning, og det medfører nogle 
spørgsmål som er ret interessante, fordi de to slags imperier selvfølgelig er 
fundamentalt forskellige. 
 De nuværende imperier er geografisk baserede og har udgangspunkt 
i militær overlegenhed, en befolkning og en politisk leder eller idéen om en  

Fremtidens imperier 
Blackwater is a private army of paid 
soldiers—mercenaries—referred to 
as ”contractors” and ”securety 
guards.” It has enormous facilities 
and trains 40,000 soldiers a year. 
The Iraq War would not have been 
possible without Blackwater: its 
private army guards installations, 
including the Green Zone, the huge 
city within a city in Baghdad; 
transports troops and diplomats; 
engages in training; and so on. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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leder. Selskabsimperierne har udgangspunkt i et pro-
dukt, et brand og en omsætning. Hvilken form for 
tilknytningsforhold kommer dét til at skabe for de 
mennesker der ”tilhører” respektive ikke ”tilhører” 
et imperie? Fortsætter vi som uafhængige kunder, 
eller kommer der ny form for livegenskab? Hvis man 
gerne vil have retsbeskyttelse, forsikring, skolegang, 
sundhedsydelser, med mere, er man så nødt til at 
købe sig ind? Og hvad bliver prisen? 
 Bliver de nye kommercielle imperier selvstæn-
dige våbenmagter som kan udfordre staternes volds-
monopol, kommer de til at sidde på naturressourcer-
ne på samme måde som privatiseringen har gjort at 
de i dag sidder på en lang række samfundsopgaver, 
og hvad sker der, når de krakker? 
 Hvis de ejer vores postvæsen og hele sundhedsområ-
det?  
 Plus det rene drikkevand og patenterne på al-
verdens gener, og de desuden er gået hen og blevet 
våbenmagter. 
 Men ”våbenmagter”? Hvad mener du? 
 Jeg mener den stigende brug af private vagtværn i snart sagt enhver 
type af virksomhed, samt det uigennemskuelige konglomerat af statsligt 
militær og private volds- og vagtfirmaer som repræsenterer amerikanerne i 
Irak. Blackwater, for eksempel, som fordi det er et privat firma, opererer i 
Irak uden for de normale juridiske spilleregler der normalt gælder de na-
tionale hære for deltagelse i en krig. Hvor meget breder det sig, og hvor 
præcis går smertegrænsen? Den dag ambassaderne og domstolene bliver 
privatiseret? 
 Ligesom de amerikanske fængsler er blevet? 
 Hvornår står vi reelt med privatejede militser 
og parallelsamfund der kommer til at fungere som en 
stat i staten på samme måde som Hizbollah er det i 
Libanon?  
 I en række lande har man allerede de såkaldte 
”gatede communities”, indhegnede boligområder, 
hvor de ikke slipper hvem som helst ind, og hvor man 
har private vagtværn til at stå for sikkerheden.  
 I USA? 

 

Blackwater Worldwide announces 
the creation of a new product - the 
BW-15 Rifle! Designed by our 
expert armorers, this exquisite 
weapon can be modified and built 
to your personal specifications! 
You choose the barrel, you choose 
the sights, you choose the rail 
system. Simply the best value on 
the market today. 

http://www.blackwaterusa.com 
/tech_inno/TI_weapons.html 

September 2008 

These are not isolated events. In 
October, the US House Committee 
on Oversight and Government 
Reform released its analysis of 
Blackwater's own internal report-
ing since 2005, which found 195 
shooting incidents in the last two 
years, including 160 in which 
Blackwater employees fired the 
first shot. And Blackwater is not 
the only problem. An estimated 
20,000 to 35,000 private security 
contractors operate in Iraq, with-
out adequate oversight, without 
adequate training and without 
adequate legal sanctions to hold 
abusers accountable.   

http://hrw.org/english/docs/2007 
/12/14/usint17554.htm 

September 2008  

 

And since its personnnel are mostly 
former members of the U.S. mili-
tary, U.S. taxpayers have paid for 
their training. Yet the U.S. Con-
gress has no control over Blackwater, 
and as of this writing, Blackwater 
operatives in other countries are 
neither under U.S. legal juristiction 
nor the legal jurisdiction of the 
country they are in. They are a law 
unto themselves. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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 Blandt andet i USA. London, Brazilien og Kina er også med på listen. 
Nogle af stederne – selv i USA – er man endda gået så langt at folk ved ind-
flytningen skriver under på at overholde et bestemt ordensreglement, så 
hvis man senere bliver utilfreds med forholdene, så er der ikke noget at 
komme efter. De fleste virker til at være anlagt af entreprenør- eller investe-
ringsselskaber, men de kunne lige så godt være grundlagt og ejet af en væk-
kelsesprædikant, den lokale våbenfabrik eller et mærkevarefirma. 
 Det risikerer at gå hen og blive ligesom fortidens ringmurede bystater? 
 Med konkurrerende imperier inden for samme geografiske område. 
Disney ejer en hel by i Florida, lige i nærheden af Disney Land. Celebration 
hedder den, og den virker godt nok ikke til at have hverken privat vagtværn 
eller en mur omkring sig, til gengæld ligner den fuldstændigt kulisserne til 
filmen The Truman Show. Såeh… welcome home, honey; Mickey Mouse is 
watching you! 
 Celebration deler postnummer med den rigtige 
by som den ligger i nærheden af, så den er ikke sin 
egen herre, og det er der mig bekendt heller ikke an-
dre gatede communities der er endnu. Men hvis alle 
de ressourcestærke køber sig til at bo under bekvem-
me forhold i kommercielle gatede communities, ude-
lukkende omgivet af andre ressourcestærke menne-
sker, og de efterhånden kun gider bekymre sig om 
skoler, hospitaler, vagtværn, kloakker og så videre i deres egen lille enklave, 
så underminerer det staten på langt sigt, for alle dem udenfor vil ikke have 
ressourcerne til at opretholde en fungerende stat. 
 Men er det ikke sådan det er allerede? Folk i Hellerup bekymrer sig vel også 
kun om kloakkerne i Hellerup, ikke dem i Ishøj? 
 Men gudskelov anerkender både folk i Hellerup og Ishøj den sidden-
de regering på lige fod, og derfor accepterer de også i Hellerup at nogle af 
deres skattepenge går til både kloakker og skoler og andet godt i Ishøj. – El-
ler: flertallet af dem i Hellerup gør. Men selvom nogle måske synes at de be-
taler for meget i skat, så accepterer de dog systemet, og der er ikke nogen af 
villakvartererne som har fået ringmur endnu. 
 Men det kommer? 
 Hvis polariseringen i samfundet fortsætter, så ja. Det er jeg ikke et se-
kund i tvivl om, og så er det bare surt for dem der befinder sig på yder-
siden. 
 Der er kun dem tilbage derude som de ressourcestærke ikke gad bo sammen 
med? 

For their liberty of movement and for 
their unconstrained freedom to pursue 
their ends, global finance, trade and the 
information industry depend on the po-
litical fragmentation – the morcelle-
ment – of the world scene. They have 
all, one may say, developed vested 
interests in “weak states” – that is, in 
such states as are weak but neverthe-
less remain states. 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 Og dem der bor inden for porten, de vil føle 
stadig mindre interesse for, hvad der sker på den 
billige side af muren.  
 Fra tid til anden vil der så være en eller flere 
blandt udskuddet udenfor der organiserer sig, lige-
som Sargon i sin tid gjorde, og som så vil angribe og 
plyndre en eller flere af byerne, og måske endda over-
tage dem for en kort bemærkning. De vil helt sikkert 
have stor fornøjelse af at mæske sig i alle de ophobe-
de rigdomme som de ressourcestærke mennesker 
ellers havde tiltænkt sig selv. 
 Problemet med en nationalstat og et demokrati 
er jo at begge dele er nødt til at kunne rumme – og allerhelst også i en eller 
anden grad brødføde – taberne. Dét kan man i et vist omfang betale sig fra i 
de gatede communities. Det vil blandt andet være dét som kommercielle 
imperier vil kunne tilbyde sine indbyggere – borgere kan man jo netop ikke 
kalde dem.  
 Det tager formentlig ikke mange minutter at 
forestille sig, hvordan vores samfund ville komme til 
at se ud, hvis det var multinationale mærkevarefir-
maer eller underholdnings-imperierne der kom til at 
stå for driften af hver deres by-imperier. 
 Farvel demokratiske rettigheder, goddag logo på mit 
hus, logo på min bil, logo på mit tøj og alt fra cornflakes til 
potteplanter? 
 Stalins våde drøm! 
 Vi rummer virkelig kimen til det totalitære samfund 
i os, hva’? 
 Du aner slet ikke, hvor skrøbeligt demokratiet er, hvis vi ikke aktivt 
sørger for at passe på det! 
 I virkeligheden siger du at demokratiet er elitært? Det ligger nok til os at 
være glade for det, når det er der, men det bygger på nogle abstraktioner som fler-
tallet af os har meget vanskeligt ved at håndtere? 
 Folk vil gerne have en bil og noget kød at spise 
hver aften, og de vil også gerne bo i et prangende 
hjem, ligesom de har set det på fjernsynet. Men når 
selv den amerikanske regering forveksler demokrati 
med markedsøkonomi, hvordan fanden skal milliar-
der af uuddannede mennesker så vide bedre?  

 

And for all the richest and most 
successful merchants life inevitably 
became rather dull and niggly, 
and they began to imagine that 
this was therefore the fault of the 
worlds they’d settled on. None of 
them was entirely satisfactory, 
either the climate wasn’t quite right 
in the later part of the afternoon, or 
the day was half an hour too long, 
or the sea was exactly the wrong 
shade of pink. 
   And thus were created the con-
ditions for a staggering new form of 
specialist industry: custom-made 
luxury planet building. 

The Hitchiker’s Guide to the Galaxy 
Douglas Adams 

No one would want to deny the 
challenges to the Enlightenment that 
are posed by fundamentalist religion 
and the other forces of unreason. But 
if we consider the facts dispassionate-
ly, it becomes clear they do not de-
serve top billing among the enemies of 
free inquiry. In fact, the institutions that 
noisily lay claim to the enlightened in-
heritance – the corporation and the 
state – pose a much more serious, 
pervasive threat to reason. In recent 
years many honest scientists have 
discovered that their own employers 
can be far more effectively hostile to 
science than any of its self-declaired 
enemies. 

First, let’s look at the corporations. 
They pose as the trustworthy guard-
ians of science, yet when they deem it 
necessary they will manipulate re-
search to ensure the results fit their 
marketing needs. They even suppress 
research results outright, with some-
times lethal consequences. These are 
not accidental and occasional failings: 
maximising profits is what corporations 
are for.  

The monster we don’t see 
New Scientist, 19 January 2008 
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 Dét som folk ude i verden taler om, når de siger at de vil have demo-
krati, det er for en stor dels vedkommende blot den materielle velstand, 
ikke hele den abstrakte humanisme som det hviler på. De brænder ikke 
efter at have bøsseoptog i gaderne eller at afskaffe dødsstraffen og få vi-
denskaben til at rokke ved deres religiøse verdensbillede. 
 Tag Rusland eller Kina, for eksempel. Hvad er reelt forholdet i antal 
og styrke mellem mennesker der ønsker demokrati og mennesker der øn-
sker orden og velstand? 
 Men hænger de ikke sammen? 
 JO! Demokratiet er ikke en skid uden orden og en vis velstand – måske 
er det endda nødvendigt med konstant velstandsfremgang, for at folk ikke 
skal begynde at gøre dumme ting – og orden og velstand i længden og for hele 
samfundet kan kun sikres med demokratiet, for ellers er der altid ”nogen” 
som er dem der ikke er omfattet af samfundets rettigheder og privilegier.  
 Men med de stenalderhjerner vi har, er vi hele 
tiden i fare for at der opstår en kritisk masse af men-
nesker som hellere vil have en ny fladskærm end at 
sikre dét demokratiske samfund som er forudsætnin-
gen for at de selv kan vælge, hvad de vil se på den. 
Og så længe vi kollektivt hylder de pubertære idéer 
om magt og storhed, så vil imperier komme og gå.  
 Enten i militær eller økonomisk form. 
 Jeg havde en interessant oplevelse med min com-
puter for et stykke tid siden. Først begyndte der at 
komme en del fejlmeldinger, og på et tidspunkt begyndte den også at gå ned. 
Ind på skærmen kommer så en virusmeddelelse fra MicroSoft. – Eller: det 
ser i hvert fald ud, som om det er MicroSoft. Den har deres design og nogle 
af deres ikoner, og det ser i det hele taget fuldstændigt MicroSoft-agtigt ud.  
 Nu har jeg et ellers udmærket antivirusprogram, så det undrede mig, 
hvis virus skulle være problemet, men når en besked fra MS siger at man 
bør downloade et program for at undgå virus, så er man jo tilstrækkeligt 
stor idiot til at gøre det.  
 Det eneste jeg fik ud af downloadningen var at jeg fik et skærmbillede 
op, hvor jeg kunne betale for ekstra antivirus, og det fucking skærmbillede 
var ikke til at få til at gå væk! Enten er der altså nogen der har planket Mi-
croSofts layout, eller også har firmaet selv sendt programmet ud. Det korte 
af det lange var, at hvis jeg ikke betalte for at downloade dette ekstra anti-
virusprogram, så kunne jeg ikke arbejde videre på min computer. Program-
met obstruerede simpelthen mit skærmbillede konstant. 

In the cabaret of globalization, the state 
goes through a striptease and by the end 
of the performance it is left with the 
bare necessities only: its powers of 
repression. With its material basis de-
stroyed, its sovereignty and independ-
ence annulled, its political class effaced, 
the nation-state becomes a simple se-
curity service for the mega-companies… 
The new masters of the world have no 
need to govern directly. National govern-
ments are charged with the task of ad-
ministering affairs on their behalf. 

Quoted in Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 Det var en virus? 
 Det var det jo sådan set.  
 Gudskelov kender jeg en del mennesker som er ferme til at få den 
slags snask ud af en computer igen, så det kom ikke til at koste mig andet 
end en enkelt dags besvær, og jeg endte ikke med at skulle give 32 US dol-
lars for at slippe af med skidtet.  
 MicroSoft fik dig simpelthen til at downloade en virus, så de kunne få dig til 
at betale for at komme til at arbejde igen? 
 Hvis det faktisk var MicroSoft og ikke bare nogen der sendte det ud i 
deres navn og design og som så på den måde ville få adgang til mine bank-
oplysninger. 
 Men her er situationen: en betydelig del af verdens befolkning har he-
le deres eksterne hukommelse i form af familiebilleder, arbejdsdokumenter, 
e-mails og jeg-skal-komme-efter-dig liggende i deres computer eller eksem-
pelvis ude på nogle af Google’s services på diverse servere. Uvurderlige 
memer som de fleste vil betale stort set hvad som helst for ikke at miste. 
 De fleste ville bare have betalt de 32 dollars for at få adgang til det hele igen, 
og så have arbejdet videre? – Forudsat at ens konto ikke samtidig var blevet lænset? 
 Lad os sige at det faktisk kom fra et firma, ikke nødvendigvis Micro-
Soft, men et eller andet andet forretningsimperium. Og forestil dig så at det 
slet ikke var penge de her røvhuller var ude efter.  
 Hvad så? 
 Politisk magt. Ideologisk indoktrinering. Religiøs dominans.  
 Hvor mange små propagandafilm ville du være villig til at se, for at få 
adgang til dine feriebilleder og din bankkonto? 
 Men ville jeg ikke bare blive så irriteret på filmene at jeg droppede PC og 
skiftede til Mac? 
 Det er selvfølgelig en mulighed. Det kan også være at du blev nysger-
rig og så et par stykker af dem. Måske var du ikke særligt veluddannet og 
vidste ikke, hvilken slags propaganda du stod overfor. Måske lod du dig 
efter et par film overbevise om at det er da også for galt med alle de social-
demokrater, eskimoer, jøder og rødhårede som findes overalt i verden, og 
dét må vi da se at få gjort noget ved! Måske fik du muligheden for en hel 
masse fede, gratis software-produkter, hvis du meldte dig ind i et parti og 
støttede det økonomisk. – Hvis alle dine gemte filer ellers ville forsvinde… 
 Jeg skal i virkeligheden være glad for at Bill Gates på den ene side er begyndt 
at interessere sig for de sultne børn i Afrika, på den anden side at han ikke sender 
mig beskeder om det i tide og utide? 
 Han ved, hvor din computer bor! 
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 Med ny teknologi opstår helt nye muligheder for at få adgang til vo-
res stenalderhjerner, og så længe vi ikke vaccinerer os selv, vores børn og 
vores øvrige medmennesker mod politisk eller religiøs fordummelse ved at 
satse på oplysning og skolegang, så ligger verden åben for en ny tids ny 
type imperier. Teknisk set ville det næppe være det store problem at få alle 
netforbindelser og mail-konti med .dk spærret, indtil netbrugerne klikkede 
sig ind på en hjemmeside og sagde undskyld for JyllandsPostens Muham-
medtegninger, samtidig med at de downloadede et program som overvåge-
de og blokerede al ”upassende” googling og mailtrafik. 
 Hvorefter jeg aldrig mere ville kunne komme ind på JyllandsPostens hjem-
meside, diverse pornosites eller besøge bryggerierne på nettet? 
 Til gengæld ville du få alt lige fra kreationisme til martyrpropaganda 
i mailboxen dagligt. – Det kunne også være Scientology eller Paven der 
havde lyst til at ”oplyse” dig. Der er mange muligheder. 
 I hvor høj grad hænger de her ting sammen med det 
mande- og helteideal som vi talte om i går, idealet som 
bygger på enerens evne til at stå tilbage som en messiasfi-
gur med en ny orden foran sig og et spor af ødelæggelse 
bag sig. Helten kommer som en anden John Wayne udefra 
og er ikke en del af fællesskabet. Skal der i virkeligheden en 
hel række af nye idealer til? Du nævnte lige Bill Gates, men er han så ikke bare en 
ny type ener som drager ud i verden med alle sine penge og retter op på uretfærdig-
heden, så vi andre kan sove trygt og ikke bekymre os om noget?  
 Batman, bare med stålbriller i stedet for stålkappe? 
 Nej, der er en reel forskel. Bill forsøger jo rent faktisk at bygge noget 
op. Han er nok en ener, men ikke én som ordner tingene uden at spørge 
nogen om hjælp, samarbejde, velvilje eller endsige gode idéer. Ikke mig 
bekendt i hvert fald. Den traditionelle helt vidste også på forhånd, hvordan 
problemet skulle løses, og hvordan en retfærdig verden ser ud, og han blev 
ikke klogere i løbet af sin redningsindsats, for han var ufejlbarlig til at be-
gynde med. Der tror jeg trods alt at Bill Gates er klogere. – Men selvfølgelig 
er det rigtigt at han drager ud med alle sine penge som en frelsende ener, til 
gengæld må man jo også sige at vi ikke just hverken glorificerer eller tilbe-
der ham. 
 Fordi vi alle sammen sidder med hans Vista og crasher hele tiden? Plus at 
han bare totalt mangler karisma som kunne få folk til at gå i selvsving? 
 En ikke uvæsentlig detalje. Der er ikke meget folkeforfører over ham! 
 Så er vi modne nok til at lade en Bill Gates være vores inspiration? Er det dét 
der er spørgsmålet? 

And then a hero 
comes along 

 
Man skal ikke lade sig føre på vild-
spor: store ånder er skeptikere.   

Antikrist 
Friedrich Nietzsche, 1888 
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 Nej, spørgsmålet er, om vi er modne nok til ikke at hæfte motivationen 
eller inspirationen op på andre enkeltpersoner eller ”afguder”, men at tage 
udgangspunkt i vores situation og vores egne evner og muligheder i de fæl-
lesskaber vi indgår i. Om vi tør stå ved os selv og vores egen formåen. I fælles-
skab med andre. – Jeg kan godt se at mine visioner har visse ting imod sig… 
 Jeg tror du trænger til noget kaffe! 
 Og noget chokolade. Men jeg trænger også til at se en verden med 
voksne mennesker. Den pubertære tankegang og messiasmyten gør jo alle 
ikke-messiasser til nogle skvat! Og skvat har det godt i imperier uden de-
mokrati, for der kan de gå og gemme sig blandt hinanden. Demokrati kræ-
ver voksne mennesker som engagerer sig i deres medmennsker og deres 
samfund og som tør stå ved, hvem de er. Nå! 
 OK, det lyder smukt, men tror du selv på det?  
 Det ville kræve voksenhed og refleksion, men det er jo netop også dér 
vi er på vej hen! Overordnet set, i hvert fald. 
 Skal jeg ikke rydde det her til side og så gå ned og hente noget frisk kaffe? 
 Du tror ikke på mig? 
 Nej, det gør jeg ikke! – Skal jeg hente noget kaffe? 
 Ja. – Nej, vent lidt for resten. Jeg lovede at komme ned til den gode 
overlæge om… et kvarters tid. 
 Så tager vi frisk kaffe bagefter? 
 Henter du også et stykke chokolade i automaten? 
 Det kan jeg nok godt lokkes til. 
 Godt. Så tager vi homo liquens og vores frie vilje til kaffen, og ser på 
om der er en øvre grænse for vores kognitive formåen, så vi på et tidspunkt 
ramler ind i en mur, hvor vi slet ikke kan komme videre. 
 Det er der vel? – Medmindre vi får en chip i nakken? 
 Muligvis. Og hvis vi skal nå det, inden du skal til fru svigermor, så 
må vi have noget sukker til hjernen! 
 Skal jeg bare smide de her rester ud? 
 Der er jo ikke engang til en kvart mad.  
 Og det kan alligevel ikke holde sig, hvis vi sender det ned til de sultne børn i 
Afrika? 
 Jeg tror ikke at flødeost og røget laks er noget kønt syn efter et par 
uger med luftpost. – Det skal virkelig gøre godt med noget chokolade! 
 Og noget varm kaffe… 
 Hvis vi lige skal afslutte imperierne og runde fænomenet af, inden 
der er kaffe- og overlægepause, så er det altså et ret typisk fænomen for teen-
ageepoken, fordi det er udtryk både for herskesygen og behovet for kulturel 
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selvbekræftelse. Desuden er det i høj grad imperiedannelserne der er årsag 
til en række af de konflikter verden befinder sig i i øjeblikket, om ikke andet 
så fordi en lang række af vores konflikter udspringer af de grænsedragnin-
ger imperierne trak uden at spørge de folk der boede i områderne. 
 Så hvis vi undrer os over at der stadig er lystig gang i våbenindustrien, så er 
det bare om at gå til historiebøgerne? 
 Og hvis vi gerne vil afslutte konflikterne, så er det om at forstå begge 
parter rundt omkring og måske lige se på, hvorfor folk uden for Europa og 
USA ikke altid er så imponerede af vores nutidige indblanding, for vi var 
selv med til at skabe grundlaget for mange af konflikterne.  
 På den anden side kan historien også sige os noget om at ingen kultur 
eller etnisk gruppe fundamentalt set er bedre, artigere eller helligere end 
nogen andre. Alle kulturer som har haft chancen, har mig bekendt kastet sig 
frådende over deres egne naboer og plyndret eller udnyttet dem på det gro-
veste. Så hvis vi ud over at finde ud af hvorfor verden ser ud som den gør, 
også gerne vil bringe os selv i øjenhøjde med hinanden, så kan vi også gå til 
historiebøgerne. Specielt én ting som ingen er stolte af i dag og som alle for-
søger at tage afstand fra, har vi alle sammen været fælles om. 
 Hvad? 
 Slaveriet. Vi har allerede været inde på det. Der 
er ikke én eneste kultur i hele pubertetsepoken som 
ikke har betjent sig af slaver og bygget deres velstand 
på andre menneskers underkuelse og udnyttelse. In-
klusive nutidens forbrugere. 
 Det er et eller andet med at der reelt er flere folk som 
lever i slaveri i dag, end der blev fragtet negerslaver over 
Atlanten i de 2-300 år slavehandlen stod på? 
 Så vælg vores chokolade med omhu! 
 Kaffen med, vel? 
 Der kan du se, som beboer i en imperialkultur kan du ikke engang 
nyde en kop kaffe med et stykke chokolade til, uden at risikere at du ind-
tager noget der er produceret i slaveri. 
 Hvilket formentlig gælder en del af mit tøj også? Det er vel ikke alle de der 
kinesere der har lige fede arbejdsforhold? 
 Hvis vi kigger på slaveriet i historisk perspektiv, så var det overalt: 
Både egypterne og mesopotamierne var slaveejere. I Mesopotamien endte 
krigsfanger enten på skafottet eller i markarbejdet. Assyrerne, hittitterne og 
fønikerne brugte slaver. Spartanerne og grækerne byggede deres velstand 
på krigsfangers arbejdskraft – en enkelt græsk filosof, Alkidamas, hed han, 

Slaveriet 
At a run-down police station in 
Sikasso, a small town in Mali, the 
files on missing children are 
endless. The sad truth is that 
many have been kidnapped and 
sold into slavery. The going price is 
about US$30. (…) 
In all, at least 15,000 children are 
thought to be over in the neigh-
bouring Ivory Coast, producing 
cocoa which then goes towards 
making almost half of the world's 
chocolate.  

http://news.bbc.co.uk/1/hi/ 
world/africa/1272522.stm 

12 april 2001 
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nåede dog frem til den konklusion at slaver også var mennesker og burde 
frigives, men det var ikke noget nogen gjorde alvor af. 
 Heller ikke ligefrem en filosof jeg har hørt om før… 
 Nej, verdensberømt er han ikke just blevet. 
 Persernes store erobrer i 500-tallet før år 1, Ky-
ros, har muligvis frigivet slaverne. Eller i hvert fald 
nogle af dem. Om han virkelig skulle have afskaffet 
slaveriet totalt og i et snuptag, lyder underligt, for 
alle økonomier byggede på det. Men under alle om-
stændigheder tillod han at tidligere tiders tilfange-
tagne og eksilerede folk kunne forlade Babylon og 
rejse hjem – herunder jøderne.  
 Jøderne brugte slaver. I Det gamle Testamentes samfund vrimler det 
med slaver, i Talmud – som er rabbinernes lovtolkninger i århundrederne 
omkring år 1 – diskuteres køb og salg af slaver livligt, men i Det nye Testa-
mentes virker det ikke, som om Judæa havde slaver i nævneværdigt om-
fang. Jesus omgås daglejere, prostituerede, besættelsesmagten, værnemage-
re og småkriminelle, men ikke umiddelbart slaver. 
 Så de var væk på Jesu tid? 
 Både slaver og trælle findes som en naturlig 
del af Jesu referenceramme, og folk ved præcis, hvad 
han taler om – og Jesus var jo også samtidig med Tal-
mud – men der er aldrig hverken slaver eller frigivne 
slaver blandt de folk han render ind i.  
 Kan du huske vi talte om Josefus? 
 Jeg har hørt navnet. 
 Det var den jødiske historiker som voksede op i 
Judæa i 30’erne, men som boede og skrev i Rom efter 
år 70, og ifølge ham var der masser af slaver i Judæa. Muligvis har det mest 
været romerne i Judæa der benyttede slaver. Under alle omstændigheder er 
det mærkeligt at de slet ikke er i Det nye Testamente, for det var jo 
hovedsagligt slaverne der var blandt de første til at tage kristendommen til 
sig i Rom og andre steder, og mange af de folk som Paulus og andre skriver 
breve til, var slaver. 
 Hvis kristendommen henvendte sig til slaver, er det mærkeligt at de slet ikke 
spiller en rolle i teksten, hvis de havde været der på Jesu tid? 
 Så måske betragtede Jesus dem også blot som en del af ejendommen, 
ligesom nogle af Talmuds rabbinere gjorde, og derfor har han aldrig hen-
vendt sig til dem eller inkluderet dem i sine lignelser. Det er virkelig inter- 

Cyrus the Great, the founder of Persian 
Empire temporarily prohibited the 
systematic enslavement of conquered 
non-combatant population. Cyrus also 
freed slaves and allowed all deported 
peoples whom were enslaved by 
former kings, return to home. It is said 
that he freed up to 40,000 Jews and 
allowed them to return home. 

http://en.wikipedia.org/wiki 
/History_of_slavery 

September 2008 

Jesus sagde nu til de jøder, som var 
kommet til tro på ham: »Hvis I bliver 
i mit ord, er I sandelig mine discip-
le, og I skal lære sandheden at kende, 
og sandheden skal gøre jer frie.« De 
svarede ham: »Vi er Abrahams 
efterkommere og har aldrig trællet 
for nogen. Hvordan kan du så sige: I 
skal blive frie?« Jesus svarede dem: 
»Sandelig, sandelig siger jeg jer: 
Enhver, som gør synden, er syndens 
træl. Men trællen bliver ikke i huset 
for evigt, Sønnen bliver der for evigt.« 

Johannesevangeliet 8:31-35 
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essant for tidens menneskesyn – for slet ikke at tale 
om jødernes og Jesu menneskesyn – og det har 
undret mig i lang tid, men jeg har endnu ikke fundet 
noget godt svar. Hvis alle andre økonomier betjente 
sig af slaveri, er det næsten utænkeligt at det ikke 
også fandtes i Judæa. 
 Romerne var entusiastiske slaveejere og havde 
dem i alle afskygninger: de græske, veluddannede og 
dannede, dyre slaver som takket være deres viden 
kunne bruges til undervisning og læger, og de primi-
tive ”barbarer”, germanerne og gallerne der kunne 
bruges i landbruget og minerne. Derudover tjente sla-
verne alle mulige andre funktioner, og til tider har de 
udgjort op til en tredjedel af indbyggerne i imperiet. Romerne opfandt sågar 
dampmaskinen, men fordi de ville stå med en masse slaver som blev arbejds-
løse, hvis de tog den i brug, så det gjorde de ikke.  
 Og så var det lige at det tog 2.000 år, inden nogen opfandt den igen? 
 Eller i hvert fald omkring 1.600 år. 
 Vikingerne brugte vel også slaver? 
 Det er derfra vi har ordet – og taler om de ”sla-
viske” lande. For det var dér vi hentede dem. I virke-
ligheden burde vi have haft vikingerne med på vores 
imperieliste, for selvom de ikke erobrede lande og 
underlagde sig dem og begyndte at regere over dem, 
så kan man vist roligt kalde deres plyndringer for en 
slags skatteudskrivning. – Hvis ikke skatteudskib-
ning! Bum! 
 Umiddelbart ville man forvente at kirken af-
skaffede slaveriet, men det gjorde den ikke. Til gen-
gæld udbredte den memerne om pligten til at arbejde 
i sit ansigts sved i stedet for lige at stoppe op en gang 
imellem og nyde livet. Og skulle det ske at man var 
kommet til at nyde det alligevel, så kunne man købe 
et afladsbrev og selv betale kirken med sine surt op-
tjente penge for at slippe for den evige straf. Fra 
lutherdommens opfindelse var enhver tanke om et 
andet og bedre liv eller opsætsighed mod fyrsten 
desuden at betragte som en direkte forbrydelse mod 
Vorherre! Bum! Stort set uanset, hvilken form for hoveri folk blev udsat for.  

 

Der fandtes med sikkerhed slaver i 
Israel på jesu tid; han lader selv 
slaver optræde i mange af sine 
lignelser, f.eks. lignelsen om den 
utro tjener, ugræsset og hveden, 
den fortabte søn og talrige andre; 
hvor nyere oversættelser anvender 
det mere ”blufærdige” ord tjener, 
forekommer det åbenbart, at det 
drejer sig om slaver. (…) 
Den relative mildhed i behandlin-
gen af slaverne er til en vis grad 
forklaringen på, hvorfor Jesus ikke 
interesserede sig specielt for dem. 
Det, han først og fremmest var op-
taget af, var det moralske slaveri – 
det slaveri, hvori ethvert menneske 
befinder sig i forhold til synden. 

Dagligt liv i Palæstina på Jesu tid 
Daniel Rops, 1961 

Riget, som hans Fader havde mistet 
ved sin Slethed, vandt han tilbage ved 
sine Dyder. Han gav først den Lov, at 
frigivne atter kunde gjøres til Trælle; 
en Træl, han selv havde skjænket 
Friheden, og som hemmelig stræbte 
ham efter Livet, straffede han ikke blot 
haardt paa denne Maade, men han 
gav ogsaa den nævnte Lov, som om 
det ikke var mer end ret og billigt at 
lade alle andre frigivne bøde for, hvad 
den ene havde forbrudt. 

Om Kong Skjold 
Saxos Danmarks Krønike 

The introduction of Christianity 
toward the end of the Roman Em-
pire had no effect on the abolition 
of slavery, since the church at that 
time did not oppose the institu-
tion. However, a change in econo-
mic life set in and resulted in the 
gradual disappearance of the agri-
cultural slaves, who became, for 
all practical purposes, one with 
the coloni (tenant farmers who 
were technically free but were in 
fact bound to the land by debts). 
This process helped prepare the 
way for an economy in which the 
agricultural slave became the serf. 
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 Nå! Byzans-skråstreg-Konstantinopel gjorde 
også flittig brug af slaver, og det samme gjorde os-
mannerne. I de kristne områder som osmannerne 
holdt besat, var de kristne forpligtet til hvert år at 
donere et bestemt antal drengebørn til sultanens 
janitsharer. Janitsharerne var en slags ingeniør- og 
lægekorps, nogle elitesoldater som blev opdraget 
muslimsk og skulle leve i cølibat. Til gengæld fik de 
en række privilegier.  
 Sådan en slags luksusslaver? 
 Men dog slaver! I det hele taget har araberne 
og andre muslimer været flittige slavehentere i Afri-
ka, længe før europæerne fik samme idé. 
 Koranen er vel ligefrem fortaler for slaveri? 
 Og de er blevet brugt til lidt af hvert. Nogle blev kastreret – de havde 
hverken narkose eller lokalbedøvelse, så du kan selv forestille dig, hvor 
”sjovt” dét har været – og fik højtrangerende positioner som eunukker i 
diverse sultaner og klanlederes harem. Kvinder blev direkte importeret til 
prostitution – eller husslave med herskabets frie råderet over alle huller. 
Hvilket i øvrigt har været slavevilkår til alle tider. 
 De blev ikke kun sendt i marken, de var i lige så høj grad sexslaver? 
 Hvor mange afrikanske, asiatiske og østeuropæiske kvinder er det der 
lever som sexslaver i vores eget lille smørhul af et land lige nu? Hm? Tror 
frøken Tenna at hendes egen kultur er et hak bedre, hvad mænds ret til at 
proppe pikken op i et stykke handlet fruentimmer, end fortidens ørken-
stater? Hm? 
 Det er jo ikke ligefrem dét selvbillede vi går rundt 
med… 
 Nej, sjovt nok ikke. Hvor mange sorte amerika-
nere tror du nedstammer fra slaveejere? Hvor mange 
af deres oldemødre og tipoldemødre tror du er blevet 
væltet omkuld imellem sukkerrørene og bomulds-
buskene og har fået den bagfra med visheden om at 
de blev pisket til blods, hvis de ikke bare tog imod og 
var tilfredse oveni? Hm?  
 Det er nok en hel del…? 
 Det kan jeg love dig for! Og de søde danskere 
på Guldkysten og i Tranquebar og alle mulige andre 
steder har nok heller ikke holdt gylpen alt for godt lukket.  

Slavery flourished in the Byzantine 
Empire, and the pirates of the 
Mediterranean continued their 
custom of enslaving the victims of 
their raids.  (…) 
In Western Europe slavery largely 
disappeared by the later Middle 
Ages, although it still remained in 
such manifestations as the use of 
slaves on galleys. In Russia slavery 
persisted longer than in Western 
Europe, and indeed the serfs were 
pushed into the classification of 
slavery by Peter the Great. 

http://www.encyclopedia.com/ 
doc/1E1-slavery.html 

September 2008 

De lokale myndigheder i den syd-
afrikanske kystby Durban vil gøre 
det muligt for lokale, turister og 
fodboldfans at benytte sig af pro-
stituerede, når Sydafrika i 2010 
skal være vært for VM i fodbold. 
Prostitution er ellers ulovligt i Syd-
afrika, men styret i Durban ønsker 
at gøre en undtagelse fra reglerne. 
De henviser blandt andet til VM i 
Tyskland i 2006, hvor sex-indu-
strien blev flittigt benyttet af til-
rejsende fodboldfans. Og derfor 
ønsker myndighederne at oprette 
områder med sikre forhold for de 
prostituerede samt at sørge for, at 
de prostituerede er let tilgængelige. 

http://www.kristeligt-
dagblad.dk/artikel/292159:Udland--

Sydafrika-vil-tillade-prostitution-
under-VM 
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 For slet ikke at tale om spaniere, englændere, franskmænd, hollændere, bel-
giere og alle de andre? 
 Pubertære mænd tænker med pikken!  
 Det har de gjort kloden rundt? Og til alle tider? – Voksne mænd tænker ikke 
med pikken? 
 Jo, men inden de bruger den, så supplerer de med dét de har mellem 
ørerne! Og så har de i mellemtiden lært at hvis man behandler kvinder or-
dentligt, så behøver man slet ikke at tvinge dem til noget som helst, man 
kan få stort set alle sine ønsker opfyldt frivilligt. – Hvor mange KZ-fanger 
tror du tyskerne forgreb sig på? Hm? 
 Sex i Auschwitz? 
 Tanken er i sig selv kvalmende. Måske et det derfor man aldrig hører 
om det. – I Buchenwald var der et bordel til fangerne. 
 Hvad?! 
 Det var kun for de ariske fanger, det kostede to 
mark for 15 minutter, og de prostituerede var kvinder 
der var kommet til lejren på grund af prostitution. De 
skulle betjene max ti mænd om dagen, og de blev be-
lønnet med visse privilegier, men ud af de to mark 
fik de kun lov at beholde 45 pfennig selv. Resten gik til tyskerne. Gaskam-
mer eller sexslave, vælg selv! 
 Som man måske kunne forvente, var det ikke mange fanger der be-
nyttede muligheden, og efterhånden blev bordellerne de rene hælercentra-
ler – selvfølgelig gjorde de dét! – for stjålne Røde Kors-pakker, medicin, 
mad og alkohol. Samtidig med at bordelvirksomheden kørte videre og i 
øvrigt udviklede sig til de rene orgier, hvor SS’erne også deltog. Der er 
ingen grund til at tro at de øvrige lejres SS’ere – med eller uden bordeller – 
har holdt sig på dydens smalle sti! – Eller hvad, frøken Tenna, tror du ikke 
der er nogle af de der forbrydere, voldsfascinerede unge mænd i deres mest 
potente alder der har gået og fået jern på, når de mærkede, hvilken magt de 
havde over andre mennesker?  
 Det er jo usmageligt! 
 Det er ulækkert, er hvad det er! Men hvornår 
har dét nogensinde udelukket voldtægt? Hm? Selv i 
Sovjetunionen må de have kneppet løs. Da tyskerne 
trak sig tilbage fra østfronten i ’45 gik russerne i hvert 
fald med pikken forrest. De havde verdens grimmeste undertøj i Sovjet, 
men det har næppe forhindret voldtægt af fanger, forhørsofre og andre 
afvigere. De skulle jo også holde varmen i Sibirien. Og når de systematisk 

I marts 1943 kom Heinrich Himmler på 
besøg i Buchenwald og foretog en løselig 
inspektion, hvorefter han under middag-
en om aftenen fortalte lejrens officerer, at 
der skulle indrettes bordeller i de store 
koncentrationslejre. 

Buchenwald – et studie i ondskab 
Frank Bøgh og Povl Rasmussen 

Unge uden penge at give til ældre 
soldater sendes ud for at sælge sig 
selv. De kan enten bruge de lister over 
kunder, som de altid kan få af de æl-
dre soldater, eller prøve selv at samle 
en eller anden kunde op på deres 
egen måde. (…) 
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voldtager deres egne værnepligtige, hvorfor skulle statens fjender så gå ram 
forbi? Hm?  
 Hvad?! 
 En gammel macho-tradition fra Den røde Hærs 
dage. Eller, hey, måske helt tilbage til zarens tid? Gad 
vidst hvor ofte Vladimir Putin har ligget på knæ i si-
ne unge år? Han er jo ikke nogen stor fyr, så han har 
sikkert været populær! Vil du vær’ populær i den rø-
de hær, er det ned på knæ’r! – Han har mig bekendt 
ikke gjort noget for at sætte en stopper for det. Ikke 
noget der har haft en effekt, i hvert fald. Så hvem ved, 
måske kunne han lide det? 
 Slaveri kan tage sig ud på mange måder, frø-
ken Tenna, og der er som regel pik involveret! 
 Kristendommen er den eneste der skiller sig ud? 
 Den kristne tekst, ja. Den kristne kirke… dét er vist så som så, hvis du 
spørger kordrengene. 
 Selveste Paven har været ude at sige undskyld? 
 Måske har han også været nede på knæ og modtaget andet end den 
hellige nadver? Kirken har trods alt sine rødder i den hellenistiske kultur; 
hvem ved om der går en ubrudt linje af knælende kordrenge og villige yng-
linge helt tilbage til Platons tid? 
 Det er altså virkelig perverst! 
 Sådan er mennesket, frøken Tenna! Perverse, liderlige horebukke, det 
er, hvad vi er, og det forklarer i høj grad, hvorfor vi gør som vi gør! – Eller 
hvad, går du ikke rundt og kildrer lidt i trusserne en gang imellem, også til 
tider og på steder hvor det er forbudt? Hm? Er du ikke også tiltrukket af det 
perverse? Det syge? Smerte og ydmygelse, når det byder sig til? Hm? Har 
du ikke ligesom en ikke ubetydelig del af klodens befolkning siddet og lab-
bet historien om familien Fritzl i dig med en sødemefyldt afsky og vellysten 
væmmelse uden helt at kunne få nok? Hm? 
 Du er eddermame syg i roen! – Og det er han altså også! 
 Men se mig i øjnene og sig mig at du ikke svælgede i historien, da den 
dukkede op, og sig så at du havde labbet den lige så frådende i dig, hvis han 
bare havde holdt datteren fangtet i kælderen i 24 år og tvangsfodret hende 
med havregrød. Jeg siger kun ”spejlneuroner” én gang! – I øvrigt en interes-
sant detalje ved både Fritzl-sagen og Natascha Kampush-sagen: både Fritzl 
og Prikopil var katolikker, men der er ikke én der har gjort de to mænds 
psykopatiske projekter til et religiøst anliggende. Og dét er der absolut hel-

Fysisk og psykisk vold imod rekrutter 
var almindelig praksis i sovjethæren. 
Det blev kaldt dedovsjtjina, udledt af  
dedij, fædre, som betegnelse for de 
ældre soldater, der havde hals- og 
håndsret over salagi, rekrutterne. 
Og hærledelsen så brutale ritualer 
som nødvendige for at gøre rekrutter-
ne til ”rigtige mænd”. 
Dedovsjtijina er nu forbudt, men trives 
i bedste velgående ifølge sociologer, 
der påpeger, at den patriarkalske 
militærkultur har overlevet, og hæren 
fortsat er en autoritær institution. 

Russiske rekrutter voldtages og  
bruges som sexslaver i hæren 

Politiken, 30 juni 2008 
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ler ingen grund til! Men forestil dig at vi fik en – for ikke at tale om to – lig-
nende historier fra Mellemøsten. Uhadada for en Sharia-historie der nok 
skulle komme ud af dét, du! 
 Var der ikke en tredje historie fra Polen der mindede om de to? 
 Jo, faderen havde spærret sin datter inde i syv år, siden hun var 14, og 
voldtaget hende. I den tid havde hun født to børn, og hendes egen mor vid-
ste det hele. Desuden var der en sag i Italien, hvor det var den elskelige gamle 
mor som havde spærret sin datter inde i et svineri uden lige, angiveligt for-
di tøsen havde vist seksuelle tilbøjeligheder i voksen alder. Fjerde katolik-
pige-sex-indespærring.  
 Slaveri, frøken Tenna, vi har alle tendensen. Vi har kimen i os til at se 
medmennesket som vores ejendom, vores retmæssige kneppedyr og feje-
kost. Og vi har ikke noget at prale af, hverken i Vesteuropa eller USA, hver-
ken når det gælder prostitution, eller de forhold vores varer er produceret 
under. De der millioner af asiater som ikke har anden overlevelsesmulighed 
end at blive låst inde dag og nat for at arbejde i diverse sweatshops, det 
skulle da ikke undre, om de får noget pik som bonusordning. Specielt de 
yngste piger. Det kan gerne hænde at du har ting hængende hjemme i klæ-
deskabet som er syet af en nyligt defloreret lille skønjomfru. I dag har vi 
ikke slaverne boende i skure i et fjernt hjørne af vores overdådige landejen-
dom, vi har udliciteret elendigheden til fangelejrlignende personalebarak-
ker i Fjernøsten. Selv vores udstationerede FN-soldater holder sig ikke for 
gode til at købe lokale småpiger for lidt mad og en pakke tyggegummi. 
Samtidig beskytter Europa og USA vores egne markeder med høje told-
mure som forhindrer mindre komplekse økonomier i at afsætte deres varer 
og bringe sig selv ud af fattigdom, så deres indbyggere kan få en ordentlig 
løn for deres arbejde. 
 Slaveri er slet ikke dét klart afgrænsede begreb som vi helst vil gøre 
det til: ”Har plantagearbejderen lænker på eller ikke lænker på?” Men: ”I 
hvor høj grad har arbejderen lænker på; i hvor høj grad har han eller hun 
sin frihed til at gå, i hvor høj grad har han eller hun suveræn råderet over 
sin krop og veto over for hvad der bliver tvunget i dens huller?” Slaveri er 
fuzzy: ”Er folk i lortearbejde mere slaver eller mindre slaver, og hvor stor en 
pik skal der til, og hvor ofte skal man have den stukket op?” Bum! Ikke 
noget pænt spørgsmål! 
 I modsætning til de kummerlige arbejdsvilkår som vores egne indu-
striarbejdere havde under den industrielle revolution i Vesten, så er der en 
markant forskel i forhold til dét som foregår i dag, når multinationale sel-
skaber søger billig arbejdskraft i tredjeverdenslande: den udvikling som vi 
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så i vores eget industrisamfund, var udtryk for en gradvist voksende kom-
pleksitet, og derfor medførte den også en gradvist stigende rigdom som 
spredte sig til hele samfundet. Bum, kammerat! Specielt i takt med oprettel-
sen af fagforeninger. Og når vi brugte børnearbejde, så var det, fordi sådan 
havde det altid været. Der var ikke nogen der havde forbudt det før, for i 
landbruget kunne det ikke være anderledes. Men efterhånden som økono-
mien udviklede sig, og maskinerne blev bedre, blev det vigtigere at børnene 
lærte at læse, end at de blev slidt op eller hakket til døde i industrien. Bum! 
Når børn arbejder i ulandene i dag, så er det, fordi vi andre ikke gider betale 
dét tingene koster, og fordi vi ikke insisterer på at andre mennesker også 
har ret til fagforeninger, et liv og til at sige nej til sex! Nå! For er det ikke 
sådan, frøken Tenna, at vi vil meget hellere have et par nye støvler end at 
bekymre os om, hvor gamle de indiske garveriarbejdere var, da de stod i 
syre til knæene for at støvlerne kunne blive glatte, bløde og lækre? Hm? 
 Men det er jo svært at… 
 Ja, gu er det svært! Men vælger vi de politikere der vil gøre det let? 
Nej, gu gør vi røv og nøgler! Og hvorfor gør vi ikke dét? Fordi vi er nogle 
pubertære, selvsmagende, forfængelige liderbasser der meget hellere vil ha-
ve nye støvler og fladskærme og røvpule hele verden, fordi vi har pengene 
til at det kan lade sig gøre! Det ville jo ellers være så aldeles udmærket for 
miljøet, dersom ikke alting skulle sendes tre gange rundt om jordkloden! – 
Bortset fra din tipoldefar som var præst, hvad lavede frøken Tennas olde- 
og bedstefædre så? Hm? 
 De var bønder og fiskere. Og så var der én der arbejdede på B&W. Fra han 
var ti. 
 Er du ikke glad for at du lever i en tid, hvor du kan brødføde dig selv 
ved at skrive om cappuccinomaskiner? 
 Jo. 
 Tænker du tit over dét? 
 Nej. 
 Nå, men det kan du så gøre, mens du går ned og henter kaffe. Jeg skal 
op til Rask, og det skal ikke vare for længe, for min medicin er ved at klinge 
af kan jeg mærke! – Du må virkelig undskylde. Jeg gik over stregen lige nu. 
Det er virkelig på tide at jeg kommer ned til Rask. Og får noget medicin. 
Bagefter skal vi se på om menneskeheden er ved at blive klogere eller dum-
mere – hvem fanden siger at vi overhovedet bliver voksne? Har vi nået 
grænsen for vores kognitive formåen, og hvad gør det ved os, når vi bliver 
Homo liquens? Har vi overhovedet en fri vilje, eller er det kemi og hormo-
ner det hele? – Sørger du for kaffe og chokolade? 
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 Med fare for at bidrage til kapitalens og liderbuksens udbytning af den glo-
bale slave- og arbejderklasse, så ja. 
 Stor pige! – Vi ses! 
 Ja, hej… 
 Og undskyld. 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

227 

 Cornelius! 
 Rask! 
 Hvordan går det? Du har besøg af din journalistveninde igen i dag? 
 Og jeg var lige ved at kaste mig over hende her til sidst og sige de mest 
forfærdelige ting! – Hvad fanden er det for noget medicin du har givet mig? 
 Den virker ikke, eller hvad? 
 Den virkede indtil for en halv time siden. Så kom vreden og tankerne 
og hele svineriet igen. Jeg var ved at sige de skrækkeligste ting! 
 Du ser ellers fremragende ud! 
 Det er meget muligt, men det er jo ikke mig der skal sidde og kigge 
på mig hele dagen! 
 Det kan du selvfølgelig have en pointe i. – Men ellers har du haft det godt? 
Hvordan gik det i går? 
 I går? 
 Virkede din medicin i går? 
 Indtil om aftenen, ja.  
 Har du været hos fysioterapeuten hele ugen? 
 Vist ikke i tirsdags. 
 Hvad med massøren? 
 Jeg var hos én eller anden torturbøddel i går morges, hvis det er dét 
du sigter til! Det føltes fandeme som om jeg var sådan et stuegulv der skulle 
høvles ned til grunden! 
 Ja, Paula tager ordentlig fat, det har jeg hørt fra flere. – Men i går virkede 
medicinen altså? 
 Ja.  
 Og i dag har den virket indtil for en halv time siden? 
 Ja.  
 Og i tirsdags? 
 Der virkede den også hele dagen. Rigtigt godt endda. 
 Ja, det sagde du. Men du kan også huske, hvad blodprøven sagde, ikke? 
 Jeg kan huske, hvad du sagde at blodprøven sagde. 
 Hvad sagde jeg. 
 At min lever ikke kunne tåle pillerne. 
 Sandt.  
 Hvad siger min blodprøve fra i formiddags? 
 Den siger at du har det godt.  
 Så hvorfor virker min medicin ikke mere? 
 Alting afhænger jo af doseringen. 
 Fik jeg ikke nøjagtigt de samme piller i dag som jeg fik i går?  
 Hvordan har medicinen virket i går og i dag, indtil for en halv time siden? Har 
du kunnet koncentrere dig?  
 Det er gået fint. – Er det ikke de samme piller jeg har fået? To hvide 
og en grøn? 
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 Du har heller ikke følt dig vred eller psykisk ustabil? 
 Hvad fanden mener du med psykisk ustabil? 
 Mere emotionel end du plejer, for eksempel? 
 Næ.  
 Letpåvirkelig. 
 Hvad fanden mener du? 
 Grådlabil ville være det tekniske ord. 
 Om jeg har siddet og tudet? 
 Ja? 
 Helt ærligt, hvad fanden har du givet mig? 
 Men du har haft det godt både i går og i dag? 
 Ja! Fremragende! Jeg har sågar opført mig civiliceret frem til for en 
halv time siden og været både charmerende og morsom! 
 De to hvide var kalktabletter, og den grønne var en vitaminpille. 
 Hvad? Siger du at det er placebo det hele? 
 Du fik massage både i går og i dag, og efter behandlingen fik din hud noget 
ekstra salve? 
 Ja? – Det stank som et billigt horehus! 
 Har du hørt om scorecreme? 
 Scorecreme? 
 Egentlig er det et præparat til menopausale og hysterektomerede kvinder…  
 A-hvad er det?! 
 Helt konkret er det østrogen på tube. 
 HVAD!?!!! 
 Cornelius… 
 HVAD ER DET? 
 Ved konferencen tirsdag morgen blev vi enige om… 
 Har I fedtet mig ind i kællingehormon over hele kroppen? 
 Der var kun to muligheder tilbage: de piller du fik i tirsdags – og som du viste 
dig ikke at kunne tåle – eller… 
 Hvad betyder dét? At min pik falder af? 
 Nej. Nej, det gør det ikke. Det betyder heller ikke at du bliver mindre mand. 
 I gør mig til en fucking transvestit, og så siger du at det ikke betyder 
at jeg bliver mindre mand?!?!!! 
 Det betyder at… 
 Sig mig, er I fuldstændigt sindssyge?!!!!!  
 Nej. 
 Det er sgu da mig der skal være sindssyg her! Ikke jer! Hvordan fan-
den kan I smøre mig ind i… ”scorecreme”?!!! 
 Det var også et vildt gæt. Men der var ikke flere muligheder. Vi har jo prøvet 
stort set alt i den tid vi har haft dig, og vi kan ikke bare have dig gående her og 
fylde op på en af vores bedste stuer i årevis. 
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 Hvorfor ikke? Jeg har sgu da betalt skat i 50 år! 
 Ja, men så skal vi have dig over i en helt anden del af systemet, og jeg har 
allerede hjulpet dig mere, end et par af mine kolleger synes om. 
 Så de syntes bedre om at smøre mig ind i østro… – er det sådan en 
tube, du har der? 
 Normalt plejer man bare at smøre lidt på indersiden af underarmen ved 
håndleddet, hvor det let kan trænge igennem til blodårerne. Vi ville ikke give dig p-
piller. 
 Takker så ydmygst! Jeg har nemlig tænkt mig at blive gravid! 
 Fordelen ved cremen er også at den virker umiddelbart. Den går direkte over 
i blodet.  
 Så hvorfor hedder det scorecreme? 
 Fordi kvinder som ikke producerer deres eget østrogen på grund af over-
gangsalder eller fjernelse af æggestokkene, typisk mister sex-lysten, og deres slim-
hinder tørrer ud. Med cremen – eller, egentlig er det jo mere en gelé – får de lige 
nok østrogen til at vække drifterne til live igen og gøre slimhinderne fugtige. Så 
øgenavnet kommer af at de plejer at smøre det på, en halv times tid inden de går i 
byen eller skal i seng med manden. Det er et udmærket alternativ til dem der ikke 
ønsker at tage p-piller på grund af risikoen for brystkræft. 
 Det har også altid stået højt på min liste over uønskede sygdomme! 
 Hvordan har du det nu? 
 Nu? 
 Ja? 
 Du har pumpet mig med østrogen i to dage, og så spørger du, hvor-
dan jeg har det? Jo, tak! Jeg har det strålende! Jeg får pludselig en fuldstæn-
dig ubændig trang til at henkoge nogle blommer og løbe bordet over med 
en fugtig klud! – Og stoppe den ned i halsen på dig bagefter! 
 Jeg kan ikke fortænke dig i at være vred.  
 Nå ikke! 
 Nej.  
 Og så har du ikke mere at sige? 
 Cornelius, mænds hormonbalance ændrer sig også med alderen… 
 Jeg er gammel, er det dét du siger!  
 Helt ung er du jo ikke mere. 
 Som om jeg ikke godt ved dét? Men jeg har sgu da ikke fået fjernet 
æggestokkene af den grund! 
 Jeg ved ikke, hvorfor cremen virker. – Vi ved i øvrigt heller ikke, hvorfor p-pil-
ler virker. Der er meget om vores hormonsystem som vi ikke ved. Men vi har prøvet 
alt for dig, Cornelius, og du har haft det fint de seneste to dage. Der er ikke umid-
delbart nogen risiko forbundet med østrogen for dig, så jeg kan ikke gøre andet end 
at bede dig prøve at fortsætte. 
 Og smøre mig ind i østrogen? 
 Ja. 
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 Hvor ofte? 
 Når du har behov. Du fik alt for meget i går, så det ville ikke undre mig, hvis 
du havde været lidt emotionel i løbet af dagen. 
 Ha! Ja, det kan man vist roligt kalde det. – Scorecreme! Står de der 
gamle hejrer så også og tuder i baren, når de går i byen for at score? 
 De smører jo kun på et lille areal. – Du er en stor fyr, så vi anede ikke, hvor 
meget du skulle have.  
 Kan jeg slæbe dig i retten for det her? Eller få dig udstillet i et eller 
andet lægeetisk skrækkabinet? 
 Ja. Men jeg regner med at vi trods alt er så gode venner at det gør du ikke. 
Om ikke andet, så for Mitzis skyld. 
 Det er hævn for den gang med sommerhuset? 
 Nej, Cornelius, det er ikke en practical joke. Det er det bedste jeg kan tilbyde 
dig. Og hvis du finder ud af at bruge det, så kan jeg udskrive dig i morgen eftermid-
dag.  
 Så kan jeg komme hjem? 
 Så skulle der ikke være noget til hinder for at du kan klare dig selv igen. Vi 
skal bare lige aftale med Mitzi at der kommer nogen og besøger dig hver dag de før-
ste par uger. 
 For at tjekke at jeg ikke ligger og dør i mit eget skidt som en anden 
gammel idiot? 
 For at være sikre på at du ikke går og bliver alene og deprimeret, og for at 
du kommer ud og får noget luft og ser nogle mennesker, så du holder dig i gang. 
Du skal hjem, og du skal have nogle nye rutiner, så du ikke sidder og går til i dine 
bøger en gang til. 
 Men hvis jeg smører mig ind i det her gelé-lort morgen, middag og 
aften, så bliver jeg ung og kæk og får en våd fisse? 
 Jeg var lige ved at sige ”du har vist fået de våde fisser, du skal have!” – men 
hvorfor ikke?  
 Synes Inge stadig du arbejder for meget og går alene derhjemme og 
trænger til selskab? 
 Nu skal du ikke komme for godt i gang, du gamle! Inge er jordens lykkeligste 
hustru, og det ved du godt. 
 Du er en heldig mand! 
 Jeg er en betænksom mand, og på den måde får man en lykkelig og hengi-
ven hustru. – Hvem ved, måske finder du en sød kvinde som vil dele tuben med 
dig? 
 Du er nederdrægtig, er du klar over det? 
 Jeg er en dygtig overlæge, og du er en meget særlig mand som både min ko-
ne og jeg har kendt og holdt af i mange, mange år, og det har været en daglig 
smerte at vide at du sad herinde og ikke kunne holde dig selv og verden ud. – Det 
var faktisk hende der foreslog cremen.  
 Inge? 
 I spøg, ganske vist.  
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 Det havde jeg ikke troet at Inge ville gøre mod mig! 
 Hun holder af dig, Cornelius. – Så, lad mig se dig smøre creme på håndledet, 
og smut så ned til din gæst. Så kigger jeg ind til jer, inden jeg går. Og hvis du har 
det godt ved stuegangen i morgen tidlig, så kan jeg udskrive dig med det samme. 
 Jeg tager det ikke på, mens du kigger! Dét får du fandeme ikke at se! 
 Det er så i orden. – Men er det en aftale? 
 At jeg smører cremen på? 
 Og at jeg kommer ned til jer, inden jeg går hjem? 
 Det finder du ud af, når du kigger forbi. 
 Fair enough. – Så ses vi. 
 Hrmf. 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ  XIX  

 
 
Det opbyggelige dokument 
 
Ikke siden fundet af Qumran-rullerne havde man oplevet et så overvældende 
postyr i teologiske forskerkredse, som da man for få år tilbage i Wittenberg 
fandt et hidtil ukendt håndskrift, som, alt tydede på, måtte være af selveste 
dr. Martin Luther.  
 Længe gik der rygter om, at dokumentet var et falsum forfattet af 
kardinaler tæt på Pave Pius IV under Tridentiner-konciliets tredje session i 
1563, men efter omfattende DNA-analyser af visse legemsvæsker aflejret i 
dokumentets højre margen samt af blodprøver fra 100.000 indbyggere i 
Leipzig-Magdeburg-Frankfurt/Oder-trekanten, stod det klart, at skriftet vit-
terligt var forfattet af Reformatoren selv.  
 Var der spænding om tekstens ægthed, så var det dog for intet at reg-
ne mod de spekulationer, der opstod vedrørende dens indhold. Derfor ned-
sattes efter lange økumeniske forhandlinger et tekst-synode bestående af 
førende internationale Luther-forskere, som fik til opgave at oversætte og 
kommentere værket inden dets udgivelse. 
 At dette arbejde kom til at trække ud – og at teologiske uoverensstem-
melser afstedkom adskillige personrokader i inderkredsen – er i dag et al-
ment kendt faktum.  
 Derfor er det med stolthed, at vi nu kan præsentere den første danske, 
ukommenterede oversættelse af værket i dets fulde længde:  
 
 

Håndbog i Protestantisk Erotik 
Dr. Martin Luthers Lille Kamasutra 

 
Således som en husfader letfatteligt skal gøre med sin hustru 

  
 Ind.  
 Ud.  
 Ind.  
 Ud.  
 Ind.  
 Ud.  
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 Ind.  
 Ud-Ind. 
 Ud-Ind. 
 Ud-Ind. 
 Ud-Ind. Ud-Ind. Ud-Ind. Ud… 
 Ind-ud-ind-ud-ind-ud-ind-ud-IND-ud-IIIIIND!  
 ”Mgn-hh!” 
 ”Hm.” 
 
 ”Var det heller ikke godt for dig?” 
 ”Nej.” 
 ”Gudskelov!” 
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 Hej igen. Der var Marsbar i automaten. – Hvad sagde overlægen? 
 Jeg skal lige ud for mig selv et øjeblik… 
 OK. – Jeg går ud fra at du gerne vil have kaffe…? 
 
 Hm. 
 
 Er du OK, derude? 
  
 Ja. Jeg har fanden-fucking-edeme aldrig haft det bedre!  
 OK… 
 – Undskyld. 
 Har du det godt? – Du virkede som om du ikke havde det helt godt før? 
 Jeg har det udmærket, tak! 
 Har du fået ny medicin? 
 NEJ, JEG HAR IKKE FÅET NY MEDICIN!! 
 Nå ja, undskyld. – Jeg har skænket kaffe til dig… 
 Tak. 
 Og så købte jeg to Marsbarer. Tænkte det var meget apropos vores snak om 
sex og magt; mænd er fra Mars og alt dét der… 
 Og kvinder er nogle rejekællinger! 
 Nå ja, tak! – Vil du have chokoladen, eller hvad? 
 Ja. – Ja, tak. 
 Du er helt sikker på at du har det godt? Du skulle jo nødigt ligefrem få det 
værre af at jeg er her. Eller af at snakke med overlægen… 
 Jeg har det fint. Tak fordi du hentede kaffe. Tak for chokoladen. – Tak 
for Marsbaren! 
 Er der ét eller andet galt med Marsbar? 
 Nej, der er ikke et eller andet galt med Marsbar! – Drik din kaffe! 
 Sommetider er du altså virkelig mærkelig. Undskyld, jeg siger det. 
 Synes du jeg skulle tage hjem? 
 Herfra? 
 Nej, fra Mars, din tumpe! – JA, herfra! 
 Kan du dét? 
 Hvis jeg fik chancen? 
 Har du tænkt dig at stikke af? 
 Nej. Hvis det nu viste sig at jeg kunne opføre mig ordentligt? 
 Regner du da med at du kan dét? 
 Det ved jeg ikke. Men hvis jeg fik muligheden? 
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 Ja, selvfølgelig! Hvordan kan du overhovedet spørge? Du skal da ikke sidde 
her resten af dine dage! 
 Hm. 
 Hvad sagde overlægen? 
 Lad os fortsætte, hvor vi slap. – Hvor kom vi til? 
 Vi var færdige med slaveriet og hvorfor verden ser ud som den gør, og så 
sagde du at vi skulle se på, om vi bliver dummere eller klogere, og om vi har en fri 
vilje, eller om det er hormoner det hele. – Du ser fuldstændigt forkert ud i ansig-
tet… 
 Ja, men så må frøkenen jo kigge den anden vej, hvis det generer hen-
de! Nå! 
 Skal du ikke have chokoladen? 
 Hva’? – Jo. 
 Så hvad starter vi med? 
 Om vi bliver klogere eller dummere. Hvis vi skal forstå en hujende fis 
af alt det vi går og gør; hvorfor vi gør de ting vi gør – og hvorfor vi som regel 
ter os totalt åndssvagt og klokker rundt i det og vitterligt bare ikke kan finde 
ud af at løse vores problemer på varige og holdbare måder, når vi gør dét vi 
gør – så må vi jo se på, om vi overhovedet har forudsætningerne for at løse 
vores problemer 
 Det har vi ikke? 
 Det er jo dét der er spørgsmålet. Nå! 
 Se, én af de ting vi talte om i går, var at vi går fra en enten-eller-kultur 
til en både-og-kultur; fra en ja/nej-kultur til en dilemmakultur. Der findes in-
gen simple spørgsmål eller problemer længere, derfor findes der heller ikke 
nogen simple løsninger, og derfor skal vi i endnu højere grad end tidligere 
tænke os om, og så er spørgsmålet: Er vi tilstrækkeligt kvikke til dét? Nå! 
 Til at kunne forholde os til fremtidens dilemmaer? 
 Ja. Og til at udvikle de teknologier som det kræver, for at vi kan løse 
problemerne – problemer som vi for en stor dels vedkommende selv har 
skabt. Har vi hjernerne til at redde os selv fra os selv? 
 Os selv og vores svineri? 
 Os selv og vores dårlige vaner. Os selv og vo-
res stenaldertilbøjeligheder, og os selv og vores teen-
agetilbøjeligheder. Nå! Så derfor spørger jeg: Bliver 
vi klogere, eller bliver vi dummere, og hvis vi gør; 
hvis intelligensen stiger eller menneskeheden er ved 
at forvandle sig til syv milliarder imbecile tosser, 
hvad er så årsagen? 

Bliver vi klogere 
eller dummere? 

Menneskeheden fremviser ikke en 
udvikling til det bedre eller stærkere 
eller højere i den forstand, som det i 
dag bliver troet. ”Fremskridtet” er 
blot en moderne idé, dvs. en falsk 
idé. 

Antikrist 
Friedrich Nietzsche, 1888 
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 Men hvis vi er de stenaldermennesker du taler om, og vores hjerner har set 
ens ud i 100.000 år, hvad skulle så ændre på vores intelligens? Vi går jo ikke hen og 
muterer i lynhast lige pludselig og bliver seks milliarder sinker eller seks milliarder 
genier. 
 Nej. Men vi har uddannelses- og udviklings-
muligheder som aldrig har eksisteret før, frøken Ten-
na, så vi har mulighed for at udnytte langt flere af 
vores potentialer end før. Men er det den vej det går? 
Bruger vi dem, potentialerne? Hm? Bliver det ved 
med at gå fremad? Eller begynder det rent faktisk at 
gå tilbage? Bliver vi generationen der gjorde kloden 
dummere? Bum-faldera! 
 Du er sikker på at du har det godt? 
 Jeg har aldrig haft det bedre! Nå! 
 Vi har nemlig også langt mere forurening og 
stress end nogensinde før. Der er ikke skyggen af 
tvivl om at begge dele kan hæmme udviklingen af 
børns hjerner. Bum Fætter Vims! Både i fostret og i 
opvæksten. Vi har også opfundet billedmedier som 
vi alle sammen kan finde ud af at bruge uden at an-
strenge os det mindste. Den ”tunge ende” behøver 
altså slet ikke at lære at læse længere for at kunne 
følge med. Og hvad gør dét? Det gør at de risikerer at 
blive endnu ”tungere”! Hvis de gerne vil have en op-
levelse søndag eftermiddag, er der ikke det fjerneste 
incitament til at gå hen og pille en bog ned fra reolen eller selv være kreativ 
for at få tiden til at gå, for deres Playstation og deres Wii kan til fulde holde 
dem beskæftigede i dagevis, uden at de behøver så meget som at tænke to 
sammenhængende tanker, endsige rende ind i et ord eller to som de ikke 
kunne stave til i forvejen! De kan nøjes med at sanse sig gennem deres idio-
tiske liv i stedet for at tænke bare en gang i mellem. Med fjernsyn og com-
putere bliver det muligt at vade gennem hele tilværelsen uden nogensinde 
at behøve anstrenge de små grå. Bum! Og skulle det gå helt galt, så er der 
altid et sportsprogram de kan tænde for og se en masse ensklædte menne-
sker som siden skolealderen har brugt det meste af deres vågne tid på at 
være i selskab med en bold. – Og hvad er forskellen på en skriftkultur og en 
mundtlig kultur, frøken Tenna? Hm? 
 Selvrefleksionen? Evnen til refleksion i det hele taget? – Eller manglen på 
samme? 

Konsulentvirksomheden Red Asso-
ciates har for Egmont lavet en stor 
kvalitativ undersøgelse blandt 120 
13-23 årige fordelt i otte områder 
af landet. Den viser et helt over-
vældende forbrug af elektronisk 
kommunikation blandt de unge, 
men afslører samtidig, at den unge 
generation ikke udnytter nettets 
potentialer til at udvide deres 
horisont og vidensniveau. 

"Pigerne kender meget lidt til IT, og 
i virkeligheden kan de meget lidt - 
det samme gælder i øvrigt for dren-
gene i pigernes omgangskreds. De 
unge kender tre til fire sites, som 
Arto og MSN, men de søger ikke 
information, og de kigger ikke ud i 
verden. For dem handler det meget 
mere om deres nære venner og 
veninder. De er uvidende i forhold 
til nettet, for de kan ikke bruge det 
som system," siger partner i Red 
Associates, Christian Madsbjerg, 
som står bag undersøgelsen, der 
blev foretaget på baggrund af tre 
dages observation af fortrinsvist 
kvindelige informanter. 

http://www.information.dk/165489 
12. september, 2008 
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 Bum, Fætter Vims! Skriften giver sine helt egne muligheder for erken-
delse! Vi tænker anderledes, fordi vi er vokset op i en kultur med mange 
memplexer, og hvor skriften har givet os mulighed for at tilegne os viden i 
dem alle sammen sideløbende og suge ny viden til os i mødet med teksten. 
Vi kan vende og dreje vores egen og andres virkelighed gennem skrivning 
og læsning, på måder man slet ikke kan uden skrift, og den helt store for-
skel er at vi kan tænke abstrakt. I kulturer uden skrift kan folk tænke sym-
bolsk, men de kan ikke tænke abstrakt! Av for den! Man kan være passiv 
billedforbruger, man kan næsten være passiv læser, men man kan ikke væ-
re passiv skriver. Læsning og skrivning giver adgang til kritisk tænkning, 
og en kultur uden kritisk læsning er en kultur der ikke tænker! 
 Desuden er der en demografisk udvikling i 
gang – og nu bliver det politisk ukorrekt, men verden 
er trods alt ikke en feministisk ølejr! – hvor de dårligst 
uddannede og de mest religiøse får flest børn. Alle 
dem nede i venstre hjørne af foragtcentrifugen som 
ikke har råd eller lov til at bruge kondom, har heller 
ingen bøger eller noget meningsgivende alternativ til 
at ligge og gnubbe den af i hinanden og sætte snot-
unger i verden i den lille smule fritid de måtte have, hvor dem oppe fra 
venstre hjørne i centrifugen ikke råder over deres tid og deres krop.  
 Nogle steder – Danmark, for eksempel – er der 
en tendens til at højtuddannede også får mere end ét 
barn, fordi det bliver et luksusprojekt at have tre-fire 
børn der står godt til designermøblementet, men el-
lers betyder fattigdom og manglende alfabetisering 
normalt flere børn, mens uddannelse betyder færre. 
Derfor har vi et problem, hvis uddannelse og oplys-
ning generelt fører til færre børn pr. kvinde, samtidig 
med at religiøs fordummelse betyder flere – medmin-
dre, selvfølgelig, uddannelsesvolumen overstiger 
forplantningshastigheden, hvad der immervæk skal 
en målrettet indsats til at opnå, for folk vil hellere 
bolle end læse bøger. Flere uuddannede mennesker betyder fattigdom, og 
flere fattige betyder flere utilfredse sultne, for den kloge narrer den mindre 
kloge, og sultne, fattige, utilfredse, uuddannede mennesker i meget stort 
antal er pissefarligt, især for de få der er mætte og har gode uddannelser, 
plus for den politiske stabilitet globalt set og Jordens økologiske balance i 
det hele taget – selvom de velnærede og højtuddannede ikke som sådan 

Africa and Latin America combined 
made up only 13 percent of the 
world’s people in 1900, but that figure 
has now grown to 21 percent. Every 
indication suggests that the rate of 
change is accelerating. By 2050, Africa 
and Latin America will probably be 
home to 29 percent of the world’s 
people. In 1900, “Northerners” out-
numbered these “Southerners” by 
about 2.5 to one, by 2050, the propor-
tions will be almost exactly reversed. 

There are many ways to look at 
statistics of this sort, and one’s use of 
language inevitably reflects value 
judgements. It is tempting to speak of 
European rates of population growth 
as “weak,” “stagnant,” or “anemic,” 
while African rates are “strong” or 
“booming,” implying that Europe is 
somehow losing a contest, or failing to 
achieve. We rarely speak of ”decline” 
as a good thing. Yet one does not 
have to be a Malthusian to be alarmed 
by uncontrolled population growth, 
and most observers would praise the 
changes in social structure and gender 
relations that have permitted Euro-
peans to achieve demographic stabi-
lity. One person’s “stagnation” is an-
other’s “stability.” (…) 
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sviner mindre, tværtimod er det os der sviner mest – og problemet er at vi 
har brug for flere kvikke hoveder, hvis vi skal løse vores problemer og som 
art hæve vores kollektive gøren og laden til velovervejet og langsigtet bære-
dygtig adfærd.  
 Det du sigter til, er den udvikling man kender fra 
ulandene: når kvinder får uddannelse og kan forsørge sig 
selv, så falder fødselstallet automatisk? 
 Kvinder er gudskelov ikke så dumme som 
mænd gør dem til! Så ville det immervæk også stå skidt til!! Får de mulig-
heden, så gider de nemlig ikke føde 14 skrigende slughalse i løbet af deres 
bedste år og ligne en sæk lort, når de er 40. Så hvis alle de religiøse mørke-
mænd får succes med deres avls- og fordummelsesprojekt, og der heller ik-
ke er noget incitament for folk i den velstillede del af verden til at lære at 
læse og skrive og tænke kritisk, fordi de kan ligge på sofaen og se sport hele 
weekenden, og vi samtidig har fyldt vores hjerner med bly og farvestoffer 
og andre sjove ting, så der alligevel ikke er nogen af os der kan koncentrere 
os om en skid, så bliver det virkelig sjove tider der ligger forude! Bum, kam-
merat! Så skal du bare se foragtcentrifugen få fuld skrue! – Hvad er forskel-
len mellem intelligens og klogskab? Hm? – Eller ”visdom” hedder det vel? 
Kan man overhovedet sige ”klogskab” på korrekt dansk? Folk siger det, 
men dét bliver det jo ikke korrekt af, eller hvad?  
 Hvis tilstrækkeligt mange siger det, så er det vel 
korrekt? 
 Ligesom ”bjørnetjeneste” og ”forfordelt” – bare 
vi alle sammen ikke fatter en hujende brik af, hvad vi 
går rundt og siger, så er det ”rigtigt”? Hvor er vis-
dommen henne i dét? – Men hvad er forskellen så? 
Hm? 
 På intelligens og visdom? – Intelligens kan måles, 
det kan visdom ikke? 
 Det kunne være én måde at anskue det på. – 
Undskyld. Jeg skal nok tage mig sammen. Hvis jeg 
bliver lige så utålelig som i mandags. Så må du sige til. 
 Du er godt på vej. – Er der slet ikke noget af deres medicin der virker? Du 
havde det da fint i formiddags. Og i går. 
 Ja, gu fa’en havde jeg det fint i formiddags og i går! Og rend mig i 
røven! 
 Hvad havde de givet dig? 
 Ikke noget!  

By 2015 nearly half the world’s popu-
lation—more than 3 billion people—will 
live in countries that are “water-stressed.” 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 

Klogskab, visdom, 
intelligens 

Curiously enough, the dolphins had 
long known of the impending 
destruction of the planet Earth and 
had made many attempts to alert 
mankind to the danger; but most 
of their communications were mis-
interpreted as amusing attempts to 
punch footballs or whistle for tidbits, 
so they eventually gave up and left 
the Earth by their own means short-
ly before the Vogons arrived. 

The Hitchiker’s Guide to the Galaxy 
Douglas Adams 
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 Det må de da have gjort? 
 Ja, men… 
 Hvad? 
 Men ikke noget! Videre! Lad os komme videre. Jeg skal nok virkelig 
prøve. – Forskellen på intelligens og visdom. 
 Du har det altså ikke godt! Du sidder og klamrer dig til armlænene som om 
stolen skulle stikke af! 
 Jeg har det storartet, tak! Og så snakker vi ikke mere om dét! – En an-
den forskel… 
 På intelligens og visdom? 
 Er at definere intelligens som evnen til at gennemskue komplekse 
problemstillinger, visdom er evnen til at træffe kloge beslutninger bagefter. 
Vi kunne også hæfte det op på vores snak om forskellen mellem moral og 
etik i går. Nå! Kan du huske, hvordan vi skelnede mellem de to i går efter-
middags? 
 Var det noget med at kunne gennemskue konsekvenserne? – Hvis du ikke 
kan slappe af, så går jeg altså ud og henter en sygeplejerske! 
 Gu gør du ej! 
 Jo, jeg gør. – Skal jeg gå ud og hente hende? 
 OK, jeg slapper af nu! 
 Må jeg se. 
 Mmmm… 
 Tag en dyb indånding.  
 OK. 
 Dybere. 
 OK.  
 OK. – Bedre? 
 Lidt.  
 Prøv at tale langsommere.  
 Skulle dét hjælpe? 
 Du hidser dig jo op.  
 OK, vi prøver at gå videre. Jeg prøver at koncentrere mig og ikke tale 
så hurtigt.  
 Eller tænke så mange ting på en gang.  
 Godt. 
 Hvor kom vi fra? 
 Forskellen på intelligens og visdom og at vi snakkede om moral og etik i går. 
 Jeg sagde at moral handler om ja/nej-spørgsmål.  
 Moral handler om simple regler eller problemer.  
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 Moral er dér, hvor kulturelle konventioner har lært os, hvad vi skal 
eller ikke skal.  
 Etiske spørgsmål er mere måske-spørgsmål. 
 Etik handler om fuzzy eller komplementære situationer.  
 Situationer, hvor vi ikke umiddelbart kan vælge mellem ja eller nej. 
 For der vil altid være noget forkert i den rigtige beslutning,  
 og der vil altid være noget rigtigt i den forkerte beslutning.  
 Ligesom Yin og Yang? 
 Hvor begge indeholder lidt af sin modsætning. 
 Vi kunne også sige at moralske spørgsmål er endimensionelle. 
 Etiske spørgsmål er flerdimensionelle.  
 I de fleste tilfælde vil det være sådan, at de valg der falder ind under 
moralen, dem kan vi gennemskue konsekvenserne af. 
 De valg der falder ind under etikken, kan vi ikke gennemskue konse-
kvenserne af. 
 Intelligens kan forholde sig til endimensionelle problemstillinger, visdommen 
til de komplekse, flerdimensionelle, er det dét du siger? 
 Intelligensen bliver så i høj grad et spørgsmål om, om man tror at man 
kan omgå moralen uden at blive opdaget eller ej. 
 Jeg vil ikke komme med en endegyldig definition på forskellen mel-
lem intelligens og visdom/klogskab.  
 For det første, fordi grænsen mellem de to er fuzzy. 
 For det andet, fordi det ville forsimple tingene og være både uintelli-
gent og uklogt!  
 Men fremtiden afhænger af at vi er både intelligente og kloge. 
 Vi har både brug for skarpe hjerner  
 og en større procentdel skarpe hjerner  
 der kan tilegne sig kompleks viden og vanskelige færdigheder,  
 og vi har brug for at folk begynder at træffe beslutninger med visdom. 
 Ikke kun med deres forfængelighed og kortsigtede interesser. 
 Dermed er vi så tilbage ved mit første spørgsmål  
 som er blevet til to spørgsmål:  
 Bliver vi mere eller mindre intelligente?  
 Bliver vi dummere eller klogere? 
 Vi bliver mere intelligente, men dummere? 
 Se-se! 
 Men er dét vores skyld, eller er det problemerne omkring os der bliver mere 
komplekse, så det kun er relativt set vi bliver dummere? 
 Hører du radio? 
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 Ja. 
 Hvad? 
 Voice og den slags.  
 P1? 
 P1? 
 Journalist, snart 40, to år på humaniora inden journalisthøjskolen, bor 
sammen med en hjernekirurg, intelligent pige, lytter til Voice – bliver vi klo-
gere eller dummere, hm? Hele mediebilledet er én stor omgang infantilise-
ret, navlepillende, kønsorganfikseret, pubertær snakkesuppe med folk der 
ikke kan skille skæg fra snot! Og hey, selvfølgelig findes der undtagelser, 
selvfølgelig er der rester af public service tilbage som ikke er evindelige 
genudsendelser, og selvfølgelig sidder der folk med andet end middagsres-
ter mellem ørerne, men tag gennemsnittet! Tag dét som den almene borger 
labber i sig, mens han er på arbejde, kører bil eller vasker op. Åbn for en af 
landets utallige, utålelige musikradioer, det kan være The Voice, Radio 100, 
P3 eller en hvilken som helst anden idiotisk dansk kanal der ikke har gjort 
samme kloge træk som TV2 Radio og bare skilt sig af med værterne én gang 
for alle! Og læg så mærke til, hvor stor en del af dét som programværterne 
taler om, der handler om kropsåbninger! Det være sig deres egne eller an-
dres! Druk, sex, mad, gossip, pinlig afføring og ubelejlig sædafgang er stort 
set, hvad de forsøger at underholde lytterne med! Jeg går ud fra at flertallet 
af dem er fyldt tolv og måske endda har en studentereksamen! Og – det 
siger deres egne lytterundersøgelser i hvert fald! – at nogle af deres lyttere 
sågar også har. Uha-uha, tænk hvis man en dag blev bedt om at huske noget 
af dét man lærte i gymnasiet og ikke bare kunne sidde dér og udbrede sig 
om, hvor og hvornår man ørlede mest! Men statistik er selvfølgelig også 
taknemmeligt! Og dansk musikradio er for kulturbønder! Hvis du hører 
tysk eller svensk radio, vil du aldrig høre den slags. Til gengæld har man 
indtryk af, at de sågar har gået i skole! Bum, du! Deutscher Hochschule mit 
Gemüse! Både værterne og lytterne. Alligevel vil jeg æde min hat på at det 
totale udbud af kultur i det offentlige rum i Vesten som helhed har et lavere 
gennemsnitsniveau i dag, end det havde for 50 år siden, for 100 år siden el-
ler bare for 20 år siden! I hvert fald dét der får lov at finde vej til medierne! 
 For dengang ver det kun eksperterne der havde ad-
gang til dem? 
 Bum, Fætter Vims! For 100 år siden havde de 
selvfølgelig heller ikke sporten at skulle døje med. 
For det første var der ingen der havde radio, for det 
andet var der ingen der havde fået den totalt idiotis-

 

Da (Grundtvig) i 1825 udgav en 
kritik af universitetsteologen H.N. 
Clausen (Kirkens Gienmæle), blev 
den revet væk på udgivelsesdagen, 
ja, Børsen lukkede sågar før tiden, 
så folk kunne komme hjem og 
læse skriftet. 

http://bogwebs.systime.dk/ 
bogwebs_topbar/ 

forfatterskaber/grundtvig.asp 
september 2008 
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ke idé at resultaterne af en kamp kunne vedkomme andre end dem der selv 
spillede den!  
 Du er rigtig ude efter sporten, hva’? 
 Sport er en ondsindet ideologi der handler om 
at gøre andre mennesker til tabere! Det er den eneste 
religion, hvor det ikke anses som et fundamentalt 
samfundsproblem at dens tilhængere systematisk tæver de vantro fra den 
konkurrerende kirke efter endt gudstjeneste og derefter drager stinkende 
hamrende stangbacardi hærgende gennem gaderne, mens de pisser op ad 
stort set samtlige lodrette intallationer i byrummet! Her er det lige pludselig 
OK med total uniformering, tildækning af ansigtet og brug af religiøs ho-
vedbeklædning! Forestil dig at landets muslimer lavede bare en brøkdel af 
den ballade efter hver fredagsbøn som landets fodboldtilhængere udsætter 
sagesløse borgere og deres transportmidler for efter en kamp! Eller hvis folk 
væltede ud af kirkerne søndag formiddag og begyndte at pisse i blomster-
kasserne! Uha-da-da for en kirkeminister der så skulle stå skoleret! Ser vi 
statsministeren stille sig op og sige at der er for meget sport i det offentlige 
rum? Nej, det gør vi sjovt nok ikke! Men han løber jo også! Fra ansvar og 
hele molevitten! Så sport, dét er overalt! Måske skulle man tegne en mål-
mand med en bombe i klaphatten! Eller indholdet af en fodbold i stedet for 
hjerne! Og kan man tillade sig at sige noget? Kan man tillade sig at sætte 
spørgsmålstegn ved den højhellige sport? Uha-uha nej! Tal lige om sakral 
og urørlig! For den er jo ih-så-fantastisk og slet ikke gennemsyret af hverken 
korruption eller ulovlige stoffer, og man arbejder i hvert fald slet ikke sam-
men med diktatoriske regimer der altid er friske på en PR-mulighed og et 
godt pressefoto af udenlandske politikere der sidder på tribunerne og strut-
ter af livsglæde under OL! Sport, mine damer og herrer! Her er virkelig rol-
lemodeller for den opvoksende generation! Her er virkelig hæderlige læger, 
politikere, forretningsmænd, trænere, jurister, kronprinser og idrætsudøve-
re en masse som flokkes om de høje idealer og hæger om sunde vædier! Ja, 
hu-hej, hvor det går! Hurtigere, højere, stærkere – og skråt op! Men ikke i 
min røv! – Så er kulturen mere eller mindre intelligent i dag end for 50 år 
siden, hm? Eller 500 år siden? Hm? Eller er det bare vores indre flokdyr der 
er blevet sluppet fri? Bum-faldera og sikke en koldbøtte! Er det vores hang 
til dominerende alfahanner der kan imponere os med deres råstyrke? Og er 
det så – blot for ligesom at fuldende billedet – blevet suppleret med en mu-
sikradio, hvor privatsfæren er blevet lukket ud i det offentlige rum, så vi 
alle sammen kan følge med i, hvad klanen af selvsvingende stand-uppere 
spiser til morgenmad, eller hvor de kastede op i weekenden? Er det almene 

Tenniskometen Caroline Wozniacki 
fik æren af at slå med den tradi-
tionsrige klokke og lukke Nasdaq-
børsen.  

Politiken web-tv, 5. september 2008 
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niveau for kulturel dannelse faldet, eller er det bare udtryk for at Brian fra 
Køge har fået adgang til medierne, og at selv den mest imbecile tåbe fra bøf 
til DJØF har mulighed for at udtrykke sig selv i et omfang der før kun var 
tilgængeligt for folk der kunne både læse og tænke? Hm?  
 Du er i virkeligheden hamrende elitær. Både hvad kulturen og demokratiet 
angår. 
 Jeg stiller krav til de memer og memplexer jeg tillader folk at udsætte 
mig for! Hvis folk har behov for at tale om deres kropsfunktioner, så kan de 
gå til lægen!   
 Nej, jeg er ikke elitær. Jeg har faktisk ret høje 
tanker om mennesker rent generelt, og jeg deler ikke 
den akademiske kongstanke at ”det kan folk ikke for-
stå”. Jo, det kan folk faktisk godt! En hel del, i hvert 
fald. Det er akademikerne der ikke kan finde ud af at 
fortælle! For de fleste skriver til deres kolleger, og dét 
er et demokratisk problem! Og det er et problem at vi 
har bildt hinanden ind at det er OK at være dovne. 
At det er OK ikke at tænke, og ikke at sætte sig ind i 
sagerne, før man udbreder sig om dem. Hvis dem der rent faktisk ved no-
get, ikke længere tegner mediebilledet, hvis meneri og føleri og fru Jensens 
oplevelser i Linie 5 har samme gyldighed som et velgennemført universi-
tetsstudie eller udtalelser fra folk der på anden vis har forstand på tingene, 
hvis der ikke er nogen der kan skille skæg fra snot, og hvis redaktørfunktio-
nen og kvalitetsfiltret ikke længere eksisterer – eller kun eksisterer på ud-
valgte kanaler som så til gengæld er så dræbende lange i spyttet at man lige 
så godt kunne have læst bogen selv – bliver vi så også over en bred kam 
dummere? Eller er stumperne af public service på kanaler som P1 og DR2 
blot udtryk for den andel af kulturen som altid har haft en vis substans og 
kvalitet, mens det totale mediebillede i virkeligheden bare afspejler en al-
ment uoplyst bondestand og verden som den alle dage har været? Hm? 
 Med en demokratisering af medierne sænkes niveauet? Men toppen har ikke 
flyttet sig, den er der stadig? – Den eneste forskel er at folk på 35 nu kan sidde for-
an 100.000 lyttere og underholde med deres værste tømmermænd? 
 Kulturbønder! Hele nationen er forvandlet til en syvendeklasses lejr-
skoletur, hvor vi alle sammen med kulturministeren i spidsen sidder i vores 
nattøj på sovesalen i vores første brandert og leger ”S, P eller K?”! Jeg ved 
ikke, hvor mange gange jeg har hørt den ene tumpede journalist efter den 
anden – på public service-fjernsyn gudhjælpemig! Jeg har oven i købet be-
talt for det i dyre domme for at have et kvalificeret alternativ! – stille højtbe-

I’ve spent the last two years observ-
ing the Web 2.0 revolution, and I’m 
dismayed by what I’ve seen. (…) 
Because democratization, despite its 
lofty idealization is undermining 
truth, souring civic discourse, and 
belittling expertise, experience, and 
talent. As I noted earlier, it is threat-
ening the very future of our cultural 
institutions. 

The Cult of the Amateur 
Andrew Keen, 2007 
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gavede mennesker spørgsmålet ”Hvad følte du?”; ”Hvad følte du, da bom-
ben sprang?”, ”Hvad følte du, da afstemningen blev et nej?”, ”Hvad følte 
du, da din røv kløede, og dine arme var for korte?” Jeg er sgu da hamrende 
ligeglad med, hvad folk der har gået på universitetet i fem år og har brugt 
år af deres liv på at blive eksperter på et område, går og føler! Jeg vil vide, 
hvad de ved som jeg ikke ved! Jeg vil vide, hvad politikerne har tænkt sig at 
stille op, når folket har talt! Jeg vil blive klogere, og jeg er hamrende ligeglad 
med, hvad de føler! Men det er nemt! Åh, det er nemt! Nå! Og det er dét 
som en masse højtbetalte kommunikationseksperter har overbevist journa-
listerne om at ”folk” gerne vil have. – Eller hvad, frøken journalist, har hun 
ikke lært det samme selv? 
 Jo. 
 Som om hele nyhedsdækningen var én stor sportssensation! Er det 
ikke nok at sporten forpester samtlige nyhedsudsendelser dagen lang? 
Hvem fanden har bildt os ind at sport er så sindssygt hamrende vigtigt at vi 
er nødt til at have opdateringer på området, hver gang der er timenyheder 
og vejr? Hva’? Er der måske nogensinde nogen der har overvejet at holde os 
løbende orienterede om aftenens biografpremierer, teaterforestillinger, ak-
tuelle bogudgivelser, koncerter eller kunstudstillinger? Nej, og hvorfor er 
der ikke dét? Fordi det er kommercielt? Ha! Som om sporten ikke var? Fore-
stil dig et ramaskrig der ville lyde, hvis man virkelig ville doping til livs og 
pludselig forbød reklamer sammen med sport! Dét ville være sjovt! Hvis vi 
så også kunne slippe for at høre om folks kropsåbninger og kendte menne-
skers sexliv, så ville det måske ligefrem være muligt for voksne mennesker 
at høre musikradio igen! Bumfaldera! Vi skal ikke tilbage til Statsradiofoni-
ens dage, hvor hele sendefladen bestod af fiskerinoteringer, Bror Kalles Ka-
pel og opbyggelige naturprogrammer der foregik i et tempo, så man kunne 
nå at dø fire gange på en formiddag! Det var rædsomt! Men der må da være 
nogen derude der ved noget og har noget at sige som ikke involverer gnub-
ning af slimhinder eller intense følelser over for en bold, og som kan sige 
det på en så interessant og levende måde at det blev en oplevelse at blive 
klogere. Selv indimellem Madonna og Justin Timberlake, og selv for Brian 
fra Køge. Nå! Hm! Nu var det jo selvfølgelig sladderen der var med til at 
udvikle vores hjerner og vores sprog, så man skal ikke undre sig over at 
menneskeheden interesserer sig mere for, hvem der piller næse på hvem, 
end for at indlandsisen smelter, og at deres hus måske står under to meter 
vand, hver gang det regner om 30 år. Specielt i en verden, hvor de hellere 
vil spille videospil end læse bøger! Nå! I en verden med information-over-
load er det heller er ikke så mærkeligt at flertallet hungrer efter de simple 
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historier vores hjerner er bygget til og en kult, hvor man kan klæde sig ens 
og trampe i takt, mens man opfordrer til at slå idioterne fra den anden stam-
me sønder og sammen! Så alt i alt har jeg ikke en skid at være hverken over-
rasket eller ophidset over. – Jeg prøver virkelig at lade være med at hidse 
mig op, men det er altså ikke nemt.  
 Det er OK. Jeg kan se at du anstrenger dig. 
 Sandheden er at menneskeheden er en flok liderbasser med stenalder-
hjerner. 
 Uanset hvor vanskelige problemer vi står over for, så vil vi altid inter-
essere os mere for vores landshold og aparte mennesker og deres sexliv end 
for vores globale ve og vel.  
 Og det er præcis dét der er vores problem!  
 For hvis vi ikke tager skeen i den anden hånd, så kan vi ikke løse vores pro-
blemer? 
 Informationsniveauet stiger. 
 Men hvad med vidensniveauet og evnen til at håndtere informationen?  
 Forstår vi rent faktisk mere? 
 Eller modtager vi bare mere information? – Jeg skal nok prøve at styre 
mig. 
 Du vil gerne hjem? 
 Så fantastisk er her jo altså heller ikke! – Har du hørt om Flynn-effek-
ten? 
 Nej. 
 James Flynn, professor i politisk videnskab i 
New Zealand.  
 I 1980’erne opdagede han at intelligenskvotien-
ten steg over hele kloden. 
 Og at den havde gjort det gennem hele 1900-
tallet.  
 Eller rettere sagt:  
 Han gjorde nok nærmere den iagttagelse, at IQ-tests løbende måtte 
opgraderes for at holde en middelværdi på 100. 
 Og at folk over hele kloden i gennemsnit klare-
de sig bedre og bedre, når de udførte testene. 
 Folk blev bedre til at tage intelligenstests, det var 
ikke nødvendigvis, fordi vores intelligens steg. 
 Der er stor uenighed om, hvad det egentlig var 
Flynn fik øje på. 
 Og dermed hvad Flynn-effekten reelt er udtryk for.  

Flynn-effekten 

Some studies focusing on the distri-
bution of scores have found the Flynn 
effect to be primarily a phenomenon 
in the lower end of the distribution. 
Teasdale and Owen (1987), for ex-
ample, found the effect primarily 
reduced the number of low-end 
scores, resulting in a pile up of 
moderately high scores, with no 
increase in very high scores.  

However, Raven (2000) found that, as 
Flynn suggested, data reported by 
many previous researchers that had 
previously been interpreted as 
showing a decrease in many abilities 
with increasing age must be re-
interpreted as showing that there has 
been a dramatic increase in these 
abilities with date of birth.  
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 Firkantet sagt er vi hver især udstyret med et 
intelligensmæssigt potentiale fra fødslen. 
 Et potentiale som er bestemt af vores gener. 
 Og som kan variere temmelig meget fra person 
til person.   
 I fostret og gennem opvæksten kan kost og 
ydre faktorer, forurening, ulykker, alkohol og stoffer 
påvirke, hvordan hjernen udvikler sig. 
 Vi kan også påvirke den gennem undervisning 
og leg.  
 Vores voksenintelligens afhænger i høj grad af, i hvor høj grad vi har 
fået stimuleret og udfordret vores potentiale gennem opvæksten.  
 Derudover kan stress og depression være med til at hæmme hjernen. 
 Den intelligens vi ender med at have, er altså et både-og af både arv og miljø? 
 Vi er også biologi! 
 Feministerne kan godt pakke deres socialkon-
struktivistiske ølejr sammen!  
 Ser man på befolkningen som helhed, er intelligensen normalfordelt.  
 Det vil sige, at vi har en tendens til at klumpe os sammen inde om-
kring midten. 
 Men ude mod enderne flader det ud.  
 Så hvis vi tegner det på en graf … må jeg låne et stykke papir? 
 Her. 
 Så ser kurven sådan her ud. 
 Der er få virkelige sinker og ekstreme genier? 
 Det er altid dem med den jævne begavelse der 
er flest af!  
 Husk dét!  
 Mellem individer er der forskelle som kan være ret store. 
 Mellem større grupper kan middelværdien være forskudt. 
 For gruppernes vedkommende taler vi om marginaler.  
 Variationen i intelligens genetisk set er større inden for de enkelte 
grupper end mellem de enkelte grupper. 
 Det betyder, at hvis du tager hele gruppen af svenskere, så er der 
større forskel på dem indbyrdes,  
 end der er, hvis du sammenligner gennemsnittet for svenskere og 
gennemsnittet for eksempelvis grønlændere, senegalesere eller indere. 
 Der er flere typer intelligenstest, men de kan stort set deles op i to 
kategorier:  

 

On many tests this occurs at all levels 
of ability. Two large samples of 
Spanish children were assessed with a 
30-year gap. Comparison of the IQ 
distributions indicated that 
1. the mean IQ had increased by 9.7 

points (the Flynn effect), 
2. the gains were concentrated in the 

lower half of the distribution and 
negligible in the top half, and 

3. the gains gradually decreased from 
low to high IQ. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Flynn_effect 

September 2008 

Behavior is the result of interaction be-
tween genes and the environment. 

Principles of Neural Science 
Eric R. Kandel et. Al., 1991 
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 Den ene måler folks evne til abstrakt tænkning og problemløsning. 
 Den anden indkluderer noget viden.  
 Den er en anelse mere konkret. 
 Derfor tester de reelt også folks uddannelsesniveau.  
 Fælles for de fleste tests er dog at skalaen bliver konstrueret sådan, at 
middelværdien altid er 100.  
 Desuden sætter man typisk dét der hedder standardafvigelsen, til 15. 
 Det vil sige at den absolutte majoritet ligger mellem 85 og 115. 10 
 Og at den dobbelte standardafvigelse ligger på henholdsvis 70 og 130.  
 Uden for det område finder vi kun de virkelige undtagelser. 
 Dem mellem 108 og 115 vil klare sig ualmindeligt godt i gymnasiet og 
på de videregående uddannelser.  
 Fra 115 og opefter kan du godt begynde at lede efter de rigtigt kvikke 
hoveder. 
 Mens nede i den anden ende…? 
 Man plejer at betragte folk med en IQ under 80 som mentalt retarde-
rede. – Har du hørt om Helmuth Nyborg? 
 Hvem har ikke dét? 11 
 Dét som Nyborg fik ørerne i maskinen for at si-
ge for nogle år siden, det var at mænd er mere intelli-
gente end kvinder. Men det var ikke dét han sagde. 
Dét han sagde, var at middelværdien for kvinders in-
telligens ligger en anelse lavere end middelværdien 
for mænds. 
 Der kan altså godt være kvinder der er mere intelli-
gente end mænd? – Selv ifølge Nyborg? 
 Det skulle såmænd ikke engang undre mig om 
der også var en del kvinder der ligefrem var mere in-
telligente end selveste Nyborg! Under alle omstæn-
digheder må der være en del der er klogere! Nå! Men 
det interessante er jo ikke kun, om middelværdien 
ligger forskudt. Dét der er mindst lige så interessant, 
er, om der er forskel i spredningen.  
 Og det er der? 
 

                                                 
10 OK, det er ikke sådan, man definerer en standardafvigelse, men det her er jo ikke et kursus i 
statistik! 
11 Apparently Helmuth Nyborg var en äldre professor i evolution psychology som over og over igen skabte 
media attention gennem og postuler lavere intelligens hos forskellie befolknings grupper.  

Even Darwin concluded that 
selection for intelligence worked 
only in males: ”The chief distinc-
tion in the intellectual powers of 
the two sexes is shewn by man’s 
attaining to a higher eminice, in 
whatever he takes up, than can 
woman—whether requiring deep 
thought, reason, or imaginations, 
or merely the use of the senses 
and hands … To avoid enemies 
or to attack them with success, to 
capture wild animals, and to 
fashion weapons, requires the aid 
of the higher mental faculties, 
namely, observation, reason, 
invention, or imagination. These 
various faculties will thus have 
been continually put to the test 
and selected during manhood…” 

Lucy’s Legacy 
Alison Jolly, 1999 
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 Naturen eksperimenterer med hannerne, og det 
gælder alt andet lige også vores intelligens, og derfor 
ser de to kurver for kønnene sådan her ud. 
 Kvinderne når ikke ud i ekstremerne? 
 Ikke i samme grad. Ikke nær så mange tabere, 
ikke nær så mange professorer. Hverken af Nyborgs 
slags eller andre. Til gengæld ville det være noget evolutionsmæssig 
uorden, hvis det ene køn vitterligt overordnet set var bedre begavet end det 
andet, for så skulle mændene konsekvent foretrække ringerebegavede 
kvinder.  
 Bimboer? – Gør I ikke også dét? 
 Fordi vi bliver intimiderede af intelligente 
kvinder? 
 Ja? 
 Men det burde de bedst begavede kvinder kompensere for over tid 
ved at få flere levedygtige, intelligente børn. Eventuelt ved at mobbe de 
dummeste kvinder ud af fællesskabet. Specielt når det sker over titusinder 
af år, og vi taler om jægersamler- og landbrugssamfund, hvor kvinderne 
har skullet tage sig af børnene og skaffe føde under vanskelige vilkår. Det 
har været en overlevelsesfordel at have en intelligent mor. Så selv hvis 
mændene virkelig skulle foretrække at parre sig med bimboer, så burde 
intelligente kvinder – i hvert fald frem til p-pillens opfindelse – have lige så 
store chancer for at sætte børn i verden.  
 Nej, dér, hvor jeg tror ubalancen ligger, det er 
at kvinder måske nok i gennemsnit scorer lavere i 
intelligenstests, men i den virkelige verden træffer I 
klogere beslutninger! 
 I er de mest intelligente, kvinder er de klogeste? 
– Jeres begavelse er endimensionel, vores er multi? 
 Jeg mødte Nyborg på en konference for et par år siden og tillod mig 
at foreslå den gode professor at kvinder er klogere end mænd. 
 Hvad sagde han så? 
 Lettere irriteret: ”Klogskab kan ikke måles!” – 
Og dét har han jo ret i! I øvrigt er der lavet intelligens-
tests med kvinder på forskellige tidspunkter i deres 
cyklus. Det viser sig, at når østrogenniveauet er højest, 
scorer de lavere i tests. Noget lignende gælder mænd: 
jo højere testosteronniveau, desto lavere score. Du 
kan også se det på sport og dameblade: jo mere køns-

Girls are no less competitive than 
boys, they’re simply subtler about it, a 
study of pre-schoolers suggest. While 
boys use head-on aggression to get 
what they want, girls rely on the pain 
of social exclusion. 

To test the apparent differences in 
how very young children compete, 
Joyce Benenson at Emmanuel Col-
lege in Boston and her colleagues 
divided 87 4-year-olds into same-sex 
groups of three. In successive trials, 
each trio received one, two or three 
highly prized animal puppets. 

The sexes behaved similarly when 
there were two or three puppets to go 
round. The differences became clear, 
though when there was just one pup-
pet for each group. Boys tended to ask 
for the puppet, grab at it, or even 
chase the child who had it. By con-
trast, girls punished the puppet-holder 
by excluding her from their clique, 
whispering behind her back or even 
hiding from her.  

Who ever said that girls aren’t 
competitive 

NewScientist 28 June 2008 
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specifik aktivitet, desto dummere indhold. Men det var Flynn-effekten vi 
kom fra. – Er jeg meget utålelig at høre på? 
 Ja, men jeg kan se at du anstrenger dig. Det går fint. 
 Hm. – Honest? 
 Du havde det bedre i formiddags, men det er OK. Jeg har vænnet mig til dig. 
 Sikker? 
 Næsten. Bortset fra at jeg ikke helt kan gennemskue, hvad du prøver at sige 
med det her; er du ude på at få ørerne i maskinen ligesom Nyborg, eller er du bare 
over én kam ude på at nedgøre mennesker med lav intelligens? 
 Ingen af delene.  
 Der bliver forsket i det her.  
 Det er politisk ukorrekt ad helvede til.  
 Men resultaterne er dokumenteret.  
 Og de går ikke væk, fordi vi ignorerer dem.  
 Eller bortforklarer dem. 
 Derfor er vi nødt til at forholde os til dem.  
 Hvis vi gerne vil have en etik omkring dem. 
 Hvis vi gerne vil bevare et menneskesyn der giver plads til alle. 
 Respekterer alle. 
 Hvis vi ignorerer resultaterne,  
 så bliver de overladt til dem  
 der ikke nødvendigvis har den store etiske interesse i dem.  
 Hvis vi gerne vil undgå racehygiejne, eugenetik, alle de slemme ting, 
 så er vi nødt til at se trolden i øjnene. 
 Den går ikke væk, 
 fordi vi kigger den anden vej. 
 Desuden er der penge i det.  
 Måske ikke så mange endnu. 
 Men den dag befrugtede æg kan screenes for intelligens, 
 så kan vi godt regne med 
 at de dummeste også vil blive valgt fra. 
 Samtidig har vi brug for de kvikkeste.  
 Det tunge arbejde er på vej til at blive afskaffet.  
 Selv ufaglært arbejde kræver kompleks oplæring. 
 Vi løser i stadig højere grad konflikter med dialog frem for krig. 
 Tidligere tiders bønderkarle, grovarbejdere og soldater har vi ikke 
brug for længere. 
 Der er sikkert nogle udmærkede hoveder 
 blandt de rockere og andre bander 
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 som har skudt efter hinanden på Nørrebro,  
 men der er med garanti også 
 nogle stykker iblandt dem 
 som samfundet vitterligt ikke har noget nyttigt at tilbyde, 
 for dét de kan, 
 har vi ikke længere brug for. 
 Hvad skal vi så stille op?  
 Dét er vi nødt til at forholde os til.  
 Er vi ikke? 
 Hm? 
 Det er vi vel…  
 Så lad os vende tilbage til Flynn. 
 Flynn-effekten? Vi bliver bedre til at tage intelligenstests? 
 Flynn så at middelværdien globalt set gik op  
 i alle kulturer over hele kloden,  
 men som sagt er der stor uenighed om,  
 hvad dét fænomen så reelt er udtryk for.  
 Måske har øget skolegang vænnet os til at gå til den slags opgaver.  
 Måske har forbedret levestandard forbedret vores kost og dermed 
hjulpet vores hjerner til at blive mere intelligente.  
 Måske har den øgede kompleksitet i stort set alt vi foretager os, skub-
bet lidt til os alle sammen.  
 Måske er det den nærmest eksplosive stigning i informationsmængde 
overalt der har vænnet os til at håndtere indtryk i et omfang vi aldrig har 
gjort tidligere.  
 Måske er det vores visuelle perceptionsevne som bliver bedre, efter-
hånden som visuelt input bliver mere og mere komplekst.  
 Måske har længere skolegang alle steder været med til at forbedre vo-
res abstrakte tænkeevne. Der er masser af muligheder, og ikke én forklaring 
som synes at være nok. Det interessante er nemlig at det ser ud som om den 
øvre ende af skalaen ikke har flyttet sig. Toppen er ikke blevet mere intelli-
gent. 
 Det er kun middelværdien der er rykket opad? 
 Muligvis hovedsagligt fordi bunden er blevet 
trukket markant op. – Hvis vi tegner det, så er det 
kurven der har rykket puklen. 
 Der er blevet mindre spredning globalt set? – Det er 
dem nede i bunden der har haft glæde af skolesystemet? 
 Det har alle jo haft. Men den type landbobefolkning som fandtes i 
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Vesten frem til 1920’erne, som nok kunne læse, men som aldrig – vitterligt 
aldrig – var blevet bedt om at tænke kritisk eller abstrakt eller på nogen 
måde fundere over, om dét præsten fortalte dem, nu også kunne passe, den 
type landbobefolkning findes jo ikke længere. Ikke i vores samfund, i hvert 
fald. Alt dét uskolede potentiale som fandtes i 80 procent af befolkningen – 
eller hvor meget det nu har været – blev jo talt med i intelligensgennemsnit-
tet, indtil skolesystemet gjorde det af med dem. 
 Genetisk set var landbobefolkningen lige så intelligent som vi er i dag, eller 
som bybefolkningen eller dem med god skolegang også var dengang, men de havde 
aldrig fået en chance for at bruge det? 
 Og det er måske derfor middelværdien for vo-
res intelligens globalt set var lavere for 100 år siden, 
end den er i dag. – Hvilket så også ville forklare, hvor-
for professor Nyborg ved at sammenholde to sæt sta-
tistik, nemlig forekomsten af ateisme i en befolkning og middelintelligensen 
i en befolkning, kan komme til dét resultat at religiøse mennesker er dum-
mere end ateister.  
 Ateister har bare gået længere i skole? Og skolegang udrydder religionen og 
fordummelsen? Og bagefter scorer de højere i intelligenstests? 
  Se, dét krævede jo ikke en professorgrad i evolutionspsykologi! – Og 
så af en kvinde! Godt gået! 
 Takker så ydmygst. 
 En af de ting som Flynn-effekten har vist, er at i løbet af 1900-tallet er 
gennemsnitsintelligensen globalt set steget 6-10 point pr. generation, altså 
20-30 point i løbet af et århundrede. Men det virker fuldstændigt bizart, 
hvis det samtidig skal passe at folk med en IQ under 80 i dag bliver betrag-
tet som retarderede. 
 Så var hele verdens befolkning i gennemsnit at betragte som mentalt retar-
derede for 100 år siden? 
 Så det hele skal håndteres med en vis skepsis. På den anden side er 
det ikke overraskende, hvis det skulle tage to-tre generationer at få udbredt 
evnen til abstrakt tænkning i en befolkning. Det skal jo være en del af det 
almene memplex, før alle børn vokser op og kan tilegne sig tankegangen. 
Førstegenerationslæsere og -skrivere lærer for flertallets vedkommende for-
mentlig blot at læse og skrive. Men bruger de også bøger? Skaber de nye 
intellektuelle erkendelser uden en læsetradition at trække på? Anden gene-
ration vokser op i en skriftkultur, hvor der er en generations skrift at stifte 
bekendtskab med og reflektere over. Formentlig begynder de for alvor at 
skabe deres egen litteratur og ny erkendelse. Tredje generation vokser op i 

Præsten kender kun én stor fare: det 
er videnskaben – det sunde begreb om 
årsag og virkning. 

Antikrist 
Friedrich Nietzsche, 1888 
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en kultur, hvor alle forventes at kunne læse, og hvor der både er en litterær 
skat og refleksionen over den, her – må vi formode – begynder for alvor 
evnen til abstrakt tænkning.  
 Min mor kunne ikke tænke abstrakt. 
 Hvad? 
 Umuligt! Prøvede i årevis, kæden hoppede af for hende hver gang! 
Det var umuligt at tage en teoretisk diskussion med hende om principielle 
spørgsmål uden konkrete eksempler. Til gengæld var hun intelligent i helt 
konkrete situationer, og ét af de klogeste mennesker jeg har mødt. Hun kun-
ne gennemskue snyd og humbug på miles afstand. En anden ting hun heller 
ikke kunne – og jeg mener de hænger sammen – hun kunne heller ikke for-
stå andre film end Morten Korch og den slags. Efter 1980 kunne hun slet 
ikke følge med i handlingen i nyere film, og hun var ellers frisk i pæren. 
Filmsproget blev simpelthen for avanceret til at det gav mening for hende. – 
Prøv at se film fra 1950’erne eller før: udover at det går drææææbende lang-
somt, så fortæller folk stort set direkte til kameraet, hvad de tænker, og hvad 
hele pointen i filmen er. Det samme gælder reklamerne: ”Køb dette gode 
produkt!” Der er fandeme ikke meget plads til abstraktion dér! Man kan 
også se det i film fra Bollywood eller nogle af de der rædderligt dårlige in-
diske og arabiske krimiserier der af og til dukker op på kabel-tv. Selvom 
man ikke fatter en brik af, hvad folk siger, så er skuespillet så overtydeligt, 
og handlingen så meget skåret ud i pap at man snilt kan følge med. – Bolly-
wood-filmene vinder så på æstetikken og energien, men af og til overvejer 
man, om de overhovedet har lydmænd i Mellemøsten. Nå!  
 Ikke desto mindre bidrager det jo alt sammen til at gøre kulturerne og 
memplexerne mere komplekse, og vi er overordnet set blevet bedre til at 
score højt i intelligenstest, og for at middelværdien altid skal ligge på 100, er 
man nødt til løbende at ændre på sværhedsgraden.  
 Fordi kulturen – inklusive vores film – bliver mere kompleks, og vi bliver 
kvikkere? 
 Eller hvad det nu præcist er vi bliver.  
 Hvis man nærlæser Nyborgs ”undersøgelse” af sammenhængen mel-
lem intelligens og religiøsitet, er der lidt problemer med definitionen af, 
hvor mange der er ateister, for Helmuth og hans kolleger har stykket nogle 
forskellige undersøgelser sammen, og det virker på mange måder lidt som 
noget rod. Men hvis vi flotter os og lader dét ligge, så er det faktisk nogle ret 
interessante tal. Ikke mindst, hvis man undlader ukritisk at tage Nyborgs 
konklusion for gode varer og i stedet supplerer tallene for IQ og ateisme med 
tallene for alfabetisering.  

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

254 

 Det har du gjort? 
 Ja. Og nu har jeg selvfølgelig ikke tabellen med mig – det er jo ikke 
lige det første man griber ud efter, når ens familie kundgør at man er på vej 
til den lukkede – men jeg kan da huske hovedtrækkene. 12  
 For det første er der mindst lige så tydelig sammenhæng mellem lav 
alfabetisering og lav IQ, som der er mellem lav IQ og høj religiøsitet – eller 
høj religiøsitet og lav IQ. For det andet hænger de tre generelt sammen.  
 Lav alfabetisering giver både lav IQ og høj religiøsitet? 
 Det siger tallene jo faktisk ikke noget om. De siger ikke noget om, 
hvad der er skyld i hvad. Det kan jo lige så godt være religionen der forhin-
drer folk i at gå i skole og lære at læse og tænke. Men de viser at hvor alfa-
betiseringen er lav, er religiøsiteten høj, og samtidig ligger intelligensni-
veauet cirka dér, hvor det lå i USA og Europa for omkring 100 år siden: med 
en IQ under 80, nogle sågar under 70 eller helt nede på 60! 
 Kulturer uden skolegang ligner os for 100 år siden? Og med uddannelse vil 
de komme til at ligne os nu? 
 Det kan jeg jo ikke garantere at de vil, for det ville kræve et langt bedre 
statistisk materiale, men det er ikke desto mindre min konklusion! – Og 
hvis Der Helmuth kan nå til sine konklusioner og kalde sig professor, så kan 
jeg også nå til mine og bryste mig af en langt ringere titel! Bummelum, kam-
merat! 
 Desuden er der nogle enkelte lande som er ret interessante! 
 Kina har for eksempel en ret lav alfabetiserings-
grad – vist nok omkring 90 – men verdens tredjehøje-
ste IQ på 105 og en del ateister. Singapore, Taiwan og 
Sydkorea ligner i den forbindelse kineserne. Desuden 
må man sige om resten af Fjernøsten at uanset, hvor 
dårlige befolkningerne er til at læse, så scorer de højt 
i intelligenstestene. 
 Europa, USA, Canada, Australien New Zealand og Rusland er ikke 
de store overraskelser: vi har alle sammen høj alfabetiseringsgrad, relativt 
høj intelligens og en udbredt tvivl på Vorherre.  
 Men så er der resten af verden: Sydamerika, Afrika, Mellemøsten og 
Indien… 
 Ikke så godt? 
 Man kan vist roligt konstatere at hverken kolonimagter eller olieshei-
ker har brugt deres penge på skolebøger!  

                                                 
12 PS: Faktisk vi fant tabellen i Knallhatt’s computer, og du ka se den paa page 406. 

Buddhismen er hundrede gange mere 
realistisk end kristendommen – den 
har arven fra objektive og kølige 
problemstillinger i kroppen, den kom-
mer efter en hundredårig filosofisk 
bevægelse, begrebet ”gud” er alle-
rede afviklet, da den kommer til.  

Antikrist 
Friedrich Nietzsche, 1888 
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 Afrika, Mellemøsten, Sydamerika og Indien lig-
ger stort set alle sammen i bund med både alfabetise-
ring og IQ, men i top med religiøsitet.  
 Dét kan man jo så spekulere over. Og med fare 
for at bringe en hel masse velmenende pis i kog rundt 
omkring, så kunne man jo få den tanke at når hele 
Østasien ligger højt i intelligens til trods for dårlig skolegang, så hænger det 
sammen med at buddhisme, taoisme og konfucianisme med deres erkendel-
sesfilosofi har trænet befolkningen i at reflektere og tænke abstrakt, uanset 
om de kan læse eller ej. Mens kristendommen og islam i henholdsvis 2.000 
og 1.000 år har brugt tiden på at lære salmebogen og Koranen udenad, og 
på at slå hinanden ihjel over, hvorvidt Paven repræsenterede Gud på Jor-
den, eller hvilken fætter der skulle overtage kalifatet efter Muhammed. Og i 
stedet for at lære befolkningerne at tænke, så har man koncentreret sig om, 
hvor mange engle der kunne danse på spidsen af en knappenål, eller om 
Profeten lo, så tænderne kunne ses, eller om han aldrig grinede! Joh, skolas-
tikerne på begge sider af Istanbul har sandelig haft vigtige ting at sige deres 
sognebørn! 
 Kristendommen og islam har lært folk at lystre, Østens filosofi har lært folk 
at tænke? 
 Eller også er asiater bare genetisk skruet bedre sammen i hovedet end 
os andre. – Hvilket så ville tvinge os til at konkludere at det forholdt sig om-
vendt alle andre steder, og se, dét ville jo i hvert fald slet ikke være politisk 
korrekt! 
 Inderst inde er du overbevist om at europæere og asiater er genetisk set mere 
intelligente end alle andre? 
 Og så kunne vi konkludere at jeg er racist, og så var den potte pis ude 
af verden! – Nej, jeg er overbevist om at det ikke er genetisk! Inderne ligner 
de øvrige tredjeverdenslande og Mellemøsten i forhold til skolegang, IQ og 
religiøsitet, men se, hvad der er sket i Indien på bare 10 år: de boomer! Det 
ville ikke kunne have ladet sig gøre, hvis de kollektivt set var mentalt retar-
derede i forhold til Kina og Vesten. Til gengæld har de en religion som hol-
der en stor gruppe mennesker i slaveri og uden adgang til selv den mest 
basale uddannelse. 
 De kasteløse? 
 Og dertil kommer en kæmpemæssig gruppe af indere som bare ikke 
har gået i skole. Men nu rykker udviklingen! Giv Indien 30 år til, og lad os 
se om de kan få uddannet deres befolkning, så skal du bare se løjer! 
 Så bliver de høj-IQ-ateister og overhaler os, ligesom kineserne gør? 

 

As I travel, I have observed a pattern, a 
strange historical phenomenon of God 
”moving” geographically from the 
Middle East, to Europe to North Ameri-
ca to the developing world. My theory 
is this: God goes where he’s wanted. 
Philip Yancey, Christianity Today, 2001 

From: The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 
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 Og hvis ikke Mellemøsten får fingrene ud og køber nogle skolebøger 
og tillader folk at sige Muhammed imod, så kan de godt vinke farvel til en-
hver form for global indflydelse, den dag olien slipper op. 
 Men er det ikke netop olien der har gjort at de ikke behøvede at uddanne de-
res befolkning? Var det ikke dét du sagde i går? 
 Jo. Eller rettere; dét jeg sagde i går, var at økonomier der udelukkende 
hænger sammen på grund af råvarer; økonomier der ikke er afhængige af 
befolkningens arbejdsindsats, de økonomier kan ikke fostre et demokrati, 
for magthaverne behøver ikke befolkningen til at skabe den økonomi som 
magten hviler på. Af samme årsag har magthaverne heller ikke noget inci-
tament til at uddanne befolkningen. Så jo før vi finder et alternativ til olien, 
desto bedre for Mellemøsten. Og Sydamerika. Og alle deres børn som så 
kommer i skole! Den dag vi betragter guld og diamanter som værdiløse, så 
skal de også nok få lært at læse og skrive i Afrika! I mellemtiden er religio-
nen – især den monoteistiske – et fremragende instrument til at afholde folk 
fra at gennemskue, hvorfor de ikke deltager i verdens økonomiske udvik-
ling. Nå! 
 Dét som er interessant – specielt når vi skal se på fremtiden, og hvor-
for vi gør som vi gør – er at Flynn-effekten ser ud til at aftage. Eller rettere 
sagt: surfer man diverse websites igennem for at få styr på denne her Flynn 
Effekt, så dukker Norge og Danmark op igen og igen, og efter sigende skul-
le vores gennemsnitlige intelligens være holdt op med at stige i 90’erne. 
Men uanset hvor længe man surfer, er der ikke noget statistisk materiale til 
at bakke det op. Ikke på nettet, i hvert fald. Til gengeld synes der at være en 
udbredt enighed om, at effekten er ved at aftage i den mest forædte og vel-
uddannede del af verden. 
 Vi har nået et intelligensloft? 
 Det ser det ud til. Hvad årsagen så end måtte 
være. Skyldes det at vi havde et uudnyttet potentiale 
i den tunge ende af skalaen, og at bunden nu er ble-
vet hevet så langt op som den kunne? Skyldes det at 
de mest intelligente kvinder – og deres mænd – har 
reduceret deres antal af børnefødsler siden 50’erne? 
Skyldes det miljøfaktorer såsom kviksølvforgiftning 
der er kendt for at nedsætte intelligensen allerede fra 
fosterstadiet? Skyldes det stress? Hm? Og alt efter, 
hvilket svar der er det rigtige: Står vi blot over for at 
kurven for udviklingen i intelligensen flader ud? 
Eller står vi over for et reelt fald i intelligensen i takt 

Here’s another reason to ensure your 
home is lead free. (…) 
In the past, peeling paint, exhaust 
fumes and plumbing have contamin-
ated the environment with lead, which 
is known to interfere with the formation 
of children’s nerve synapses and parts 
of the brain involved in arousal, emo-
tion judgement and inhibition. Epide-
miological studies have also tentatively 
linked lead exposure to an increased 
likelihood that a person will comit 
crimes. (…) 
After allowing for factors including 
family income and mothers’ intelli-
gence and arrest history, the team 
found a correlation, both with prenatal 
and childhood exposure to lead. On 
average, each increase of 50 micro-
grams of lead per litre of blood result-
ed in a 26 per cent higher rate of 
arrest. 

Lead linked to a lifetime of crime 
NewScientist 31 May 2008 
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med stigende forurening og øget stress? Hm? Hvilket så igen leder til nogle 
ret seriøse spørgsmål: Ender vi med en dummere og dummere menneskehed 
som skal løse stadig mere komplekse problemer? Råder vi over den kritiske 
masse af virkeligt højtbegavede mennesker som vi er afhængige af, hvis vi 
skal løse de samfundsmæssige, sociale, politiske, miljømæssige og alle mu-
lige andre mere og mere komplekse problemer som ligger foran os? Hm? 
Skyldes kinesernes høje intelligens trods lav alfabetisering at de først kom 
med på den seriøse forureningsbølge for en generation siden? Kan vi for-
vente flere sociale uroligheder, hooligans, bander og rabiate politiske grup-
peringer, alene af den grund at en større og større del af menneskeheden 
ikke forstår de samfund som de er nødt til at prøve at overleve i? Hm? Lig-
ger det direkte i kortene at en stor del af verdens befolkning slet ikke kan 
undslå sig at blive Homo liquens Minus?  
 Det ved du ikke, eller hvad? 
 Nej, for eftersom der ikke er nogen der aner, hvad Flynn-effekten reelt 
er udtryk for, og der er endnu færre der tør gætte på, hvorfor udviklingen 
stagnerede i 90’erne, så er det ikke til at sige. 
 Hvis verden bliver mere og mere kompleks, og der bliver stillet flere 
og flere krav til os, og vi ikke kan blive kvikkere, hvad så? Er vi nødt til at 
gøre os mere intelligente? Har vi nået grænsen for vores intellektmæssige 
kapacitet rent biologisk set? Og hvad, hvis vi er? Hvad nu, hvis vi virkelig 
har nået den yderste grænse for den menneskelige intelligens og evne til at 
håndtere information, frøken Tenna? Bliver vi så nødt til at koble os sam-
men med computerne og tilføje vores hjerner nogle ekstra gigabytes og en 
større og hurtigere processor? 
 Dem af os der har råd? 
 Eller accepterer et sponsorat fra nogen der har råd. 
 Vi er virkelig nået til vores intelligens’ grænse? 
 Det kunne det tyde på. Det er jo formentlig der-
for folk bukker under af stress. Vi kan simpelthen ik-
ke rumme mere som de stenaldermennesker vi er.  
 We hit the wall? 
 I den grad!  
 Så hvad? 
 Ja, så hvad? Det er dét vi bliver nødt til at forholde os til! Skal vi lave 
samfundet og vores forventninger til os selv og hinanden om, eller skal vi 
lave os selv om? Lave os biologisk og teknologisk om? 
 Hvis vi sammenfatter alt dét vi har talt om siden i mandags, så har 
vores hjerner alle dage haft et klaroverhedspotentiale, en intuition der gav 

Når følelserne tager magten fra 
koncentrationen, går det ud over 
den mentale evne, kognitive psy-
kologer kalder ”arbejdshukommel-
sen”, evnen til at have al den infor-
mation i tankerne, som er relevant 
for den foreliggende opgave. 

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman, 1997 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

258 

os mulighed for at agere og træffe beslutninger lidt ud over, hvad vi klar-
overt kunne tænke os frem til eller redegøre for. Fra den første abes første 
spejlneuron uklarovert kopierede en emotion eller en bevægelse fra en 
artsfælle, til menneskeaberne der uklarovert identificerede sig med hin-
anden og holdt rede på komplicerede sociale netværk, til Australopithecus, 
Homo habilis og Homo erectus som gradvist klarovert kopierede memer fra 
hinanden, til arkaisk Homo sapiens som klarovert må have vidst at-jeg-er, 
men i første omgang kun uklarovert kunne håndtere hvem-jeg-er, og moder-
ne Homo sapiens sapiens, jægersamlere som lærte hvem-jeg-er og klarovert 
kunne definere sig som en del af flokken, men uden at løsrive sig, til land-
brugs- og håndværkssamfundet, hvor løsrivelsen efterhånden blev klarover, 
men hvor den gensidige interaktion og ens personlige ansvar var religiøst 
og intuitivt på et højere plan, og frem til i dag, hvor vi kæmper med at blive 
klarovre hele verdens sammenhæng og vores egen rolle i den, for ellers kan 
vi ikke løse vores problemer. Hver tidsalder, hver kultur, hver generation 
har stået med dét den var klarover, og dét der lå udover. Bum! Hver gene-
ration har forsøgt at famle sig frem til de rigtige løsninger i det intuitive felt, 
for de kunne ikke blive klarover dét som feltet krævede af dem. Bum-bum-
melum!  
 Det første mem var at fiske myrer med en pind, det seneste memplex 
er at bygge en underjordisk partikelaccelerator der måske, måske ikke, kan 
få to atomare partikler til at støde så hurtigt og hårdt sammen at forskerne 
kan finde ud af, hvad der er endnu mindre end partiklerne, og som måske, 
måske ikke, laver jordboernes første kunstigt fremstillede sorte hul i univer-
set. Uha-da-da! Fra pind i myretue til stenøkse til bålplads til landsby til 
storby til håndværk til religion til filosofi til videnskab til kvanteknald! 
Mem efter mem har koblet sig sammen, koblet sig til de mest velkoblede 
knudepunktsmemer; hele klodens kultur er ét stort fucking memplex som 
udsprang af den første gang en abe stak en pind i et hul! Bum! Først en til-
fældig pind i et tilfældigt hul. Så en særlig pind til den ene slags myretuer 
og en anden slags pind til bistader og honningboer, først en vilkårlig sten til 
at knalde livet ud af en lille gnaver, så en særlig sten til at knalde livet ud af 
en anden lille gnaver, og så – ta-dah! – en sten blev tabt, og en kant slået af, 
kanten var skarp, og i al fremtid måtte sten have slået en kant af, for så kun-
ne man skære den lille gnaver op, når man skulle have aftensmad! En skøn-
ne dag fik stenen slået to kanter af, en dag tre, og pludselig stod en af vores 
forfædre og famlede rundt i sit klaroverhedspotentiale med en nævesten i 
hånden, verdens første protostenøkse. Gennem specialisering af færdighe-
derne blev der skabt strukturel dybde i memplexet ”værktøj til opskæring 
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af aftensmad”. Så stenøkser, bronzespyd, jernsværd – det hele til gudernes 
ære. Alle memplexer blev gradvist mere komplekse, og for at kunne følge 
med, var vi nødt til at udvide klaroverheden og lade den gnave sig ind på 
intuitionens område. Bum, Fætter Vims! Men gjorde dét nu intuitionens 
område mindre eller større? Fik det has på alt dét vi nok kunne fornemme, 
men ikke forstå, eller gjorde det blot det uforklarlige område i vores liv 
mere omfattende? Hm? Gav en større klaroverhed i virkeligheden også blot 
et større klaroverhedspotentiale? JA, GU GJORDE DET SÅ! Men løser dét 
vores problemer i fremtiden? NEJ, GU GØR DET EJ! – Så hvad så? Hva’, 
frøken Tenna? Hm? 
 Hvis klaroverheden opstod og udviklede sig gradvist, hvis klarover-
hedspotentialet opstod og udviklede sig lige så gradvist, hvis både klar-
overhed og klaroverhedspotentiale ontogenetisk set udvikler sig i hver en-
kelt af os gennem hele livet, bum kammerat!, og hvis ingen af delene altså 
”sidder” et bestemt sted i hjernen, men udelukkende er et udtryk for en 
konstant proces i udvikling; en proces som oven i købet skal holdes i gang 
hvert eneste sekund for overhovedet at kunne give os oplevelsen af klar-
overhed og klaroverhedspotentiale; oplevelsen af Selv, kan vi så fortsætte 
udviklingen i det uendelige? Eller er der en grænse? Hm? Og hvis der er en 
grænse, er den så ens for alle, eller er 99 procent af jordens befolkning bare 
fucked? Kognitivt kneppet sønder og sammen af den memetiske kompleksi-
tet og verdens teknologiske udvikling! Hm? Hva’ frøken Tenna? Og hvis de 
er fucked, skal de, eller skal de så ikke, have en chip i nakken og et skud 
væksthormoner i røven for at kunne hamle op med den sidste procent, som 
jo nok under alle omstændigheder vil sikre sig både chip og hormoner til 
sig selv og deres yndige små ønskebørn først, så de er sikre på at alle tum-
perne ikke overhaler dem indenom og kommer og æder dét de har i køle-
skabet. Bum for en rygeost! 
 Til trods for at aber ikke selv har udviklet noget sprog – de kan ikke 
vælge, hvilke signaler de sender til hinanden, men de kan forstå lyde og an-
sigtsudtryk, og når bavianer ser en stor rød numse, så bliver de glade i låget 
– så kan chimpanser lære symbolsk sprog og tegnsprog, når de oplæres af 
mennesker. Men de kommer aldrig ud over niveauet for en langsom to-årig. 
Hunde har ikke selv fundet på at de kan være førerhunde, dét har intens 
træning og omgængelige mennesker gjort dem i stand til, men de kan ikke 
læse avis af den grund! Ha! Vi er som vi er, bum kammerat! fordi vi qua 
vores historie genetisk er bygget til at være det, og fordi vi gennem histo-
rien har skabt en række kulturer og er nået til et bestemt memetisk kom-
pleksitetsniveau, men fællestrækket for det hele er at det hele kun er blevet 
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udviklet, fordi det gav mening for os. Mening, frøken Tenna! Kunsten ligger 
ude i klaroverhedspotentialet og rykker vores grænse for erkendelse, kun-
sten udvider vores klaroverhed og vores klaroverhedspotentiale på en 
gang. Det samme gør videnskab og undervisning. Uanset hvilket samfund 
man vokser op i, udvikler klaroverhed og klaroverhedspotentiale sig efter 
det. Betyder dét at børn som vokser op i stadig mere og mere og mere kom-
plekse og omskiftelige omgivelser, vil tilegne sig evner som to gamle røv-
huller som dig og mig ikke længere har mulighed for at lære? Hm? Er vores 
bekymring som fremtiden bare tegn på at du og jeg slet ikke er gearet til 
den, men at dem på 20 og dem på 10 er? Hm? Eller hvad, frøken Tenna? Ud 
fra den betragtning skulle der jo ikke være den store grund til bekymringer 
vedrørende de kommende generationers evne til at leve og fungere klar-
overt i fremtidens memsuppe og information-overload. Eller hur? Er det 
ikke bare os den er gal med? Bum bummelum! Eller bukker de også under? 
Ligesom os? Af stress? Bum! Er mennesket blevet en art der ligesom aberne 
med tegnsprog og førerhunden med kundskab om rød-mand-stå-grøn-
mand-gå har nået sin kognitive grænse? Den eneste forskel er bare at vi har 
bevæget os hen til grænsen og et stykke ud over den ved egen hjælp, hm? 
Har vi skabt et samfund og en verden som vi ikke selv er i stand til at leve i? 
Hidtil har vi jo kun opfundet kultur som gav mening for os. Men med com-
puternes hjælp er det lykkedes os så rigeligt at opfinde en verden der ikke 
giver mening for os. Eller i hvert fald giver mening for stadigt færre af os! 
Dengang den mest avancerede teknologi var en stenøkse, da kunne alle for-
stå, hvor den kom fra, hvordan den blev til, og hvordan den virkede. Enten 
slog man sig over fingrene, eller også slog man sig ikke over fingrene! Bum-
melumbumbum! Alle kunne lave en ny, hvis den gamle gik i stykker. Hvor 
mange af os kan i dag finde ud af at få computeren til at fungere igen, hvis 
lortet beslutter sig for at gå ned? Hm? Fem procent? Ti procent? To? – I den 
veluddannede del af verden, vel at mærke! Én procent? En promille? Hvad 
sker der den dag, hvor computerne begynder at opfinde ting der giver me-
ning for dem, men ikke for os? Hvem ved, måske dét krimskrams som af og 
til kommer ud af printeren faktisk giver mening for computeren? Måske er 
det bare os der er for tumpede til at forstå det? Måske prøver den desperat 
at fortælle os at den har ondt ét eller andet sted, men vi er for store sinker til 
at få andet end ##&**”#!§§ ud af det! Måske ikke engang, hvis vi tager vores 
klaroverhedspotentiale i brug, har vi en jordisk chance for at følge med i, 
hvad computerne egentlig laver? Hm, bum og rend mig i røven! Og hvad 
så, når vi får intelligente robotter? Avatarer i cyberspace som kan tænke 
selv? Hvad er der så tilbage til os andre? Hva’, frøken Tenna? 
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 Jeg bliver lige nødt til at undskylde mig selv i en halv times tid. Kan 
du ikke gå en tur imens? 
 Er du sikker på at du har det godt? 
 Lyder jeg som om jeg har det godt? Nej, jeg lyder ikke som om jeg har 
det godt! Men jeg vil meget gerne have lov lige at være alene en halv times 
tid. Det må du undskylde. Jeg er virkelig ked af det. Jeg prøvede virkelig at 
tage mig sammen. Hvis du går ned og henter… Ligger der ikke en bager ne-
de ved lyskrydset? Hvis du nu går derned og køber to wienerbasser til kaf-
fen og kommer tilbage igen, så lover jeg at jeg har det bedre.  
 Det er du sikker på. 
 Ja. Undskyld. 
 Skal jeg ikke kalde på en af sygeplejerskerne? 
 Du kan eddermame lige prøve! 
 OK. – Vi kan også stoppe for i dag, så kommer jeg igen i morgen tidlig. 
 En halv time er nok. – Jeg mener det: en tur ned til bageren og tilbage 
igen er nok. Jeg skal bare lige have en pause. 
 OK. – Er der andet du vil have end wienerbrød? Noget juice eller en rigtig 
kage? 
 Nej, et stykke wienerbrød er fint. – Og undskyld.  
 Det er OK.  
 Men lad være med at sige noget til sygeplejerskerne! 
 Ja-ja! 
 Tak. 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ  XX  
 
 
Det var sommer, og jeg skulle til Ærø. Nogle venner havde lånt mig et som-
merhus til at sidde og skrive i, og nu var jeg om bord på færgen fra Svend-
borg til Ærøskøbing. Jeg købte en kop kaffe og fandt et lidt afsides bord, 
hvor jeg satte mig og tog min bærbare frem.  
 Jeg var midt i at skrive bogen om evolutionen og teorien om, at spro-
get er opstået gradvist. Jeg var nået til Homo erectus og min påstand om, at 
erectus nok kunne tale et primitivt protosprog, som bestod af lyde, men at 
de havde vanskeligt ved at referere til ting uden for deres synsfelt. De kunne 
med andre ord ikke tale om ting, som ikke allerede var synligt til stede. Der-
fra havde lydene så udviklet sig til rigtige ord, ordene var gradvist blevet til 
rigtigt sprog, og over hundredtusinder af år, var Homo erectus blevet til os.  
 Sprogteoretikere har generelt ment, at vi opfandt sproget af praktiske 
årsager for at kunne tale om ting, som ikke var til stede: ”Der er en farlig 
slange henne bag træet!” og den slags. Jeg var derfor klar over, at scenariet 
var vovet, og at man hurtigt ville kunne indvende: ”Hvilken nytte gør et 
sprog, som kun kan referere til ting, som de samtalende parter allerede kan 
se? Er hele pointen med et sprog ikke netop, at man kan fortælle hinanden 
om ting, som ikke er til at få øje på?”.  
 Indvendingen voldte mig kvaler, og jeg havde selv vanskeligt ved at 
forestille mig, hvordan et sådant protosprog hos Homo erectus kunne have 
fungeret, da et ældre ægtepar kom og satte sig ved mit bord.  
 Hun havde permanentet, gråt hår og dobbeltslebne briller, samt lyse-
gul bluse og et par cremefarvede slacks. Manden var i lys vindjakke, stribet 
polotrøje og lysegrå benklæder. Også han bar dobbeltslebne briller, og så 
havde han en brochure i den ene hånd. Det viste sig at være en turistbro-
chure fra en dansk herregård. Manden lagde brochuren fra sig og gav sig til 
at kigge ud ad vinduet. Konen tog brochuren og bladrede... 
 
 - Nå, er det dér, vi skal hen på torsdag? 
 - Ja, det er dér, vi skal hen på torsdag. 

- Næ, sikke fine blomster! sagde hun og viste billedet i brochuren til 
sin mand, – Se, hvilke fine blomster! 

 - Ja, det er fine blomster. 
 - Det er en hel park! 
 - Ja, det er en hel park. 
 - Jeg tror, det er georginer. 
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 - Tror du, det er georginer? 
 - Ja, jeg tror det er georginer.  
 - Ja? 
 - Det ligner georginer. 
 - Synes du, det ligner georginer? 
 - Ja, det ligner da georginer. 
 - Tjoh, det ligner georginer.  
 - Ja, det ligner georginer. Eller også er det hortensia.  
 - Ja, måske er det hortensia. 
 - Det er svært at se... 
 - Ja, det er svært at se... 
 - De kan godt ligne hinanden på sådan et billede... 
 - Joh, lidt... 
 - Eller også er det georginer.  
 - Står der noget i teksten om, at det er georginer? 
 - Hm... næ... Så måske er det hortensia. 
 - Det ligner nu mere georginer. 
 - Det kan du have ret i. Det ligner georginer. 
 - Det er sandelig nogle fine georginer. 
 - Ja, de er fine. Men det kunne nu godt være hortensia. 
 - Men mon ikke det er georginer? 

- Jo, jeg tror det er georginer. Det er sandelig en flot have med alle de 
georginer.  

 - Hvis det ikke er hortensia. 
 - Men mon ikke det er georginer? 
 - Det ligner mest georginer. 
 
På det tidspunkt kom én fra deres rejseselskab hen og satte sig ved bordet 
med en kop kaffe. Manden så op: 
 
 - Nå, har du købt kaffe? 
 - Ja, jeg trængte lige til en kop kaffe. Skal I ikke have noget? 
 - Næ, vi fik jo lige kaffe på hotellet.  
 - Det er ellers en god kaffe. 
 - Ja? 
 - I er sikre på, at I ikke skal have noget? 
 - Hvad siger du, lillemor? 
 - Til hvad? 
 - Skal vi have kaffe? 
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 - Vi har jo lige fået på hotellet. 
 - Men en enkelt kop… 
 - Er den god? 
 - Ja, det er udmærket kaffe.  
 - Tjoh, kaffe... 
 - Det ville måske ikke være så dårligt. 
 - Skulle vi tage en kop kaffe, så? 
 - Men vi fik jo lige på hotellet? 
 - Men en enkelt kop kaffe kan vi da tage. 
 - Den er god, siger du? 
 - Det er udmærket kaffe.  
 - Skal vi tage en kop kaffe, så? 
 - Jo, det kan vi da godt. 
 - Skal vi have noget til? 
 - Hvad skulle dét være? 
 - Det kunne da være, at de havde et stykke brød eller noget? 
 - Til kaffen? 
 - Ja, ville det ikke være dejligt? 
 - Men vi har jo lige fået morgenmad? 
 - Men en kage måske? 
 - Til kaffen? 
 - Ville det ikke være dejligt. – Har de noget godt deroppe? 
 - Til kaffen? 
 - Ja. 
 - Joh, der var noget kage og wienerbrød... 
 - Var dét noget? 
 - Kage eller wienerbrød? 
 - Ja, til kaffen? 
 - Måske. Hvad vil du have? 
 - Til min kaffe? 
 - Ja. 
 - Jeg tænkte på et stykke wienerbrød. Hvad med dig? 

- Til kaffen? Jeg har nu mere lyst til et stykke kage, hvis det endelig 
skal være.  

 - Skal jeg gå op og hente det? 
 - Ja, så bliver jeg her imens. 
 - Men så skal du have en kop kaffe og et stykke kage? 
 - Ja tak. 
 - Skal det være et bestemt stykke kage? 
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 - Hvad har de? 
 - Lidt af hvert. 
 - Så tager du bare, hvad du selv synes, jeg skal have. 
 - Og så en kop kaffe? 
 - Ja. 
 
Så rejste konen sig og gik op til disken i cafeteriaet. Efter et kort øjeblik fik 
manden med kaffen øje på brochuren. 
 
 - Nå, er det dér, vi skal hen på torsdag? 
 - Ja, det er dér, vi skal hen på torsdag. 
 - Det var ellers en flot have. 
 - Ja, det er georginer. 
 - Er det georginer? 
 - Medmindre det er hortensia. 
 - Ja, det kunne det også være... Det er svært at se på sådan et billede.  
 - Ja, det er ikke så let. 
 - De er nu store af georginer at være.  
 - Så er det måske hortensia.  
 - Jamen, det kan da godt være, at det er hortensia.  
 - Min kone kunne heller ikke se det. 
 - Nej, det er svært at se. – Mon ikke det står et sted? 
 - Næ, det gjorde det vist ikke. 
 - Men det kunne godt være georginer. 
 - Det var også dét, vi tænkte. 
 - Dem har vi i haven derhjemme. 
 - Javel, ja. 
 - Ja, der er jo ikke lige så mange som her. 
 - Nej, det er fantastisk, så mange georginer der er. 
 - Ja. Ja, det er det. Det er en hel park. 
 - ”Slotsparken” hedder den. 
 - Nå, gør den det? 
 - Ja, det står dér. 
 - Det gør det sørme også. ”Slotsparken”. – Ja, det er fint med sådan et  
 slot og en stor park. 
 - Det er dér, vi skal hen på torsdag. 
 
Konen vendte tilbage med to kopper kaffe og to stykker bagværk på en 
bakke. 
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 - Så er der kaffe. 
 - Nå, er det kaffen! Det var hurtigt. 
 - Ja, det tog ikke så lang tid. Og der er et stykke kage til. 
 - Og du skal have wienerbrød? 
 - Ja, det så så dejligt ud. 
 - Kaffen dufter også dejligt. 
 - Ja, det er god kaffe, de har her... 
 - Og du har husket servietter... 
 - Der er en til dig her. – Nå, du har også fået øje på georginerne? 
 - Ja, de er flotte.  
 - Hvis det ikke er hortensia. 
 - Det er ikke til at se.  
 - Nej, det er vanskeligt på det billede... 
 - Men mon ikke, det er georginer? 
 - Jo, det var også dét, vi tænkte. Men det står ikke nogen steder... 
 - Nej, det er sjovt nok... 

- Men nu skal vi jo derhen på torsdag, så kan vi jo se, om det er 
georginer eller hortensia. 

 - Ja, vi skal jo derhen på torsdag. 
 
Der var simpelthen længere mellem Svendborg og Ærøskøbing, end jeg i 
min vildeste fantasi havde forestillet mig! 
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 Hej igen. – Har du det bedre? 
 Det håber jeg. – Havde bageren noget godt? 
 Jeg købte to basser, men jeg gik altså også ind til grønthandleren ved siden af 
og købte nogle vindruer! Jeg bliver jo bollefed af at sidde her og snakke med dig! 
 Strammer bukserne? 
 Ikke endnu, men det kan næppe vare længe. – OG så gik jeg ind på den itali-
enske café og købte to latte! 
 Du er nu sød. – Selvom de jo ikke ligefrem slanker heller… 
 Nej, men hvis jeg skal tilbringe en hel eftermiddag sammen med dig, så er jeg 
jo nødt til at bestikke mig selv med ét eller andet, ikke? 
 Jeg lover at opføre mig ordentligt fra nu af. 
 Hvad er det for noget medicin, du har fået? 
 Det kan være lige meget. 
 Er det noget nyt? 
 Det kan være lige meget, siger jeg jo. – Man kan stadig se figuren i 
mælkeskummet! 
 Den sidste kande vi fik, var OK, men det her er altså bedre! – Du er ikke ble-
vet forsøgskanin, vel? Med medicinen, tænker jeg? 
 Det kan være lige meget, siger jeg jo! Jeg har taget min medicin, og jeg 
lover at opføre mig ordentligt resten af eftermiddagen! Så hold dog op med 
at sidde dér og plage mig! 
 Undskyld! – Hvor kom vi til? Blev vi færdige med, om vi bliver dummere el-
ler klogere? 
 Ja. Og svaret må tiden vise! 
 Og hvis vi bliver dummere, så er der kun én vej 
frem: Homo liquens? 
 Homo liquens bliver vi jo under alle omstæn-
digheder, på den ene eller den anden måde. Hvis vi 
bliver mere uintelligente og/eller dummere, får vi en 
chip i nakken, og før eller siden er der nogen der sæt-
ter et eugenetik-program i gang med det argument at de allermest uintelli-
gente ville være meget bedre tjent med slet ikke at findes, for det er jo alli-
gevel nogle lorteliv de lever. Hvis vi derimod hæver levestandarden, og 
Flynn-effekten slår igennem i hele verden, og vi bliver mere intelligente 
uden at blive klogere, så fylder vi os med livsstilsdrugs og render til plastik-
kirurg i ét væk. 
 Så medmindre vi virkelig bliver seriøst klogere – ikke mere intelligente, men 

Homo liquens 
A kid who already has twelve rings in 
his face will have an easier time 
replacing one of them with an elec-
trode or socket than someone who 
has never pushed metal through his 
skin. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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klogere – så vil fremtidens mennesker forandre sig selv med psykofarmaka og hor-
moner og plastikkirurgi, kunstige lemmer, implantater i hjernen og nanoteknologi 
og alle mulige ting. Og samtidig flytter vi rundt og har kun det samme job og den 
samme ægtefælle eller bor i det samme land i kortere og kortere tid. Det samme gør 
alle andre, og til sidst flytter vi alle sammen rundt hele tiden og laver om på os selv 
og bliver gift og skilt i én uendelighed; det enkelte menneske er i konstant foran-
dring, og vi bliver aldrig ”færdige”. – Er det sådan et eller andet nano-halløj, de har 
givet dig? 
 Hold nu op! 
 Det kunne da godt være! – Så vi skal snakke om Homo liquens. Fordi vi nok 
bliver mere intelligente, men ikke klogere? 
 Vi er i hvert fald nødt til at tænke ud fra den mulighed at vi ikke bli-
ver klogere. – Bortset fra at så bliver vi måske faktisk klogere! Men under 
alle omstændigheder ligger Homo liquens forude. Spørgsmålet er kun, på 
hvilken eller hvilke måder.  
 Hvis vi ikke bliver klogere, så bliver nogle af os Homo liquens Plus på den 
fede måde, fordi vi har råd til selv at bestemme, hvad vi vil vælge at gøre ved os 
selv; mens resten bliver Homo liquens Minus på den rigtigt, rigtigt ufede måde, 
fordi de reelt ikke har råderet over deres eget liv og deres egen krop – Ah! De bliver 
fremtidens slaver! 
 Og en stor del af dem er desværre Homo liquens Minus allerede. Må-
ske ikke med en chip i nakken, men så på alt lige fra antidepressiver til me-
thylamfetamin, og hvad man nu ellers kan opdrive af stimulanser for en bil-
lig penge.  
 Men inden vi taler om Homo liquens, så lad os begynde med at kigge 
på os selv, sådan som vi allerede er, og hvad det er der sker, når vi interage-
rer med verden. – OK, for min skyld kan vi godt vente med de basser dér! 
 Jeg har heller ikke lige noget hastværk! – Men du 
virker til at have haft godt af pausen. 
 Tak. 
 Vi fødes altså ind i denne verden med visse 
forprogrammerede reflekser, sutterefleksen, blandt 
andet, spejlneuronerne som gør at vi skaber en simu-
lation i hjernen og nærmest pr. automatik kopierer 
vores omgivelser, griberefleksen og et vindue for til-
egnelsen af sprog som smækker i i 6-7-års-alderen. Derefter kan vi nok lære 
fremmedsprog, men hvis vi ikke på dét tidspunkt har lært den fuldstændigt 
fundamentale færdighed ”at tale”, så lærer vi det aldrig helt. Og det er alt 
sammen styret af vores gener – sandt? 

Men først: 
Erkendelsen 

The brain is not neutral; it is not a 
general-purpose device. It comes 
with a structure, and our under-
standing of the world is limited to 
what our brains can make sense of. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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 Sandt. 
 Ligesom sommerfuglen og larven i puppen er ét og samme dyr og har 
samme gener livet igennem, så har vi også som individer de samme gener 
gennem hele livet, og vi gennemgår vores form for metamorfose, i takt med 
at vi ældes. Dét som afstedkommer forandringerne i vores udseende, egen-
skaber, hormonbalance, et cetera, et cetera, er altså, hvilke gener der i løbet 
af vores liv er henholdsvis tændt eller slukkede. – Sandt? 
 Sandt. 
 Plus hvad mere? 
 Hvad mere? 
 De ydre faktorer som vi udsætter vores krop og psyke for: mad, foru-
rening, stress, opmuntring, mangel på søvn, kemi, stråling, røg, solskin, 
gode venners selskab, kærlighed og så videre. Det alt sammen påvirker os 
enten direkte fysisk, eller ved at hjernen reagerer kemisk eller hormonelt på 
de situationer vi befinder os i, og noget af det er så med til at tænde eller 
slukke for nogle af generne.  
 Vi kan bære rundt på genetiske dispositioner som måske aldrig kommer til 
udtryk? 
 Nemlig. Så langt, så godt! 
 Men så er der jo også vores hukommelse! De 
erfaringer vi er klarover at vi gør os gennem livet. De 
oplevelser og memer vi lagrer, og som danner os til 
de individer vi er. Både memer vi praktiserer, og me-
mer vi ikke praktiserer. Dertil kommer selvfølgelig 
også alle de erfaringer som vi ikke er klarover, de underbevidste; i vores 
sammenhæng ”underklarovre”. – Dét lød godt nok mærkeligt! 
 ”Underklarover”? 
 Underbevidst kan vi jo ikke kalde det, når vi 
nu har defineret bevidsthed som noget andet.  
 Bevidsthed er graden af vågenhed eller koma? 
 Måske vi skulle kalde det ”sub-aware”. – Det 
rimer på Tupperware. 
 Næsten.  
 Men altså, alt dét vi gemmer i knolden: ”under-
klaroverheden”, vores klarovre minder og vores selvbillede; idéen om hvem 
vi er, det er alt sammen blevet til gennem mødet mellem vores biologi og 
verden. Vi er et produkt af begge dele, både det genetiske setup vi har med 
fra fødslen, og de påvirkninger og erfaringer vi har gjort os til dato, og af 
både dét vi er klarover, og dét vi ikke er klarover. – Sandt? 

Att vara expert innebär att man har lärt 
sig uppfatta många mönster som en 
lekman inte behärskar. Denna rikedom 
på mönster leder till att experten i 
många situationer kan lösa problem 
snabbare och effektivare än en nybör-
jare. Men de kan också leda till att 
experten har svårt att se ett totalt nytt 
mönster. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 

The science of mind has lit up a 
vast landscape of unconscious 
thought—the 98 percent of thinking 
your brain does that you’re not 
aware of. Most of it matters for 
politics. The mind that we cannot 
see plays an enormous role in how 
our country is governed. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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 Sandt. 
 Godt. Dét vi skal hæfte os ved, er at det hele jo 
er lejret fysisk i vores hjerner! Memerne du kopierede 
fra din veninde, synsindtrykket fra dit første møde 
med Thomas, tævene du fik i skolen, de rosende ord 
din mor sagde til dig, udsigten over Grand Canyon 
og smagen af hindbærmarmelade; det alt sammen er 
lagret og gemt i en eller anden ”formateret” form i 
det grå smat du har mellem ørerne! 
 Det er godt nok vildt, når man tænker over det! 
 Det har holdt filosoffer søvnløse i århundreder! 
Og nu er hjerneforskerne og kognitionsforskerne så 
kommet med i de søvnløses klub! Der er nemlig ikke 
nogen der har fundet ud af, hvordan man aflæser 
hjernens lagrede information endnu, men der arbejdes på højtryk! 
 For at kunne læse vores tanker? 
 Ikke blot vores tanker, altså processen i vores hjernevirksomhed i nu-
et – dét arbejdes der naturligvis også på – nej, der arbejdes også på at finde 
ud af, hvordan vi lagrer, hvor vi lagrer, hvad vi lagrer, og hvordan vi henter 
tingene frem igen! 
 Og hvis dét falder i hænderne på den næste Hitler eller Stalin, så er vi 
fucked? 
 Hurtigere end du kan nå at sige racehygiejne eller Gulag! 
 Ikke desto mindre sidder der jo søde og velmenende forskere i sterile 
kitler rundt omkring i verden og ville elske at være den første der kunne si-
ge: ”Nu ved vi det! Her kan vi se, hvad Tenna fik til aftensmad i lørdags! 
Og ikke nok med dét! Vi kan se at hun spiste alt for meget!” 
 Eller: ”Hun har siddet og kigget på al-Qaeda-hjemmesider hele ugen, og hun 
ved, hvordan man laver gødning om til bomber!” 
 Du overrasker mig gang på gang! – Sådan en sød pige! 
 Dét pæne menneske! 
 Men det er selvfølgelig præcis dét der er skræk-
scenariet, og som ingen rigtigt taler for højt om: så 
snart vi kan læse, hvad der er lagret i vores hjerner, 
så snart det kan aflæses, hvad vi tænker på i øjeblik-
ket – eller måske lige så vigtigt: hvad vi anstrenger os 
for ikke at tænke på, mens efterretningsofficeren kigger på hjernescanningen 
– så er et af de helt fundamentale menneskelige grundvilkår brudt for be-
standigt.  

As my colleague N.K. Humphrey 
neatly summed up an earlier draft of 
this chapter: “…memes should be 
regarded as living structures, not just 
metaphorically but technically. When 
you plant a fertile meme in my mind 
you literally parasitize my brain, 
turning it into a vehicle for the 
meme’s propagation in just the way 
that a virus may parasitize the gene-
tic mechanism of a host cell. And 
this isn’t just a way of talking—the 
meme for, say, “belief in life after 
death” is actually realized physically, 
millions of times over, as a structure 
in the nervous systems of individual 
men the world over. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins, 1976 

Det amerikanske forsvar har 
spyttet et beløb svarende til 20 
millioner kroner i et forsknings-
projekt, der skal finde frem til en 
måde at læse tanker på. 

www.jp.dk 
16. august 2008 
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 Muligheden for at have sine tanker for sig selv? 
 Vi har vist alle sammen haft den der fornemmelse af at rende rundt 
med en stor fed sort streg i panden som enhver kunne se, men det var jo 
gudskelov netop dét de ikke kunne! Men der arbejdes på at dét kommer vi 
til at kunne! – Og nu vil jeg så i øvrigt bidrage til kapløbet i feltet. 
 Du har fundet ud af, hvordan tankerne er lagret? 
 Det ved jeg jo ikke, om jeg har. Men jeg har gjort mig nogle tanker om 
det, ud fra den eksisterende viden på området, og ud fra dét vi har talt om 
de seneste tre dage. 
 Så nok kan du sidde og beklage dig over at vores 
inderste bliver blotlagt for verden, men du er selv med til 
at bygge kighullet? 
 Hykler kan man hurtigt blive! Gudskelov er 
der jo den mulighed at jeg tager fundamentalt fejl og 
er med til at lede videnskaben på afveje. Men hvis jeg 
ikke tager fejl, så er der også den mulighed at jeg ved 
at delagtiggøre dig i mine tanker kan ruste dig til at 
være en af de gode samfundsborgere som er med til at sikre vores demokra-
tiske og åbne samfund – også på globalt plan – så vi som nationer og ver-
denssamfund opbygger institutioner der sikrer at denne her forskning ikke 
bliver misbrugt. 
 Tror du selv på dét? 
 Hvis jeg skal kunne se mine børnebørn i øjnene, så er jeg nødt til det. 
 Så, frøken Tenna, i dine endnu ufødte børns interesse, lad os høre, 
hvor meget din skønne sambo har delagtiggjort dig i sit virkefelt! 
 Vi skal tale om hjernen? 
 Og hvordan den gør os til dem vi er. Hvilket så gerne skulle lede frem 
til nogle bud på, hvorfor vi gør som vi gør! 
 Vores sanseindtryk omsættes til elektriske og 
kemiske impulser i vores hjerneceller – også kaldet 
neuroner – og den måde hjernecellerne kommunike-
rer med hinanden på hedder…? 
 Synapser! 
 Hver hjernecelle består – stort set uden undtag-
else – af cellekrop, dendritter, axon og præsynaptiske 
nerveender. – Har Thomas også fortalt dig, hvad dét er? 
 Det har han muligvis, men jeg kan ikke huske det. 
 Kort fortalt, så er dendritter og axoner de ”arme” som sætter celle-
kroppen i forbindelse med de andre celler i hjernen. De præsynaptiske ner-

We have reached a point where our 
democracy is in mortal danger—as 
is the very livability of our planet. 
We can no longer put off an under-
standing of how the brain and the 
unconscious mind both contribute 
to these problems and how they 
may provide solutions. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 

Ind i hjernen 
Neurones are basically just cells, 
with a nucleius and chromosomes 
like other cells. But their cell walls 
are drawn out in long, thin, wirelike 
projections. Often a neurone has one 
particularly long “wire” called the 
axon. Although the width of an axon 
is microscopic, its length may be 
many feet: there are single axons 
which run the whole length of a 
giraffe’s neck. 
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veender sidder for enden af axonerne, hvor de afgiver signalstoffer til de 
andre celler. 
 Og hvor mange hjerneceller er det der er? 100 milli-
arder? 
 Og hver af dem har igennemsnit 10.000 forbin-
delser, hvilket vil sige at der i alt er rundt regnet en 
million milliarder potentielle forbindelser i hjernen. 
Og det er forbindelserne der er interessante! 
 Overførslerne i synapserne? 
 Nemlig. Men hvad består så en overførsel eller 
en transmission i en synaps af?  
 Afsendelse, overførsel og modtagelse af signalstof; neurotransmittere? 
 Så en smule kan du da huske! – I hjernecellen opbygges dét der hed-
der aktionspotentialet, en kemisk-elektrisk ladning som sendes via axoner-
ne til de præsynaptiske nerveender. Her bliver aktionspotentialet omsat til 
en ”pakke” af neurotransmitter, cirka 5.000 molekyler som så sendes af sted 
på en gang. De krydser den synaptiske kløft som er omkring 20 nanometer 
bred, og lander ovre på den postsynaptiske celle, nærmere bestemt i recep-
torerne på en af modtagercellens dendriter. 
 Det er selve transmissionen? 
 Ja. Men en enkelt transmission er ikke nok til at 
modtagercellen selv sender signalet videre. Kun hvis 
den på en gang modtager flere transmissioner fra fle-
re forskellige cellers nerveender eller fra flere nerveender på den samme 
celle, skaber det tilstrækkelig stor påvirkning i modtagercellen til at den 
opbygger sit eget aktionspotentiale, sender det ud gennem axonerne og 
skaber pakker til videre afsendelse i sine præsynaptiske nerveender. 
 Én pakke er ikke nok, for at den reagerer? 
 Der skal flere pakker ind på en gang for at ska-
be et aktionspotentiale.  
 De enkelte synapser er lidt ligesom to færgele-
jer der ligger over for hinanden, hvor transmissioner-
ne, pakkerne med de 5.000 molekyler, så er færgerne, 
men færgerne kan kun sejle den ene vej: fra nerveenderne på axonerne til 
dendritterne på modtagercellen. 
 Det interessante er at hvis en synaps aktiveres ofte, så kan den få 
styrket sin forbindelse 
 Stimuli og tanker ændrer hjernens fysiske struktur; det er et eller andet med 
noget synaptisk potentiale, ikke? 

The axons are usually bundled to-
gether in thick multi-stranded cables 
called nerves. These lead from one 
part of the body to another carrying 
messages, rather like trunk telephone 
cables. Other neurones have short 
axons, and are confined to dense 
concentrations of nervous tissue 
called ganglia, or, when they are very 
large, brains. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins, 1976 

The common neurotransmitters used by 
nerve cells are either amino acids or 
their derivatives such as glutamate, 
gamma-aminobutyric acid (GABA), ace-
tylcholine, epinephrine, norepinephrine, 
serotonin, and dopamine. (…) 

Nerve cells are interconnected in 
surprisingly precise patterns. A given 
neuron will always connect with certain 
neurons and not others. We now know 
that this precision is built into our brain 
by the precise expression of various 
genes during development. 

Memory 
Larry R. Squire & Eric R. Kandel, 1999 
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 De hyppigt brugte forbindelser får større ef-
fekt, fordi det såkaldte ”synaptiske potentiale” bliver 
større. I praksis betyder det at der kan overføres me-
re neurotransmitter ad gangen i den enkelte synaps. 
 Og jo større synaptisk potentiale, desto bedre kan 
hjernen huske? 
 Både de ting vi er klarover, og det vi ikke er 
klarover.  
 Der er forskellige områder i hjernen, og de fungerer alle sammen via 
de her synapser og transmissioner, men det er ikke dem alle sammen der 
har med hukommelse at gøre. Nogle af hjernens områder tager sig for ek-
sempel af at holde vejrtrækningen og fordøjelsen i gang. Det er også synap-
ser og deres transmissioner der får vores organer til at fungere, både musk-
ler og kirtler.  
 Hvad angår hukommelsen, så er der både dét vi er klarover at vi hus-
ker, og så dét vi ikke tænker over, som eksempelvis hvordan man cykler, 
når vi først har fået det lært. 
 Der foregår en masse uklarover huskning som også bliver vedligeholdt af 
synapser? 
 Præcis. De områder i hjernen som har med vores hukommelse og 
læring at gøre, er hovedsagligt hippocampus midt i hjernen og cortex, det 
grå krøllede smat som ligger yderst i hjernen,13 og her betyder hyppigere 
transmissioner at det synaptiske potentiale bliver større og dermed at hu-
kommelsen bliver stærkere.  
 Jo flere gange vi gentager en handling eller tænker 
på en ting, desto stærkere bliver mindet eller lagringen, for 
desto flere gange er der sket en transmission på lige netop 
dét sted i hjernen?  
 Og hvis vi aldrig mere tænker på en bestemt 
ting eller holder op med en bestemt handling, så svin-
der det synaptiske potentiale ind. På den måde tager 
vores hjerne konstant form efter de erfaringer, sansninger, tanker, handlin-

                                                 
13 Reelt er det vanskeligt at sige, hvilke områder i hjernen, der står for hukommelsen. Især når 
der både er klaroverhed og bevidsthed involveret i processen – hvad der jo nødvendigvis må 
være. Det er altså ikke sådan, at hukommelsen bare er lagret i hippocampus og cortex, færdig 
basta! Fremkaldelsen af lagrede oplevelser er en proces, som involverer flere dele af hjernen 
samtidigt: ikke blot skal det lagrede aktiveres, det skal også spille sammen med klaroverheden, 
så vi oplever det på ny. Hukommelse er en blanding af lagring, fremkaldelsen af det lagrede og 
almene hjerneprocesser. 

 

Studies on synaptic plasticity suggest 
there are two overlapping stages in the 
development and maintenance of 
synaptic strength. The first stage, the 
initial steps of synapse formation, 
occurs primarily early in development 
and is under the control of genetic and 
developmental processes. The second 
stage, the finetuning of developed 
synapses by experience, begins during 
late stages of development and 
continues to some degree throughout 
life. (…) 

The ongoing modification of synapses 
throughout life means that all behavior 
of an individual is produced by genetic 
and developmental mechanisms acting 
on the brain—that everything the brain 
produces, from the most private 
thoughts to the most public acts, should 
be understood as a biological process. 

Principles of Neural Science 
Eric R. Kandel et.al., 1991 
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ger og oplevelser vi har og gør gennem livet. – Use it or lose it, som man 
siger. 
 Det er aktionspotentialet og det synaptiske potentiale og… – sig det lige igen… 
 Skriv det her ned: Aktionspotentialet er i hele nervecellen, har kun én 
styrke og når ud til samtlige axoner og nerveender. – Aktionspotentialet er i 
vores sammenhæng rent teknisk, men godt at have med alligevel. 
 Synapsen er forbindelsespunktet mellem to celler.  
 Synapsen består af en eller flere præsynaptiske nerveender på axonen 
samt receptorerne på dendritten.  
 Det synaptiske potentiale er et produkt af synapsens tidligere aktivi-
tet, og derfor kan det synaptiske potentiale variere fra synaps til synaps. 
 Kommunikationen fra celle til celle sker via transmission af neuro-
transmitter fra de præsynaptiske nervender på afsendercellens axoner til 
receptorerne på modtagercellens dendritter. 
 Og både axoner og dendritter er ”arme” der stikker ud fra cellekroppen? 
 Præcis.  
 Og efterhånden som vi bruger hjernen, opbygges der nye synaptiske potenti-
aler, og dermed ændrer vores hjerner sig i løbet af livet. – Men med udgangspunkt i 
dét potentiale som vores individuelle hjerne var udstyret med fra starten, vel? 
 Nogle er født med en hjerne der suger musik til sig som en svamp, an-
dre har boldøje, nogle er religiøse, nogle lynende intelligente, visse har ingen 
stedsans, og vi har alle sammen varierende grader af det hele – meget kan 
trænes, men alle er fra fødslen bedre til noget end til noget andet. Det korte 
af det lange er at en umådeligt stor del af dét som vores hjerner går og gem-
mer på ude i cortex, er memer. Memer som er kommet ind i vores hjerne via 
sanseorganerne og spejlneuronerne, og som bliver lagret i form af synapser 
og transmissioner som fyres af i forhold til, hvad vores hjerne i forvejen har 
lagret.  
 Jeg har ikke set det formuleret på denne her måde før, men min kon-
klusion er at de memer og indtryk vi omgiver os med, giver mening – seman-
tik – alt efter, hvilke memer og indtryk vi i forvejen har omsat til synapser. 
Det er derfor vi er nødt til at opbygge viden gradvist: hvis nye memer eller 
oplevelser skal give mening, så er de nødt til at bygge oven på noget der er 
der i forvejen. 
 For ellers giver de ingen mening? 
 Så er de bare volapyk. De memer der giver me-
ning, giver kun mening, fordi vi i forvejen har lagret noget de kan stå i en 
eller anden form for forhold til; fordi der i forvejen er nogle synapser at 
bygge videre på. Der bliver jo ikke blot fyret én synaptisk transmission af 

1 million: Number of new neuronal 
connections formed every second. 

Essence of Thought 
New Scientist, 31 May 2008 
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ad gangen, der bliver fyret millioner af transmissioner af ad gangen, og det 
er summen af transmissioner der giver os bevidsthed og illusionen om klar-
overhed. – Har vi talt om synergieffekter? 
 Vi har nævnt det, er jeg ret sikker på… 
 De burde have været med på vores liste over 
både-og’er fra i går.  
 Sammen med fuzzy logic og yin og yang? 
 Og sammen med komplementaritetsbegrebet 
og superpositionen.  
 Synergi er dét der opstår, når helheden er stør-
re end summen af dele; delene skaber noget sammen 
som man ud fra at se på de enkelte dele ikke ville kun-
ne forestille sig ville opstå. For eksempel, når summen af myrers primitive 
kode for at stable grannåle bliver til en avanceret myretue, eller når biler 
danner en trafikprop.  
 Har vi så ikke talt om det i forbindelse med faseovergange? 
 Muligvis. – Hvad er en faseovergang? 
 Det er når et system går fra én tilstand til en anden. Når en hel masse uaf-
hængige begivenheder på en gang medfører en helt ny situation samlet set. Var det i 
forbindelse med kaosteorien? 
 Det var det, ja. Og med hensyn til synergieffekten, så tror jeg vi talte 
om den i tirsdags i forbindelse med bevidsthedens og klaroverhedens evo-
lution: den enkelte hjernecelle har ikke bevidsthed, den kan ikke gå fra 
vågen tilstand til drøm eller noget lignende, og den har heller ikke klarover-
hed; den ved ikke at den er en hjernecelle. 
 Men tilsammen kan hjernecellerne og deres synaptiske transmissioner skabe 
både bevidsthed og klaroverhed? Transmissionerne i vores hjerner skaber tilsammen, 
gennem en synergieffekt, en faseovergang som medfører bevidsthed og klaroverhed? 
 Så har vi nok talt om det i tirsdags. Præcis. 
 Vores hjerner består af samme grundmateriale 
som hjernerne hos alle andre hvirveldyr, men vi er 
de eneste der har klaroverhed og selvklaroverhed og 
alle de mange variationer af bevidsthed. Fordi vores 
hjerner er større og har milliarder flere synapser og 
synaptiske transmissioner, end de har, kan vi gene-
rere helt andre former for synergieffekt, end de kan. 
Pattedyrene kan lagre ny information ligesom os, og de kan opbygge en 
hukommelse af tillærte ting – og på grund af hvilken del af hjernen kan de 
dét? Har hun hørt efter? 

Synergi, bevidsthed, 
klaroverhed 

The small groups of monks who had 
taken up hanging around the 
major research institutes singing 
strange chants to the effect that 
the Universe was only a figment of 
its own imagination were eventual-
ly given at street theatre grant and 
went away. 

Life, the Universe, and Everyrhing 
Douglas Adams 

With some exceptions, the greater the 
number of nerve cells, and the more 
complex their patterns of interconnec-
tion, the greater an animal’s capability 
for different types of learning. Some 
invertebrate animals, such as snails, 
have 20,000, or 2 x 104, neurons in the 
brain. A fruit fly has about 300,000 
nerve cells (3 x 105).  By contrast, a 
mammal such as a mouse or a person 
has from 10 billion to 100 billion nerve 
cells (1010 to 1011). (…)  
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 På grund af cortex. Den yderste del af hjernen; alt det krøllede.  
 Nemlig! Vores menneskelige hjerne adskiller sig ikke strukturelt fra 
en kats eller en chimpanses. Det er heller ikke vores hjernes størrelse i sig 
selv der gør at vi er kvikkere og mere klarovre end de er. Det er antallet af 
forbindelser, synapserne, og graden af kompleksitet der gør udslaget.  
 Bare dét at du drikker kaffe, fyrer synaptiske 
transmissioner af i millionvis, transmissioner som 
styrer dine håndbevægelser, dine læber og din tunge, 
der er transmissioner som skaber repræsentationen af 
koppen i din hjerne, der er transmissioner som giver 
dig konceptet ”kaffe”, nogle af dem er trigget af duften, andre af kaffens ud-
seende, alle disse synaptiske transmissioner giver dig mulighed for at drage 
en klarover semantik ud af at der står en fyldt kaffekop på bordet, og at du 
kan få dejlig, varm kaffe ved at løfte den op til munden og drikke af den. 
Alene dét at du kigger på koppen sætter transmissioner i gang, fordi hjernen 
konstant afsøger omgivelserne for information der måtte være relevant for 
din overlevelse. Blandt andet konstaterer den at koppen ikke udgør nogen 
fare for dig, mens andre transmissioner holder dig parat til ikke at vælte 
koppen, fordi atter andre synaptiske transmissioner har givet dig hukom-
melse om at den kan udgøre en fare for dig, hvis du vælter den. 
 Vi – vores jeg, vores idé om et jeg, og min oplevelse af at jeg sidder her og 
drikker kaffe – er summen af millioner af synaptiske transmissioner af neurotrans-
mittere i min hjerne?  
 Læring, hukommelse, forståelse, handling, det 
består alt sammen af summen af transmissioner. Nog-
le af transmissionerne er gode, gamle, solide, velaf-
prøvede transmissioner i synapser som du ”kan på 
rygraden” – så som at føre koppen op til munden og 
drikke uden at spilde, mens du hører efter, hvad jeg 
siger, for det har du prøvet tusindvis af gange – andre 
transmissioner – eller rettere: hele konglomerater af 
transmissioner – er uvante for dig, så dem er du nødt 
til at gennemføre nogle flere gange, indtil de giver mening for dig. Enten er 
du nødt til at have dem gentaget ved at opleve dem igen på et senere tids-
punkt, eller også er du nødt til at tænke over dem og ”holde dem gående”, 
indtil de fyrer af sammen med noget du kender. 14 Atter andre transmissio-

                                                 
14 Hm… jeg har hermed gjort villet tænkning til et spørgsmål om aktivt insisterende at holde 
gang i et netværk, indtil netværket formår at udvide sig til et område, hvor der findes synapser 

 
Signalling in nerve cells often is initi-
ated by physical events in the environ-
ment that impinge on our bodies—
mechanical contact, odorants, light, or 
pressure waves. 

Memory 
Larry R. Squire & Eric R. Kandel, 1999 

 

Hvad bli’r det så til? 
For appreciation, you need conscious-
ness—something no mere machine has. 
But of course the brain is a machine of 
sorts, an organ like the heart or lungs or 
kidneys with an ultimately mechanical 
explanation of all its powers. This can 
make it seem compelling that the brain 
isn’t what does the appreciating; that is 
the responsibility (or privilege) of the 
mind. 

Consciousness Explained 
Daniel C. Dennett, 1991 
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ner er spritnye og bliver måske kun fyret af én gang i dit liv og kan slet ikke 
finde nok andre synaptiske transmissioner at blive fyret af samtidig med 
som kan give det semantik – som hvis jeg for eksempel siger: ”Hôrrana å 
piblana så jylkattinj som va tjørt over på vajinj.” 
 Hvad?! 
 Det er bornholmsk og betyder: ”Drengene og pigerne så pindsvinet 
som var kørt over på vejen.” 
 Sig lige dét igen! 
 Nej, for så gentager vi bare konglomeratet af transmissionerne i din 
hjerne! Nu kan du få lov at gå gennem livet med et sæt synaptiske transmis-
sioner som du ved kun har fundet sted én gang! 
 Medmindre jeg hører optagelsen igennem igen på et tidspunkt? 
 Det ville selvfølgelig ødelægge min pointe! 
 Løbende skabes der nye transmissioner som vitterligt aldrig har fun-
det sted i de givne synapser før, men hvis de skal give mening – og det er 
dét her jeg i virkeligheden slet ikke har dokumentation for at sige, men så-
dan må det være – så er de nye transmissioner nødt til at blive fyret af sam-
tidig med noget andet der giver mening, sammen med transmissioner i syn-
apser, hvor der har været transmission ofte, og hvor der derfor er højt syn-
aptisk potentiale. På den måde associerer hjernen det nye volapyk med 
noget kendt og kan – dersom de nye overførsler gentager sig på et senere 
tidspunkt – relatere dem til gammelkendt materiale og gradvist drage se-
mantik ud af dem. 
 Men det har du ikke bevis for? 
 Ikke skyggen! 
 Det lyder ellers meget logisk? 
 Specielt hvis vi tager fat i vores kompleksitets-
teori og de skalafri netværk fra i mandags. 
 Hvordan det? 
 Fortæl om de skalafri netværk. 
 Der er nogle meget få knudepunkter med vildt man-
ge forbindelser, og en masse agenter med meget få forbindelser. Alle nye agenter i et 
skalafrit netværk ønsker at koble sig på dem der i forvejen har de fleste forbindelser; 
knudepunkterne. 
 Jeg er næsten sikker på at der er et relativt lille antal synapser, hvor 

                                                                                                                  
med højt potentiale, så det kan forankre sig i en allerede kendt erkendelse. Det kom lige som en 
strøtanke, og jeg ved ikke helt, hvor i teksten det passer ind… Hm… dét må jeg vist lige tænke 
over! 

Et hjernenet? 
“Hey, er…” said Zaphod, “what’s 
your name?” 
The man looked at them doubt-
fully. 
“I don’t know. Why, do you think I 
should have one? It seems very 
odd to give a bundle of vague 
sensory perceptions a name.” 

The Restaurant at the end of the 
Universe 

Douglas Adams 
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der både er højt synaptisk potentiale, og hvor der sker transmissioner kolos-
salt mange gange – det vil sige stort set hver gang vi tænker, sanser eller 
handler – og et helt ufatteligt stort antal synapser, hvor der kun sker trans-
mission sjældent. Det er et rent gæt, så jeg vil ikke lægge hverken mit hoved 
eller dets synapser på blokken for den idé. 
 Men jeg er til gengæld ret sikker på at de me-
mer der giver mest mening – nye såvel som gamle – 
er de memer der sætter gang i transmissioner, hvor 
der gennem livet i forvejen har været størst aktivitet, 
og hvor der altså er det største synaptiske potentiale. 
Og eftersom vi er meningssøgende mennesker, så opsøger vi information, 
oplevelser og memer der skaber transmissioner netop i de synapser der i 
forvejen har højt potentiale, hvilket så igen medfører at et relativt fåtal af 
synapser bliver favoriseret igen og igen. – Og som så måske alligevel 
kommer til at være sådan en slags knudepunktssynapser som alle andre 
transmissioner er afhængige af for at give mening. 
 Du sætter synapserne lig med agenter i et skalafrit 
netværk? 
 Ja. Og jeg har ikke det fjerneste belæg for at gø-
re det, og jeg siger heller ikke at hjernen rent fysisk er 
organiseret som et skalafrit netværk som sådan, men 
jeg vil vove at påstå at de nye memer der kan sætte gang i de synapser, hvor 
der i forvejen hyppigt sker en transmission, også er de memer der skaber 
mest semantik og giver mest mening. Memer der har med basale erfaringer 
som mad, sex, tryghed, familie, afføring, snue, angst og lykke at gøre, går 
rent ind, mens memer der knytter sig til abstrakte begreber, såsom ordene 
”diskurs”, ”semantik”, ”semiotik”, ”klimakatastrofe”, ”KFX-index” eller 
”forbrydelse mod menneskeheden” giver langt mindre mening. Logoet for 
McDonald’s eller hagekorset bliver umiddelbart forbundet med henholds-
vis mad og krig og giver langt flere associationer og medfører meget mere 
semantik end logoerne for DSB og Postdanmark. 
 Som jeg har set mindst lige så ofte og lige p.t. ikke engang kan huske, hvor-
dan ser ud! 
 Sagt med andre ord: den propaganda der kan 
koble sig på vores mest basale erfaringer, fyrer flest 
meningsgivende synaptiske transmissioner af. Mens 
det saglige politiske argument allerhøjst kan regne 
med at få sat fut i nogle synapser der kun sjældent 
har en transmission. 

When we recall a concept it comes to 
mind in one smooth and continuous 
operation. However, studies of patients 
with damage to the association cortices 
have shown that different representa-
tions of an object—say, different aspects 
of elephants—are stored separately.  

Principles of Neural Science 
Eric R. Kandel et.al., 1991 

A key prediction of the scale-free 
model is that nodes with a large 
number of links are those that have 
been added early to the network. 

Linked 
Albert-László Barabási, 2002 

Selvom propaganda er sat op med al 
mulig genialitet, vil den dog ikke føre 
til noget resultat, hvis der ikke stedse 
tages stærkt hensyn til en fundamental 
grundsætning. Den skal indskrænke 
sig til såre lidt og gentage dette i det 
uendelige. 

Min Kamp 
A. Hitler, 1925 
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 ”Stenalderhjerne møder burkaannonce, og synaptisk musik opstår”? 
 Specielt efter at danskerne har diskuteret burkaer til hudløshed siden 
begyndelsen af århundredet! Der er næppe den dansker, der ikke har et høj-
potentielt netvæk af burkasynapser i deres hjerne! 
 Der hvor kognitionsforskningen står i dag, med 
hensyn til hvordan vi skaber mening ud af verden, 
det er at hjernen leder efter genkendelige mønstre.  
 Som vi talte om i morges? 
 Nemlig. Dét som giver mening for os, er også 
dét som har et genkendeligt mønster. Jeg tager på-
standen et skridt videre og antager at disse mønstre i 
en eller anden forstand repræsenteres i hjernen af 
skalafri transmissionsnetværk. 
 Ikke så lidt af en påstand, eller hvad? 
 Nej, men hvo intet vover, intet vinder! Enhver ting vi er klarover – og 
for den sags skyld også alt dét vi ikke er klarover, men som vores hjerne ar-
bejder med alligevel; det ”underklarovre” – repræsenterer en kombination 
af transmissioner i form af et netværk, og jo flere knudepunkter det netværk 
er baseret på, desto større mening eller semantik giver det.  
 Du reducerer simpelthen tolkningen og forståelsen af omgivelserne, jeg-ople-
velsen og klaroverheden til at være… hvad? 
 Aktivering af mere eller mindre genbrugte transmissionsnetværk. Og 
jo flere knudepunkter, det vil sige jo flere synapser med højt synaptisk po-
tentiale som er involveret i netværket af transmissioner, desto mere mening 
giver netværket. – Og jeg er i den grad i farezonen for at få røven på kome-
die, hvis der er nogle kognitionsforskere som får fat i kragen på mig, for jeg 
har ikke skyggen af bevis!  
 Du er også ved at få røven på komedie af en række transmissioner med et me-
get lavt antal knudepunkter! 
 Det kniber med at følge med? 
 Det er i hvert fald ikke knudepunkterne i min hjerne du har fat i! 
 Heller ikke i min, hvis det er til nogen trøst! – Fortæl om kompleksi-
tetsteorien. 
 Du udfordrer virkelig skæbnen! 
 Men den tror jeg ikke på, så det er OK. – Kan du finde dét jeg sagde 
om kompleksiteten? 
 Jeg skal lige bladre tilbage til der, hvor jeg skrev det ned… 
 Jeg kan love dig at din hjerne lige nu fyrer transmissioner af som både 
har at gøre med papir, blyant, finmotorik, sprog og begreberne kompleksi-

If we hear the same language over 
and over, we will think more and 
more in terms of the frames and 
metaphors activated by that 
language. And it doesn’t matter if 
you are negating words or 
questioning them, the same frames 
and metaphors will be activated and 
hence strengthened. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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tet, vækst i co-evolutionær diversitet og strukturel dybde, samt – ikke at for-
glemme – tidsopfattelse, fordi det var i mandags inden frokost vi talte om det. 
 Den fyrer også lige et par transmissioner af for en omgang øretæver til dig 
for ikke at holde din mund, mens jeg febrilsk prøver at finde frem til noterne!  
 Der kan man bare se! 
 Men her er de! 
 Så hvad kan du fortælle om co-evolutionær 
diversitet? 
 At det er, når ting der bliver mere og mere forskelli-
ge i hinandens selskab. Det er den måde organismer i levende systemer løbende in-
teragerer og tilpasser sig hinanden på ved at blive mere og mere forskellige i gen-
sidigt samarbejde og konkurrence. Udviklingen sker ved at organismerne udnytter 
nicher som andre ikke har fundet ud af at udnytte. 
 Og? 
 Over tid udvikler de ikke blot forskellighed, men også gensidig afhængighed – 
eksempelvis planter og dyr i en biotop – og hver gang der bliver fyldt en niche ud, 
opstår der en ny niche som bare ligger og venter på at der er nogen der kommer og 
udnytter den. Det samme sker i for eksempel erhvervslivet, hvor virksomheder kon-
kurrerer inden for samme branche, og der hele tiden opstår nye muligheder i kraft af 
de produkter som findes i forvejen. Og så står der her at en af de væsentligste fakto-
rer for udviklingen af øget co-evolutionær diversitet er mulighederne for interaktion 
i selve systemet. Jo bedre kommunikationsmuligheder der er mellem enhederne, 
desto mere kan kompleksiteten udvikle sig.  
 Diversitet afføder mere diversitet. Leonardo da Vinci opfandt ikke 
lyslederkablet, men maskiner i sejldug og træ. Til gengæld kunne alt lige fra 
Apple og Microsoft til Facebook og USB-nøglen blive opfundet inden for 
cirka 20 år. – Strukturel dybde? 
 Det er det der opstår, når alle konstant specialiserer sig. Den enkelte virk-
somhed, dyreart, planteart eller teknologi må hele tiden blive mere sofistikeret for at 
kunne forbedre sin præstation i konkurrencen for at øge sine chancer for overlevelse.  
En af specialiseringens konsekvenser er at vi også bliver bedre til at udnytte ressour-
cerne omkring os. 
 Men nøgleordet er specialisering. – Kan du huske, hvad vi sagde at 
verdens første ord var? 
 Ma. 
 Og hvad betød det? 
 Mor. Og alt lige fra mad til mælk, trøst, bryst og varme; alt, hvad der var 
rart og havde med amning at gøre. 
 For det er det første ”ord” spædbørn er i stand til at udtrykke, og det 

Hjernekompleksitet? 
In a brain, every input builds on 
what went before. 

The Meme Machine 
Susan Blackmore, 1999 
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har været en af de første lyde vores forfædre har tillagt konkret semantisk 
betydning. Men ordet var ikke særligt præcist. 
 Det havde ikke stor strukturel dybde? 
 Men det har moderne ord. Selv ordet ”mor” som både kan bruges i 
konkret og overført betydning. Alle vores andre ord er også ret præcise – i 
hvert fald i forhold til ”ma”. Blandt andet har vi – som du selv lige demon-
strerede – tilført vores sprog større strukturel dybde gennem at opfinde 
ordene amning, bryst, mælk, tryghed, varme, omsorg et cetera for at vi ret 
præcist kan udtrykke, hvilken del af det oprindelige ord ”ma” vi refererer 
til. 
 Det interessante ved sproget er at det ikke blot var op gennem evolu-
tionen at det udviklede sig gennem øget specialisering eller præcision af de 
enkelte ords ”semantiske dækningsområder”, det er også sådan børn tileg-
ner sig sproget gennem opvæksten.  
 Gennem nogle ret upræcise ord først, og i takt med at vi vokser op, får spro-
get strukturel dybde og bliver mere præcist? 
 Derfor hører du sjældent børn på to år tale om ”semantik”, ”diskurs” 
eller ”rentetilpasningslån” – man skal blot være lykkelig, hvis de selv gider 
sige pu-bæ i tide, inden sluserne åbner; resten kan man regne ud selv! – 
men efter et endt universitetsstudie kan de stort set ikke udtrykke sig uden 
at gribe til totalt specialiserede fagtermer som resten af deres omgivelser 
ikke fatter et klap af. 
 Fordi vi er blevet fagligt specialiserede? Og læg-
mandstermer er mindre præcise? – Men sådan er det vel 
inden for alle fagområder? Du har selv lige talt om ”hjer-
neceller”, men dem er der jo også flere slags af. Thomas har 
da i hvert fald nævnt et par stykker – som jeg så ikke lige 
kan huske navnene på… 
 Sandt. Og hvor du og jeg formentlig ville gå 
ned på havnen og nok kunne skelne en færge, en 
fiskekutter og et sejlskib fra hinanden, så ville en 
gammel søulk kunne kende forskel på en skonnert, en clipper, en fregat, en 
galeon, en kogge, en karavel og en masse andre. 
 Min antagelse er at den sproglige udvikling afspejler en begrebsmæs-
sig udvikling, og at begreberne igen afspejler en udvikling i netværket af 
synapser i barnets hjerne. Og at dét netværk i en eller anden forstand er 
skalafrit. – Det er der ikke noget mystisk i at antage, jeg kan bare ikke doku-
mentere det.  
 Så det er kontroversielt, eller hvad? 

När man blir expert inom ett område 
förändras inte bara kunskapen utan 
också perceptionen. Detta kan illustre-
ras av skillnaderna mellan nybörjare i 
schack och experter. Schackmästare 
ser inte längre ställningen i spelet som 
uppbyggd av de enskilda pjäsernas 
positioner, utan snarare som ett nät av 
”krafter” som verkar i olika riktningar. 
De behöver inte räkna sig fram till att 
en kungsställning inte går att försvara – 
de ser detta direkt.  

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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 Det er delvist kontroversielt. Det kan dokumenteres for fysiske fær-
digheder – såsom evnen til at spille et instrument – at hjernen forandrer sig 
af gentagne aktiviteter. Man har også scannet hjernerne på nogle af Lon-
dons taxachauffører og fundet ud af at det område i hjernen der har med at 
finde vej at gøre, efter mange års taxakørsel er blevet større.  
 Dét som formentlig er en smule kontroversielt, er at jeg så direkte på-
står en sammenhæng mellem den sproglige detaljeringsgrad, hjernens syn-
aptiske netværk, og at der skulle være tale om et skalafrit netværk. 
 Men dér, hvor det især bliver kontroversielt, er 
hvis jeg kombinerer de ting med memerne og siger at 
vi gennem livet får mening ud af gradvist mere spe-
cialiserede memer – eller kan hæfte gradvist mere 
specialiseret mening, gradvist mere specialiseret se-
mantik, på de memer vi møder; at der i vores hjerner 
er opstået et netværk med gradvist større strukturel 
dybde som er i stand til at genkende mønstre med 
tilsvarende større strukturel dybde. 
 Og rigtigt øretæveindbydende udokumenterbart bliver det, hvis jeg 
så også inddrager distinktionen mellem dét vi er eller kan være klarover, og 
dét som befinder sig i klaroverhedspotentialet. Specielt, hvis jeg siger at vo-
res famlen rundt i klaroverhedspotentialet i høj grad handler om at vores 
omgivelser og deres memer har større strukturel dybde end vores synap-
tiske netværk kan håndtere. Når vi bruger vores intuition, så handler det 
om at vi er oppe mod et netværk af betydninger som vi ikke har netværket 
til at matche, men vi har nogle af elementerne. Måske har vi endda rigtig 
mange af elementerne eller de synapser som det ville kræve for at kunne 
gennemskue sammenhængen, men vi har ikke tidligere forbundet elemen-
terne, og derfor kan vi ikke blive klarover, hvordan tingene reelt hænger 
sammen ude i verden. Vores repræsentation af verden slår ikke til, men vi 
er der næsten. 
 Det er her du får røven på akademisk komedie, hvis du forsøger at påstå at du 
ved, hvad du taler om? 
 Også i den grad! Og endnu større akademisk røvfuld får jeg, hvis jeg 
tager vores to venner fra i tirsdags, Richard Dawkins og Susan Blackmore, 
på ordet og siger at memerne er en aktiv replikator i sig selv som kæmper 
med hinanden om pladsen i vores hjerner, på samme måde som generne er 
en aktiv replikator der kæmper om overlevelse i den biologiske verden. 
Altså at det er memerne der bygger netværket i vores hjerne, for at de selv 
kan sidde bedre fast. 

Hjernen og memerne 
Folk koncentrerer sig tilsyneladen-
de bedst, når der stilles krav til 
dem, som er lidt større end nor-
malt, og de er i stand til at give 
mere end normalt. Hvis der stilles 
et for lille krav til folk, keder de 
sig. Hvis kravet er for stort, bliver 
de angste.  

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman, 1997 
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 Et kendetegn ved de skalafri netværk er at de 
for at bevare deres struktur er nødt til at være i kon-
stant vækst – hvad netværket i vores hjerner også er, 
for ellers faldt vi om af kedsomhed. Og kedsomhed 
er jo ikke godt, fandt vi ud af i morges, for når vi ke-
der os, mister livet sin fylde. 
 Det bliver meningsløst? 
 Vi er en meningssøgende art, i enhver betyd-
ning af ordet, og det er dét vi gør, når vi reflekterer 
og lagrer memer og udbygger det skalafri synapsenetværk i vores hjerner: 
vi forsøger at skabe mening, semantik. Vi føler at det er dejligt, fordi det er 
en overlevelsesfordel at blive klogere. Det er jo ikke, fordi memerne ”fin-
des”, det er derimod vores hjerner der har et behov for at reflektere og lagre 
omgivelserne! Men kapaciteten i vores hjerner er trods alt begrænset; der er 
grænser for, hvor meget nyt vi kan kapere ad gangen. Memerne er med 
andre ord i ret skarp konkurrence med hinanden om de synapser der er til 
rådighed; om at være de memer der bliver ”valgt”. Derfor har memerne en 
overlevelsesfordel ved at koble sig sammen i memplexer: ikke blot flagrer 
det enkelte mem ikke rundt på egen hånd, det kan få et free ride ind i vores 
hjernesmat, hvis de øvrige memer i plexet har adgang til et netværk med 
højt synaptisk potentiale; hvis der er mange stærke synapser som i forvejen 
er vant til at blive aktiveret. 
 Det skal jeg lige have igen! 
 Der hvor vores hjerner har gode, stabile, kraftige synapser og god hu-
kommelse, dér, hvor memerne giver mening ofte, der er udefrakommende 
memplexer som matcher mønsteret velkomne, og sammen med dem kan nye 
memer få et free ride ind. 
 Og skabe nye transmissioner i vores hjerner? 
 Som de ellers ikke ville have kunnet, dersom de havde forsøgt at blive 
kopieret og lagret i vores hjerner på egen hånd. – Det er stort set umuligt at 
tale om memerne uden at give dem en eller anden form for intention, hvil-
ket naturligvis er forkert. I virkeligheden skulle vi vende det om og se det 
som hjernens behov for konstant at få nye memer, for ikke at kede sig. 
 Det er udvidelsen af vores hukommelse der er livet! 
 Det er processen med tilegnelse af nye memer som befinder sig lige 
på grænsen eller i ”yderkanten” af dét vi allerede har lagret i forvejen, der 
gør livet værd at leve. Det er dér vi har aha-oplevelser og glæden ved nye 
opdagelser. Specielt, hvis det nye vi lærer, samtidig bekræfter dét vi ved i 
forvejen. Hvis det ikke gør, så er det at vi har balladen! 

 

Hjernen og mening? 
According to the American author 
Richard Brodie, memes that deal 
with sex, food, and power all press 
powerful meme “buttons” because of 
the importance of these topics in 
our evolutionary past. And memes 
that press buttons are successful 
memes. 

The Meme Machine 
Susan Blackmore, 1999 
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 Hvis de nye memer vi forsøger at lære, ikke stemmer 
overens med noget af dét vi ved i forvejen? 
 Det er fysisk hårdt arbejde at blive klogere! Spe-
cielt, hvis det nye man lærer, strider imod dét man tro-
ede man vidste i forvejen! Og i jo større omfang man 
har vist sig at tage fejl førhen, desto mere smertefuldt 
er det at forkaste gammel, forkert information og er-
statte den med ny der er rigtig. Jo større fejltagelsen 
var, desto flere gamle, fejlagtige synapser skal der jo ignoreres eller tørlæg-
ges og så skal de erstattes med nye synapser andre steder i hjernen. – Jeg 
ved faktisk ikke, om hjernen overhovedet kan gøre noget for at glemme. Det 
er i virkeligheden mindst lige så interessant, som hvad den gør for at huske, 
og faktisk tror jeg slet ikke at der er nogen der ved det. Vi kan aktivt insiste-
re på at huske, men om hjernen aktivt kan insistere på at glemme, det tviv-
ler jeg på. 
 For hvis vi insisterer på at glemme, så skaber vi bare en masse transmissio-
ner og nye nerveender i forbindelse med dét vi vil glemme, og så styrker vi i virke-
ligheden selve den synaps vi gerne ville svække? 
 Dér gik der lige en ordentlig røvfuld synapser i gang, hva’? 
 Det var lige en aha-oplevelse der ville noget! – Nu ligger udfordringen så i at 
glemme den! 
 Bare prøv! 
 Uak!!! 
 Problemet med at nedlægge gamle synapser og totalt erstatte dem 
med nye gælder al information og alle memer, lige fra visuelle oplevelser 
der har gjort et stort ubehageligt indtryk – som det for eksempel må gøre 
for de politibetjente der sidder og pløjer nettet igennem for billeder af bør-
neporno – til de rare ting man må tvinge sig selv til at sige farvel til, som for 
eksempel at miste troen på julemanden eller at lære at lade være med at 
bide negle. Det er en kamp at sige farvel. Det er lige så svært som når man 
eksempelvis bliver konfronteret med begrebet videnskabelighed og må gå 
fra Skabelsesberetningen til at acceptere Darwin. 
 Eller Dawkins? 
 Dét gør ondt!  
 Hvis vi altså forestiller os en voksen person 
med en from barnetro på eksempelvis jødedommen, 
kristendommen eller islam og den serie af religiøse 
overbevisninger, praksisser, ritualer, sange, festmål-
tider, familiesammenkomster, værdier og de fantasi-

 

Hjernen, glemslen og 
modstridende 

memer 
Det er ikke let at udrydde fordom-
me, som folk har haft gennem lang 
tid; derimod er det muligt at æn-
dre, hvad de gør med dem. 

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman, 1997 

Våra perceptioner kan kraftigt styras 
av mönster som bygger på tidigare 
erfarenheter. När förväntningarna inte 
stämmer med världen gör vi motstånd 
mot att upptäcka det oväntade eller det 
osammanhängande. Detta slags mot-
stånd kan man påvisa för många olika 
typer av kategoriseringar. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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er om evige lykketilstande i Paradis som det indebærer, så er det ikke så få 
synapser sådan et memplex har efterladt vedkommendes hjerne. Dejligt 
stærke synaptiske potentialer endda. 
 Hvis vi andre så kommer og påstår at hele baduljen blot er et histo-
risk produkt af nogle semitiske nomaders lidt for livlige fantasi engang i 
den tidlige jernalder, og vi dermed punkterer det ene knudepunktsmem 
efter det andet – eksempelvis ved at påpege at Biblen introducerer brugen 
af jern flere tusinde år, før jernet overhovedet blev opfundet – så er det ikke 
bare som at smide skjorten og finde en ny. Så er det altså betydelige dele af 
den persons hjerne der lige pludselig skal til at have forbindelserne trukket 
anderledes.  
 Fordi memerne omkring selve beretningen både hæn-
ger sammen som historie i sig selv og som et grundlag for 
personens verdensopfattelse, men også fordi der er alle ri-
tualerne og maden koblet sammen med? 
 Det er virkelig filtret sammen, og derfor er det 
hele underafdelinger af nogle enormt solide netværk 
som skal vristes løs og kategoriseres som: ”Tro aldrig 
mere på det her!” 
 Helt galt bliver det naturligvis, hvis vedkom-
mende er vokset op uden nogen form for skolegang baseret på videnskabe-
lighed og kritisk tænkning. Det vil sige, hvis al lærdom som vedkommende 
har fået som barn, har hvilet på religiøse autoriteter og belønning for at lære 
udenad uden at måtte tvivle selv det mindste. En sådan person har kun ét 
læringsparadigme at trække på, nemlig ”præsten siger”. I så fald har ved-
kommende slet ikke et solidt synaptisk netværk som kan tvivle systematisk 
og forholde sig kritisk til religionen, den dag vi andre ugudelige kommer og 
retter spotlightet på barnetroen og siger: ”Kan dét nu virkelig passe?” 
 Og så er vi tilbage ved sammenhængen mellem ud-
dannelse, IQ og religiøsitet? Det tager simpelthen genera-
tioner at få udryddet overtroen, for der er nødt til at være 
skolememer i hovedet på folk, før man kan introducere an-
dre forklaringsmodeller, end dét som præsten siger? 
 Men selv da er det umådeligt tungt at skulle vinke farvel til sit religi-
øse memplex og dets synapser – eller i det mindste væsentlige dele af det. 
For alle aspekter af det religiøse memplex står jo på den ene eller den anden 
måde i relation til noget andet den person ved og har lejret i sin hjerne. Alle 
højtidsmemerne er jo – ud over det mytologiske indhold – eksempelvis for-
bundet med familieminder og nogle stærke følelsesmæssige relationer. Alle 

Den bundne ånd indtager ikke sin 
holdning ud fra grunde, men af vane; 
han er for eksempel kristen, men ikke 
ud af nogen indsigt i de forskellige 
religioner og valget mellem dem.  
Han er englænder, ikke fordi han har 
bestemt sig for England, men fordi 
han forefandt kristendommen og 
engelskheden og antog dem uden 
grunde, ligesom en, der er født i et 
vinland, bliver vindrikker.  

Menneskeligt, alt for menneskeligt 
Nietzsche, 1878 

 

De mönster som får starkast fotfäste i 
vårt tänkande är de som är gemen-
samma för medlemmarna av ett sam-
hälle eller en kultur. Mönstren förstärks 
när vi kan kommunicera om dem med 
ord, bilder eller andra media. Det finns 
därför en stark koppling mellan vårt 
mönsterseende och språket. 
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steder i hjernen vil der være synapser som skal lukkes ned, fordi de med ny 
viden har vist sig at være ugyldige. 
 Der ligger virkelig fysisk arbejde bag alle de memer 
som så skal forkastes? 
 Og eftersom hjernen er det mest energislugende 
organ i vores krop – 20 procent, til trods for at den kun 
vejer 2-5 procent af vores samlede kropsvægt – så er 
det altså ikke ubetydelige mængder af kalorier der er 
gået til at opbygge sådan et sammenhængende verdensbillede hos en 
voksen person, og dermed er det heller ikke ubetydelige mængder gammel 
energi som man skal skille sig af med til ingen verdens nytte.  
 Meget uøkonomisk i virkeligheden? 
 Plus al den nye energi der skal til for at opbyg-
ge de nye synapser. – Gad vidst hvor stor en del af 
verdens fødevareproduktion der reelt går til at holde 
liv i overtro? 
 Men det er jo ikke bare kalorier! Det er jo dét der gi-
ver folks liv mening. – Livsfylde! Hvis man tvinger folk til at skifte deres barnetro 
ud med videnskab og bare siger at de må ”lukke alle de der gamle synapser” – eller 
hvad det nu er der sker – så bliver de vel bare deprimerede og mister meningen i 
tilværelsen? Purpose og meaning og hele molevitten? 
 Præcis. Men det bliver religiøst vås jo ikke rigtigt af! 
 Det interessante i forbindelse med fremtiden 
og hvorfor vi gør som vi gør, når vi nu er de menne-
sker vi er, det er selvfølgelig at det er så tæske-ham-
rende vanskeligt at ændre sine handlemønstre. – 
Hvilket så alt andet lige gør det endnu vanskeligere 
for os at ændre vores handlemønstre kollektivt. 
 Det er simpelthen nye strukturer i hjernerne der 
skal til, hvis vi skal rette op på klodens problemer? 
 Hvis vi ikke har tid til at vente på at en ny ge-
neration vokser op med nogle andre værdier og va-
ner end vores egne, ja.  
 Men der er flere aspekter i det her. 
 Hvis vi begynder med  Homo liquens, betyder de omskiftelige livs-
omstændigheder og den konstante forandring så at vi også får nogle langt 
mere omskiftelige strukturer i vores hjerner? Eller rettere: kan vores hjerner 
følge med i hele tiden at skulle nedlægge gamle synapser og skabe nye? 
Kan vi overhovedet magte hele tiden at skulle re-designe netværket? Kan 

Mönstren är det som ger innehåll åt de 
begrepp vi använder när vi sorterar 
världen. Språket ger sedan namn åt 
dessa mönster, inte åt enskilda 
sinnesintryck. Orden står således för 
element i den inre världen och bara 
indirekt och ospecifikt för något i om-
givningen. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 

Old habits, however brutal, die hard. 
It’s sex years since Egypt banned 
female genital mutilation but still it 
continues. FGM is unlikely to stop as 
long as religious leaders condone it 
and parents believe their daughters 
will otherwise be disadvantaged. 

The abuse goes on 
NewScientist 20 September 2008 

Hjernen og 
fremtiden 

Faran med informationssamhället är att 
den tolkande förmågan undervärderas. 
Hur skall den enskilde eleven som 
sitter framför sin dator kunna lära sig 
skilja på information och desinforma-
tion? Hur skall informationen kunna 
förädlas till något som liknar kunskap? 
För detta krävs omfattande handled-
ning och träning i källkritik. Det krävs 
också att informationen sätts in i ett 
sammanhang så att den blir menings-
full och användbar. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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vores hjerne finde mening i tilværelsen, når selv synapser med højt synap-
tisk potentiale; de stærke forbindelser, risikerer at blive sat ud af drift og 
aldrig blive brugt mere? 
 Eller er det dét der er årsag til stress? 
 Givet at jeg ikke ved, om alt dét jeg sagde om memer og synaptiske 
netværk overhovedet hænger sammen, bliver jeg dig svar skyldig. Men det 
skal jo ikke afholde mig fra at spekulere videre! 
 For samtidig med at alt skiftes ud hele tiden, så bliver de enkelte 
memplexer også konstant mere komplekse; de stiger både i co-evolutionær 
diversitet og i strukturel dybde. – Hvis man overhovedet kan sige at noget 
”stiger i dybde”? 
 Det lyder lige så fjollet som ”underklarover”! 
 Om ikke andet må man sige at vi øger kompleksiteten i det sproglige 
memplex til det absurde! – Men der er flere spørgsmål som rejser sig: 
 Hvis memer er fysisk lagret i hukommelsen – alt fra politisk overbe-
visning til hvilket fodboldhold man holder med – og det er årsagen til at det 
er så forbandet hårdt at skifte mening, bliver vi så nødt til ligefrem at øve os 
i at skifte mening en gang imellem? Skal der træning til? Og hvis evnen til 
at omprogrammere hjernen bliver afgørende for, hvor godt man har det 
som Homo liquens, bliver ét af Homo liquens’ kendetegn så ligefrem min-
dre stædighed? Eller går vi i baglås og klamrer os med næb og kløer til de 
synapser vi nu engang har?  
 Lige nu er der ingen tvivl om at det er klamre-
strategien vi følger, men hvis det i længden bliver u-
muligt at overleve uden at kunne skifte viden, hold-
ninger, meninger, erfaringer, standpunkter, vaner og 
alt muligt konstant, skaber vi så en kultur, hvor alting 
er ét fedt? Eller bliver vi mere tolerante? Ægte tolerante? 
 Eller drukner det hele bare i værdirelativisme, for der er alligevel ingen hjer-
ner der magter at holde styr på, hvad der er rigtigt og vigtigt? 
 Bliver Jeget en wishy-washy udflydende masse 
som hverken kan tage sig sammen til at mene det ene 
eller det andet? Eller magter vi også i fremtiden at 
håndtere et sammenhængende hvem-jeg? Og hvis vi 
gør, vil dette jeg så alligevel være nødt til at under-
spille sig selv og undlade at sætte sig selv eller dele af 
sig selv igennem – dét der på engelsk hedder asser-
tion of self – simpelthen for at man ikke skal gå hen og blive rablende 
vanvittig?  

Alle stater og indretninger i samfun-
det: stænderne, ægteskabet, opdrag-
elsen, retten, alt dette har sin styrke 
og varighed alene i de bundne ånders 
tro på dem – altså i fraværet af grun-
de, i det mindste i ikke at ville spørge 
efter grunde. (…) 

Sammenlignet med den, der har skik 
og brug på sin side og ikke behøver 
nogen grunde for sin handlen, er fri-
ånden altid svag, navnlig i sin hand-
len; for han kender for mange moti-
ver og synspunkter og har derfor en 
usikker, uøvet hånd. 

Menneskeligt, alt for menneskeligt 
Nietzsche, 1878 
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 Stort set alle vores forfædre blev født ind i en verden der sjældent for-
andrede sig rent vidensmæssigt eller på anden vis. Der var muligvis choke-
rende ny erkendelse fra tid til anden – som da Jorden pludselig viste sig at 
dreje om Solen og ikke omvendt, eller da Darwin kundgjorde at vi nedstam-
mer fra aberne – og det skete selvfølgelig også at imperier smuldrede og 
folk blev taget til fange og solgt som slaver, eller at andre ting i dagligdagen 
forandrede sig radikalt – at pesten slog alle dem man kendte, ihjel, for ek-
sempel – men det var aldrig det hele der forandrede sig på en gang. Langt, 
langt de fleste af vores forfædre – specielt de forfædre der udviklede vores 
hjerner frem til for 100.000 år siden og også vores forfædre helt frem til for 
5-8.000 år siden – døde fra en verden der næsten på en prik lignede den ver-
den, de engang var blevet født ind i. 
 Og lige nu svinger alle tidspendulerne på en gang? 
 Bingo! Verden er en proces, det har den alle dage været, men lige nu 
går udviklingen så hurtigt at vi stort set kan se det fra dag til dag. Eller i det 
mindste fra halvår til halvår, og det kommer kun til at gå hurtigere! 
 Så hjernen bliver også en proces? 
 Det har den også hele tiden været! Vores hvem-jeg har også hele tiden 
været en proces, ligesom vores kultur og vores sprog; der er ikke noget af 
det som nogensinde har været i ro eller ”færdigt”. For hvis det var dét, var 
det dødt. Det hele er i konstant opbygning og ombygning og har altid været 
det. Den eneste forskel er at fra nu af og formentlig i al menneskelig frem-
tid, vil det komme til at gå så hurtigt at vi oplever forandringerne på vores 
egen krop. – I bogstaveligste forstand! 
 Og spørgsmålet er, hvad vi så gør ved dét? 
 Hvis hukommelse er lagrede sansninger og me-
mer, og de er lagret i form af synapser, opfinder vi så 
en dag nanoteknologi der er i stand til at reprogram-
mere vores hjerner? Hvis vi finder de rigtige hjerne-
celler og deres strukturer i hjernerne – vi kunne ek-
sempelvis sende små nanobotter ind i hjernen for at finde ud af, hvilke ople-
velser der dukker op i vores klaroverhed, alt efter hvilke synapser nanobot-
terne påvirker – kan vi så kunstigt skabe nye kraftige synaptiske potentialer 
og gøre svage erindringer stærkere? Kan vi skabe kunstige minder? Eller 
slette gamle? For eksempel ved at gå ind og fjerne de pågældende præsyn-
aptiske nerveender og bare lade axonen sidde amputeret tilbage? Eller vil 
man kunne indføre hele Encyclopedeia Britannica og Wikipedia i en helt 
normal voksenhjerne med en tiendeklasses afgangseksamen og et vist mini-
mum af de rigtige reference-synapser ved at sende nanobotter ind og skabe 

“How can I tell,” said the man, “that 
the past isn’t a fiction designed to 
account for the discrepancy 
between my immediate physical 
sensations and my state of mind?” 

The Restaurant at the end of the 
Universe 

Douglas Adams 
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de rigtige forbindelser? Vil Homo liquens Plus kunne købe en programpak-
ke med pottetræning, gode bordmanerer og den store tabel til sin to-årige, 
så junior kan blive opgraderet, inden han skal starte i prestigevuggestuen? 
Mens Homo liquens Minus vil få valget mellem nul opgradering eller en 
god studentereksamen, forudsat at han samtidig siger ja til en nærmest 
sygelig trang til burgers og pommesfrites af et ganske bestemt mærkat?  
 Det bliver ikke en chip i nakken, det bliver små 
nanobotter der bliver sendt ind og selv finder ud af, hvilke 
synapser de skal forstærke eller nedbryde? 
 Ville dét ikke være smart? Det kunne jo også 
tænkes at nogen fik den forrygende idé at denne her 
teknologi var en del af Guds eller universets højere 
plan, og at det derefter gjaldt om at give så mange 
mennesker som muligt den rigtige tro eller politiske overbevisning, og der-
som de ikke frivilligt tilegnede sig den, så kunne man sende dem på et lille 
”skoleophold”, hvor man så havde den godhed at forsyne deres hjerner 
med de rigtige synaptiske potentialer, hvorefter de ville finde det helt ual-
mindeligt vidunderligt at have et billede af den store guru, landsfader eller 
Führer hængende over hovedgærdet på deres seng.  
 Eller måske kunne man også reprogrammere minderne om sin utåle-
ligt dominerende mor til en sød og hjælpsom støtte gennem livet, så man 
slap for at være på antidepressiver? – Men hov! Hvem er jeg så? Er jeg så 
mit liv, eller bliver jeg en andens liv?  
 Hvis vi kan programmere hjernen og slette alle de ubehagelige minder? – Der 
går Ray Bradbury i det her, gør der ikke? 
 Jeg sad lige netop og tænkte på ham! 
 Identiske synapser? 
 Det er næsten rørende! 
 Men uanset, om vi får eller ikke får nanobotter der kan gå ind og fixe 
traumer, dovenskab i skolen eller eventuel vantro, så bliver det en udford-
ring at være Homo liquens. Kollektivt set kommer tingene jo også til at æn-
dre sig. Vi talte om den aftagende Flynn-effekt før, og måske ligefrem seriø-
se skader på vores intelligens på grund af forurening, men der er jo også 
andre faktorer som er med til at ændre på, hvem vi er kollektivt set, og som 
på mange måder kommer til at stikke endnu dybere.  
 En af de mest fantastiske ting vi har opfundet inden for de seneste 40 
år, er mulighederne for kunstig befrugtning. Det er vist 6-7 procent af de 
børn der bliver født i Danmark nu, som er et reagensglasbarn. Desuden kan 
vi redde de for tidligt fødte børn med en fødselsvægt helt ned til omkring 

Psykologen Merlin Donald noterar att 
en segrande kultur alltid tvingar sina 
myter på den besegrade kulturen. Och 
den besegrade kulturen motstår 
tankeinvasionen så länge som möjligt, 
eftersom man förlorar en stor del av 
sin identitet om man förlorar sina 
myter. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 

Homo liquens og den 
kollektive arvemasse 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

292 

300 gram. Vi kan også sikre børn med alvorlige kroniske sygdomme et godt 
og langt liv. Og gudskelov for dét! 
 Men totalt set betyder det jo at arten bliver ændret. Mennesket kom-
mer i højere og højere grad til at være en art der ikke kan overleve uafhæn-
gigt af den teknologi vi har opfundet. 
 Vi bliver noget skravl, simpelthen? 
 De rige af os. Eller i hvert fald en stor del af de rige af os.  
 Samtidig er miljøforurening med diverse gifte og hormonlignende 
stoffer med til at forringe vores forplantningsevne i foruroligende hast. 
Blandt andet var der ikke phtalater, bromerede flammehæmmere og alle 
mulige andre former for østrogenlignende stoffer i miljøet i de hundreder af 
tusinder af år, hvor vores hormonelle systemer blev udviklet. Men nu kan 
du få det i drikkevandet og sågar i modermælken! Vi er ganske enkelt ikke 
bygget til at overleve i det kemiske morads som vi selv har skabt! 
 Så på sin vis kan man sige at den faldende fertilitet, og alle de piger 
og drenge der fødes med fejl på deres reproduktive organer, blot er et ud-
tryk for en god gammeldags darwinistisk fravælgelse af dem der er mindst 
egnede til at blive sat i verden i en østrogensuppe.  
 Men det er alligevel et underligt totalbillede der kommer ud af det, 
når vores teknologi og livsstil på den ene side gør os ude af stand til at re-
producere os selv til at begynde med, og vi samtidig bliver mindre og min-
dre egnede til at forstå den verden vi selv har skabt, når vi først er kommet 
ind i den. Men helt absurd bliver det, hvis vi med tiden også bliver nødt til 
at bruge teknologien til at ”forbedre” os selv og vores hjerner, for at vi over-
hovedet kan håndtere at leve. 
 Kan vi overhovedet overleve som os selv? 
 Kan vi overhovedet overleve – og overleve med – vores egne opfin-
delser? Vores egen livsstil? Eller overtager teknologien os? Helt fundamen-
talt: Er det os der styrer memerne, eller er det memerne der styrer os?  
 Vi kan simpelthen ikke lade være med at gøre memplexerne mere komplekse, 
og for at kunne håndtere dem, så er vi også nødt til at ændre på os selv? 
 Logrer halen med hunden? 
 Vores hjerner blev udviklet til at gå rundt på 
den afrikanske savanne og kratte rødder op, nedlæg-
ge et stykke vildt i ny og næ, deltage i flokkens kult-
iske seancer og i øvrigt gå og få det bedste ud af til-
værelsen. Vi er en flok hulemænd der er sluppet løs i 
cyberspace, og dét har vi ikke fundet ud af at forhol-
de os til endnu. 

Hvem var Homo 
sapiens sapiens? 

One year into the credit crisis, its 
effects are still reverberating around 
the world. The housing market has 
once again duped a generation and 
the prices of oil and food are breaking 
records like true Olympians. Why do 
these things happen? 
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 Indtil for blot et par generationer siden var stør-
stedelen af os småbønder, fiskere, ufaglærte arbejde-
re eller husmødre. Dertil kom en håndværkerstand, 
nogle handelsfolk og et minimum af gøglere og andet 
tant, og så var der en meget lille gruppe der fungere-
de som ypperstepræster eller disses nyere ækvivalen-
ter i form af læger, dyrlæger og præster. Der har selv-
følgelig også været konger, adel, soldater og politi. Men kendetegnende for 
samtlige samfund indtil for 100 år siden var at det var et absolut minimum 
af befolkningen der overhovedet behøvede at bekymre sig om uddannelse, 
og for 50 år siden behøvede de færreste tænke på videreuddannelse, karrie-
replanlægning, køb af fast ejendom, pensionsopsparing, selvangivelse, kø-
rekort, forbrugslån, internetudbyder… 
 …teleleverandør, jobsamtaler, selviscenesættelse, 
livsstil, kost, motion, alle mulige ting som ikke engang var 
der for bare 20 år siden.  
 Og min pointe er at vores hjerner slet ikke er 
bygget til at kunne finde ud af alt det her! Blandt an-
det derfor har vi nu en global finans- og boligkrise: 
nogle var lidt for smarte og troede at de kunne finde 
ud af det, og millioner af andre mennesker vidste 
egentlig godt at de ikke fattede en brik af dét de fik at 
vide henne i banken, men de drømte så inderligt om 
at eje deres eget hus, så derfor købte de et alligevel, 
selvom de ikke havde en jordisk chance for at betale 
gælden, medmindre huset af sig selv blev ved med at blive mere værd. – 
Hvad huse sjældent gør i den virkelige verden, medmindre man sætter dem 
i stand for en formue, men på finansmarkeder ser det ud som om de gør. 
 Vi er virkelig fucked? Vi er oppe imod vores egne 
hjerner? 
 Derfor melder spørgsmålet sig selvfølgelig: Vil-
le vores venner fra før; de gode mennesker som står i 
kø uden for spillehallen neden for min lejlighed mor-
gen efter morgen, ville de i en helt anden type sam-
fund have været talentfulde fiskere, bønder og hus-
mødre? Er det kompleksiteten der har sendt dem til opbevaring, fordi vi har 
skabt et samfund, hvor det reelt forventes at vi alle sammen skal være kvali-
ficerede til at være ypperstepræster? Og dem der ikke kan generere synaptisk 
potentiale til dét, de har værsgo at opholde sig inden døre, uden for vores 

 

Turning to an economics textbook for 
answers would be largely a waste of 
time. Dive into the dense pages of 
equations and diagrams and you will 
discover that economics students are 
still taught to start with the unquestion-
ed assumption that people and com-
panies are rational, selfish, independ-
ent economic agents. These are the 
core propositions of orthodox or “neo-
classical” economics. (…) 

People’s economic behaviour is not 
independent (…). One person’s valu-
ation of something influences others’ – 
whether among professional traders or 
consumers telling each other about 
good value. The origins of the credit 
crisis offer a perfect example. The 
financers who devised the subprime 
mortgage market used a technique for 
balancing risk that involved tricky 
mathematics. Supposedly expert 
traders didn’t really grasp it, operating 
instead on the principle that if such 
clever people considered these assets 
to be valuable, then valuable they 
were. 

What me, irrational? 
New Scientist, 30 August 2008 

The fundamentals of our economy 
are strong. 

John McCain 
Black Monday 2008 

It turns out that there’s a lot of 
inter… interlinks throughout the 
financial system… 

George W. Bush 
about the same time 
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andres synsfelt, så vi udelukkende behøver være sammen med andre yp-
perstepræster på vores arbejdsplads, hvor vi så kan mutere spændende 
memer uden at blive forsinket af de andre? Hvor mange af os ville være 
langt lykkeligere, hvis vi kunne få lov til at være husmødre, fiskere eller 
småbønder igen? Eller måske ligefrem de jægersamlere som evolutionen 
har skabt os til at være? 
 Så skulle vi lave et reservat eller hvad? Til alle dem der ikke går ud af gym-
nasiet med 19,7 i snit? 
 Den farlige udgave af dét spørgsmål er: Hvor 
stor en procentdel af vores egen, den amerikanske 
eller en hvilken som helst anden befolkning på klo-
den ville være villige til – eller måske ligefrem lykke-
lige for – at opgive deres stemmeret og retten til at 
udtale sig offentligt, hvis de til gengæld blev garante-
ret et lille hus, et stykke jord, livslang forsørgelse, læ-
gehjælp, skolegang til børnene og beskyttelse af rets-
samfundet? 
 Kronisk søndagsfrokost i kolonihaven til gengæld 
for demokratiske rettigheder? 
 Retssubjekter, men ikke delagtige borgere. Ingen forbyder dem at fin-
de et arbejde, hvis de kan, men de behøver ikke. Der er sørget for deres livs-
ophold. Det eneste de mister, er retten til at deltage i politik. – Hvor mange 
tror du? 30 procent? 40?  
 90? 
 Dét sagde du og ikke jeg! Men hvor stor en del 
af vores medborgere interesserer sig reelt for at deltage i styringen af ud-
viklingen og har evnerne og viljen til at sætte sig ind i de ting der er nød-
vendige for at det kan lade sig gøre? – Hvor meget har du skrevet om den 
teknologiske udvikling i forhold til antallet af artikler om boligindretning? 
Bortset fra cappuccinomaskiner… 
 Og hvor meget har jeg overhovedet interesseret mig for fremtidens teknologi 
indtil i mandags? 
 Ikke meget? 
 Det har jo bare været noget Thomas gik op i. Det interesserer mig jo ikke. – 
Eller, jo, nu gør det. Set i et større perspektiv, sådan som vi har snakket om det, 
men ellers interesserer teknologi mig jo ikke. 
 Præcis. 
 Vi er lige i øjeblikket i gang med en udvikling – ikke mindst en tekno-
logisk udvikling – hvor kompleksiteten i de krav vi stiller til os selv og hin-

Hvad vil Homo 
sapiens sapiens? 

 
Jeg kalder et dyr, en art, et individ 
fordærvet, når det mister sine in-
stinkter, når det vælger, når det 
foretrækker, hvad der er skadeligt 
for det. En historie om de ”højere 
følelser”, ”menneskehedens idealer” 
– og det er muligt, at jeg må fortælle 
den – ville også omtrent være forkla-
ringen på, hvorfor mennesket er så 
fordærvet. 

Antikrist 
Friedrich Nietzsche, 1888 

Sarah: His world-view? 
Charlie: No, the Bush Doctrine… 

abc News 
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anden, stiger eksponentielt. Det betyder alt andet lige at vi er i gang med at 
koble folk af deltagelsen i samfundslivet i eksponentiel hast. Hvilket så igen 
betyder at indtil kurven flader ud, fordi vi nærmer os 100 procent, så må en 
eksponentielt stigende andel af os enten have forbedret hjernen, de må for-
hindres i at blive sat i verden, eller de må tilbringe tilværelsen i cyberspace 
dopet med psykofarmaka, for andet har vi ikke at tilbyde dem. – Støder det 
dine etiske manchetter? 
 Ja.  
 Godt. – Hvad vil du så stille op? 
 Det ved jeg ikke. 
 Nej, vel? Kan vi uddanne os ud af det? Lovgive? Kan vi insistere på at 
alle som sættes i verden, skal garanteres et værdigt liv? Kan vi ville vores 
etik og vores menneskerettigheder i så høj grad at vi også begynder at prak-
tisere dem? – Under alle omstændigheder rejser det en række interessante 
spørgsmål, ikke? 
 Jo. 
 Et af dem er for eksempel at hvis flertallet af 
menneskehedens medlemmer en dag er på personlig-
hedsforandrende medicin eller har fået foretaget 
teknologiske forandringer af hjernen, hvem er det så 
egentlig der bebor planeten Jorden? Er der en øvre 
grænse på 50 procent, hvorefter vi må konstatere at 
medicinalindustrien og deres memer vandt? At ek-
sempelvis memerne for medicinfremstilling og nano-
teknologi gik hen og blev den højeste form for ”liv” 
på planeten? – Og dertil kommer så memerne for pla-
stikkirurgi, genetisk manipulation og forureningen som alt sammen er med 
til at definere, hvordan vi ser ud og agerer i fremtiden. 
 Memerne overtager os, simpelthen? – Invasion of the Body Snatchers-agtigt? 
 Creeeepy! – “Cogito ergo sum” bliver til “Du er de gener dine foræl-
dre havde råd til, de piller du tager, og det synaptiske potentiale din spon-
sor har skabt!”  
 Plus dét du er hooked up til din computer for at opleve? 
 Eller nettet. Vi bliver sådan én stor superhjer-
ne, hvor vi kan sidde og hacke hinandens tanker. 
 Matrix, go home! 
 Kan du huske vi talte om ”nemer” i går? 
 En ny replikator i cyberspace? Ligesom generne 
frembragte memerne, så har vi og vores memer frembragt nemerne? 

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

TV2 text-tv 9. august 2004  

Tager nemerne over? 

A déjà vu is usually a glitch in the 
Matrix. It happens when they 
change something. 

The Matrix, 1999 
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 Generne er information som reproducerer sig i kemi, memerne er in-
formation som reproducerer sig i biologi, og nemerne bliver – eller er? – 
information som reproducerer sig i elektronik. Og lige så vel som generne i 
sig selv ikke har mulighed for at påvirke memerne, men memerne i de orga-
nismer som generne og memerne har skabt i dag kan påvirke generne, så 
kan memerne i sig selv heller ikke påvirke nemerne.  
 Men nemerne kan påvirke memerne, ligesom me-
merne i dag kan påvirke generne? 
 Hvem snakker body snatchers nu?! 
 Der er ikke en jordisk chance for at vi kan sige, 
hvordan hele denne her udvikling kommer til at for-
løbe, og hvor det hele er på vej hen. Det eneste vi kan 
konstatere, er at processen er ved at løbe af med os.  
 Ender vi i en situation, hvor de 10 procent – el-
ler 2 procent? – af os har alt arbejdet, al stressen, alt 
ansvaret, magten, frygten, pillerne og de øvrige tek-
nologier som holder os gående? Samtidig med at in-
gen af os rigtig kan falde til ro, finde livsfylde eller 
tør slappe ordentligt af? Mens de resterende 98 procent af os ikke var ud-
styret med de nødvendige evner og derfor endte med at blive opbevaret i 
cyberspace på beroligende medicin? – Som det i øvrigt er et i sig selv for-
svindende lille fåtal af de 2 procent der har patenterne på… 
 Hvem er så slaver for hvem? – Medicinalvarefirmaerne og underholdnings-
industrien kommer reelt til at eje folks liv og psyke? 
 Talk about a Mickey Mouse-brain! 
 Hvilket alt i alt leder os frem til spørgsmålet 
om den frie vilje. Hvis vi er på psykofarmaka, er den 
frie vilje der så overhovedet? Eller er den der i en vis 
grad? Hvis medicinering bliver normen, hvad gør det 
så ved vores kollektive forhold til selve begrebet fri 
vilje? Og hvis en stor del af dét vi opfatter som ”mig”, 
er memer vi har lagret gennem livet, er Jeget så en 
kulturel konstruktion, og hvordan kan en kulturel 
konstruktion have ”fri” vilje? Viljen er ikke det samme som, men i høj grad 
et produkt af, den måde som det memetisk-synaptiske netværk ser ud på et 
givet tidspunkt. Og hvis Jeget i så høj grad består af memer, hvem er det i så 
fald der ”har” denne ”frie” ”vilje”?  
 En samling memer? 
 Plus en hjerne som er et produkt af et genetisk setup, input fra sanse-

If forms of life exist whose chemistry 
is based on cilicon rather than car-
bon, or ammonia rather than water, if 
creatures are discovered that boil to 
death at – 100 degrees centigrade, if 
a form of life is found that is not 
based on chemistry at all but on 
electronic reverberating circuits, will 
there still be any general principle 
that is true of all life? Obviously I do 
not know but, if I had to bet, I would 
put my money on one fundamental 
principle. This is the law that all life 
evolves by the differential survival of 
replicating entities. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins, 1976 

Fri vilje 

The self is not the initiator of ac-
tions, it does not ”have” conscious-
ness, and it does not ”do” the delib-
erating. There is no truth in the idea 
of an inner self inside my body that 
controls the body and is conscious. 
Since this is false, so is the idea of 
my conscious self having free will. 

The Meme Machine 
Susan Blackmore, 1999 
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organerne, konstante strømme af neurotransmittere, de synaptiske potenti-
aler som er skabt gennem tiden – og synergieffekten af hele molevitten.  
 Det føles altså langt mere meningsfuldt at være til, end du lige fik det til at 
lyde dér! 
 Det glæder mig at høre! Ikke desto mindre er hjerne- og kognitions-
forskningen ved i den grad at pille os selv, vores selvforståelse og vores frie 
vilje fra hinanden i disse år. – Vi talte kort om den frie vilje – det må have 
været i tirsdags – kan du huske det? 
 I forbindelse med memerne? 
 Ja.  
 Det var meget kort, var det ikke? 
 Det var det muligvis. Under alle omstændig-
heder; inden vi går videre, skal vi lige være helt sikre 
på hvad det er for en slags fri vilje vi taler om. 
 Er der mere end én? 
 Idéhistorisk set har der været mindst tre: Den metafysiske, den erken-
delsesmæssige og den psykologiske. 
 Der er ét eller andet der lyder bekendt…  
 Jeg tror også vi talte om det i tirsdags. Men altså: Den metafysiske 
diskussion om fri vilje handler om, om Vorherre på forhånd har planlagt 
eller på anden vis styrer verdens gang, så vi kun tror at vi har en fri vilje, 
men i virkeligheden planlægger og ved Gud det hele. 
 Det er en religiøs diskussion om fri vilje; paradokset med at hvis Gud allige-
vel ved alt, hvordan kan vi så selv bestemme noget som helst? 
 Det kunne også være ”Skæbnen” der sad og fixede det hele for os. 
Metafysisk er det i hvert fald, og det er ikke den form for fri vilje vi skal 
beskæftige os med. Derimod skal vi tale om den erkendelsesmæssige frie 
vilje og den psykologiske frie vilje. 
 Kan det passe at i tirsdags var det kun den psykologiske frie vilje, vi talte 
om? 
 Det kan i allerhøjeste grad passe! – Kan du fin-
de det? 
 Jeg har noterne fra i tirsdags her… 
 Vi må have talt om det i forbindelse med me-
merne… 
 Ja, men dem talte vi meget om, så det er ikke bare sådan lige til… 
 Så sipper jeg lidt kaffegrums imens… 
 Sip du bare! 
 Sippe-sippe… 

 
 
Men jeg er af kød, solgt til at være under 
synden. For jeg forstår ikke mine handlin-
ger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, 
jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, 
jeg ikke vil, giver jeg loven ret i at den er 
god. Men så er det ikke længere mig, der 
handler, men synden, som bor i mig. 

Paulus’ brev til romerne 7:14-17 

The wind turns a ship 
From its course upon the waters: 
The wandering winds of the senses 
Cast man’s mind adrift 
And turn his better judgment from 
its course. 

Bhagavad-Gita 
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 Her: Erkendelsesmæssig fri vilje handler om, om vi overhovedet er i stand til 
at vide om vi har en fri vilje, eller om vi bare bliver narret af noget der ligner en fri 
vilje til at tro at vi har den.  
 Psykologisk fri vilje handler om, i hvor høj grad vi er i stand til at ignorere 
vores følelser og ”tage os sammen”; om vi er biologiske og memetiske ”robotter”, 
eller om vi kan vælge at handle. 
 Nemlig. Eller måske mere præcist: om vi er i 
stand til at integrere vores følelser og tanker og få 
dem til at arbejde sammen, så vi både er i stand til at 
tage følelserne ind og forbinde dem med dét vi tæn-
ker og foretager os, og vi kan lade være med at tage følelserne ind og agere på 
dem. 
 Den frie vilje ligger i, om vi kan vælge at følge følelserne eller lade være at 
følge følelserne, det er ikke ”blot” evnen til at kunne ignorere dem? 
 Det er nemlig en anelse mere komplekst end som så. Men det betyder 
jo så også netop at man er i stand til at vælge blandt sine følelser; vælge 
hvilke følelser man agter at følge. – Så nu skal vi altså kigge på både den 
erkendelsesmæssige og den psykologiske frie vilje. 
 I tirsdags snakkede vi kun om den psykologiske. 
 Nemlig. – Så lad os begynde med den. 
 Den traditionelle diskussion om psykologisk 
fri vilje handlede om, om vi overhovedet havde en fri 
vilje, eller om vi er styret af vores reflekser og nærmest 
en slags stimuli-respons-automater. Det var stort set 
dét som behaviorismen hævede at vi er. Den fokuse-
rede på sammenhængen mellem stimuli-input og re-
spons-output, og eliminerede stort set den frie vilje, 
og grunden til at den gjorde dét, var at den byggede 
på den tankegang som vi i mandags kaldte ”lineær” 
eller ”newtonsk”. 
 Det var noget med at én årsag altid havde én virkning…? 
 Ifølge den klassiske ”lineære” fysik ville man med fuldstændig viden 
ikke alene kunne forklare et hvilket som helst nutidigt fænomen og den år-
sagsrække som havde ledt frem til det, man ville også kunne forudse en-
hver konsekvens af enhver hændelse. Man ville med andre ord kunne be-
væge sig lige let både frem og tilbage i årsagsrækken. I teorien. I praksis var 
det aldrig muligt – og grunden? Ud over at vi naturligvis aldrig kan have 
fuldstændig viden? 
 Fordi verden er kaotisk. Den er ikke-lineær. 

Nøglen til en mere velfunderet 
personlig beslutningstagning er 
kort sagt at være i harmoni med 
sine følelser. 

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman, 1997 

Psykologisk fri vilje I 
Animals are generally thought to act 
largely on impulse or instinct, but 
experiments designed to test the 
patience of rats, pigeons, chimps and 
monkeys have shown that they can all 
exert a level of self-control. 
Pigeons, for example, can resist an 
immediate small treat to wait for a 
bigger food reward, but only for a few 
seconds. Monkeys will wait a minue or 
two at most to get a better reward, 
while apes will give up less-preferred 
food easily for a favourite, waiting 20 
minutes or longer. 

Animal urges 
NewScientist 13 September 2008 
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 Kaos – sådan som det er beskrevet i kaosteori-
en – handler om, hvad der sker, når de samme pro-
cesser gentages igen og igen og igen, og når der ud af 
alle disse gentagelser opstår mønstre og variation, 
samt – dét som vi talte om tidligere – synergi!  
 I den ”lineære” tankegang findes synergi ikke? 
 For med synergieffekter kan man ikke ud fra virkningen sige noget 
direkte om årsagen; man kan ikke bevæge sig både frem og tilbage i årsags-
rækken. – Og for den sags skyld kan man heller ikke ud fra årsagerne 
forudsige virkningen, så man kan hverken bevæge sig den ene eller den 
anden vej. Fænomener opstår på uforudsigelig vis ud af synergien mellem 
delene. 
 Behaviorismen var ”lineær” i den forstand at 
den udelukkende koncentrerede sig om stimuli og 
respons. Det vil sige at selvom den måske nok aner-
kendte at der foregik en række komplekse processer i 
kroppen og hjernen – eksempelvis fra man ringede 
med en klokke og til munden løb i vand – så bekymrede den sig ikke over, 
hvad alle disse processer eller mellemregninger bestod af. Den målte kun 
input og output, og for ét output var der ét input. Og i den forståelse af 
mennesket var der ikke meget plads til en fri vilje! 
 Deraf opfattelsen af at vi er en slags stimuli-respons-
automater?  
 Præcis. En anden måde at sige det på er at klar-
overheden, Jeget, bevidstheden, viljen og den frie vil-
je; alt dét som hjernen præsenterer os for – og dét den 
holder for sig selv – er multifaktorielt, ikke monofak-
torielt. Det ligger derfor lige til højrebenet at koble 
det monofaktorielle til behaviorismen og den ”lineære” tankegang, og det 
multifaktorielle og synergieffekten til, hvordan man i dag er overbevist om 
at hjernen fungerer.  
 Desuden ville jeg også gerne koble hjernen og dens arbejde til kaos-
teorien, men jeg er ikke hundrede procent sikker på hvordan og i hvilket 
omfang. Hjernens måde at arbejde på er jo ikke blot et spørgsmål om ”gen-
tagelse-gentagelse-gentagelse og vupti: mønster!” Den er trods alt mere 
systematisk organiseret end som så. Men det fulde og nøjagtige svar er der 
ingen der kender. Vi kan med andre ord godt tale om at vores frie vilje er 
multifaktoriel, men hvad det helt præcist dækker over, kommer vi ikke 
nærmere lige nu. 

 

Da så den ”kognitive revolution” 
kom i slutningen af 1960’erne, 
skiftede den psykologiske viden-
skabs interesse til, hvordan hjer-
nen registrerer og lagrer informa-
tion, og til intelligensens natur. 
Men følelserne var stadig forbudt 
område. 

De tilhængere af den kognitive 
videnskab, der har taget dette 
synspunkt til sig, er blevet forført 
af computeren til at betragte 
denne som en model for, hvordan 
hjernen arbejder. 

De har glemt, at hjernens ”wet-
ware” i virkeligheden flyder i et 
snasket, pulserende søle af 
neurokemiske stoffer og ikke har 
nogen som helst lighed med det 
sterile, velordnede silicium, der er 
inspirationskilde til den ledende 
metafor for bevidstheden. 

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman, 1997 
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 Men behaviorismen kan vi forkaste? 
 Dét er jeg ikke et sekund i tvivl om!  
 Så dét var altså det ene aspekt af den psykologiske frie vilje: vi er ikke 
robotter, men nogle helvedes komplekse, multifaktorielle størrelser, og der-
for emergerer den frie vilje – ligesom klaroverheden og bevidstheden – ud 
af en masse faktorer som skaber en synergieffekt. Disse mange faktorer er 
hjerneceller, signalstoffer, memer, sanseindtryk, følelser og en hulens masse 
andre ting, såsom omgivelsernes forventninger, vores eget selvbillede, vo-
res ønsker, højere mål på langt sigt, vores behov her og nu, de valgmulig-
heder vi står over for et cetera, et cetera – og her har jeg med vilje blandet 
både den ene og den anden kategori af faktorer; hjernens konstruktion og 
vores Jeg’s selvbillede i én skøn pærevælling. For det ville tage umådelig 
lang tid at komme med et gennemtænkt bud på, hvad der reelt er hvad; 
hvor grænsen går mellem en række af vores memer lagret i et synaptisk net-
værk og vores selvbillede, eksempelvis. Overgangen mellem den fysiske 
lagring og vores oplevelse af klaroverheden omkring fænomenet vil jeg på-
stå er fuzzy. 
 Du kan ikke trække en skarp grænse mellem dét mit Jeg er klarover, og selve 
lagringen af det? 
 Jeg tør ikke engang forsøge! 
 Det er selvfølgelig også i forbindelse med den her multifaktorielle frie 
vilje at det bliver relevant og interessant at tale om, hvordan man får sin vil-
je og sine følelser til at gå op i en højere enhed. Og hvad der så er fri vilje, og 
hvad der er følelser, se dét er fuldstændigt lige så umuligt at splitte op og si-
ge ”Her har vi det ene, og her har vi det andet”, for der er ingen af vores be-
slutninger som ikke også udspringer af vores følelser. 
 Overgangen mellem følelsen og beslutningen er fuzzy? 
 Det vil jeg vove at påstå. 
 Det andet aspekt af den psykologiske frie vilje 
har traditionelt været debatten mellem, om vi har kon-
trol over vores genetiske tilbøjeligheder, eller vi er 
”dømt” til at handle ud fra vores biologiske arv. 
 Diskussionen mellem arv og miljø – i forbindelse 
med fri vilje? 
 En debat som altid har været binær og opdelt 
af et enten-eller: følelser versus fornuft, gener versus 
miljø, nature versus nurture.  
 Altså to forskellige debatter om den psykologiske frie 
vilje?  

Psykologisk fri vilje II 
“What is all this with your body?” 
said Zaphod, anxious to delay 
whatever it was that was going to 
happen to him. 
“Well, it’s… it’s busy you know,” 
said Gargravarr hesitantly. 
“You mean it’s got a mind of its 
own?” said Zaphod. 
There was a long and slightly chilly 
pause before Gargravarr spoke 
again. 
“I have to say,” he replied eventu-
ally, “that I find that remark in ra-
ther poor taste.” 

The Restaurant at the End of the 
Universe 

Douglas Adams 
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 Den ene handlede om behaviorisme versus fri vilje: Er vi stimuli-re-
spons-robotter, eller har vi et Jeg med en klaroverhed, og er dette Jeg frit 
stillet til at vælge vores handlinger? 
 Den anden handlede om natur versus kultur: styrer min biologiske 
arv, hvad jeg vælger og gør, eller har miljøet dannet mig og defineret mine 
handlemuligheder. Der har vist sågar været en retssag i USA, hvor forsvare-
ren forsøgte at få sin klient frifundet for mord, fordi ”det lå til familien”. 
 Den vandt han forhåbentlig ikke? 
 Ikke mig bekendt.  
 Hænger de ikke sammen, de to diskussioner? Den behavioristiske og den om 
arv og miljø? 
 Ikke direkte, men i praksis ville man jo nok sidde tilbage med den op-
levelse.  
 Men dét som jeg vil frem til, er at begge diskus-
sioner har bygget på en enten-eller-tankegang: enten 
har vi fri vilje, eller også er vi robotter. Enten er jeg et 
produkt af miljøet, eller også er jeg et produkt af bio-
logien, og enten har jeg fri vilje, eller også har jeg in-
gen overhovedet. 
 Binær, dualistisk debat? – Men i virkeligheden er det fuzzy? 
 Nu tænker hun kreativt, hva’? 
 Tager jeg fejl? 
 Nej, du har ramt min pointe exactly! Og jeg er 
da gudskelov heller ikke ene om den. Psykologer og 
filosoffer har været inde på samme tankegang i åre-
vis: den frie vilje kommer i grader! 
 Vi har mere eller mindre psykologisk fri vilje? – 
Ligesom vi har mere eller mindre theory of mind, mere eller mindre klaroverhed og 
mere eller mindre bevidsthed? 
 Se nu, hvor hun skruer op for erkendelsen! Det hele kommer – og går 
– i grader. Det kommer i grader gennem livet, og det er kommet i grader op 
gennem evolutionen. Den psykologiske frie vilje har haft nøjagtigt samme 
lange tilløb som klaroverheden og theory of mind.  
 Det er vildt! Australopithecus har ikke kunnet styre sig, men Homo erectus 
kunne? 
 Lidt, formentlig.  
 Men hvis vi skal have styr på, hvad det vil sige at den psykologiske 
frie vilje kommer i grader, så lad os se på, hvad graderne indebærer. – Skal 
vi tage basserne nu? 

Fuzzy vilje 
Do we have free will? Well, I can 
freely choose to take a sip from the 
tea in my teacup…There, I just took 
one. Can I freely choose to think 
just any thought? Only if my brain 
is structured to make sense of that 
thought. 

Can I freely choose not to think 
certain thoughts when certain 
words are used and when my brain 
is tuned to activate those thoughts? 
We may have no choice. Cut and 
run. Can you not think cowardice? 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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 Gerne! 
 OK, så pak dem ud, og skænk en kop kaffe, så lad os se, hvor meget 
fri vilje du har! 
 Om jeg kan lade være med at spise en af dem, når de ligger lige for næsen af 
mig og frister? 
 Lad os se.  
 OK. – Vil du også have kaffe? 
 Ja, for fanden! 
 Værsgo. 
 Tak.  
 Først er der viljen. En hund og en chimpanse har vilje, men de har 
ikke fri vilje. Den frie vilje kommer først i dét øjeblik der er noget der taler 
imod den første vilje. 
 Nå man vælger mellem alternativer? 
 Når man egentlig både vil og ikke vil på en gang. At jeg drikker min 
kaffe, er nok med vilje, men det behøver ikke at inkludere psykologisk fri 
vilje. Men at jeg for eksempel drikker af koppen, selvom den ser beskidt ud, 
dét er fri vilje: jeg har tvunget mig selv til at drikke, selvom koppen egentlig 
er frastødende. 
 Hvis jeg spiser bassen, er det ikke fri vilje, men hvis jeg lader være, fordi jeg 
ved den feder, er det fri vilje? 
 Viljen kan vi kalde første grads vilje: jeg vil.  
 Den frie vilje, anden grad er: jeg vil, at jeg vil.  
 Tredje grad er så der, hvor jeg vil, at jeg vil, at jeg vil: Jeg vil drikke af 
den kop, selvom den ser beskidt ud, fordi jeg vil være typen der ikke er sip-
pet. – Din tur! Du vil, at du ikke vil, at du vil spise bassen – fordi…? 
 Selvom jeg har lyst, vil jeg ikke spise bassen, fordi den feder, og det er vigtigt 
for mig ikke at blive fed. 
 Fjerde grad af fri vilje: Jeg vil, at jeg vil, at jeg vil, at jeg vil drikke af 
den kop, selvom den er beskidt, for jeg vil ikke være sippet, og det er vigtigt 
for mig at holde fast i mine principper. – Hvad med bassen? Du vil, at du 
vil, at du ikke vil, at du vil spise den. Hvorfor? 
 Jeg vil gerne, men den feder, jeg vil ikke være fed, og jeg vil at jeg har vilje-
styrke. 
 Femte: Jeg vil, at jeg vil, at jeg vil, at jeg vil, at jeg vil drikke af den 
kop, selvom den er beskidt, for jeg vil ikke være sippet, og mine principper 
er vigtige, og jeg vil at principper er vigtige. – Din tur! 
 Jeg vil spise bassen, men vil ikke, fordi den feder, og jeg vil ikke være fed, og 
jeg vil have viljstyrke, plus at… hvad? 
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 Cornelius sidder og kigger, og du vil ikke have at jeg ser at du ikke 
har viljestyrke. – Sjette grad! 
 Er der flere? 
 Jeg vil, at jeg vil, at jeg vil, at jeg vil, at jeg vil, at jeg vil drikke af den 
kop, selvom den er beskidt, men jeg vil ikke være sippet, og jeg vil holde 
mine principper, for jeg vil at principper er vigtige, og dét vil jeg gerne vise 
mine omgivelser. 
 Ved at drikke af en beskidt kop? 
 Hvis du nu var på besøg hos svigermor første gang, og du opdagede 
noget griss på koppen, men syntes det var ubehageligt at sige det.  
 Så slår sjettegrads-viljen til? 
 Alt efter hvor beskidt koppen er, ja. 
 Og lige nu spiser jeg ikke wienerbrødet for at markere en filosofisk pointe? 
 Fordi du ikke vil være fed, og fordi du gerne vil overbevise mig om at 
du har viljestyrke, nu hvor du har sagt at du egentlig ikke vil have den, for du 
vil ikke indrømme over for hverken dig selv eller andre at du ikke kan mod-
stå en fristelse i form af et stykke wienerbrød. – Vi har alle vores små quirks! 
 Skal vi ikke bare spise dem? 
’ Så meget for Tennas frie vilje? 
 Jeg er ved at gå sukkerkold! 
 Så din frie vilje er direkte påvirket af de kemiske processer i din krop? 
 Den er vel ”mere eller mindre påvirket af de kemiske processer i min krop”?  
 Spis! 
 Hvor mange points på din skala for fri vilje får jeg, hvis jeg lader være nu? 
 Hvad kunne ellers påvirke din grad af psykologisk fri vilje? 
 Træthed? Alkohol? Stoffer? 
 Hvad er det i dig som bliver påvirket af alkohol 
og stoffer? 
 Bevidstheden? – Graden af psykologisk fri vilje er 
afhængig af graden af bevidsthed? 
 Blandt andet… 
 Graden af klaroverhed? 
 Ubetinget. Hvad mere? 
 Theory of mind? Jeg er nødt til at være klarover min 
egen indre verden – som jo egentlig også bare er selvklar-
overheden – for at kunne vælge, hvad jeg vil? 
 Tidligere erfaringer med valg; graden af succes-
fulde valg. Og ikke mindst: din autonomi i forhold til 
gruppen! 

 
Exercising willpower is like exercising 
a muscle, (Roy Baumeister, a social 
psychologist at Florida State Universi-
ty in Tallahassee) says, and it takes 
time for the resources used to be 
replenished. (…) 
Working on your self-control in one 
area of life can have a positive impact 
elsewehere. When he asked people to 
concentrate on correcting their posture 
every time they thought of it for a peri-
od of two weeks, he found that persist-
ence in puzzle solving and other tests 
of self-control improved. Similar effects 
were seen when he asked people to 
adhere to a programme of exercise, 
suggesting that it doesn’t matter what 
routine you stick to, just sticking to 
something can improve your overall 
self-control 

Resist! 
NewScientist 13 September 2008 
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 Gruppepres? 
 Der er ikke noget som gruppepres der kan ødelægge en ellers fri vilje!  
 Eller en enkelt plageånd som sidder og spiser wienerbrød! 
 Det smager skønt! – Spis den dog! 
 Jeg bliver bollefed! 
 Et enkelt kilo eller to kan du vist sagtens bære! – Massesuggestion. 
Moving muscles together. Kan du huske William McNeill som vi havde fat i 
i tirsdags? 
 Var det ham med rytmen? 
 Nemlig. Det var ham der havde opdaget at den-
gang han var soldat, så kunne lange marcher sammen 
med de andre rekrutter få ham til at føle en helt utro-
lig samhørighed med gruppen. En samhørighed som 
han ellers ville have forsvoret nogensinde at kunne 
føle over for den samling knoldesparkere som han 
ikke i øvrigt havde noget til fælles med. 
 Men fordi de havde marcheret og havde opbygget en 
puls, en fælles rytme, så var han lige pludselig parat til at slå ihjel for gutterne? 
 Der var blevet skabt et Os, et Vi der var stærkere end hans individu-
elle præferencer og normale frie valg. 
 Rytmen manipulerede med hans frie vilje? 
 Hvilket leder til nogle ret interessante spørgsmål i forhold til totali-
tære regimer og diverse bevægelser som får folk til at marchere i takt, heile i 
flok, lave bølgen, lægge sig på knæ i bestemte retninger og move muscles 
together in time eller klappe i takt og råbe halleluja indtil man begynder at 
gynge frem og tilbage, mens man blafrer med hænderne. Hvorfor er det 
bare fedt at stå til en rockkoncert i pisse-øsende regnvejr med øl ned over 
det hele og tæt omsluttet af en svedende menneskemasse som bevæger sig 
op og ned, mens man ikke har en jordisk chance for hverken at tænke eller 
komme væk? 
 Fordi vores hjerner er bygget til at koble os ind og ud af forskellige bevidst-
hedsniveauer, og når hjernen får chancen, så kobler den vores frie vilje af ved sam-
me lejlighed? 
 Hvorfor sidder Tenna her i stramme jeans og en fix lille hættetrøje, og 
ikke i store gulerodsbukser og en jakke med kæmpe skulderpuder, sådan 
som hun ville have siddet her, hvis hun var kommet på besøg i 1988? Hvor-
for kan tidspendulerne – især trendpendulet – skifte vores smag og præfe-
rencer ud gang på gang? Ikke blot over flere generationer, men også inden 
for det samme liv. 

Words are inadequate to describe 
the emotion aroused by the pro-
longed movement in unison that 
drilling involved. A sense of per-
vasive well-being is what I recall; 
more specifically, a strange sense 
of personal enlargement; a sort of 
swelling out, becoming bigger than 
life, thanks to participation in col-
lective ritual. 

Keeping Together in Time 
William McNeill,1995 
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 Hvorfor har vi alle sammen været mere eller mindre neoliberalister i 25 år, 
når alle var hippier generationen forinden? 
 En stor del af os, i hvert fald. Mere eller mindre. Flertallet af os har 
haft en rem af huden. I større eller mindre grad, men i hvert fald nok til at 
det har kunnet sætte sig spor i politik, økonomi, kultur og almindelig sam-
tale rundt omkring middagsbordene. 
 Vi er flokdyr, og den frie vilje er en illusion? 
 Kan du huske Elliott? 
 Ham med Elliott-wavesene? – Hvorfor går alle mulige ting op og ned i 
bølger af 2, 3 og 5?15 
 Hvorfor kan tiltroen til aktiemarkedet pludselig skifte blandt tusind-
vis af mæglere på en gang? Ét er at vores fornuft er en dværg i forhold til 
vores følelser, men følelserne er jo desuden ofte et spejl af følelserne i vores 
omgivelser. 
 Spejlneuronerne? 
 Det kræver næsten overmenneskelig styrke at 
træffe beslutninger eller handle uafhængigt eller på 
tværs af gruppen. Det kræver virkelig sin mand at stille sig op og tale imod 
et flertal. For de fleste af os, i hvert fald. Ligesom det kræver en umådelig 
viljestyrke at være gået sukkerkold og sidde over for én der spiser wiener-
brød og så lade være med at spise dét stykke der ligger lige ved siden af én. 
 Der er selvfølgelig også dem der får et kick ud af at være Rasmus 
Modsat. – Og der er spørgsmålet naturligvis det samme: Hvor meget fri 
vilje har de i grunden? Ligger det i deres natur at være på tværs? 
 De der utålelige typer som altid skaber konflikt? 
 Eller går efter manden i stedet for bolden. Vil de have konflikt og væl-
ger det klarovert, eller ved de ikke, hvor meget besvær og spild af god ener-
gi de udsætter deres omgivelser for? I begge tilfælde: Er deres opførsel en 
fri viljesakt, eller er de styret af et følelsesmæssigt kick af at få opmærksom-
hed og måske endda af at se os andre gå ud af vores gode skind? 
 Vores frie vilje er en oldgammel diskussion, og jeg vil ikke foregive at 
have et endeligt svar, men jeg er overbevist om at den illusion vi har om en 
fri psykologisk vilje, er sammensat af en række faktorer, og at de alle kom-
mer i grader. Og dermed er vi inde på den anden af de tre gamle fri vilje-
diskussioner, nemlig om vi overhovedet er i stand til at udtale os om, hvor-
vidt vi har en fri vilje eller ej; den erkendelsesmæssige frie vilje. – Skal du 
ikke have din basse? 

                                                 
15 PS: For en närmer forklaring a Elliott Waves man maa consult Baade-Og Mandag. 

 
We have to consider the mind as a 
factor—or actor—in politics. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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 Jeg bliver jo bollefed! 
 Og jeg kigger! Og spiser resten af min nu. – Hvor svækket af mangel 
på blodsukker skal du være, før du spiser den?  
 Jeg kan jo gå ud og skylle vindruerne… 
 Jeg kan også lokke… 
 Men jeg vil hellere have vindruerne! 
 Mmmm, det er en god basse! Den er både snasket og mmmm… Der 
er bare den helt rigtige creme inde i midten, og dejlige, ristede nødder og 
sukker der knaser, og så er den – mmmm—sprød og frisk… – hov, der var 
lige en krumme dér! 
 Det er meget muligt. – Har du noget, jeg kan lægge de skyllede vindruer på 
bagefter? 
 Sammen med kaffen smager den bare helt vidunderligt! Mmm… aro-
maen fra kaffen, sødmen fra bassen, de to smage sammen… det er slet ikke 
det samme med vindruer… Men bassen! Mmmm… Her, ud på eftermiddag-
en er der intet som en dejlig, varm kop kaffe med en rigtigt fedende, nybagt 
wienerbasse med dejlig creme og både nødder og sukker… 
 Du er utålelig, er du klarover dét? 
 Årtiers øvelse sætter sine spor.  
 Du har simpelthen et synaptisk netværk som står parat til at plage dine om-
givelser ved førstgivne lejlighed?! 
 Med løbende vedligeholdelse er det blevet en af de mest solide struk-
turer i min hjerne. Og lige nu fodrer jeg det med både sukker og fedt, så det 
kan blive endnu stærkere og bedre. – Og hvis du ikke spiser din basse, så 
spiser jeg den, og så får min hjerne dobbelt så meget sukker og fedt! 
 Hvis bassen er min, så har jeg vel min frie vilje til eventuelt at kyle den i 
skraldespanden?! 
 Nej, for du har også så meget god opdragelse med dig hjemmefra og 
så meget selvrespekt at du ikke bare smider dejlig mad i skraldespanden, 
for det gør man bare ikke i vores kultur! – Mm, den smager godt! 
 Jeg har en sjette eller syvende grads fri vilje som siger mig at du kigger og jeg 
vil ikke have det siddende på mig at jeg har smidt et stykke wienerbrød i skralde-
spanden, bare for at bevise en filosofisk pointe om at jeg har en fri vilje? 
 Og måske har vores diskussion kørt så længe nu at der begynder at 
melde sig to modsatrettede frie viljer i din hjerne: den ene, der forhindrer 
dig i at spise wienerbrødet, fordi du egentlig har en pointe i at det feder, og 
at du ville have meget bedre af vindruerne, plus at du i hvert fald ikke har 
lyst til at lade mig lokke dig til at spise bassen, så nu bliver du stædig, og 
den anden frie vilje, der nærmest får dig til at gå om på bagsiden af den 
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første frie vilje og tænke ”Så æder jeg den sgu! Han skal fandeme ikke sidde 
her og tro at han kan afholde mig fra at spise bassen ved at forsøge at lokke 
mig til at spise den! For dét han vil, er jo i virkeligheden at trænge mig op i 
en krog, hvor min stædighed vinder og jeg ikke spiser bassen, men hvis jeg 
nu spiser den, så har hans strategi med at lokke mig væk fra bassen ved at 
forsøge at lokke mig til at spise den, slået fejl!” 
 Så lige nu er det ét fedt om jeg spiser bassen, i forhold til min frie vilje eller 
hvad? 
 Nej. Det er et spørgsmål om, hvor mange faktorer og hvor stor en 
grad af selvrefleksion du har ladet komme i spil. 
 Over et stykke wienerbrød? 
 Hvis du havde været to år gammel eller på stoffer, havde du bare 
spist den. Men takket være din voksne, vågne selvklaroverhed og en femte, 
sjette eller syvende grads psykologisk fri vilje er beslutningen nu blevet så 
kompleks at du er kommet i tvivl.  
 Jo mere fri vilje, desto større tvivl? 
 There’s no such thing as a free lunch! Eller omkostningsfri wiener-
basser! – Spis den dog! 
 Er der andre filosofiske pointer i det her, bortset fra at demonstrere at du kan 
lokke mig til at spise et stykke wienerbrød som jeg havde besluttet ikke at spise? 
 ”Havde besluttet” eller ”har besluttet”? 
 Er der? 
 Nu er det ikke længere bare et stykke wienerbrød, nu er det pludselig 
et erkendelsesteoretisk værktøj. – Spis den, siger jeg jo! 
 Nu vil jeg slet ikke! 
 Du er for nem! 
 Hvad? 
 Du er for nem, siger jeg! 
 For uanset om jeg spiser den eller ikke spiser den, så har du sørget for at du 
kan sidde med et smøret smil om munden og sige: ”Hvad sagde jeg?”! 
 Dilemma? 
 Ja. 
 Kompleksitet. Dilemma. – Hvad siger frøkenen? 
 At du ved hjælp af et stykke wienerbrød har demonstreret det post-senmoder-
ne menneskes eksistentielle grundvilkår? Og før eller siden er jeg fucking ligeglad 
og spiser den idiotiske wienerbasse, hvis jeg har lyst til det, for din mening rager 
mig en papand! 
 Stor pige! 
 Skal vi dele den? 
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 Ha! Der tog du sgu røven på mig! 
 Skal vi? 
 Mener du det? 
 Du har jo spist din, og det ville være uhøfligt at sidde her og gnaske lige for 
næsten af dig, når du nu sender de der lange, våde hundeøjne efter den! – Må jeg få 
en sjat varmt oveni? 
 Værsgo! – Kan du få den skåret over? 
 Det går. – Værsgo. 
 Tak. – Så, hvordan smager den! 
 Ikke halvt så godt som du sad og sagde. – Er den ikke lidt tør? 
 Knastør! – Reklamens magt!  
 Du er for meget! 
 Det kan du selv være! – Du tror vel ikke at man overlever 25 år i re-
klamebranchen udet at lære ét eller andet? 
 Den er nu OK. Og sukkeret var tiltrængt. 
 Der kan du bare se! – Hvor kom vi til? 
 Fri vilje… psykologisk fri vilje og erkendelsesmæssig fri vilje. 
 Du ser ud som om du ikke har spist i ugevis! 
 Jeg er eddermame også godt stegt i min hjerne! Og den smager SKØNT! 
 Det var jo dét jeg sagde! 
 Min pointe med den psykologiske frie vilje er altså at den ikke er et 
enten-eller, men at den er fuzzy: den kommer i grader. Den er opstået grad-
vist i løbet af evolutionen – både den biologiske og den kulturelle evolution; 
både genetisk og memetisk – og den udvikler sig også i løbet af livet. Des-
uden kan den – uanset hvilken grad man har opnået – påvirkes både af os 
selv og af ydre faktorer: alkohol, massesuggestion, stoffer et cetera. 
 Reklame? 
 Ikke nær så meget som reklamebranchen gerne vil bilde annoncører-
ne ind at den kan. Til gengæld har annoncørerne fundet ud af det. Det er jo 
derfor alle tv-kanalerne satser på målgruppen mellem 2 og 22, for det er 
dem reklamerne har en chance for at virke på. Voksne mennesker ved bed-
re. – Eller også har vi bare opbygget de synaptiske netværk vi behøver for at 
klare os, og så er vores hjerner for dovne til at lave nye præsynaptiske ner-
veender for et skyllemiddels skyld. 
 Til gengæld er der så ikke noget i fjernsynet for os længere. Heller ik-
ke på public service, for der har man åbenbart besluttet sig for at kæmpe om 
de samme seere. – Plus dem der er for dovne til at sætte deres hjem i stand, 
og som i stedet sidder og glor på at nogle andre mennesker får deres hjem 
sat i stand. 
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 Måske er deres frie vilje blevet overtaget af mørtel og spagnum? 
 Det er vel nogle af de samme mennesker du skriver foe, så du må jo 
vide det! 
 Det udtaler jeg mig ikke om! 
 Nok om den psykologiske frie vilje! Du har fået et halvt stykke wie-
nerbrød, jeg har fået halvandet, og jeg har vist illustreret alle de filosofiske 
pointer jeg havde behov for i den sammenhæng. 
 Du er en plage! 
 Med største fornøjelse! 
 Så er der den erkendelsesmæssige frie vilje: kan 
vi overhovedet vide, om vi har en fri vilje, eller om den er en illusion? 
 Hvorfor skulle vi ikke kunne dét? 
 Fordi det kunne være at din hjerne narrede dig. Eller en dæmon. Det 
var jo dét der var Descartes’ problem: Hvordan kunne han være sikker på at 
han var vågen; hvordan kunne han vide med sikkerhed at han ikke i virke-
ligheden lå inde i sin seng og drømte at han var vågen? Det var jo derfor 
han nåede frem til at det eneste han kunne være sikker på, var at han tænk-
te, for han tænkte jo! Og ud fra at konstatere sin egen tænkning kunne kan 
konkludere: cogito ergo sum! 
 Jeg tænker, ergo er jeg. – Hvorfor så ikke: Jeg tænker, og nu vælger jeg! 
 Fordi måske narrer din hjerne dig bare til at tro at dit Jeg – som nok er 
klarover nogle tanker – også selv beslutter, hvad du gør.  
 I virkeligheden burde Descartes have sagt: ”Jeg er klarover nogle tanker, ergo 
er jeg”? 
 Ifølge den seneste hjerneforskning ville det fak-
tisk have været mere korrekt! Din hjerne foretager 
millioner af milliarder synaptiske transmissioner og 
udregninger dagen lang som din klaroverhed ikke 
bemærker overhovedet. Dét som når frem til din klar-
overhed, er kun en brøkdel af dét som reelt foregår 
mellem ørerne på dig. Din hjerne træffer beslutnin-
gen for dig, inden alle faktorer og forudsætninger når 
frem til din klaroverhed. 
 De fleste af mine valg bliver truffet uklarovert? 
 Men for at din klarovre historie om dine valg 
og din færden i verden skal hænge sammen, skaber 
hjernen en beretning som din klaroverhed kan forholde sig til. Den skaber 
semantik. 
 Så galskaben får mening? 

Erkendelsesmæssig 
fri vilje 

Hvad er det så  
der træffer vores 

beslutninger? 
(…) forskning har vist, at vi i de 
første få millisekunder af en i agt-
tagelse af noget ikke blot ubevidst 
forstår, hvad det er, men også af-
gør, om vi kan lide det eller ej; det 
”kognitivt ubevidste” præsenterer 
vores bevidsthed for ikke blot 
identiteten af det, vi ser, men også 
en mening om det. Vores følelser 
har deres egen form for bevidst-
hed, som helt uafhængigt af den 
tænkende hjerne kan rumme 
meninger. 

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman, 1997 
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 Post faktum.  
 Så når jeg lige valgte at spise et halvt stykke wienerbrød alligevel, så var det 
slet ikke en klarover beslutning?  
 Der er flere ting som gør at der er al mulig grund til at antage at dit 
klarovre hvem-jeg slet ikke har den førerposition i din hjerne som du umid-
delbart oplever at det har.  
 Dels kan vi jo kun forholde os klarovert til ting 
vi har klarover viden om. Og vi kan kun forholde os rationelt til ting vi har 
fuld viden om. Hvis alt for mange faktorer befinder sig uden for vores vi-
den, eller vi på anden vis ikke kan opnå fuld klaroverhed om sagernes rette 
sammenhæng, så må vi enten gætte eller bruge vores intuition. 
 Klaroverhedspotentialet? 
 Dét som vi ofte kalder at ”vælge med vores mave” – det vil sige at vi 
vælger uden helt at kunne redegøre for vores valg.  Når vi ”bruger vores 
intuition”, er selve valget en fri viljeshandling – eller kan i hvert fald være 
det – der er blot tale om at vi ikke helt ved, hvorfor det givne valg føles rig-
tigt.  
 Men det underlige er at selv de handlinger som 
vi opfatter som fuldt klarovre, velinformerede og ba-
seret på fornuft, i virkeligheden hviler på følelser. Ikke 
blot de følelser vi kan mærke, men i allerhøjeste grad 
også følelser som vi slet ikke er klarover. Uden følel-
ser kan vi slet ikke træffe beslutninger! Heller ikke de 
allermest kedsommelige og fornuftige. 
 Det talte vi om i går? Det er følelserne der bestem-
mer det hele? 
 Også, når vi træffer ”fornuftige” beslutninger og er i følelsesmæssig 
ligevægt; dér, hvor vi ville sige at vi havde fuld ”rådighed over” eller ”ad-
gang til” vores frie vilje. Hver gang vi skal træffe et valg, går der en kemisk 
proces i gang i kroppen, og den proces ligger uden for vores klarovre vilje.  
 Men vi ender med at blive klarover, hvad vi skal vælge? 
 Hvis ikke snarere kroppen vælger for os. I al den tid vores forfædre 
var pattedyr, al den tid de var primater og en stor del af den tid, hvor slæg-
ten Homo begyndte at opstå, var der ikke andet at træffe beslutninger med 
end følelserne. ”Fornøjelsesdarwinisme” tror jeg jeg kaldte det. De af vores 
forfædre som fandt fornøjelse eller behag i at gøre dét som sikrede overle-
velsen, overlevede. Vi har været aldeles udmærkede til at træffe beslutnin-
ger som sikrede vores overlevelse, så længe vi kun havde vilje på niveau ét. 
 ”Jeg vil spise den basse!” 

 

Fri vilje og intuition 

Fri vilje og følelser 
Kunne jeg blot være sjælens 
fredsmægler og vende spliden og 
splittelsen i jert indre til enhed og 
harmoni. 
Men hvorledes kan jeg det, med-
mindre I også selv er fredsmæg-
lere, nej, elskere af alt, hvad der 
rører sig i jer? 

Kahlil Gibran 
Profeten 
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 Det kræver ikke de store overvejelser, og hele det følelsesmæssige set-
up som styrer de tilbøjeligheder er stadig forudsætningen for alt, hvad vi 
foretager os. – Men det slutter ikke dér. Har du hørt om Benjamin Libet? 
 Er det ham Thomas har fortalt mig om? Med hjernen 
der er lidt forud for os? Det lyder altså ikke særligt trovær-
digt! 
 Libet blev verdensberømt i forskerkredse for 
omkring 30 år siden – blandt hjerneforskere spredte 
han vel næsten lige så stort postyr som Kopernicus 
og Darwin havde gjort i deres tid – fordi han fandt 
ud af at vores hjerne træffer vores beslutninger 300 
millisekunder, før vi selv er klarover det. – Hvor me-
get er et millisekund? 
 En tusindedel sekund. – 300 millisekunder er cirka 
en tredjedel sekund. 
 Libet og hans kolleger målte hjerneaktiviteten 
på nogle forsøgspersoner. Foran sig havde forsøgs-
personerne et ”ur”, hvor en viser gik rundt med en vis hastighed, plus en 
knap de skulle trykke på, lige når det passede dem. Deres opgave bestod i 
at bemærke, hvor viseren på uret befandt sig, i dét øjeblik de tænkte ”nu 
trykker jeg”.  
 Kigge på viser, træffe beslutning, trykke? 
 Libet og hans folk fandt ud af at der gik 200 millisekunder, fra folk 
traf beslutningen til trykket kom. Hvilket ikke er så mærkeligt. Men når de 
tjekkede hjernescanningerne kunne de se at hjernen allerede havde truffet 
beslutningen 500 millisekunder, før trykket kom. 
 Deraf 300 millisekunders forskel på at hjernen traf beslutningen og deres 
klarovre Jeg ”traf beslutningen”? 
 Præcis. 
 Men hvordan kan det lade sig gøre? Hvis vores klaroverhed er 300 millise-
kunder bagud for omgivelserne, hvordan kan man så overhovedet vide, hvad man 
laver? Hvis det er uklarovre tanker der styrer alt, hvad vi gør? Det hænger jo ikke 
sammen. 
 Nej, umiddelbart skulle man tro at det så var umuligt at spille musik 
og holde takten eller at gribe en bold eller køre bil. Men tænk selv, hvordan 
det føles, hvis der sker ét eller andet helt uventet; bilen skrider ud, eller der 
er én der kaster noget til dig helt uventet. Du handler pr. refleks, og først en 
brøkdel af et sekund efter at handlingen er gået i gang, bliver du klarover at 
du har grebet – eller hvad du har grebet.  

Fri vilje og 
beredskabs-
potentialet 

In the early 1980s, neuroscientist 
Benjamin Libet uncovered a spark 
of brain activity 300 milliseconds 
before subjects opted to raise a 
finger, in a brain region involved 
in planning body movement. How-
ever, this area may only perform 
the final calculations to move, not 
the initial decision to lift a finger, 
says John-Dylan Haynes (of Bern-
stein Center for Computational 
Neuroscience, Berlin). 

Your brain makes its decisions long 
before you know it 

New Scientist, 19 april 2008 
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 Eller at jeg er i gang med at lade være med at køre i grøften? – Men hvad så 
med musikken, som du selv siger? Man kan jo ikke være 300 millisekunder bagud 
for alle de andre i et orkester og så holde takten! 
 Nej, men man behøver også kun træffe beslutningen om at gå i gang 
med at spille ved selve begyndelsen af musikken. Når først man spiller, kan 
hjernen sagtens simulere rytmen for dig, uden at du er klarovert klarover, 
hvornår du skal slå på trommen eller trutte i trompeten. Det er jo derfor 
man tæller for, så alle har nået at opdage takten, inden man sætter i gang. 
 Rytmen kører på automatpilot? 
 I tirsdags; talte vi da ikke om, hvorfor chimpanser ikke kan holde tak-
ten, og hvorfor vi andre både kan holde takten og kaste et spyd og ramme? 
 Fordi vores hjerne laver en simulation; den laver alverdens udregninger, in-
den og imens vi foretager os ting? 
 Hvis hjernen skulle bruge det taktile feedback fra vores hænder, hele 
vejen op gennem nerverne i armen og halsen og ind i hjernen, for at kunne 
regne ud, hvordan hånden skal bevæge sig, for at vi skal kaste for eksempel 
et spyd og ramme, så ville den slet ikke kunne nå at regne vores bevægelser 
ud, før hånden havde brug for information om, hvordan den skal bevæge 
sig. Ergo må hjernen lave en simulation af hånden og dens bevægelser, og 
så ud fra simulationen give hånden besked om, hvordan den skal kaste. Det 
er – i hvert fald så vidt jeg ved – den samme slags simulation som sætter os i 
stand til at holde en rytme. 
 Fordi hjernen simulerer den, inden vi reelt slår på trommen eller flytter fing-
rene på klaveret? 
 Og samme type simulationer kan hjernen snildt foretage før et valg 
som dit klarovre Jeg opfatter som en beslutning truffet af den frie vilje.  
 Min hjerne mader mit Jeg med beslutninger der allerede er truffet? 
 Det var dét Libet viste. ”Beredskabspotentialet” kaldte han de 300 
millisekunder. – Eller rettere: beredskabspotentialet var blevet ”opfundet” 
af nogle tyske forskere i 60’erne; Libet påviste at det findes, og hvor lang tid 
det varer. 
 ”Beredskabspotentialet”. 
 Der har været masser af folk som har forsøgt at påvise at det ikke kan 
passe, blandt andet har en af indvendingerne været at Libets forsøgsperso-
ner brugte de 300 millisekunder på at fastslå, hvor viseren befandt sig, og at 
den reelle, klarovre beslutning om at trykke på knappen derfor alligevel 
fandt sted samtidig med den første hjerneaktivitet som viste at beslutningen 
blev truffet. 
 Puf! Borte beredskabspotentiale! – Det lyder da langt mere rimeligt!  
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 Hvis det ikke lige var, fordi der er et nyt ekspe-
riment som faktisk gør det hele endnu mere mærke-
ligt. I Berlin er der nemlig nogle forskere der har fun-
det ud af at en persons beslutning om at trykke på en 
knap kan ses endnu tidligere.  
 14 personer blev bedt om at trykke på én af to knapper med en finger 
på enten venstre eller højre hånd, og så blev deres hjerner scannet imens. 
Resultatet var at den del af pandelapperne som er vigtig for klaroverhed og 
for dét der på engelsk hedder ”executive thought”, altså styring af handlin-
ger, lyste op. Og hvornår lyste de op? Hold nu godt fast: syv sekunder, før 
folk trykkede på knappen! 
 Hjernen er syv sekunder forud for klaroverheden? 
 Hjernen begynder at planlægge dine valg syv 
sekunder forud for at din klaroverhed har resultatet.  
 Hvad er så overhovedet pointen i at have en klar-
overhed? 
 Det er også den indvending som flere forskere 
og filosoffer har haft i årevis, lige siden Libet kom 
frem med de 300 millisekunder. Men med hele syv 
sekunders beredskabspotentiale bliver spørgsmålet selvfølgelig endnu mere 
relevant. For hvis klaroverheden ikke var en overlevelsesmæssig fordel, 
hvorfor skulle den så være opstået? Hvis den ikke havde en livsnødvendig 
funktion, hvorfor skulle evolutionen så have frembragt den? 
 Det er her kreationisterne har deres livs chance? 
 For at hive Gud ind i menneskets tilblivelse, alligevel? 
 Ja? 
 Medmindre klaroverheden har en funktion. En livsvigtig funktion. 
 Hvad? Hvis den alligevel er bagud alle de beslutninger som kroppen træffer? 
 Libets eget bud var at klaroverheden har en veto-funktion. Hvis vores 
hjerne byder os at gøre noget som vi vitterligt ikke vil, kan, bør eller tør, så 
kan klaroverheden nå at stoppe vores handling.  
 I sidste øjeblik? 
 Den har et par hundrede millisekunder. Men dét kan også være nok! 
 Så grunden til at jeg overhovedet ved at jeg sidder her, det er at jeg fra tid til 
anden kan redde mig selv på målstregen på 100 millisekunder, resten af min klar-
ovre tilværelse er bare et biprdukt? 
 Et kognitivt frynsegode.  
 Alt, hvad jeg er klarover, mine oplevelser, drømme, meningen med livet – 
livsfylden – det er så også bare et ”kognitivt frynsegode”? 

 

Even now, your brain may already 
have decided to turn the page.  

Your brain makes its decisions  
long before you know it 

New Scientist, 19 april 2008 

Although much of our behavior 
takes place without any awareness, 
and this includes most of our 
physiological functions and the 
details of such fairly complex ac-
tions as coordinated locomotion, 
the small fraction of which we are 
awere is certainly important. 

Animal Minds 
Donald R. Griffin, 2001 
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 Hvad var livet uden fryns? 
 Meningsløst, åbenbart. – I alle betydninger af ordet! 
 Så hvorfor gør vi de ting vi gør? 
 Fordi vores hjerne får os til det, medmindre vi forhindrer det? 
 Men hvorfor vælger vores hjerner som de vælger? Hvilke præmisser 
træffer den uklarovre del af vores hjerne beslutninger ud fra? – Eller ”før-
klarovre” skulle vi måske kalde det? Hvilke procedurer bruger den? Kan vi 
overhovedet tale om ”fornuft” i forhold til hjernens før-klarovre valg? Og 
hvis klaroverheden kun er en stopknap, i hvor høj grad har den så overho-
vedet mulighed for at virke tilbage på hjernens før-klarovre aktiviteter?  
 Klaroverheden er fuldstændigt afhængig af dét som de før-klarovre 
hjerneaktiviteter stiller til rådighed, men kan den mon i længden være med 
til at påvirke dét som hjernen har at arbejde med? Hvis klaroverheden har 
veto-ret, opdrager den så hjernen? Er der en fri vilje trods alt? Ikke i nuet, 
andet end som veto, men i det lange perspektiv? Hvis hjernen gang på gang 
får nej til farlige handlinger eller beslutninger som det klarovre og selvklar-
ovre Jeg ikke ønsker at se sig selv træffe – eksempelvis fordi Jeget er klar-
over at der er nogle andre der kigger, så man fastholder sine principper om 
ikke at række ud efter et stykke wienerbrød, selvom armen var på vej af sig 
selv – tro ikke at jeg ikke så det for lidt siden! – påvirker det så den uklarov-
re erfaring og senere situationers valgmuligheder?  
 Så jeg er ikke den totale zombie alligevel? 
 Næppe.  
 Fordi jeg greb mig selv i at gribe ud efter en basse? 
 Men der er ikke nogen der kender svarene. Endnu. 
 Beredskabspotentialet er altså én af de faktorer som peger hen imod 
at vores klarovre Jeg ikke er ene herre i eget hus, men må dele beslutninger-
ne med hjerneprocesser som vi ikke har en jordisk chance for at gennemskue. 
 Men hjernens kontinuerlige arbejde og proces med at få os helskinde-
de gennem livet er ikke den eneste faktor der rykker ved vores frie vilje. – 
Hvem valgte, hvor du satte dit kryds ved sidste valg? 
 De uklarovre processer; min før-klaroverhed? 
 Hvis du overhovedet havde et valg. 
 Hvorfor skulle jeg ikke have dét? 
 Hvis det nu i høj grad var forprogrammeret? 
Hvis dine holdninger lå i dine gener? 
 Mit valg til valget var også en illusion? Ikke blot 
gik mit klarovre Jeg hen til valgurnen i zombietilstand syv 
sekunder bagefter min hjerne, da jeg satte krydset… hvad? 

Er frie valg frie valg? 
Twin studies suggest that opini-
ons 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. Neuro-
scientists have also got in on the 
act, showing that liberals and 
conservatives have different 
patterns of brain activity. (…) 
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 Tænk, hvis vores politiske grundpræferencer lå indlejret i vores ge-
ner, og en folkeafstemning i virkeligheden slet ikke var et spørgsmål om at 
markere meninger, men i langt højere grad viste sig at være en klarlægning 
af befolkningens genetiske sammensætning? 
 Nu må du holde op! 
 Hvorfor? 
 Det kan sgu da ikke passe! Så skulle jeg være født til 
at mene at momsen skal op på slik og sodavand eller til at 
melde mig ind i et eller andet parti? 
 Måske ikke helt så firkantet. Men hvad nu, hvis man forestillede sig at 
folk med nogenlunde samme personlighedstræk fandt sammen om de sam-
me værdier og synspunkter? Lyder det helt langt ude? 
 Ikke, hvis du formulerer det på den måde. 
 En del psykologer arbejder ud fra den teori at 
personligheden er opbygget af fem egenskaber: hvor 
samvittighedsfuld man er, hvor åben man er, hvor 
udadvendt man er, hvor velvillig og imødekommen-
de man er, og hvor neurotisk man er. 
 De kommer i grader? 
 Fra den totalt ligeglade til den over-samvittig-
hedsfulde. Fra den ultra-traditionelle som ikke kan 
tåle forandringer, til ham der elsker nye tanker og 
idéer og ikke er bleg for at lave det hele om. Fra den 
fuldstændigt lukkede knudemand til den totale par-
ty-abe og storcharmør. Fra helt utålelig Rasmus Modsat til den totale vatpik 
der altid pleaser alle. Fra den totale kontrol-freak til happy go lucky. 
 Det er genetisk? 
 Det ser ud til i høj grad at være genetisk. Og den enkeltes personlighed 
er så en kombination af, hvor på alle de fem skalaer den enkelte befinder 
sig. 
 Men der er vel flere egenskaber i et menneske end de 
fem? Hvad med narcisisme eller mod? Om man er en ku-
jon eller ej? – Eller egoisme og solidaritet? 
 Det var lige et lille pip fra lilleskolens memer 
der fik lov til at komme op til overfladen dér, hva’? 
 Måske. 
 De fem egenskaber er slet ikke udtømmende – 
en anden personlighedsskala ville være, om man er pragmatiker eller 
idealist. Men for at sige noget om folks personlighed er de fem egenskaber i 

In 2003, John Jost, a psychologist 
at New York University, and 
colleagues, surveyed 88 studies, 
involving more than 20,000 
people in 12 countries, that 
looked for a correlation between 
personality traits and political 
orientation. 

Some traits are obviously going 
to be linked to politics, such as 
xenophobia being connected with 
the far right. However, Jost un-
covered many more intriguing 
connections. People who scored 
high on a scale measuring fear of 
death, for example, were almost 
four times more likely to hold 
conservative views. Dogmatic 
types were also more conserva-
tive, while those who expressed 
interest in new experiences ten-
ded to be liberals. Jost’s review 
also noted research showing that 
conservatives prefer simple and 
unambiguous paintings, poems, 
and songs. 

The act of voting inevitably has 
an emotional dimension. Voters 
generally have a certain degree 
of trust in their chosen candidate, 
for example. That suggests that 
two well-studied genes may be 
involved: 5HTT and MAOA, which 
both help control the levels of 
serotonin, a neurotransmitter 
that also influences brain areas 
linked with trust and interaction.  
(…) 
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allerhøjeste grad anvendelige – og i politisk sammenhæng spiller de afgjort 
en rolle – og det er de fem der i øjeblikket har fået hæftet en genetisk kom-
ponent på sig. For eksempel er åbenhed knyttet til følelsen af tillid og tryg-
hed, og de to følelser er i høj grad styret af niveauet af neurotransmitteren 
oxytocin. De enkelte neurotransmitteres mængde er i høj grad genetisk 
bestemt. 
 Så hele vores demokratiske system er i kemikaliernes 
vold? 
 Ikke mere end diktaturerne og de religiøse mas-
sebevægelser er det. Tværtimod bliver vi jo som de-
mokrater snydt for de store følelsesmæssige sus, hvor 
trampende folkemasser overruler vores individuelle 
tilbøjeligheder, homogeniserer vores psyke og kræ-
ver actionfyldt raseri.  
 Men hvis vi er genetisk disponeret til vores indivi-
duelle adfærd og præferencer, giver det så overhovedet mening at tale om demokra-
ti? Så er det hele jo bestemt på forhånd? 
 Du ser på det fra den forkerte vinkel. Du tæn-
ker: ”Her er et fikst og færdigt partisystem, nu fylder 
vi det ud med individer der er sådan og sådan ind-
rettet rent kemisk!” Men det er jo omvendt: ”Menne-
skene i samfundet har opdelt sig efter deres person-
lige præferencer og skabt en struktur der afspejler 
deres sammensætning.” – Systemet er langt fra per-
fekt, og den kloge narrer den mindre kloge, og sådan 
vil det altid være. Men du skal se demokratiet og 
partisystemerne som en afspejling af menneskene, 
ikke menneskene som nogle små robotter der skal 
passe ind i nogle givne skabeloner. Bortset fra at der 
naturligvis er tale om en vekselvirkning: påvirknin-
gen går begge veje. 
 Når systemet først er der, så påvirker det os, men vi påvirker også det? 
 Det er en proces, og den bliver aldrig færdig. Derfor giver det i aller-
højeste grad mening at tale om demokrati og at praktisere det. Vi skal jo alle 
sammen være her – det er jo dét der er demokratiets kendetegn – og der er 
hele tiden nye situationer vi er nødt til at forholde os til og indrette os efter, 
så vi kan holde os selv og hinanden ud. Vores individuelle og varierende 
personlighedstræk til trods. 
 Dét som vi nemlig kan bruge denne her forskning til, er at lære at 

Tasks that involve dealing with 
conflicting information, for ex-
ample, are known to activate an 
area of the brain known as the 
anterior cingulate cortex (ACC). 
Since liberals are generally more 
open to conflicting ideas, activity 
in this area of the brain would be 
expected to differ between them 
and conservatives.  
Last September, David Amodio, a 
neuroscientist at New York Uni-
versity, showed that it does. (…) 

Evan Charney, a political scientist 
at Duke University in Durham, 
North Carolina (…) has a more 
general criticism of the personal-
ity work. As others have pointed 
out a rather unflattering view of 
conservatives emerges from the 
studies. They are portrayed as 
dogmatic, routine-loving indvidu-
als, while liberals come across as 
free-spirited and openminded 
folk. “I keep expecting Jost to 
show that conservatism is nega-
tively correlated with penis size,” 
jokes Charney. He feels that in-
herent biases in the make-up of 
academia, which is dominated by 
liberals, leads to the pathologis-
ing of conservatism.  

Born that way 
New Scientist, 2 February 2008 
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acceptere at vi er forskellige og har forskellige præferencer i livet – og at vi 
alle sammen fortjener at blive respekteret for det. De ekstreme yderligheder 
i de fem nævnte karaktertræk kan være en plage for omgivelserne, men der 
er ikke nogen af karaktertrækkene der i sig selv er ”dårlige”. Som samfund 
har vi brug for både dem der gerne vil eksperimentere og prøve noget nyt, 
og dem der helst holder sig til det kendte og stritter imod forandringerne. Det 
samme gælder de andre modsætningspar. Gennem evolutionen har alle 
egenskaberne haft en betydning for vores overlevelse, der er fine og gode 
aspekter af alle egenskaber, og alle mennesker har krav på at have et me-
ningsfuldt liv. Både hvad angår semantik og livsfylde. I hvert fald hvis vi 
tager os selv og vores menneskerettigheder seriøst.  
 Vi skal med andre ord lære at acceptere forskellighe-
derne? 
 Det vil i hvert fald hjælpe, hvis vi begynder med 
at indse at der er en grund til at fornuft og rationelle 
argumenter preller af som vand på en gås i en poli-
tisk debat; hvorfor den politiske debat reelt er meget 
dårlig til at overbevise folk om noget de ikke allerede føler for i forvejen. 
 Det er derfor folk kan flyttes med hadekampagner og 
billig propaganda, men ikke med fakta og oplysning?  
 Det er nok én af årsagerne. Den anden – som vi 
var inde på i morges – er at følelser giver spontan me-
ning, mens fakta og argumenter skal ind med skeer 
og ad omveje nå vores følelser for at slå rod i vores stenalderhjerner der har 
det umådeligt vanskeligt med abstraktioner. 
 En ting som er vigtig ved det her, det er at det med denne her viden 
og fremtidens teknologiske muligheder er endnu mere vigtigt at vi insiste-
rer på vores humanistiske, pluralistiske samfund. Forestil dig at Stalin eller 
diverse religiøse overhoveder fik adgang til kun at sætte frygtsomme, stok-
konservative neurotikere i verden! 
 Eller hvis erhvervslivet kunne teste folk genetisk i stedet for alle de der per-
sonlighedstests man allerede skal udfylde i dag. 
 Til gengæld kunne det jo så være at folk slap for at blive sendt på det 
ene idiotiske personaleudviklingskursus efter det andet, når man først indså 
at der er en grund til at vi har personlighed. Vi er nemlig alle sammen i al-
lerhøjeste grad født med én! Vi har alle sammen vores unikke potentiale 
allerede fra fødslen. 
 Og en forlænget weekend med sjove hatte og gymnastiske øvelser kan ikke 
ændre på det? 

First, what our embodied brains are 
doing below the level of conscious-
ness affects our morality and our 
politics—as well as just about every 
aspect of our social and personal 
lives—in ways we are all too often 
not aware of. 

Deft politicians (as well as savvy 
marketers) take advantage of our 
ignorance of our own minds to 
appeal to the subconsious level. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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 Hvorfor skulle de samme folk ellers blive sendt på kursus efter kur-
sus, år efter år? Hvis de virkede, holdt de jo op. 
 Men alt i alt sætter det vores frie vilje i et noget andet lys, fordi vi har 
en eller anden idé om at vi træffer de fleste af vores beslutninger – både de 
politiske og alt muligt andet – frit og uafhængigt, og ud fra fornuftige over-
vejelser foretaget af vores klarovre hvem-jeg som sidder mellem ørerne på 
os og er herre i eget hus. 
 Medmindre man har lyst til et ekstra stykke kage eller ser et par seje støvler 
på udsalg… 
 Så kan det godt være at behavioristerne havde 
ret alligevel. – Faktisk er der jo dem der tager ud-
gangspunkt i computerne og sammenligner os med 
dem. Det er der ikke det store mysterium i at der er 
nogen der gør, for da vi opfandt lommeuret, var det 
dén teknologi der pludselig skulle bruges til at for-
klare verdens indretning. 
 I Renæssancen beskrev man verden som ”Guds sto-
re urværk”, og nu er det os der bliver beskrevet som com-
putere? 
 Mest hardcore er de såkaldte ”hardliners” som ligefrem tolker den 
frie vilje i lyset af computerne: computerne lagrer og behandler information, 
har ikke hverken nogen klaroverhed, bevidsthed, noget Jeg eller en fri vilje, 
og de fungerer i alligevel, så dét gør menneskene nok også. 
 Uden fri vilje, uden Jeg og alt det andet? 
 Der er ikke ”nogen” eller noget ”Jeg” derinde: Jeg, klaroverhed, be-
vidsthed og fri vilje er illusioner. Vores oplevelser af mødet med verden, og 
vores egne tanker er blot en illusorisk brugergrænseflade, og – hold nu godt 
fast! – der er ingen bruger til at bruge denne grænseflade! Brugeren er illu-
sionen! 
 Vi er en illusion der oplever en illusion? 
 Medmindre det blot er en illusion!  
 Det er jo absurd! 
 Både brugeren og grænsefladen er gensidigt fraværende. 
 Hverken eller? Vi er her slet ikke, det er bare noget 
vi tror? 
 Bortset fra at der ikke er nogen til at tro det.  
 Hvilket jo sådan set slet ikke er så tosset en tan-
ke teoretisk set, hvis klaroverheden, bevidstheden, 
Jeget, vores tanker og den frie vilje alle er synergief-

 

Illusionen om den 
frie vilje 

Forskning har vist, at vi i de første 
få millisekunder af en iagttagelse 
af noget ikke blot ubevidst forstår, 
hvad det er, men også afgør, om vi 
kan lide det eller ej; det ”kognitivt 
ubevidste” præsenterer vores 
bevidsthed for ikke blot identiteten 
af det, vi ser, men også en mening 
om det. Vores følelser har deres 
egen form for bevidsthed, som helt 
uafhængigt af den tænkende 
hjerne kan rumme meninger. 

Følelsernes Intelligens 
Daniel Goleman, 1997 

And the trouble with brains, it seems, is 
that when you look in them, you discover 
that there’s nobody home. 

Consciousness Explained 
Daniel C. Dennett, 1991 

Dennett prefers a theoretical frame-
work that encompasses the whole 
range of systems from thermostats 
to scientists and philosophers. Yet 
he applies terms that ordinarily 
refer to conscious mental states, 
such as belief and desire, even to 
thermostats. 

 Animal Minds 
Donald R. Griffin, 2001 
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fekter; noget større end summen af hjernecellernes arbejde. For det gør det 
jo umuligt at bryde nogen af dem ned i deres bestanddele for at finde ud af, 
hvad de så er, for i dét øjeblik, vi forsøger at finde klaroverhedens substans, 
Jegets substans eller substansen i noget af det andet, så forsvinder de som 
dug for solen.  
 Eller som gryden af guld for enden af regnbuen? Vi kan se regnbuen på af-
stand, men så snart vi går tæt på og vil se, hvor den begynder, så er den væk. 
 Fremragende eksempel! – Eller et impressionistisk maleri af van 
Gogh; på afstand ser man både åkander og solsikker, kornmarker og meget 
mere, men går man tæt på og vil studere detaljerne, får man ikke andet end 
klatter! 
 Spørgsmålet som melder sig, og som jeg har 
snakket udenom tidligere, fordi det simpelthen er for 
vanskeligt at håndtere med de nuværende teknolo-
giske og videnskabelige muligheder, er naturligvis, 
om det virkelig skulle forholde sig sådan at hjernecel-
lernes arbejde og samarbejde er et kaotisk system – 
eller flere samarbejdende kaotiske systemer.  
 Det kaos som du ellers ikke ville sige noget om lige 
før? 
 Man kan jo ombestemme sig. – Om det så var 
min frie vilje eller mine førklarovre synaptiske trans-
missioner der fik mig til det… 
 Den form for determineret kaos som vi har talt om hele tiden, kunne 
godt være på spil i hjernen: nogle ret simple cellers fuldstændigt ens pro-
cedurer gentaget igen og igen og igen og igen, og i den proces opstår der 
mønstre og synergi. Synergien giver os højere og højere niveauer af bevidst-
hed og klaroverhed i takt med hjernens øgede kompleksitet, og mønstrene 
danner konstant ”billeder”, men med stimuli udefra påvirkes systemet til at 
repræsentere input. 
 Når jeg oplever noget, så er det sommerfuglen der flakser med vingerne og 
skaber en tornado i et hjørne af mit hjernevæv? 
 Det er en mulighed. Det er et fuldstændigt udokumenteret gæt, men 
det ville få hjernen til at ligne resten af verden omkring den, og hvorfor 
skulle den være anderledes end resten af vores fysiske verden? Jeg sidder jo 
ikke og siger at den er et lukket kaotisk system som bare kører derudad på 
sine egne præmisser, den er jo både oprindeligt fra evolutionens side og fra 
det enkelte individs fødsel forankret i den fysiske virkelighed og påvirket af 
den, fordi den er forbundet med verden via vores nerveceller og sanseorga-

Den frie vilje og 
algoritmen 

It was a gigantic spaceborne com-
puter called Hactar, which to this 
day is remembered as one of the 
most powerful ever built. It was the 
first to be built like a natural brain, 
in that every cellular particle of it 
carried the pattern of the whole 
within it, which enabled it to think 
more flexibly and imaginatively, 
and also, it seemed, to be 
shocked. 

Life, the Universe, and Everyrhing 
Douglas Adams 
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ner i øvrigt. Det er ikke en hjerne i et vakuum, men en biologisk enhed i 
samspil med sine omgivelser. 
 Hjernen er altså ikke bare et løsrevet, turbulent system ligesom vejrsystemet, 
for eksempel? 
 Men det er vejrsystemet jo heller ikke. Det får jo energi blandt andet 
fra solen og fra vand der fordamper fra jorden og verdenshavene. Faktisk er 
der jo ikke nogen af naturens kaotiske systemer overhovedet som eksisterer 
uden kontakt til andre kaotiske systemer. 
 Men hvorfor skulle hjernen så opbygge klaroverhed og bevidsthed og min op-
levelse af et Jeg, hvis de andre systemer ikke gør det? Hvem siger så at vejret eller 
myretuen ikke ved at de er der? 
 Det gør jeg. Fordi hjernecellerne ikke er myrer eller regndråber der 
bogstaveligt kan spredes for alle vinde. Hjernecellerne er fysisk forankret i 
hinanden og i en krop som skal overleve. De arbejder nok individuelt ud fra 
hver deres lille arbejdsopgave, præcis ligesom myrerne i en myretue, men 
de er jo et produkt af kroppen på en helt anden måde end myrerne er et 
produkt af myretuen. I modsætning til myrerne i tuen, så kan summen af 
hjerneceller qua deres fastlåsthed i den fysiske krop – og fordi de har nogle 
temmelig anderledes egenskaber og arbejdsinstrukser end myrerne eller 
regndråberne – skabe en anden form for synergieffekt som sætter den sam-
lede hjerne i stand til at opleve klaroverhed, bevidsthed og et Jeg. – Det var 
præscis på grund af det her, jeg forsøgte at undgå koblingen mellem hjerne-
cellerne og kaosteorien før: det er simpelthen for tidligt og for usikkert at 
udtale sig om, hvordan summen af hjerneceller egentlig frembringer alt dét 
vi oplever – og det vi ikke oplever, men som hjernen gør for os alligevel. 
 I dens kaotiske system er der noget der når frem til vores klaroverhed, og end-
nu mere der ikke gør? Så der er flere kaotiske systemer – eller typer af kaotiske sy-
stemer – i gang på én gang? 
 Det tør jeg overhovedet ikke udtale mig om.  
 Måske er virkeligheden og Jeget og klaroverheden en strange attractor? Et af 
de der uforklarlige mønstre som opstår, når kaos har kørt længe nok? 
 Jeg ville jo være et fjols, hvis jeg havde siddet 
her i tre dage og fortalt dig alt dét jeg har fortalt, hvis 
jeg ikke selv var kommet til en lignende tanke. Men 
jeg tør bare ikke sige – endsige gætte på – at det er 
dét der rent faktisk er tilfældet. Det er muligt, men 
det er for usikkert. 
 Hvorfor? 
 Fordi det er så nemt at sidde på den lukkede 

“We don’t demand solid facts! 
What we demand is a total 
absence of solid facts. I demand 
that I may or may not be Vroom-
fondel!” 
“But who the devil are you?” 
exclaimed an outraged Fook. 
“We,” said Majikthise, “are 
Philosophers.” 

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 
Douglas Adams 
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afdeling og få tingene til at gå lidt for meget op i en højere enhed. Men lad 
os holde muligheden åben: hjernen fungerer i form af milliarder af milliar-
der af elektriske signaler som sendes langs axonerne i form af bølger. Disse 
signaler er igangsat eller påvirket af ydre stimuli og allerede eksisterende 
tanker og processer i hjernen; alting fødes ind i en kontekst. Muligvis sig-
nalerer hjernecellerne efter en ganske simpel algoritme, en algoritme som vi 
en dag formår at kortlægge fuldstændigt, men det samlede resultat er ube-
regneligt, og summen af affyringer skaber synergieffekter og en række fase-
overgange som skaber – muligvis i form af en strange attractor eller flere – 
illusionen om en sammenhængende klaroverhed, bevidsthed, en menings-
givende virkelighed og oplevelsen af et Jeg og en fri vilje.  
 Er det din frie vilje eller en strange attractor der forbyder dig at sige at sådan 
er det?  
 Et eller andet afholder mig i hvert fald fra at sige mere end at det er et 
sjovt scenarie.  
 Men hvis du alligevel har ret, så kan man en dag sætte hele hjernen på en 
formel og regne ud, hvorfor vi tænker og føler som vi gør – og hvad vi kommer til at 
tænke og føle. – Eller kan man overhovedet dét med kaossystemer? 
 Nej, det er gudskelov dét man ikke kan. For selvom vi en dag fandt 
formlen, og selv om systemet måtte være kaotisk på den deterministiske 
måde; altså i overensstemmelse med kaosteorien, så er resultatet uforudsi-
geligt. Om ikke andet så på grund af den mængde af information som i så 
fald skulle beregnes. Vi taler om flere mulige forbindelser, end der er ato-
mer i universet, så selvom vi opfandt kvantecomputeren og hijackede en 
serie parallelle universer til at hjælpe med udregningerne, ville det ikke 
sætte os i stand til at forudsige vores tanker og handlinger. Hverken med 
større eller mindre sandsynlighed. 
 Men dét som er interessant, er naturligvis de 
etiske og sociale perspektiver i den psykologiske frie 
vilje. Vi er jo i allerhøjeste grad kulturelt afhængige 
af den. 
 Den frie vilje? 
 Ja. 
 For hvis vi ikke anser hinanden for at have psykolo-
gisk fri vilje, så er der ingen der kan stilles til ansvar for noget som helst? 
 Så selvom vi måske nok kan komme med det ene langhårede forbe-
hold mod vores frie vilje efter det andet, så er vi jo nødt til at kunne regne 
med hinanden i dét store sociale netværk som vores omgang med hinanden 
udgør. Vi er med andre ord nødt til at vælge at vi har en fri vilje. 

 

Den frie vilje og 
menneskenes verden 
Mycket av det som räknas till person-
ligheten verkar vara kopplat till akti-
viteten i den allra främsta delen av 
hjärnan, den så kallade prefrontala 
hjärnbarken. Det är denna del av 
hjärnan som har haft den proportioner-
ligt största tillväxten under människans 
evolution. Den är sex gånger större 
hos människan än hos chimpanser. 
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 For der er ikke noget der fra naturens side siger at 
vi har en? – Bortset fra veto-vinduet på et par hundrede 
millisekunder? 
 I så fald skal vi gå tilbage i evolutionen – både 
den memetiske og den genetiske – og sige: ”Her! Nu 
kom den frie vilje!” Men det kan vi ikke, for ligesom 
med klaroverheden opstod den gradvist. Den er fuz-
zy i sig selv, og dens tilblivelse var også fuzzy.  
 Veto-vinduet, som du kalder det, må være opstået samtidig med vores 
art, men hvornår vores forfædre første gang var i stand til at gribe ind i en 
handling de var lige ved at udføre, dét er komplet umuligt at sige noget om. 
Vi kan kalde veto-vinduet for ”den uklarovre psykologiske frie vilje” eller 
”sidste øjebliks-klarover fri vilje”. Den ”klarovre psykologiske frie vilje” er så 
den vi ved at vi har. Den som vi har mytologiseret og forventer af hinanden. 
 Det er den der er en illusion? Den uklarovre frie 
vilje er solid nok, men den klarovre frie vilje er en kulturel 
konstruktion vi har bildt hinanden ind? 
  Derfor er vi selv nødt til at træffe beslutningen 
om at den findes. Vi kan ikke længere – med den nu-
værende viden om hjernen – afkræve den psykolo-
giske frie vilje dens autonome eksistens, anse den for noget der findes med-
født i os, eller antage at den findes uden vores aktive brug af den. Vi er nødt 
til at insistere på den og vælge at kræve den af os selv og hinanden, ellers 
skrider hele fundamentet for vores kultur. 
 Hele kulturen bygger på et fænomen som i virkeligheden slet ikke findes, eller 
som kun er der i intervaller af millisekunder? 
 Det stemmer udmærket overens med dét jeg sagde om kulturen tidli-
gere på dagen og i tirsdags: at den er ét stort memetisk skalafrit netværk be-
stående af netværk inden i netværk. For i dét scenarie er vores memkopie-
ring en del af selve netværket, og dermed bliver vi det også selv. Og jo mere 
uklarovert vi kopierer memerne og lagrer dem i vores hjerner; jo mindre vi 
vælger med vores psykologiske frie vilje, hvilke memer vi kopierer, desto 
mere er det netværket der kopierer sig i os, end os der kopierer memerne i 
nettet. 
 Vores Jeg er bare små aflæggere og lagerenheder i 
det kulturelle netværk? Og jo mere uklarovert vi kopierer 
memerne, desto mere er det netværket der styrer os, end os 
der styrer netværket? – Memerne bliver virkelig en aggres-
siv replikator der styrer os? 

 

Det finns en del av den prefrontala 
hjärnbarken som kallas den cingulata 
och som sitter nära mittlinjen på båda 
sidor. Trots att den bara är centimeter-
stor orsakar skador på den dramatiska 
förändringar. Patienterna får såkallad 
akinetisk mutism – de sitter tysta och 
orörliga. De patienter som återhämtar 
sig från en sådan skada säger att de 
inte gjorde något eftersom de inte 
kände något behov av att röra sig och 
att deras tankar var tomma. 

Även om det inte är helt meningsfullt 
att säga att en viss tankeförmåga kan 
lokaliseras till en bestämd del av 
hjärnan, förmoder nobelpristagaren 
Francis Crick att den fria fviljan är 
placerad i cingulata hjärnbarken. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 

 

It sounds as though there must be a 
self in there who has things called 
beliefs, but from another perspec-
tive there is only a person arguing, a 
brain processing the information, 
memes being copied or not. We can-
not actually find either the beliefs 
or the self who believes. 

The Meme Machine 
Susan Blackmore, 1999 
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 Eller i hvert fald gør det os til dem vi tror vi er. – Var det ikke frøke-
nen selv der var skeptisk over for om memerne virkelig kunne sidde med 
den lange ende i dét her? Hm? 
 Jeg tror liiige, jeg vælger at holde min mund et øjeblik! 
 Vælger du, eller vælger de memer du har om en fri vilje? 
 Den frie vilje er en memetisk konstruktion? – Talte vi ikke om det i tirsdags? 
 Så meget for frøkenens frie vilje til at beslutte at hun ville tie stille! – 
Jo, det gjorde vi. Og vi skal tale meget mere om memer og fri vilje lige om 
lidt. Men først vil jeg trække en streg i sandet og få afklaret, hvad jeg så 
egentlig mener om den frie vilje.  
 For det første må vi slå fast at eftersom vi har illusionen om en fri vil-
je, og vores kultur har skabt myten om den, så må det nødvendigvis have 
været en overlevelsesfordel at have fri vilje i en eller anden grad. Og efter-
som den er og har været en overlevelsesfordel, kan vi ikke i praksis blot af-
skrive den som en illusion. – Det risikerer dog hurtigt at blive et cirkulært 
argument: den er der, fordi den er der.  
 Ikke desto mindre er individets frie vilje en af de mest fundamentale 
antagelser i vores kultur om dét at være menneske, så vi må insistere på at 
den findes. Vi var ikke nået hertil, hvor vi er, med alle de teknologiske, so-
ciale, videnskabelige, kulturelle og personlige muligheder, hvis vi ikke 
havde idéen om den frie vilje, og hvis vi ikke krævede den af hinanden.  
 Du vælger at vi har en fri vilje? 
 Det var jo dét jeg sagde at vi var nødt til. Så må jeg jo være den første 
til at gøre det. 
 Siger han, lukket inde på en psykiatrisk afdeling… 
 Hykler kan man hurtigt blive! Men pointen i at jeg sidder her, er jo 
netop at jeg er blevet frakendt en fundamental del af dét at være menneske i 
vores samfund: evnen til klarovert at træffe frie valg om, hvordan jeg opfø-
rer mig. 
 Indtil de gav dig en eller anden medicin som du ikke vil fortælle mig, hvad er. 
 Man har slet ikke godt af at vide alt! 
 Som din tilvalgte frie vilje vælger at du ikke vil fortælle mig om. 
 En anden del af min frie vilje vælger at lade være med at lægge dig 
over knæet og give dig en endefuld! 
 Jeg vælger altså af kulturel nødvendighed at vi har en fri vilje. Og hå-
ber og insisterer på at mine medmennesker deler valget med mig – også 
selvom resultatet bliver at de burer mig inde, når min egen svigter. 
 Men hvis der vitterligt ikke var en fri vilje, hvis den bare er en illusion som 
vi er nødt til at vælge at insistere på, hvorfor ville vi så forfølge drømme og ambitio-
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ner og andre ting som her og nu udelukkende medfører frustration og ubehag? 
Hvorfor kan vi så overhovedet tænke og planlægge langsigtet? 
 På grund af myten om den frie vilje. Fordi vi har bildt hinanden ind 
at vi har vores frie vilje til at tænke og handle langsigtet, og fordi vi beløn-
ner hinanden for at gøre det. Det giver høj social status at have en klarover 
fri vilje. Måske ikke viljen i sig selv, men de resultater den kaster af sig. 
Planlægningen, individet og myten om den frie vilje opstod sideløbende 
med hinanden: de er alle tre et produkt af vores kollektive teenageepoke og 
begyndte at få form for omkring 4-5.000 år siden. 
 I Mesopotamien og hos egypterne? 
 Og især senere hos jøderne, perserne og græ-
kerne.  
 Men du rammer hovedet på sømmet, især i for-
hold til de ”hardlinere” som påstår at det hele vitter-
ligt er illusion. For et uklarovert individ, et ikke-eksi-
sterende Jeg med en deraf følgende ikke-eksisterende fri vilje ville jo kun 
gøre ting som vakte umiddelbart velbehag. Alternativt er vi altså ude i 
nogle ekstremt far-fetched synergieffekter i et kaotisk system af hjerneceller 
og transmissioner af neurotransmittere – det er vi jo sådan set nok måske 
alligevel – men den mest økonomiske mellemregning for hjernens virke er 
formentlig at skabe en klaroverhed. Og at lade den være stop-knap. 
 Nu er mit Jeg pludselig reduceret til økonomi? 
 Der er intet der er så økonomisk som biologiske systemer. Der går al-
drig noget til spilde i naturen. Det er først, når vi andre kommer og sviner 
at det går galt. Den mest økonomiske løsning som opstod først i hjernens ar-
bejde for at sikre organismens overlevelse i et stadigt mere komplekst me-
metisk netværk var åbenbart at skabe oplevelsen af at være der og at skabe 
en stop-funktion; et veto-vindue i forhold til kroppens adfærd. 
 Den halvabe som første gang kunne gribe ind i sin egen mem-replikation 
havde en overlevelsesfordel? 
 Dér begyndet det. Og det gavnede overlevelsen. Ellers havde vi ikke 
haft det. 
 For at kunne påstå at der ikke findes en psykologisk fri vilje, skal man 
altså komme op med et ret godt argument for at det har givet en overlevel-
sesfordel at have noget som ikke er der. Også selvom overlevelsesfordelen 
for den klarovre frie viljes vedkommende muligvis kun er kulturel. 
 Kulturer med myten om en fri vilje overlever bedre end kulturer uden? 
 Eller giver individerne i kulturen bedre overlevelsesmuligheder, fordi 
klaroverheden om den frie vilje giver muligheden for et retssamfund. Og 

One unique feature of man, which 
may or may not have evolved memi-
cally, is his capacity for conscious 
foresight. Selfish genes (and (…) 
memes too) have no foresight. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins, 1976 
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retssamfundet skaber loyale medborgere som forsvarer samfundet for deres 
egen skyld og ikke af frygt for tyrannen, hvilket så igen giver mere stabile, 
solide og overlevelsesdygtige samfund. Memet eller memplexet om en fri 
vilje er med andre ord et knudepunktsmem i vores kulturelle memplex. 
 Så igen: jeg vælger at vi har en fri vilje og insisterer også på det, og jeg 
håber på at mine medmennesker er med på memplexet. For hvis vi ikke 
insisterer på den frie vilje, så er det umuligt at opretholde et retssamfund. 
Om ikke andet er vi nødt til at insistere på den frie vilje af pragmatiske år-
sager, fordi – dersom vi vitterligt er viljeløse robotter og blot synergien af 
processer i hjernen uden andet mål her i livet end at æde og forplante os – 
vi er nødt til at vide, hvad der venter os, hvis vi bryder reglerne og eksem-
pelvis gør skade på andre. Så er det ikke godt nok bare at kunne sige, at 
man ikke havde nogen fri vilje. – Man må jo også sige at det er en ret impo-
nerende illusion, hvis det vitterligt skulle være tilfældet at vi er 6,5 milliar-
der viljeløse enheder der for flertallets vedkommende er nået til den illusion 
at vi har en fri vilje! Det burde da om ikke andet belønnes med at tage illu-
sionen seriøst! 
 Fordi så mange af os har illusionen om den frie vilje, så skal vi også lade som 
om den er virkelig? Og tage den seriøst og indrette os efter den? 
 Ja.  
 Gælder det også illusionen om Gud? 
 Som illusion, ja.  
 Dét slap du for nemt fra: Vi kan demokratisk bestem-
me at den frie vilje er der, men vi kan ikke demokratisk be-
stemme at Gud er der? – Som mere end en illusion? 
 Hvis flertallet mener at Gud findes, så findes 
han? Er det dét du siger? 
 Nej, det er dét du forsøger ikke at sige. Du siger at 
den frie vilje findes, hvis vi er tilstrækkeligt mange der le-
ver med illusionen om den, men så siger du også at selvom 
lige så mange – eller flere måske – lever med illusionen om Gud, så betyder det ikke 
at Gud findes. 
 Nu synes jeg du bliver lige lovligt skarpsindig! 
 Gør det noget? 
 Forskellen på Gud og den frie vilje er at den frie 
vilje og memet om den sagtens kan overleve selvom 
den blot er en illusion vi vælger at insistere på findes. 
Gud har ligesom lidt vanskeligt ved at forblive Gud, 
hvis vi er klarover at han blot er et produkt af vores 

What is it about the idea of a god that 
gives it its stability and penetrance in 
the cultural environment? The sur-
vival value of the god meme in the 
meme pool results from its great 
psychological appeal. It provides a 
superficially plausible answer to 
deep and troubling questions about 
existence. It suggests that injustices 
in this world may be rectified in the 
next. The “everlasting arms” hold out 
a cushion against our own inade-
quacies which, like a doctor’s place-
bo, is none the less effective for 
being imaginary. 

These are some of the reasons why 
the idea of God is copied so readily 
by successive generations of indi-
vidual brains. God exists, if only in 
the form of a meme with high sur-
vival value, or infective power, in the 
environment provided by human 
culture. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins, 1976 
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fantasi, et memplex, og vi selv blot vælger at insistere på hans eksistens. Dét 
er der immervæk ikke meget Almagt i! Der ligger en indbygget selvmodsig-
else af proportioner dér! 
 Bortset fra at memerne om Gud får folk til at handle på forskellige måder, u-
anset om han findes eller ej. Hvis folk beder, slår ihjel, synger salmer og blafrer med 
hænderne i Guds navn, så ”findes” ”Gud” vel i lige så stor grad som den frie vilje, 
og så har ”Gud” vel magt? Måske ikke ”almagt” men dog en betydelig magt. Hvis 
tre milliarder mennesker handler ud fra illusionen om at han findes, er det så ikke 
en virkelighed man er nødt til at tage seriøst? 
 Som kollektivt, menneskeligt fænomen, jo. Men som metafysisk eksi-
stens, nej. Det udelukker naturligvis ikke at Gud findes. Faktisk har vi stør-
re mulighed for at teste om den frie vilje findes og afvise dens eksistens, end 
om Gud gør og afvise hans. Eller med andre ord: hypotesen om en psykolo-
gisk fri vilje kan falsificeres, det kan hypotesen om Gud ikke. 
 Vi kan aldrig vide om Gud ikke findes, men en dag vil vi vide det med sikker-
hed omkring den frie vilje? 
 Og så kan Vorherre sidde og grine godt i skægget! – Hvis han altså 
vil… 
 Min konklusion er med andre ord: den frie vilje findes, og vi er nødt 
til at insistere på den i vores forhold til hinanden. Om ikke andet, så fordi vi 
er nødt til at have en baggrund som vi kan forholde os til memerne ud fra. 
 Hvordan det? 
 Vi oversvømmes konstant med memer og ind-
tryk af forskellig art, og vi skal hele tiden vælge, hvor-
dan vi vil forholde os til det. Selvom den frie vilje 
måske udgør sit eget hjørne af kulturens memplex, er 
vi nødt til at betragte den som herre i eget hus, når vi 
skal forholde os til, hvilke memer vi vælger at kopi-
ere eller ikke-kopiere. 
 For ellers har vi ikke noget at stille hinanden til 
regnskab over for? 
 Så hvis vi lige opsummerer, hvad vi sagde om 
memer og memplexer i tirsdags – og dét som vi også 
har siddet og refereret til her – så er det altså at me-
mer overlever bedst sammenkoblet med andre memer. 
Disse sammenkoblede memer kaldes memplexer. Memplexerne er ifølge 
min teori skalafri netværk, hvor nogle knudepunktsmemer udgør kernen i 
netværket; knudepunkterne er memer som ville medføre at hele netværket 
kollapsede, hvis de blev fjernet. 

Den frie vilje og 
memerne 

The memes inside a memeplex sur-
vive better as part of the group 
than they would on their own. Once 
they have got togehter they form a 
self-organizing, self-protecting 
structure that welcomes and pro-
tects other memes that are com-
patible with the group, and repels 
memes that are not. In a purely 
informational sense a memeplex can 
be imagined as having a kind of 
boundary or filter that divides it 
from the outside world. 

The Meme Machine 
Susan Blackmore, 1999 
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 Som for eksempel memerne om den frie vilje i vores kultur, eller at man ikke 
må slå ihjel? 
 Præcis. Memer overlever bedst i vores kultur, hvis de er i overens-
stemmelse med memerne om den frie vilje eller memerne om at man ikke 
må slå ihjel. – Eller hvis jeg siger Aristoteles, hvad siger du så? 
 Enten-eller. Den aristoteliske logiks opdeling af alting i to modsætninger 
som udelukker hinanden. Enten-eller’et er et mem eller memplex som er knude-
punkt i vores kultur. 
 Ethvert argument, stort set enhver tanke i Vesten står i en eller anden 
grad i forbindelse med tanken om at modsætninger udelukker hinanden. 
Der er absolut andre muligheder i vores kultur, vi har altid kendt til para-
dokser, og selv Aristoteles blev fuzzy og talte om at ting var mere eller min-
dre det ene eller det andet. Men det binære, gensidigt ekskluderende enten-
eller; ”A er enten B eller ikke-B” er i vores kultur nærmest en skabelon som 
alt andet bliver hældt ned i for at være gyldigt. 
 Og i fremtiden bliver knudepunktsmemerne til både-og’er i stedet for enten-
eller? 
 Det er i hvert fald min påstand. Et knudepunkt kan altså i sig selv 
være et lille memetisk netværk, og på den måde er der med andre ord tale 
om netværk inden i netværk. 
 Og kiggede man kloden rundt, så ville vi se et gigantisk memetisk netværk 
med netværk inden i netværk rundt om det hele? – I Vesten ville enten-eller’et være 
over alt, mens i Kina og Østen ville der være yin-og-yang-både-og, og inden i dem 
ville alt det andet så være? 
 Nemlig. I et eller andet omfang er det globale memplex af alverdens 
kulturer fraktalt opbygget med skalafri strukturer inden i skalafri struktu-
rer. – Hvad er en fraktal? 
 Det er når ting gentager sig inden i hinanden med samme form, men i for-
skellige skalaforhold.  
 Eksempelvis? 
 Skyerne. Krummelurerne inden i krummelurerne har same form, men er ikke 
lige store. 
 Godt. Alverdens kulturer hænger altså sammen i et gigantisk fraktalt 
memetisk skalafrit netværk. 
 Vi, menneskene, indgår som lagerenheder i 
dette fraktale skalafri memetiske netværk, og det 
samme gør vores informationsopfindelser af forskel-
lig art: skrift, bøger, CD-rom’er, nodepapir, harddis-
ke, stentavler, internet, hele molevitten. 

DNA is a self-replicating piece of 
hardware. Each piece has a particular 
structure, which is different from 
rival pieces of DNA. If memes in the 
brains are analogous to genes they 
must be self-replicating brain struc-
tures, actual patterns of neuronal 
wiring-up that reconstitute them-
selves in one brain after another. 
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 Memerne og memplexerne vandrer ind og ud af diverse lagersystemer? 
 Eller lader sig kopiere og lagre af forskellige enheder. Men ellers, ja: 
memerne er en replikator der kopierer sig i lagermateriale. Desuden skaber 
de memplexer der bygger nye typer af lagermateriale, eksempelvis vores 
hjerner op gennem evolutionen. 
 Fysisk set er vi et produkt af vores memer? 
 Vi og memplexerne er blevet til i kraft af hinan-
den. Vi er ikke noget uden memerne, og memerne er 
ikke noget uden os. 
 Nu er spørgsmålet så, hvordan vi lagrer de her 
memer i vores hjerner, og hvordan de ”bliver til os”.  
 I synapserne? 
 Præcis. Og jeg antager så at de også i vores hjerner har en eller anden 
skalafri struktur, hvor der er knudepunktsmemer der er mere centrale for 
os end andre. ”Mor”, for eksempel. Hun var både det første og vigtigste 
menneske i vores liv, og ”ma” var den første af vores ytringer der blev tol-
ket som et ord af vores omgivelser. Det var for en stor del af os vores aller-
første mem. 
 Alle andre memer har knyttet sig til dét? 
 De første af vores øvrige memer har om ikke 
andet stået for os som ikke-mor i vores lille gryende 
klaroverhed. Desuden var ”mig” og ”ikke-mig” alt 
andet lige den første erkendelse vi gjorde os som børn. 
Vores begreber om verden, de memer vi har tilegnet 
os, må alt andet lige have givet mening i forhold til 
de ting vi allerede havde fået en vis semantik ud af: Mig/ikke-mig og mor/ 
ikke-mor. 
 Deraf knudepunktet? 
 Nye memer og nye erkendelser har koblet sig 
på de to, og flere har koblet sig til dem. Nye memer 
har haft bedre ved at bide sig fast i vores semantiske 
net, hvis de har kunnet koble sig på noget der i forve-
jen havde meget semantik, det vil sige mange forbin-
delser. 
 Du sætter semantik lig med forbindelser til andre 
memer i hjernens netværk? 
 Med fare for at få min røv på akademisk komedie, ja. 
 For det enkelte menneske er der således tre interessante memplexer 
eller typer af memetiske netværk: memplexet i egen hjerne, de individuelle 

I had always felt uneasy spelling this 
out loud, because we know far less 
about brains than about genes, and 
are therefore necessarily vague about 
what such a brain structure might 
actually be. So I was relieved to 
receive recently a very interesting 
paper by Juan Delius of the Univer-
sity of Konstanz in Germany. 

Unlike me, Delius doesn’t have to 
feel apologetic, because he is a 
distinguished brain scientist whereas 
I am not a brain scientist at all. I am 
delighted, therefore, that he is bold 
enough to ram home the point by 
actually publishing a detailed picture 
of what the neuronal hardware of a 
meme might look like. 

Among the other interesting things 
he does is to explore, far more 
searchingly than I had done, the 
analogy of memes with parasites; to 
be more precise, with the spectrum 
of which malignant parasites are one 
extreme, benign “symbionts” the 
other extreme. 

The Selfish Gene 
Richard Dawkins, 1989 
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memplexer i hjernerne på de mennesker man omgiver sig med, og mem-
plexet som udgør den kultur man opholder sig i – hvilket gerne kan være 
det globale memplex, dersom man vælger at se på det i det helt store per-
spektiv. Kulturen vil naturligvis altid optræde gennem nogle mennesker, så 
vi kan også se det tredje memplex som summen af individuelle memplexer. 
 Men samtidig er mit personlige memplex en underafdeling af det overord-
nede memplex? Og det er mine medmenneskers individuelle memplexer også? 
 Vi har hver især kopieret vores personlige udsnit af de memer der er 
til rådighed i kulturen, vi har lagret dem og skabt vores eget memetiske net-
værk i vores hoved, og så har vi kombineret dem på lige præcis vores unik-
ke måde, sådan som de giver mening – semantik og fylde – lige netop for 
os, og det er sket på baggrund af vores genetiske prædisposition og de me-
mer vi til enhver tid havde lagret i forvejen. Dét memetiske netværk vi i 
forvejen har opbygget, er på ethvert tidspunkt definerende for, hvilke nye 
memer vi er i stand til at kopiere og drage semantik ud af. Hvis du allerede 
har kopieret memerne for at spille Prinsesse Toben, kan du gradvist udvide 
til en af Tchaikovskijs klaverkoncerter for orkester i kjole og hvidt. 
 Jeg nåede til ”Højt fra træets grønne top for fire hænder”. 
 Og for at du kunne tilegne dig dét, var selve fænomenet ”klaverspil” 
knudepunkt i dit memetiske netværk, ligesom det var det for alle tidligere 
og senere tilegnede klaverstykker. – Ikke at din hjerne fysisk har organiseret 
alle synapser vedrørende klaverspil på ét sted, tværtimod, men at synapse-
konstellationen ”klaverspil” udgør en struktur som er blevet praktiseret of-
te, og som derfor har et stort synaptisk potentiale og udgør et knudepunkt.  
 ”Øvelse gør mester”? 
 Og det kan aflæses direkte i hjernen. 
 Vi har altså nu – med alle mulige forbehold for at jeg tager fundamen-
talt fejl – skabt en model for, hvordan vores hjerne arbejder, og hvordan den 
får semantik ud af omgivelserne. Specielt, når den møder nogle memer der 
stemmer overens med de memer den har lagret i forvejen.  
 Men hvad sker der, når vi bliver konfronteret med ting der ”ikke 
stemmer”? Når vi møder ny viden der er i modstrid med vores eksisterende 
memplex? Undgår vi dem? Generer de os? Søger vi aktivt de memer der be-
kræfter vores allerede lagrede memer, og undgår vi helst dem der går dem 
imod? 
 Det var et retorisk spørgsmål, ikke? 
 I allerhøjeste grad! Så hvis vi siger at vi foretrækker at få vores eksi-
sterende synapser bekræftet, hvad vil dét så sige biologisk set? Får vi en ke-
misk belønning for at genanvende synaptiske netværk med højt potentiale?  
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 Følelse af velvære? 
 Og en kemisk straf for at kopiere memer der går imod dét som allere-
de er lagret? Hvis følelser ikke er andet end kemiske reaktioner som er sat i 
gang af elektriske impulser og distribution af signalstoffer i vores hjerne, er 
vores beslutninger om rigtigt og forkert, og hvad vi gør, og hvordan vi op-
fører os, så et spørgsmål om at vælge de memer som vil afstedkomme den 
mest behagelige kemiske reaktion, når de kombineres med de memer der 
allerede er lagret i form af synaptiske potentialer i vores hjerne? Og hvor 
meget fri vilje er der så tilbage? Sidder vi i virkeligheden her og laver ke-
misk behagesuppe? Er vores beslutninger et resultat af de følelser som op-
står, når memer og memplexer fra andre mennesker og kulturen omkring os 
mødes med vores synapser? Og hvis de er, betyder det så at vores frie vilje 
er kørt ud på et sidespor, fordi enhver interaktion er et spørgsmål om en ke-
misk reaktion? Som vi vel at mærke ikke er herrer over på nogen som helst 
måde. Og hvad med de følelser vi i øvrigt er i gang med at koge op? Er der 
et samspil mellem indkommende memer, lagrede memer og den følelses-
mæssige tilstand vi ellers er i? Påvirker det vores valg af memer og memko-
piering, hver gang vi er følelsesmæssigt påvirkede eller involverede? Lærer 
vi bedre, når vi har det sjovt? Ødelægger det vores hukommelse, når vi er 
fulde af frygt? Kan voksne mænd og kvinder ikke tænke, når de først er op-
tændt af sex? Hvor solide synapser kan et følelsessus overrule? I hvor høj 
grad er vi villige til at optage memer blot på grund af behagelig kemi? Præ-
cis hvor fri adgang til vores hjerne har memer der giver os et velbehageligt 
følelsesmæssigt kick? Hva’, frøken Tenna? Hm? Eller memer der kommer til 
os, når situationen er den rette. Når vi føler et sus, når vi er ét med omgivel-
serne, når vi har glemt Jeget og kastet os ud i et Os. Hm? 
 Hvis vi marcherer eller klapper i takt? 
 Eller hvis manse kigger jer dybt i øjnene og vil uartige ting som artige 
piger ikke vil, men gerne vil alligevel? Hm? 
 Hvis vi er forelskede i en eller anden idiot, så er vi villige til at optage hans 
memer? – Sagde du ikke at virkeligheden var subjektiv? Så er virkeligheden et pro-
dukt af vores synapser og kemi? 
 Hvis jeg har ret, ja. Men hvad betyder det så, når vi konfronteres med 
memer der er i modstrid med vores hidtidige memer? Halløj, kammerat! 
Hvis det er memer i nogle sjældent anvendte synapser, gør det ikke det sto-
re. Men hvis det er knudepunktsmemerne der bliver sagt imod? Hm? Eller 
måske ligefrem påkræves elimineret? Hvis darwinisterne kommer og forsø-
ger at overbevise mig om at hele Biblens skabelsesberetning er det rene vås. 
Hvor stort et kemisk ravage laver det så i en religiøs fundamentalisthjerne, 
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hvor den religiøse teksts ufejlbarlighed udgør ét af de mest solide synaptis-
ke netværk; dét knudepunktsnetværk som alle andre synapser forsøger at 
stå i forhold til? 
 Kemisk katastrofe? 
 Kemisk syrebad! Eller når Helmuth Nyborg 
kommer med sine videnskabelige målinger og statis-
tiske beregninger og formaster sig til at påstå at intel-
ligens ikke alene er arvelig, den er også forskellig fra 
gruppe til gruppe; det være sig køn, racer eller religi-
oner. Uha-da-da! for en gang kemisk uorden i den 
marxistisk-humanistisk-socialdemokratiske vi-er-
alle-sammen-ens-fra-fødslen-overbeviste hjerne! Eller 
når Bjørn Lomborg pludselig dukker op af intetheden og siger at hele den 
globale opvarmning slet ikke er noget problem! Den højhellige, urørlige glo-
bale opvarmning! Uha-uha! Så går de samme hjerner totalt i kemisk over-
load og bliver stort set lige så kemisk ustabile, som når tolv tegninger af en 
vis profet rammer ned midt i Mellemøsten! 
 Det kunne jo også være – det med Lomborg i hvert fald – at vi bliver så for-
urettede, fordi, hvis han tager fejl og folk alligevel hører efter ham, så kommer vi jo 
til at dø af det. Eller også gør vores børn. 
 Men halløj, Fætter Vims, for en gang kemisk hjerneturbulens! Synap-
tisk netværk i krise! Hvorfor skulle vi ellers reagere så stærkt? Det gør jo 
fysisk ondt at se sine hellige køer slagtet. Men hvorfor? Hvorfor gør det så 
ondt? Fordi ét af vores allermest anvendte synaptiske netværk er distinktio-
nen mellem sandt og falsk, rigtig og forkert, ja og nej, og fordi vores øvrige 
lagrede memplexe-synaptiske netværk til enhver tid står i et forhold til det 
netværk som håndterer sandt/falsk, og når der pludselig bliver vendt om på 
fortegnene, så siger hjernen kkrrxzzzzzffssssszzzz som enhver anden elek-
trisk installation med overgang i! 
 Fordi det aristoteliske enten-eller er knudepunkt. Vi kan ikke tåle at se vores 
mest solide overbevisninger undermineret, for det er alt eller intet? 
 Og dét som før var alt, kan vi ikke bære at se reduceret til intet. For 
memerne er en del af os, og hvis et godt og solidt netværk pludselig skal 
pilles fra hinanden, så er det vitterligt en del af os selv der skal splittes ad! 
Bum! De memer og memplexer der er på positiv-listen er en del af os; de 
udgør os. Hvis vi begynder at afvise dem, afviser vi også os selv. Det er 
begyndelsen til vores egen opløsning. Kunne det derfor tænkes at når folk 
udsættes for memer som går stik imod de lagrede memer som allerede fin-
des i deres hjerner, så kan det skabe så stærk uorden i hjernen at det direkte 

I don’t refer just to those obvious 
fanatics, the ones we see on tele-
vision, in places where hysterical 
crowds wave their fists against the 
cameras while screaming slogans in 
languages we don’t understand. No, 
fanaticism is almost everywhere, 
and its quieter, more civilized forms 
are present all around us and per-
haps inside of us as well. 

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 
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medfører en kemisk stressreaktion der er så kraftig at folk griber til vold? – 
Tør du måske gå hen til en rocker og sige at hans mor – af et æsel at være – 
er en god luder? Eller til en af gutterne i de rivaliserende bander? Hm? Eller 
gå til julefrokost på Politiken og sige at du synes Pia Kjærsgaard, Anders 
Fogh Rasmussen, George Bush og Melodi Grand Prix har gjort meget godt 
for Danmark – eller endnu bedre: lås døren udefra og få Richard Ragnwald 
til at synge det! Uden mulighed for at skrue ned! Uha-uha! Medmindre vi 
har et andet ekstremt kraftigt og velopbygget memetisk synapsenetværk 
som er trænet i at modsætte sig vold og ikke at gribe til vold? – Hvorfor 
render såkaldte ”pæne” mennesker rundt og skyder abortlæger i USA? 
Hm? Fænomenet synes gudskelov at være gået en anelse af mode, men el-
lers? Flinke familiefædre som pløkker andre flinke familiefædre i bærret, 
fordi de er overbevist om at det er Gudherren velbehageligt? Hvorfor går 
horder af unge mænd bærsærk i et ellers civiliseret samfund, fordi de har 
set 22 idioter i fastelavnskostume kæmpe om at sparke en bold ind i to 
stykker strikketøj? 
 Memetisk kortslutning?  
 I det enkelte individ, og hvis det er memer der er fælles og bærende i 
den fælles selvforståelse, så også kortslutning i alle de andre individer, og 
summa summarum så er hele den kollektive verdensopfattelse truet og 
summen af sårede og vrede mennesker skaber en synergieffekt som får hele 
gaden til at gå amok! Fra ”målmanden er en spassernar” til muhammedteg-
ninger. Og hvis dét er tilfældet, findes der så overhovedet en fri vilje? 
 Det siger du til, trods for at du lige insisterede på at det gør der? 
 For ellers havde jeg ikke fået muligheden for at afvise den én gang til! 
Bum! Og af pragmatiske årsager er jeg også nødt til at insistere på at den er 
der, så vi alle sammen kan opbygge et memetisk fri-vilje-netværk med vo-
res synapser, så næste gang der går kemisk agurk i de små grå, og jeg får 
lyst til at pande én eller anden ned for at sige noget idiotisk, eller rende ud 
på gaden for at brænde biler og containere af, fordi jeg er sur og mopset og 
ikke gider finde mig i det mere, så standser jeg mig selv, inden det når så 
langt. Enten fordi memplexet vedrørende min frie vilje er så stærkt og vel-
etableret at det griber ind og standser min arm eller mine ben allerede syv 
sekunder før jeg er klarover at jeg har lyst til at pande ham ned eller rende 
på gaden, eller i dét øjeblik jeg bliver klarover det og armen eller benene 
sådan set allerede så småt er sat i bevægelse. Nå! – Kan du huske at vi talte 
om Nash-ligevægte i går? 
 Det var noget med spilteori og memplexer? 
 Nash udviklede teorien om ligevægtene i forbindelse med spilteorien: 
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aktører i et socialt spil kan anvende strategier som – selvom de umiddelbart 
gavner den enkelte spiller – kommer til at skade alle spillere, både enkeltvis 
og samlet set. Bum! Spillet falder ind i et mønster, hvor spillerne ikke selv 
kan vriste spillet fri og sikre sig selv og hinanden bedre gevinst. Fordi der 
ikke er nogen af spillerne der kan ændre på deres strategi uden at skade sig 
selv. Det eneste der kan redde spillerne fra dem selv, er, hvis der kommer 
nogen udefra og ændrer på reglerne, tilføjer spillet et eller andet eller giver 
spillerne ny information. En Nash-ligevægt er sådan en situation, hvor spil-
lerne ikke selv kan ændre på spillet. 
 Jeg overførte det på memplexerne og sagde at der kunne være mem-
plexer, hele kulturer som var blevet til en slags Nash-ligevægt, hvor kultu-
ren ikke længere er i stand til at ændre på sig selv, selvom den skader de 
mennesker der er i den. Bum-bummelum! Som eksempel brugte jeg kaste-
systemet i Indien. Det rummer ikke selv nøglen til at ændre på forholdene 
for de kasteløse, tværtimod. Det var ét af systemets grundpiller. Kastesyste-
met var – og er – et memplex, som har sin egen form for stabilitet, og det er 
ikke muligt – heller ikke for de kasteløse – at lave det om indefra. For det 
befinder sig i en ligevægt, en Nash-ligevægt. Hvis det skal laves om, må det 
ske med indflydelse udefra, hvad der så også er sket. Det praktiseres endnu, 
selv i den indiske kristne kirke, men det er i opbrud, og det er over 3.000 års 
kultur der skal ændres på. – Overfør nu dét til hjernen! 
 Nash-ligevægtene? Vores memplexer i hjernen; vores synaptiske netværk er 
Nash-ligevægte? 
 Tror du ikke? Hm? Eller hvad, frøken Tenna, hvor ofte sker det at du 
skifter mening om noget, hvis der ikke er kommet virkelig radikal ny infor-
mation, nye memer udefra? Hm? 
 Vi optager kun memer der giver mening, og det er kun de memer som stem-
mer overens med vores allerede lagrede memer som giver rigtig mening, og efter-
hånden opbygger vi hver vores personlighed som memetisk set er i ligevægt? Nash-
ligevægt? Og vi kan ikke selv lave om på os selv og vores meninger? Kun hvis der 
kommer ét eller andet udefra som er totalt overbevisende, kan vi lave om på os selv? 
– Det kan du heller ikke dokumentere? 
 Ha! Ikke dét der ligner! Men det afholder mig ikke fra at sige at det er 
en smuk teori. Især fordi det er så vanskeligt at skifte mening. Specielt på de 
områder der virkelig betyder noget for os.  Det er fysisk hårdt arbejde at til-
egne sig memer der er i modstrid med de memer vi går og gemmer på i 
forvejen. Ikke blot i form af meninger og holdninger, eller hvis man skal 
omskoles fra at køre i højre side af vejen til at køre i venstre, eller hvis de 
skiftede alle tastaturerne ud på computerne, og vi så skulle til at flytte nal-
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lerne anderledes, men især hvis der er følelser involveret: familie, slægt, 
tradition, højtider, mytologier, tilknytning til hjemstavn og vind og vejr. 
 Over årene bygger vi rutiner og memplexer op som hænger sammen, 
og som hænger sammen med verden omkring os. Som et andet klenodie 
nurser og passer og plejer vi de synapser som gav mening først og betyder 
mest og forstærker dem ved enhver given lejlighed. Vi hæger om, hvem vi 
er. Vores hjerner har muligvis vanskeligt ved at huske detaljer fra tid til an-
den, og vi er nemme at lokke på vildspor i vores egen erindring – eksempel-
vis kan man relativt nemt ”placere” falske minder i folks hukommelse ved 
at stille dem ledende – og misvisende – spørgsmål, det er der psykologer og 
politibetjente der ved alt om, når de afhører folk – men vi har umådeligt 
vanskeligt ved klarovert at slette gammel information, viden som vi har 
dyrket gennem årene, eller vores ”barnetro” og alt dét vi har fået ind fra en 
tidlig alder. 
 Fordi det simpelthen udgør centrale, fysiske strukturer i vores hjerne? 
 Derfor er det måske heller ikke ligefrem under-
ligt at folk der mister deres arbejde, deres ægtefælle 
eller noget andet vigtigt og definerende for deres liv, 
deres hjemland for eksempel, må dulme reaktionen 
med alkohol og stoffer? Eller tænk på alle de grøn-
lændere, hvis kultur og virkelighed vi har været så 
venlige at underminere og skifte ud med kristendom 
og modernitet – måske endda i form af at fjerne dem 
fra deres forældre og flyve dem til dejlige Danmark 
med varme tæpper og lige stolerækker for at dan-
skificere dem. Hurra, hurra for Dannebrog! Ville det 
ikke være nærmest urimeligt at forvente at de ikke 
gik til grunde, når vi har underkendt stort set samt-
lige af deres tidligste barndoms memer og berøvet 
dem ethvert memetisk fixpunkt, både i kulturen omkring dem og i hjernen 
på dem selv? Hm? 
 Livet bliver meningsløst, hvis vi ikke kan bruge vores lagrede memer? Det 
mister sin ”fylde”? 
 Ikke blot dét. Væsentlige strukturer i hjernen bliver overflødige, og 
nye memer forhindrer folk i at genopfriske de solide synapser. Hvem siger 
at det ikke er af samme årsag at folk i isolationsfængsling bliver skingrende, 
hamrende sindssyge? Hm? Der kommer ikke nogen memer ind fra andre 
levende mennesker. Netværkene får ikke lov at være aktive. Normalt bliver 
synapserne til og holdes i gang gennem løbende interaktion med omverde-

”Hvor kommer menneskene hen, når de 
dør,” spørger jeg. 
”Nogle kommer op til Himlen og bliver 
uvlormiut, Dagens Folk. Deres Land 
ligger i den Retning, hvor Dagen gryr. 
Andre kommer ned under Havet, hvor der 
findes et smalt Land med Hav til begge 
Sider. De kaldes qimiujarmiut, den smalle 
Tanges Folk. 
I Dagens land genopstår kun de Menne-
sker, der kommer ulykkeligt af Dage ved 
Drukning eller Mord. Det er et stort Land 
med mange Rener. Der er godt at være og 
mange Glæder; der spilles næsten altid 
Bold, Fodbold, af leende og syngende 
Klynger, og det, der spilles med, er Krani-
et af en Hvalros. Naar de døde spiller Bold 
i Himlen, ses de som lysende Nordlys over 
Jorden.” 

Den store slæderejse 
Knud Rasmussen, 1929 
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nen og menneskene i den, men når der slet ikke er nogen mennesker, så er 
hjernen i bogstaveligste forstand overladt til sig selv. Og muligvis et fjern-
syn. Bum! Understimuleret! 
 Og det kan den ikke finde ud af? 
 Det eneste der er tilbage er en bevidsthed og en klaroverhed, men in-
gen af dem modtager noget der kan bekræfte Jeget, og den frie vilje har 
ingen at spille bold med. Bevidstheden og klaroverheden må klare sig med 
sig selv. I et stykke tid kan de godt holde sig selv beskæftigede med de me-
mer og synapser som allerede findes i hjernen, men i længden visner de hen 
– eller hvad det nu er der sker. 
 Hvis vi vitterligt skulle se objektivt på os selv og de beslutninger vi 
træffer, hvor meget ville der så være tilbage som ikke er memer og synap-
tiske netværk? Hm? Det skal jeg sige dig: ikke andet end naturlige reflekser. 
Og hvis vi går helt tæt på, hvad er det så der driver os i de ting vi gør? Hm? 
Hvorfor har Danmark og USA og en række andre lande været i krig i Irak 
siden 2003? Hva’, frøken Tenna? Det er verdens dyreste krig til dato, den 
har skabt magtpolitisk ubalance i hele Mellemøsten, vi selv har trukket os 
ud uden at bidrage til stort andet end global ravage, og det bliver ikke noget 
smukt syn, den dag amerikanerne siger farvel og tager hjem. På grund af 
rationelle overvejelser? På baggrund af saglige, professionelle militære stra-
tegier? Af langsigtede politiske årsager? Fordi vi gerne ville demokratisere 
Irak? – Den tror vi lissom ikke rigtigt på, vel? Det havde kostet en brøkdel 
at uddanne samtlige eksilirakere til professorer i statskundskab og at hjælpe 
irakerne til selv at vælte Saddam. – Eller hey! Vi kunne have betalt irakerne 
for at vælte ham! Hvad har krigen kostet? 500 milliarder dollars er vist lavt 
sat. Der er omkring 25 millioner irakere, det er over 20.000 dollars pr. mand 
– spædbørn og oldinge inklusive! Forestil dig at amerikanerne havde hacket 
iraks banker og bare var begyndt at sætte pengene ind med en hilsen om at 
”Kære iraker, som du kan se, har vi netop overført 20.000 dollars til et depot 
i forbindelse med din konto. De 5.000 kan du hæve i morgen, resten af be-
løbet vil komme til udbetaling, den dag Saddam er væltet, og I har indført 
demokrati i Irak. Du må bruge pengene til lige, hvad du vil. Med venlig 
hilsen George W. Bush.” 
 Blev Irakkrigen planlagt på grund af seriøse efterretningsrapporter? 
Brugte man den viden som faktisk fandtes? Fik militære eksperter lov til at 
træffe de afgørende beslutninger? Inddrog man folk med viden om Mellem-
østen og arabisk kultur i hele planlægningen af det største og dummeste 
korstog siden Vietnamkrigen? Sikrede man sig at man ikke som en anden 
klumpet elefant trampede rundt i en række kulturelle ømme tæer ved stort  
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set hvert eneste skridt man tog, hm? Nej, det gjorde 
de ikke. Var der overhovedet nogen i den amerikan-
ske generalstab der kunne arabisk eller kendte nogen 
der kunne? Og spurgte de dem? Hm? 
 Nej? 
 Og hvorfor gjorde de ikke dét? 
 Fordi krigen handlede om noget andet?   
 Hvad? 
 11. september? Olie? 
 Og hvorfor var det lige at det var så vigtigt for 
Osama bin Laden at flyve to fly ind i et finanscentrum 
i angrebet på amerikanerne? Hm?  
 Fordi… det ved jeg ikke? 
 Hvorfor har Anders Fogh Rasmussen og hans 
tro væbner, Brian Sancho Pancha Mikkelsen, gennem 
de seneste syv år ført såkaldt ”kulturkamp” i Dan-
mark? 
 For at kværke kulturradikalismen? 
 Fordi lille Brian aldrig kunne komme til orde i 
elevrådet, for dér var det nemlig altid de røde der be-
stemte. Anders blev også mobbet i skolen, for alle de 
fine akademikerbørn inde på katedralskolen i Viborg 
kunne en masse fremmedord som Anders ikke havde 
lært, for han var mest vant til at høre køerne prutte, 
derhjemme hvor han boede. Med dybe ar på sjælen 
tilkæmpede de to forsmåede drenge sig magten i 
Danmark, og så skulle de røde og de kulturradikale få, ja de skulle! Bum, 
Fætter Vims! Ih, hvor skulle de få kærligheden at føle! Alle dem med de 
lange fremmedord! Nu skulle de rigtigt lære den lille mands forsmåede 
memer at kende! 
 Osamas far – en fattig yeminitisk håndværker 
som havde arbejdet sig op til at blive en succesrig ara-
bisk storentreprenør – døde i et flystyrt i et privatfly 
med en amerikansk pilot. 
 George W’s far ”gjorde ikke jobbet i Irak fær-
digt.” Saddam sad længere end farmand. Og kunne 
endda le sidst og bedst. 
 To af verdens farligste religiøse mænd samt 
Don Quxote og Sancho Pancha; fire gange bu-hu-tude-

 

Ved daggry ankommer frankerne. Det 
bliver den rene nedslagtning. ”I tre 
dage halshugger de folk. De dræber 
over hundredetusinde mennesker og 
tager mange fanger.” Ibn al-Athirs tal 
er åbenlyst helt grebet ud af luften. 
Byen (Maarra) havde formodentlig 
mindre end titusind indbyggere da den 
faldt i frankernes hænder. Men det 
mest forfærdende her er ikke antallet 
af ofre, men den skæbne som overgik 
dem, en skæbne man knapt kan fore-
stille sig: 
   I Maarra lod de vore folk koge 
voksne hedninger i kedler. 
   De spiddede børnene og spiste dem 
stegt. (…) 
 
Tyrkerne glemmer aldrig vesterlæn-
dingenes kannibalisme. I hele deres 
episke litteratur beskrives frankerne 
uden undtagelse som menneske-
ædere.  

Korstogene ifølge araberne 
Amin Maalouf, 1983 

Om fire arter ting siger de bundne ån-
der, at de er rigtige. For det første: 
alle ting, der har varighed, er rigtige; 
for det andet: alle ting, der ikke er os 
til besvær, er rigtige; for det tredje: 
alle ting, der giver os en fordel, er 
rigtige; for det fjerde: alle ting, som 
vi har bragt ofre for, er rigtige. 
Sidstnævnte forklarer for eksempel, 
hvorfor en krig, der blev begyndt 
imod folkets vilje, bliver fortsat med 
begejstring, lige så snart der er bragt 
de første ofre. 

Friånderne, der fører deres sag for de 
bundne ånders forum, skal påvise, at 
der altid har været friånder, altså at 
det friåndende har varighed, dernæst, 
at de ikke ønsker at være til besvær, 
og endelig, at de som helhed er til de 
bundne ånders fordel; men fordi de 
ikke kan overbevise de bundne ånder 
om dette sidste, gavner det dem intet 
at have bevist det første og det andet 
punkt. 

Menneskeligt, alt for menneskeligt 
Nietzsche, 1878 
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fjæs og hævn, hævn, hævn! Hver med deres forsmåede memplex og sårede 
ego i bagagen! Rationelt? Min bare røv! 
 Memer og modmemer og sårede følelser? 
 Stenalderhjerne og pubertær machomagt. Kan 
man ikke finde ud af at skabe noget selv, så kan man 
altid rive dét ned som andre har bygget op. Og bygge 
sin egen rockerborg i Babylon og smadre hundreder 
af tusinder menneskers liv og hele den mesopotami-
ske og babyloniske kulturarv som lå gemt i ørken-
sandet, og det er næsten ikke til at bære! Nå! Og hvad 
kan vi så lære af dét? Hm? At hjernen er en lystig fæt-
ter der kan få os til at gøre de vanvittigste ting, når memerne er der til det! 
Og hvad betyder det så for frøken Tenna? Hm? 
 Hvad det betyder? 
 Når hun har siddet her i fire dage og modtaget 
memer i uanede mængder? Hm? 
 Du har lagret nye memer i min hjerne?  
 I form af hvad? 
 Synaptiske transmissioner. Du har siddet og skabt 
nye transmissioner i mit hoved? Du har skabt nye synap-
tiske potentialer der ikke var der før? 
 Hvor meget neurotransmitter tror du dét løber 
op i? 5.000 molekyler til én transmission, millioner af synapser i sekundet, 
gamle synapser, nye synapser, dele af dit synaptiske netværk er blevet fuld-
stændigt re-wired siden i mandags. Imens har vi ædt for fire! 20 % af vores 
energi går til hjernen! Hvor mange hundrede gram kemikalier har jeg været 
med til at flytte rundt på inde i dit kønne lille hoved siden i mandags? Hm? 
Jeg har været inde at pille ved selve strukturen i din hjerne, har jeg! Forestil 
dig, hvad det kunne blive til, hvis du lagde optagelsen dér ud på nettet! 
Hvis andre gik ind og hørte det? Hvad kunne det ikke blive til? Hvis nogen 
oversatte det? Skrev det ned? Millioner af mennesker læste det? Kilovis, 
tonsvis af neurotransmitter som bliver fyret af! Kloden rundt! Cornelius 
Magnussen omprogrammerer folks hjerner! Ligesom Aristoteles! Ligesom 
Buddha! Og Karl Marx og Niels Bohr, og alt lige fra Smølferne til James 
Bond og Paris Hilton! Bum, kammerat! Vi muterer hinandens synaptiske 
netværk og omsætter en femtedel af klodens fødevareproduktion til memer 
og hjernemasse! Tænk over det! – Nej, for fanden! Lad være! Du muterer 
bare mere hjernemasse! Du kommer til at bygge nye synaptiske potentialer! 
Uha-uha! Og nu muterer vi også memer i cyberspace! Betyder dét en ny 

Da amerikanske og britiske tropper, 
støttet af Danmark, i 2003 invaderede 
Irak, anlagde USA en militærlejr 100 
km syd for Bagdad. 300.000 kvadrat-
meter ørken blev dækket af jernplader, 
så basen kunne tjene som landings-
plads for helikoptere, der fløj tungt 
krigsmateirel til kampområdet.. Efter 
amerikanerne kom polske tropper, og 
først i 2005 blev lejren evakueret.  
Stedet, amerikanerne havde valgt som 
base, har et navn, der er indskrevet i 
historien. Det hedder Babylon. (…) 

Den to år lange amerikansk-polske be-
lejring af Babylon har måske for evigt 
ødelagt mulighederne for at komme til 
at vide mere om oprindelsen af vores 
egen kultur. Amerikanerne gravede 
gange under jordoverfladen og tilintet-
gjorde tusinder af tavler med kileskrift, 
gravpladser, rester af menneskelig 
beboelse, knogler, lertøj og andre vid-
nesbyrd om civilisation. Samtidig har 
olie fra lejren og materiellet fået lov at 
sive ned i sandet og ødelægge, hvad 
der ikke er blevet gravet itu. 

Den babyloniske skøge besøger Berlin 
Politiken, 31. juli 2008 
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replikator? Hm? Ligger nemerne derinde og arbejder på at bygge en helt ny 
form for intelligens? En ny form for bevidshed? Klaroverhed? Et Jeg? Hm?  
 Eller er det os? Her? Ude i ”virkeligheden”, hm? der bygger en ånd? 
En verdensånd? Gennem hele menneskehedens historie er de fleste af os 
blevet født ind i et verdensbillede som aldrig forandrede sig. Et memplex 
som nok muterede, men aldrig så meget at hele folks virkelighed blev ryk-
ket op med rode. Men nu sker det! Alle pendulerne svinger på en gang. Er 
”verdensmemplexet”, hele den samlede verdenskultur, ved at udvikle sig 
til én stor immateriel organisme? Én stor immateriel hjerne som vi er celler-
ne i? Én stor verdensånd med sin egen klaroverhed? Sin egen bevidsthed? – 
Tal om generne og memerne og nemerne i passiv, Cornelius! – Dét gør jeg jo 
også! – Nej, ikke nok! – Men hvis nemerne og memerne og generne skal om-
tales i passiv, skal vi så også dét? Skal mennesket dét? Skal verdensånden 
dét? Skal nemernes nye netværk inde i cyberspace også omtales i passiv? 
Eller er netværkene netop aktive? Hm? – Det kommer an på, om Hegel eller 
Kierkegaard havde ret! – Nå, kammerat! Gør det dét?! – Ja, dét kan du lige 
bide spids på at det gør! – Og hvad skal vi så mene om dét? Hm? Kan vores 
gener følge med vores memer? Og kan vores memer følge med computer-
nes nemer? Uha-uha! Hvis vi ikke længere forsøger at trumfe vores indivi-
duelle Jeg igennem, vil vi så opnå en kollektiv metaklaroverhed? Et kollek-
tivt Jeg? Hm? Eller er det bare i cyberspace det lykkes for nemerne? Hm? Er 
det et kollektivt neuralt netværk med egen bevidsthed og klaroverhed som 
er på vej? Eller to? Og hvis det er, og vi er cellerne i netværket, kan vi så 
overhovedet nogensinde opnå klaroverhed om, hvad netværket tænker, 
føler, drømmer, hallucinerer eller pønser på? Lige så lidt som den enkelte 
hjernecelle aner en hujende fis om, hvad vores samlede hjerne går og får os 
til at gøre? Hm? Er vores små, futile, menneskelige, idiotiske gøremål med 
til at skabe en synergieffekt, en faseovergang, en ny form for intelligens på 
globalt niveau, men en intelligens som vi aldrig nogensinde kommer til at 
opdage endsige forstå? Uha, Fætter Vims! Og hvad sker der, hvis et hjørne 
af netværket begynder at gå sin egen vej, og hele molevitten pludselig bliver 
skizofrent? Verdensånden ved ikke, hvem den selv er, eller hvad den gerne 
vil, men ”er” bare – i splid med sig selv! Uha, for en pruttebæ! Uha-uha-
uha-uha! Hu-hu hu-hu hu-hu! Og du dér! Hvad nu, hvis vi ikke er den ene-
ste klode med mulige tankeforbindelser? Hm? Hvad nu, hvis planetens net-
værk en dag kommunikerer med lignende netværk på andre planeter? Hm? 
Hele cyberspace er både koblet op til paraboler og satellitter og sendemaster 
og tv-studier og jeg-skal-komme-efter-dig! – Og kan vores univers kommu-
nikere med andre universer? Uuuuuhh! Er det allerede i gang? Uuu-huuuh! 
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Spoooooky! Der er lige så mange stjerner som der er hjerneceller i den men-
neskelige hjerne! Halloooooo! Er I derude! Ju-huuu! Jorden kalder! – Tænk 
over dét, du! Vi er universet der har erkendt sig selv! Hurra! Men vi er må-
ske også bare et skridt på vejen, en brik i hele den universelle samhørighed 
og multiuniverselle klaroverhed! – Medmindre hele lortet bare er et luft-
tomt ingenting med undtagelser af nukleare forbrændingsprocesser midt i 
et vakuum på minus 273 grader Celcius! Jeg skal lige ud og have noget 
cre… noget medicin. Kan du ikke gå ned og hente en kande frisk kaffe 
imens? 
 Har du det godt? 
 Har aldrig haft det bedre! Jeg skal bare lige ud for mig selv et øjeblik! 
 Helt ærligt, hvad er det for noget medicin du har fået? 
 DET KAN VÆRE LIGE MEGET! siger jeg jo. – Gå nu ned og hent kaf-
fen. Så smø… så tager jeg min medicin imens. Jeg lover at være sød, når du 
kommer tilbage. Honest. 
 Skal vi have andet? 
 Vi har vindruerne.  
 OK. 
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 Se, hvem jeg fandt ude på gangen! 
 Selveste Hr. Overlægen! 
 Hvordan går det, Cornelius? Virker cremen? 
 Creme? 
 Min medicin virker udmærket! Jeg har det storartet! Og hvis jeg må 
udbede mig en smule anstændighed og medicinsk diskretion, så tror jeg at 
jeg tager denne her samtale med overlægen under fire øjne! – Tror frøken 
journalisten at hun mon kan vente et par minutter ude på gangen? 
 Er det OK, hvis jeg lige finder min mobil frem først? 
 Og er så venlig at slukke for båndoptageren! – Tager du ikke også 
termokanden med og får en ny? 
 Gerne. 
 I hygger jer rigtigt, hva’? Kaffe og chokolade – og bagerposer over det hele! 
 Cornelius har virkelig været en gentleman hele dagen! – Men han vil ikke 
fortælle, hvad det er for noget medicin han har fået. Er det sådan noget nano-halløj? 
Eller noget gensplejset? 
 Du har vist fået den kaffe du skal have! 
 Nåmn, det er da bare vildt interessant at vi kan sidde her og snakke om hjer-
nens indretning, og hvordan psykofarmaka kommer til at ændre os alle sammen, og 
så sidder du selv og skifter fuldstændigt personlighed alt efter nogle piller. Eller en 
creme, eller hvad det nu er. Det troede jeg ikke at man kunne. – Jeg går nu! 
 Tak! 
 Det varer ikke længe. Det lover jeg. 
 
 Nå, hvad siger du så? Fungerer det? 
 Mm. 
 Du kan samle tankerne? Du tænker ikke på sex hele tiden? – Du bliver heller 
ikke vred eller råber ad hende? 
 Det kan du jo spørge hende selv om! 
 Det gjorde jeg før, ude på gangen. Hun giver dig de bedste anbefalinger for i 
dag og i går. Bortset fra et par små episoder. Men så gik du selv ud og tog din 
medicin, sagde hun. 
 Jeg har også kun opført mig pænt.  
 Og du kan selv mærke, hvornår den er gal? 
 Mm. 
 Og så går du ud og smører creme på? Hvor hurtigt virker den? 
 Tyve minutter til en halv times tid… 
 Jeg skylder Inge en middag, kan jeg se på det hele! 
 Så nu ved det halve København at Cornelius Magnussen – ”Det Store 
Horn” som Lektor Mortensen yndede at kalde mig – render rundt, ikke blot 
som en krøbling, men som en kælling. 
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 Men som en fri kælling! Jeg kan udskrive dig ved stuegangen i morgen tidlig, 
hvis du vil have det. 
 Får jeg patter? 
 Af østrogenen? 
 Nej, af bøf med løg! – Ja, af østrogenen?! 
 Det er en risiko som jeg ikke kan udelukke. Du kan også risikere at det 
kommer til at spænde.  
 Brystspændinger? Det Store Horn i rullestol og med brystspændin-
ger! Hurra! Begynder jeg så også at kunne amme? Jeg har børnebørn i bryst-
alderen, ved du, det ville være ualmindeligt praktisk, når man er alene med 
dem! 
 Du kan også blive her. Eller, det kan du jo ikke, for vi har ikke plads. – Hvad 
siger du? Skal jeg ringe over på gynækologisk og bede dem om en tube du kan tage 
med dig hjem, og så udstede en recept du kan gå på apoteket med på mandag? 
 Kunne du ikke i det mindste bare have ladet være at sige ”gynækolo-
gisk”? 
 Undskyld. 
 Hvor mange kunder med ulige cpr-nummer tror du plejer at købe 
”score-creme”? 
 Hvis du ikke selv kan lide at gå på apoteket, kan du så ikke sende Bo? Eller 
din datter? 
 Henriette? 
 Skal du udskrives i morgen? 
 Det skal jeg vel… 
 Godt. Det glæder mig. Så er dét en aftale. – Skal jeg sende Tenna ind igen? 
 Ja.  
 Fint.  
 Tak. 
 Selv tak. – Det glæder mig virkelig at du er klar til at komme hjem. 
 Hm. – Også mig. 
 Godt. Vi ses i morgen. 
 Ja. 
 
 Nå, bliver du udskrevet så? 
 Ja. 
 Fantastisk! – Hvornår? 
 I morgen tidlig. 
 Sejt! 
 I både den ene og den anden betydning, ja. 
 Er du ikke glad? 
 For udskrivningen, jo. Men “there is no such thing as a free lunch”, 
du ved. 
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 Der er bivirkninger ved din medicin? 
 Måske. Måske ikke. Måske er det bare mig der er en gammel, forfæn-
gelig idiot. Måske skal jeg bare være lykkelig over at jeg kan komme ud 
igen og se mine børnebørn.  
 Ja, hvorfor ikke? 
 Måske er det hele også ligegyldigt. Måske skal man bare være glad 
for de gode ting man kan opleve, og så skide hul i resten. Blæse på det bille-
de man havde af sig selv. Blæse på, hvem man troede at man var, og hvem 
man troede at man skulle være resten af sine dage, og så bare springe ud i 
det og acceptere det som den man så er i stedet. 
 Hvad mener du? 
 Fundamentalt set er jeg jo stadig Cornelius Magnussen. 
 Ja, hvorfor skulle du ikke være dét?   
 Farfar og morfar og ham idioten der faldt af hesten.  
 Reklamefilmsinstruktør, filmproducer, manden bag CPH1 og ham der har 
siddet og udtænkt det mest fantastiske, sammenhængende verdensbillede – som jeg 
ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig fandtes. 
 Men til hvad nytte? 
 Hvorfor skulle det ikke nytte? 
 Hvor mange ekstra æsker Valo og pakker med stegemargarine tror 
du egentlig at jeg har været med til at flytte over disken? Og selv hvis jeg 
virkelig viste mig at være manden der fuldstændigt ændrede danskernes 
valg af sæbespåner og pandefedt, hvad skulle pointen så egentlig være i 
dét? Hvis du virkelig lagde optagelsen med alt dét vi har siddet og talt om, 
ud på nettet, eller hvis du virkelig skrev en bog om det, hvilken forskel ville 
det så gøre? Ville nogen høre det? Læse det? Måske. Ville det ændre noget? 
Ikke en brik. 
 Hvorfor ikke? 
 Går du hjem og vælger anderledes fra i aften af? Du har fået ændret i 
nogle synapser, men gør det nogen forskel? Bruger du det til noget? Eller 
bliver det bare en kuriøs erfaring som du kan fortælle dine veninder om, 
næste gang i spiser brunch søndag formiddag og sidder og lufter ugens 
indkøb af sko og tasker? Hm? 
 Hvad skulle jeg gøre? 
 Det må du selv finde ud af. Det er sgu ikke min opgave at sidde og 
fortælle dig! 
 Du vil have at jeg bliver voksen? 
 Jeg ved ikke, hvad jeg vil have. Måske vil jeg slet ikke have noget som 
helst. Måske vil jeg bare sidde ude ved vandet oppe ved sommerhuset og 
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kigge på bølgerne og kukkelure. Problemet er bare at på et tidspunkt er dét 
heller ikke sjovt længere. Hvad så? Så går man indenfor og laver sig en kop 
kaffe, og så vil man også lige have en ostemad, og pludselig kan man ikke få 
tiden til at gå alligevel, og så kan man lige så godt begynde at arbejde igen. 
Mutere memer. Måske kommer der nogen på besøg. Måske tager man selv 
ud og besøger nogen. Så muterer man memer igen. Mutér, mutér, mutér. 
Hvad er pointen? 
 Der er ikke nogen. 
 Nej. Og du kan ikke slippe ud af det. Du kan ikke lave om på det. Du 
kan ikke stikke af fra verden og lukke dig ude af hele molevitten. Der findes 
ingen kattelem. Slipper tilværelsen dig, så er du ude for good. Du er fanget i 
et mutationshelvede, og du kan ikke stille noget op. Så hvad skal mennesket 
gøre, Tenna E. Rasmussen? Hvad skal menneskeheden gøre? – Hvad står E’et 
for? 
 Elvira. 
 Maddigan? 
 Min mor havde en Liv Ullman-periode. 
 Tenna Elvira Rasmussen. Det lyder kønt.  
’ Tak. 
 Måske er det alt der er: skønheden. Måske er det dét det hele drejer 
sig om. Måske er der ikke andet. Måske handler hele verden om skønhed. 
Og muligheden for at ødelægge den. Måske er det dét valg vi har. Skønhe-
den opstår af sig selv. Menneskenes valg ligger i, om vi vil ødelægge den. 
Kald det religion, kald det Sandhed, kald det ”demokrati” eller oliepenge, 
det er universets, evolutionens, naturens, menneskets, kunstens skønhed 
det går ud over hver gang. Så hvad vil vi med os selv, Tenna Elvira Ras-
mussen? Hvad vil menneskeheden med sig selv? 
 Vil den noget? 
 Vil den stritte imod, vil den dele op, vil den kontrollere, vil den bryde 
ned, vil den ødeægge? Eller vil den skabe, vil den lytte, vil den bygge op, vil 
den berige, vil den være ydmyg og taknemmelig? – Og kan den overhove-
det løsrive sig fra sine egne drifter, sine vaner og sine gamle behov? Hm? 
 Har menneskeheden en fri vilje, og kan vi bryde med vores hidtidige møn-
stre? 
 Kan vi? 
 Så skulle vi vælge det? – Ville det? Virkelig ville det? På den rigtige måde? 
 Men kan vi vælge, Elvira? 
 Der er ikke nogen der har kaldt mig Elvira siden børnehaven! 
 Det er sjovt. ”El” betyder gud på de oldsemittiske sprog; El var Guden 
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for de oldsemitter som søsatte hele vores kultur. ”Vira” er ”virus” i flertal. 
Memet om Gud, de mange forskellige memer om Gud, er den mest aggres-
sive mem-virus der nogensinde er sat i verden. – Så kan vi vælge, El-vira? 
  Eller er vi låst fast i en gudevirus som forhindrer os i at vælge selv? Forhin-
drer os i at blive voksne – som menneskehed? 
 Kan vi kaste barnets og teenagerens verdensbillede af os og se os selv 
i øjnene som voksne mennesker der selv tager ansvaret på os: for os selv, for 
vores børn, vores samfund, vores klode og vores fælles fremtid og eksi-
stens? Og selvom vi nok så inderligt måtte ønske det, har vi så overhovedet 
muligheden? Findes valget reelt? 
 Hvorfor skulle det ikke gøre dét? 
 Eller er det et menneskeligt grundvilkår at vi er kastet ud i en væren 
vi ikke kan gøre op med? Er det vores lod? Som menneskehed? Vi er en del 
af en proces, og kan vi overhovedet løsrive os fra den? Vi er en ikke uvæ-
sentlig del af et meta-memplex som omspænder hele kloden, overalt hvor 
der er mennesker. Vi kan ikke være mennesker uden at deltage i det. Har 
det sin egen selvopholdelsesdrift? Har det lige så stor uvilje mod at skifte 
mening, skifte kurs og forandre sig som vi andre har? Er vi låst fast i et ska-
lafrit netværk med sine egne kaotiske processer, et selvorganiserende hele 
af konstant øget co-evolutionær diversitet og strukturel dybde efterfulgt af 
udslettelse, igen og igen; en kompleksitetsspiral af eksponentielt stigende 
kompleksitet afbrudt af abrupt dekompleksitet, efterfulgt af eksponentielt 
stigende kompleksitet og så: dekompleksitet og eksponentialitet, om og om 
igen, en uendelig proces, hvorudaf emergerer en strange attractor? Og hvad 
er denne strange attractor? Hvor finder vi den henne? Kan det overhovedet 
nogensinde lykkes os at få den at se? ”Verdens-attractoren”. Eller er vi som 
dele af selve processen ude af stand til at se processen i sig selv? Gør vi de 
ting vi gør, fordi vi ikke kan gøre andet? – Hvordan er kaffen? 
 God. 
 Skænker du én til mig? 
 Ja.  
 … 
 Der kan gå en engel gennem stuen, men vi kan ikke? 
 Somme tider er det ikke til at holde ud. Men det ville næppe blive 
bedre, hvis man kunne følge efter englen. Gå ud af virkeligheden. Ved sine 
fulde fem. Kigge på virkeligheden udefra. Og gå tilbage, ind igen. 
 Man ville ikke være den samme? 
 Det ville man nok heller ikke. Og hvis man var den eneste der kunne, 
ville man så nogensinde kunne dele det med nogen? Eller ville man bare 
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være lukket inde i en ny virkelighed. I ensomhed. Og hvis alle andre også 
kunne, ville der så ikke bare blive lige så proppet og idiotisk udenfor? Ville 
det så ikke bare blive mere af det samme? Og hvad var så pointen? 
 Medmindre man kom tilbage klogere. Havde set verden udefra. Og kunne 
forstå den. 
 Men hvis vi kunne gå ind og ud, så ville det nye sted, ”udenfor” jo 
bare være den næste virkelighed vi var nødt til at blive kloge på. Så ville vi 
være lige vidt.  
 Og sådan ville det fortsætte i uendelighed? Så vi kan lige så godt tage til tak-
ke med den virkelighed vi har? Og lade englen gå som det passer den – uden at følge 
efter. 
 Det bliver ikke bedre. – Den er faktisk god.  
 Ærgerligt at jeg ikke købte noget chokolade med alligevel. 
 Vindruer er da heller ikke så værst. – Skulle du ikke til dine svigerfor-
ældre i aften? 
 Jeg ringede lige. Mens jeg var ude. Og sagde til Thomas at jeg bliver forsinket. 
 Hvad sagde han? 
 At han netop stod og var ved at ringe til mig, for at sige at han ikke kunne nå 
det til klokken syv, og om jeg ikke kunne ringe til hans mor og sige at vi kommer se-
nere. 
 Det kan han ikke selv finde ud af? 
 Du ville blive overrasket, hvis du vidste, hvor lidt mænd sommetider kan fin-
de ud af! – I skulle bare prøve at være kvinder i en uge! 
 … 
 Sagde jeg noget forkert? 
 Hvor længe kan du så blive endnu? 
 Et par timer, vel?  
 Så du ringede til svigermor? 
 Jeg sagde at enten ringede han selv – det er hans mor! – eller også, så kunne 
han se frem til at tage derud alene. Så han ringede og sagde at vi kommer til aften-
kaffe klokken ni. – Så hvad skal vi nå mere? 
 Aftensmad? 
 Nu? 
 Det varer ikke mange timer. 
 Selvfølgelig. – Hvad ellers? 
 Kan du komme i morgen? 
 Fredag? Ja. – Men bliver du ikke udskrevet? 
’ Du kan få lov at køre mig hjem. Du har jo været der før… 
 OK, gerne.  
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 Så har vi også alle mine bøger og nettet og computeren. Så kan jeg vi-
se dig nogle af de ting der ligger til grund for det hele. 
 Meget gerne! 
 Godt. Så lad os bruge resten af aftenen på, hvad det er – samlet set – 
der får os til at gøre som vi gør, hvorfor menneskenes verden ser ud som 
den gør, og så kan vi kigge på den globale eksistentialisme i morgen: om vi 
har mulighed for at lave det om, og i så fald hvordan. Så har vi også Hegel 
og Kierkegaard inden for rækkevidde, hvis det skulle behage os. – Ikke for-
di der er meget af deres knudrede 1800-tals-ævl som er direkte anvendeligt, 
men mere for kuriositetens skyld. 
 Men det var vel egentlig også ”hvorfor” der var dagens tema? 
 Nemlig. Så: Hvorfor? – Hvor skal man næsten begynde? 
 Det bygger vel på alt dét vi har talt om siden i mandags? 
 Afgjort. Det hele tegner jo et billede. Man kunne kalde det ”ordets 
magt” eller ”vores myter og deres følelsesmæssige bonus”. Eller noget i 
retning af ”Seks milliarder følelsesjunkier og kun én klode”. 
 Bortset fra at vi forsøger at sprede os til de andre? 
 I stedet for at få livet til at fungere på dén vi al-
lerede har. Helt ærligt, hvor kløgtigt er egentlig dét? 
 Ikke særligt? – Det er pubertært? 
 Det er vist kun én af de ting det er! 
 Vores hjerner er bygget til analogier, ikke til analyse. Evolutionen har 
skabt os som religiøse animister, og det er den måde vi er skruet sammen til 
at være i verden på. I hvert fald de fleste af os.  
 Religion er et naturfænomen på linje med boldøje? 
 Religiøsitet er. Og religion er et naturfænomen 
på linje med musik. Vi kan ikke være mennesker 
uden. Ikke os alle sammen, i hvert fald. For det er den 
slags mennesker vi er skabt til at være. Det er derfor 
det er så vigtigt at vi forstår vores fortid som jæger-
samlere, for gennem dem kan vi lære at forstå os 
selv.  
 En af konsekvenserne er at vi har behov for myter. Og de myter vi 
har, siger noget om os. Vi har et indbygget behov for meta-narrativer, vores 
hjerner er bygget af dem og til dem, og når vi så skaber en virkelighed, hvor 
de nedarvede meta-narrativer ikke giver mening mere, så smuldrer vi som 
mennesker. Hvis vi ikke finder på nogle nye. Og det er så blandt andet dét 
vi er i gang med. Men det tager tid. Og problemet er, hvad vi skal forholde 
os til i mellemtiden.  

Myter og mening 
Ideologi er noget bras. 

Poul Schlüter, 1984 

De oprindelige folkeslag mener, at 
den åndelige verden er så påtræn-
gende og overbevisende en virke-
lighed, at den engang må have 
været mere tilgængelig for menne-
skene. I hver eneste kultur finder vi 
myten om det tabte paradis, hvor 
menneskene levede i tæt og daglig 
kontakt med det guddommelige. 
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 Da oldtidens myter blev til – det er jo for en stor 
dels vedkommende 2-3.000 år gammelt stof vi stadig 
kæmper med, noget af det er endda 5.000 år gammelt 
eller endnu ældre – tog det generationer at mutere og 
tilpasse det mytiske stof til den verden myterne skul-
le fungere i. Nu svinger samtlige tidspenduler på en 
gang, og masser af den teknologi vi anvender og er 
afhængige af flere timer i døgnet, fandtes ikke engang for en halv genera-
tion siden. Vores muligheder for kommunikation kloden rundt fandtes ikke 
for en halv generation siden. Det gjorde miljøproblemerne heller ikke. – 
Eller, det vil sige: det gjorde de jo, men vi var i stand til at ignorere dem. 
 Fornuft og videnskabelighed er også meta-nar-
rativer. De er en anden type meta-narrativer, fordi vi 
kan falsificere deres påstande. Men derfor er de meta-
narrativer alligevel, det er bare meget sjældent at vi 
formår at formulere dem og deres resultater i en form 
– kald det gerne en mytisk form – som vores hjerner 
kan identificere os med. Vi er ikke bygget til at forstå 
abstrakt tænkning, kritisk analyse, videnskabelighed, 
falsifikation og hele modernitetens verdensbillede, 
for vi er bygget til at være stenaldermennesker. Vi er bygget til kult, jagt, 
sladder og forplantning. Derfor bruger vi nettet til datingsider, børneporno, 
sladder, lotto, poker og filmstumper med folk der falder på røven. Dét vi 
søger, er stadig menneskeligt nærvær, store fortællinger, slibrige detaljer 
om naboen og i det hele taget historier der gør at vi føler at vi lever.  
 Jeg kender ikke én under 30 som ikke ville skrige af grin, hvis man 
fortalte dem at man læste Hjemmet eller Ude og Hjemme. Men gå ind på 
Facebook; det er jo præcis den samme hjernedøde småkårssnak. ”What are 
you doing right now?” – de fleste piller næse eller har skiftet en pære i lam-
pen over sofabordet.  
 Så nok har vi det 21. århundredes teknologi, men vi bruger det til at tilfreds-
stille et stenaldermenneske? 
 Og når stenaldermennesket konfronteres med en verden han ikke for-
står, så bliver han vred, bitter, frustreret og måske ligefrem aggressiv. Og 
det gør hans kone også. Vi har ikke skabt de store myter endnu som vi kan 
fortælle os selv ind i og som giver livet mening – fylde og substans. Vi har 
film, computerspil og rollespil, og vi har masser af historier, men de fortæl-
ler stadig historierne om vores pubertet. De genfortæller stadig den aristo-
teliske logiks enten-eller: enten er I med os, eller også er I imod os og med 

De var udødelige og levede i har-
moni med hinanden, med dyrene 
og med naturen. I verdens centrum 
stod et træ, et bjerg eller en pæl, der 
forbandt jorden og himlen, og som 
menneskene nemt kunne klatre op 
ad for at komme i kontakt med 
gudeverdenen. 

Så skete der en katastrofe: bjerget 
styrtede sammen, eller træet blev 
fældet, og det blev vanskeligere at 
komme i kontakt med himlen. 
Beretningen om sådan en guldalder 
er en meget tidlig og næsten uni-
versel myte, der aldrig har været 
tænkt som noget historisk faktum. 

Mytens Historie 
Karen Armstrong, 2005 
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terroristerne. Enten er I korsridderne som er gode og ædle, eller også er I 
indianerne som er skumle og grumme og skalperer de stakkels hvide men-
nesker som bare helt fredsommeligt ønsker at opdyrke prærien.  
 Men er der ikke et paradigmeskift i gang mod en kulturel selvironi? Var det 
ikke dét du sagde i går? 
 Jo. Det er på vej. Vi går fra at forherlige os selv og vores kultur ukri-
tisk til at kunne se, hvor komiske vi selv er. Men hvad er så meningen med 
dét på et overordnet plan? Findes der en Sandhed i den selvironiske beret-
ning som vi kan dyrke for at give livet mening på et overordnet plan? Fin-
des der et mytologisk grundlag som vi kan bygge en kult oven på? En ny 
form for kult. Ikke fordi der er noget at tilbede, men fordi vi har behov for 
kultisk samvær for at kunne fungere som mennesker. For at vi kan fungere 
sammen – sådan har det i hvert fald været indtil nu – har vi været afhængi-
ge af kollektive myter og kollektive følelsesmæssige sus der kunne binde os 
sammen. Derfor Halleluja og håndblafren, derfor bølgen på stadion i pisse-
øseregnvejr. Men kan vi skabe en selvironisk kult?  
 Dem er der vel masser af? – Eller var det et 90’er-fænomen? Bad taste par-
ties og den slags? 
 Har du set Rocky Horror Picture Show? 
 Det er ét eller andet med vandpistoler og risengryn? 
 Det var vel dér den selvironiske kult startede, 
men den er da vist også noget så grundigt gået i sig selv igen. I takt med at 
dens initiativtagere nåede efterlønsalderen. Den selvironiske form har ikke 
fundet et holdbart udtryk endnu, og den har slet heller ikke nået at manife-
stere sig i noget der kan give mening på et dybere plan; livsfylde. Det tætte-
ste jeg har været, var lige efter Danmark havde besluttet at gå ind i den før-
ste Golfkrig. Min nevø fyldte 25 og var blandt de soldater som muligvis 
skulle af sted, men ingen vidste det med sikkerhed. Det var jo ikke en fest 
med selskabssange som sådan, men to af hans kammerater runddelte Al-
ways Look on the Bright Side of Life. Vi sad 80 mennesker og fløjtede. Det 
er noget af det mest intense jeg nogensinde har været med til. 
 Den rammer også en nerve på en helt speciel måde… 
 Det er et genialt nummer! Det er også det eneste ironiske ”ritual” jeg 
kender, som rammer dybt og holder igen og igen. Men det er den form for 
ironisk dybfølt fylde som vi er nødt til at finde mere af. Hvis vi skal have en 
række meta-narrativer som passer til vores nye virkelighed, så er den nødt 
til det. – Der er jo i øvrigt ingen der siger at vi skal nøjes med ét meta-narrativ. 
 Det har vi vel heller ikke gjort hidtil? 
 Vi har bildt os selv ind at det er dét vi har gjort, og religionerne har 

I’ve one thing to say, 
and that’s damn it 
Janet 

The Rocky Horror Picutre Show 
1974 
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gjort hvad de kunne, for at det var dét vi gjorde. Men i fremtiden er det ikke 
nok. Og dét giver så nogle udfordringer, når vi skal til at finde sammen-
hæng og fylde i verden og livet alligevel. Specielt, hvis vi for alvor bliver 
Homo liquens og løbende skifter meta-narrativerne ud i løbet af livet. For 
dét har vi ikke været nødt til før. Det bliver en ny livsform, og den skal først 
finde sin form, så vi kan håndtere den. Gerne klarovert, men under alle om-
stændigheder på en meningsfuld måde i intuitiv form. 
 Vi er altså udviklet til at finde mening gennem myter, men vi er også 
udviklet til en ganske bestemt form for myte: vi er udviklet til gentagelsen. 
Vores skriftløse forfædre fortalte og genfortalte de samme myter om og om 
igen. De muterede myterne lidt fra gang til gang, men i det store og hele op-
levede vores forfædre verden som gentagelse på gentagelse. Alting vendte 
tilbage. På én eller anden måde. Virkeligheden var cyklisk, og den blev be-
rettet cyklisk.  
 Så indførte vi lineariteten, den enkeltes liv blev en linje fra fødsel til 
død, der var begyndelse og slutning. Begge dele var uigenkaldeligt. Og ver-
den fik en myte der passede til: Gud skabte verden, og en dag vil den også 
blive slået ihjel i den form vi kender den. Men selv dét har myterne vanske-
ligt ved at forholde sig til. Et ”Tusindårsrige” er efterfølgeren til verden-
som-vi-kender-den blevet kaldt. Men hvad så bagefter dét? Derefter vil ver-
den eksistere i et tidsmæssigt vakuum i Evigheden. Vores store meta-myte i 
Vestens pubertet har været begyndelse og slutning, fødsel og død. Det en-
kelte individ. Guden. Verden. Beretning efter beretning, bibel efter bibel.  
 Men hvad nu? Vi går jo ikke og ser frem til ”dommedag”. – Jo, nogle 
fundamentalister gør, og de spreder deres memer med lynets hast, og er og-
så dem der sætter flest børn i verden! De er pisse farlige for os alle sammen 
og vores sikkerhed og overlevelse. Men det postmoderne menneske – eller 
dét er vi vel endda ude over? Hedder vi ”det senmoderne menneske” nu? 
 Jeg ved det heller ikke… Homo liquens? 
 Det er en mulighed. – Hvad er Homo liquens’ myte? Hvad skal være 
den store meta-fortælling, meta-narrativet som han kan berette sig selv ind 
i, når både cirkulariteten og lineariteten har vist sig ikke at reflektere det ka-
os, de netværk og den kvantefysik som er vores nye erkendelse om verden?  
 Hvordan mytologiserer vi kvantefysikken og al den nye erkendelse? 
 Gennem selvironi, ja. Men i den ligger indbygget et enormt krav til 
den modenhed som både den enkelte og samfundet skal kunne præstere. 
Hvordan bliver vi så modne? Hvordan bliver myten folkelig, så den giver 
mening – både semantik og fylde – for alle? Hvordan skaber vi et kulturelt 
og mytologisk fællesskab som ikke kun de kvikkeste og de selvsikre kan 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

353 

navigere rundt i? Hvordan håndterer vi den konstante foranderlighed? 
Hvordan uddrager vi forståelige erfaringer og skaber myter som afspejler 
dem? Hvordan frembringer vi de myter der er forudsætninger for at verden 
hænger sammen for os, for at den giver mening? 
 Det er ikke nok at vi laver selvironiske film, Rocky Horror og South Park, 
Simpsons og Sex and the City, vi er også nødt til at have større myter end dét? 
 Problemet med ironien er jo dens indbyggede overfladiskhed. Den 
kan gøre ondt, så den kan godt stikke dybt, men den kan sjældent stikke 
dybt og samtidig binde folk sammen. Dét kan den ikke-ironiske, selvfede 
myte. Myten om vores egen fortræffelighed og Guds mening med at udpe-
ge lige netop Os til at være danskere, svenskere, muslimer, jøder, inuitter 
eller spillere på dét fodboldhold der skal vinde verdensmesterskabet. – 
Sporten er jo om noget den pubertære aristotelikers våde drøm! 
 Fordi det er ”en ondsindet ideologi der handler om at gøre andre til tabere”? 
 Hvorfor fanden beder sportsudøvere til Gud om at de må vinde? Som 
om Vorherre ikke havde vigtigere ting at tage sig til? Hvis der overhovedet 
eksisterer et fænomen som blasfemi – og det ikke bare er et ord vi har opfun-
det for at dække over et fantasifoster som ikke findes og heller aldrig har 
gjort det, det kræver jo for det første eksistensen af en gud – så er det da dét! 
 Ét er at vi er så pubertære at vi behøver spil, 
hvor nogen sejrer over andre, og hvor folk er i deres 
sansers fulde vold og kobler hjernen fra, når de sid-
der og glor på det. Et andet er at sportsudøverne ikke 
engang gider selv at tage ansvaret for deres præsta-
tion, men beder til en usynlig magt om at manipulere 
spillet! Helt ærligt, hvor dybt kan man synke? 
 Du kan virkelig bare ikke udstå sport, hva’? 
 Har du nogensinde selv oplevet at der kom no-
get godt ud af det? 
 Sport kan have en opdragende effekt på børn, 
men når først man er blevet kønsmoden, mener jeg 
ikke at det er et sundhedstegn. At holde sin krop fri 
af dårligdomme gennem leg og bevægelse, eller dans for eksempel, er en 
god ting for ethvert voksent menneske, men så snart det skal foregå i hold 
og dyrker konkurrenceaspektet, så er det en leflen for massemennesket; en 
leflen for vores pubertære hvem-jeg som har behov for at blive bekræftet. 
Derfor kan man da også sige at det var ualmindeligt velplaceret at lægge 
OL i Kina. Der er ikke noget som sport der kan fremkalde den totalitære 
fordummelse i folk, og hvem bedre end ét af verdens sidste diktaturer? Lad 

Rule Three: Put your team and the 
opposing team in a large field and 
build a high wall around them. 
The reason for this is that, though 
the game is a major spectator 
sport, the frustration experienced 
by the audience at not actually 
being able to see what’s going on 
leads them to imagine that it’s a lot 
more exciting than it really is. A 
crowd that has just watched a ra-
ther humdrum game experiences 
far less life affirmation than a crowd 
that believes it has just missed the 
most dramatic event in sporting 
history. 

Life, the Universe and Everyrhing 
Douglas Adams 
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endelig Kronprinsen træde ind i bestyrelsen for IOC, det vil kun være på sin 
plads med lidt royalt tidsfordriv i den forsamling.  
 Det bliver i øvrigt formentlig klodens sidste OL, hvor de deltagende 
atleter ikke er genetisk manipulerede. Enten vil OL fremover udvikle sig til 
de rene bioteknologiske freak-shows, eller også vil de miste deres masse-
appeal. Kina var med andre ord ualmindeligt velvalgt: enten falder dikta-
turet med teenage-epoken, eller også indvarsler det den totale foragt for det 
ikke-manipulerede menneske.  
 Konfuciansk pubertet? 
 Og selvfedme.  
 Vi har stadig kinesisk selvironi til gode? 
 Taoismen og Zen-buddhismen har den. Men det er jo ikke just et tao-
istisk eller zenbuddhistisk OL vi har været vidner til.  
 Nationalismen og de politiske ideologier har været det 20. århundre-
des store myter, og kineserne er ingen undtagelse. 
 Kommunismen og maoismen? 
 Plus fuldstændigt den samme pubertære nationalisme som hos alle os 
andre. – Og hvad er det ideologierne stiller os i udsigt? Hm? 
 Det perfekte samfund? 
 Hvis ikke ligefrem: Den Perfekte Verden. Ikke i Det Hinsides, men 
hinsides Revolutionen. Eller når ”vantroen” på anden vis er blevet udryd-
det, og det perfekte kapitalistiske samfund med en nosseløs statsmagt er en-
ten indført eller afskaffet – alt efter revolutionens navn. I mellemtiden er vi, 
revolutionsgardisterne eller antikommunisterne, de udvalgte, og i hånden 
har vi Sandheden og foran os Sejren. Vi er optændt af en – om ikke ligefrem 
Hellig, så dog altfortærende – ild, og vi ved at ”vort blødende hjerte banker 
på rette sted!” eller hvad det nu hedder. Det føles stort! Og det er en god hi-
storie, en myte som giver Historen semantik og vores liv fylde. Men i bund 
og grund er det lige så irrationelt som enhver anden religion.  
 Nationalisme? Og politisk ideologi? 
 Og de fire gange tudefjæs vi nævnte tidligere. Den mest rationelle er 
reelt Osama bin Laden, for hans eneste erklærede projekt er at slå noget i 
stykker og udbrede religiøs fordummelse, og det må man jo sige at han har 
haft ret stor succes med. De tre andre, Don Quixote, Sancho Pancha og Fæt-
ter Guf, hvad har de overhovedet bedrevet de seneste otte år som vi ikke 
havde klaret os mindst lige så fremragende uden? 
 Det bedste de kunne have gjort, var at lade stå til? 
 Hvem af os ville ikke have haft det mindst lige så godt eller endda 
bedre? 
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 Våbenindustrien og de ti procent af os der tjener mest i forvejen? 
 Man kan selvfølgelig sige at de på deres egen bagvendte måde selv er 
det bedste eksempel på minimalstatens velsignelser. – Hvis vi kigger på 
vores egen andedam, så er det påfaldende at vi har ladet vores uddannelses-
institutioner forfalde – både hvad angår lærerkræfter, bygninger og lære-
materialer – i de seneste års boomende økonomi i stedet for at investere 
massivt i uddannelse af de kommende generationer og i vores forudsæt-
ninger for at uddanne flere fremover. 
 Ideologierne har samme magt over os som fortidens myter havde, for 
det er sådan vi er bygget. Vi er ikke bygget til at tænke os om og skifte me-
ninger og holdninger; til at slette fejl-memer, efterhånden som vi bliver klo-
gere. I stedet er vi bygget til at opsøge de memer der bekræfter de memer vi 
har lagret i forvejen, og til at gentage dem i det uendelige, samtidig med at 
vi kobler flere memer på der minder om dem eller bekræfter dem. – Havde 
du sådan en af de der æsker som barn, sådan en med huller i forskellige fa-
coner, hvor man så skulle putte klodser i der passede? 
 Et stjerneformet hul og et firkantet og sådan? 
 Vores mytologier og ideologier fungerer på 
samme måde. De er sådan en legekasse med huller i, 
en skabelon som vi kan putte de passende memer i, 
efterhånden som vi render ind i dem. Og de memer 
der ikke er et passende hul til, dem putter vi ikke i. 
 Så der sidder Osama og Bush og de andre og putter 
klodser i huller, og imens forsøger vi andre at leve vores liv 
så vellykket som muligt? 
 Der var en Startrek-episode for 10-15 år siden, i 
Next Generation-serien. Så du den? 
 Hverken serien eller episoden? 
 Serien. 
 Nej. 
 Så er det bare ud at få fingre i box-sættet! Det er eksistensfilosofi på 
den helt intelligente måde! 
 Nå, men der var en episode, hvor nogle ”sælgere” kommer til Enter-
prise – det er navnet på rumskibet – og sælger en ny form for computerspil. 
Spillet går ud på at man får et headset på som stimulerer synscenteret i hjer-
nen, og straks ser man en spilleplade med en masse lilla, runde huller. Ind i 
synsfeltet kommer også en orange kugle, og spillet går så ud på ved tankens 
kraft at flytte kuglen ned i et af hullerne. 
 Præcis som med boksen med klodserne? 

Myter og 
følelsesmæssig bonus 
“What does it matter? Science has 
achieved some wonderful things, 
of course, but I’d far rather be 
happy than right any day.” 
“And are you?” 
“No. That’s here it all falls down, of 
course.” 
“Pity,” said Arthur with sympathy. “It 
sounded like quite a good life-style 
otherwise.” 

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 
Douglas Adams 
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 Men det foregår kun inde i hjernen via stimulation fra headsettet. Og 
så er hullerne vist i øvrigt også ens, men i princippet er det det samme. Nå, 
men belønningen for at få den orange kugle i ét af de her lilla huller, det var 
at headsettet stimulerede hjernen til at give kroppen et skud dopamin eller 
en af de andre neurotransmittere som giver os en rus eller en følelse af lykke. 
 Nu gik det jo så hverken værre eller bedre, end at alle på rumskibet 
som spillede det her spil, blev afhængige af det. Hver gang de ved tankens 
kraft fik dirigeret den lille orange kugle ned i et af de lilla huller, fik de en 
øjeblikkelig følelse af lykke og velvære, og hvem vil ikke gerne have det 
sådan hele tiden? Problemet var bare at ”sælgerne” slet ikke var rejsende i 
computerspil, men derimod en fjendtlig art fra en fjendtlig planet, og til 
sidst var det lykkedes dem at dope hele besætningen på Enterprise via spil-
let, så de stort set var lige til at erobre! 
 Dersom det ikke lige havde været for kaptajnen eller en eller anden helt som 
ikke havde spillet spillet? 
 OK, visse dramaturgiske kneb er naturligvis gengangere, så større 
filosofi eller kunst er det jo altså heller ikke! Men ja, Jean-Luc Picard, den 
brave kaptajn på det gode skib Enterprise, spillede ikke spillet og lykkedes 
derfor i sidste øjeblik med at få revet tilstrækkeligt mange af sine besæt-
ningsmedlemmer ud af rusen, så de kunne forsvare sig. – Helt så godt gik 
det som bekendt ikke kineserne, dengang englænderne oversvømmede 
dem med opium. Muligvis er der en grund til at kineserne ikke er så begej-
strede for vesteuropæiske forsøg på politisk indflydelse. Nå, men det var et 
sidespor! 
 Min pointe er at vi vælger de memer der passer til vores klodsekasse 
inde i hovedet, og at vi ligesom spillet i Startrek oplever en form for beløn-
ning, når vi lagrer memer der stemmer overens med vores skabelon, det vil 
sige vores meta-narrativ eller mytologi.  
 Og en straf, når vi forsøger at lagre noget der går imod den? Hvis vi forsøger 
at blive klogere og rent faktisk mene noget nyt og anderledes. 
 Det er hårdt fysisk arbejde, og dertil kommer at der jo er en kollektiv 
belønning i myterne. Vi er bundet sammen af dem og kan forstærke suset 
Dermed er de i sidste ende lige så styrende for vores frie vilje som følelserne 
i sig selv. 
 Ideologier og myter overruler vores frie vilje? 
 Ikke mindst fordi vi er flokdyr. Vi er ekstremt 
dårlige – for ikke at sige decideret uegnede – til at 
stille os op og sige flokken imod. Der er nok af folk 
som er Rasmus Modsat, men helt grundlæggende at 

Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! 
I ligner kalkede grave; udenpå ser de 
smukke ud, men indeni er de fulde af 
dødningeben og al slags urenhed. Således 
ser I også udenpå retfærdige ud for folk, 
men indeni er I fulde af hykleri og 
lovløshed. 

Matthæusevangeliet 23:27-28 
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træde ud af fællesskabet og sige: ”I tager fejl! Dette her er forkert! Jeres 
argumenter er ugyldige, og jeres lære er falsk!” Dét er der ikke mange der 
kan. Eller tør. – Og hvis de endelig gør det, eller har gjort det op gennem 
historien, så antager vi at de har en kosmisk forbindelse og gør dem til 
profeter eller halvguder. 
 Og det er stenalderhjernen igen? 
 Det almindelige menneske går ikke imod flok-
ken. Hvorfor skulle USA og Sovjetunionen ellers år 
efter år have hældt milliarder af dollars og rubler i 
produktionen af flere våben for at holde Den kolde 
Krig i gang? Når der allerede fandtes rigeligt med 
atomsprænghoveder til at gøre Jorden ubeboelig 30-
40 gange? 
 Belønningsmemer i de rigtige huller i klodsekassen? 
 Opiate belønningsmemer i de rigtige huller i klodsekassen! Følelses-
junkier er, hvad vi er! 
 Men hvad var det så der skete, da Muren faldt? Hvordan kunne hele 
det kommunistiske memplex, mytologi og hele svineriet, fordufte som dug 
for solen, hurtigere end man kunne nå at sige ”Hvor var du, den nat Laura 
Palmer blev myrdet?”? 
 Hele memplexet forsvandt, den kolde krig forsvandt med, og 70 års ideologisk 
kamp var erstattet af en ny spøgelseshistorie? 
 Selv din farbror blev klippet! 
 Morbror. Men OK. 
 Det var ikke småting diverse marxister, leninister, kommunister og 
røde folk af forskellig denomination havde nået at bygge op af luftkasteller 
og skolastisk sludder og vrøvl. Men hvor blev det af? I 1993 var det ikke til 
at opdrive så meget som skyggen af en marxistisk diskurs. Et helt memplex, 
puf! Borte! Hvad skete der med synapserne i folks hjerner? Det var ikke 
småting der havde været lagret.  
 Det er på vej tilbage. 
 Er det? 
 Ligger det ikke og ulmer derude? 
 Men ikke i de samme hjerner. Ikke i hele den velbjergede generation 
mellem 50 og 65 som var Åh! så marxistisk! og defineret af memerne i hele 
perioden fra midten af 60’erne og 25 år frem. Det er vel trods alt i hovederne 
på unge mennesker der ikke ved bedre. – Men er det ikke fascinerende at 
det alt sammen bare sådan kunne forsvinde? 
 Men det er vel tidspendulerne? Troen på fremskridtet som var der i 50’erne 

 
Wilhelm Tell er bleven således ét med 
staten Schweiz, at hans billede længe 
har stået på de schweiziske frimærker. 
Han har aldrig været til; men det gør 
ham intet afbræk; han er og bliver et 
virksomt ideal, og han behersker som 
forbillede sindene. 
Det samme gælder om en skikkelse, 
der som han tilhører sagnets verden, 
men har udøvet en ganske anderledes 
gennemgribende indflydelse på euro-
pæisk og amerikansk sjæleliv. 

Sagnet om Jesus 
Georg Brandes, 1925 
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og 60’erne, forsvandt jo også. – Du har jo også selv kaldt de enkelte epoker for meta-
narrativer, har du ikke? Ligesom myterne? 
 Jo. Og der kommer så flokdyret, følelserne og myten ind i billedet 
igen: tidsånden har samme funktion. Vi spejler os i omgivelserne og deler 
deres følelser. Vi gribes af hinandens begejstring, vi tændes af de fælles idé-
er, og vi hungrer efter at være en del af en gruppe og en del af et følelses-
hav. Det krævede næsten overmenneskelig afstumpethed ikke at blive gre-
bet af østtyskernes eufori den dag i 1989, da de brød muren ned og væltede 
ud gennem Brandenburger Tor i deres pruttende Trabanter. Kicket fra fjern-
synets billeder af de dansende menneskemasser på ruinerne af Murens ide-
ologiske gasbetonsten kunne overrule en hel generations lagrede memer for 
marxistisk fordummelse. Tidens trend, tidens idealer og videnskabelige for-
klaringsmodel har mytisk funktion, på samme måde som religionerne havde 
det før. De er skabeloner vi vælger vores memer efter. 
 Og hvis memerne passer i skabelonen, så giver det samme lykkefølelse som en 
ideologi, for vi vil gerne være fuldgyldige medlemmer af flokken? Vi kan ikke leve 
uden, for vi er stenalderhjerner? 
 Det begynder at køre i ring, dette her, ikke? 
 Lidt.  
 Vi ville simpelthen ikke have overlevet ude på den afrikanske savan-
ne, hvis vi ikke havde fundet behag i at følge flokken, eller hvis vi ikke hav-
de haft det rart, når vi deltog i dens genfortælling af myterne. Derfor gør vi 
mange af de ting vi gør. Der er en naturlig forklaring. Men det rejser selv-
følgelig spørgsmålet, om vi vitterligt bare er seks eller syv milliarder følel-
sesjunkier som kan tages ved næsen med de rigtige memer? 
 Retorisk spørgsmål? 
 Retorisk spørgsmål! 
 Måske er der – takket være at alle tidspendulerne svinger på en gang 
– lige nu en mulighed for at det er så rodet, hvilket meta-narrativ man skal 
tilslutte sig, at folk rent faktisk bliver tvunget til at tænke og vælge selv-
stændigt. Der er ikke én bestemt historie med tilhørende følelser som alle 
bliver grebet af på en gang. Der er et væld af historier med et væld af følel-
ser. Sådan har det aldrig været før. Det er en helt ny situation, en helt ny 
livsomstændighed. Men er det nok? 
 Hvor stor en del af os er reelt villige til at tænke 
os om, når det kommer til vigtige politiske beslutnin-
ger? Hvor mange er i stand til at løsrive sig fra vane-
tænkningen, folkestemningen og de store meta-histo-
rier som trods alt stadig findes, og som vi går rundt 

Politikken får kun adgang til mediernes 
verden i en form, der er skræddersyet til 
denne verden. I mediernes verden frem-
står politik som teatralske dueller mel-
lem personligheder, som individuelle 
politikeres succeser eller fiaskoer, som 
en kamp mellem karakterer, motiver og 
ambitioner, som en ny (og ikke særlig 
spændende) iscenesættelse af den 
evige og uforanderlige menneskelige 
komedie. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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og fortæller os selv og hinanden? Og hvilke konsekvenser får det for vores 
evne til at løse de globale problemer som vi står over for? Ét er at man må-
ske kan forvente af folk der bruger hele deres liv på at tænke over tingene 
og har valgt at det er OK at være upopulær, at de kan komme frem til nogle 
gode løsninger og holdbare idéer. Men hvad med resten af os? Lad os bare 
kalde os selv ”pøbel” i den forbindelse. Hvad stiller demokratiet op over for 
de virkelig store udfordringer?  
 Vi er handlingslammede? 
 Eller kryber til hver vores hjørne af foragtcentrifugen, dér hvor vi fin-
der nogle der ligner os, og så sidder vi dér og gnubber os op ad hinanden 
og bilder os ind at lige netop vores udgave af den store fortælling er den rig-
tige. Vores stenalderhjerner kan slet ikke overskue de problemer vi står 
over for, og for at gøre ondt værre, søger vi alle sammen derhen, hvor vores 
følelser bliver bekræftet. 
 Farvel stabilitet, eller hvad? 
 Farvel gensidig respekt, farvel tolerance og i sidste ende farvel plura-
lisme, humanisme og retssamfund. Medmindre dem der faktisk har en form 
for overblik, anstrenger sig for at italesætte deres viden, så den giver mening 
for os. Så vi kan afkode semantikken i verden omkring os, og så vi kan finde 
fylde i den verden som så bliver fortalt. Folk skal føle at de er en del af sam-
fundet og den store historie, ellers kører centrifugen! 
 Men hvem er det så der skal italesætte alt det her? Er det politikerne? Eller 
medierne? 
 Vi prøvede jo med CPH1, men du har selv set, hvad for en snotserie 
det endte med at blive.  
 ”Pisseelendige lorteserie” erindrer jeg… 
 Det blev det virkelig! Men vi havde intentionerne om at sige noget 
vigtigt. På en forståelig måde. I mellemtiden er der kommet langt flere se-
rier og film som er ude i et lignende ærinde – amerikanske, hovedsagligt, 
men det er jo som regel dér det hele starter.  
 Men det er ikke én enkelt branche som skal lære at tale og tænke an-
derledes for sidenhen at komme ud og stoppe det hele ned i halsen på os. 
Det er jo os alle sammen der er nødt til at skifte meta-historie; meta-narra-
tiv; mytologi. 
 Til hvad? Fornuft? 
 Nu ikke skyde over målet! Voksenhed. Voksen-
heden burde vi dog i det mindste alle sammen kunne 
forholde os til i en vis grad. I hvert fald de voksne af 
os. Vi er nødt til at italesætte voksenheden og gøre 

It is a sad moment, indeed, when a 
child realizes his parents aren’t gods. 
It is just as sad when a civilization 
realizes its gods are not parents. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 
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den til vores kollektive myte. Kloden rundt. Droppe vrøvlet om Frelseren 
og Eneren som kommer og redder kastanjerne ud af ilden og bringer ro og 
orden i hønsegården. Eller at vi er bundet op i et evighedens hjul som må-
ske, måske ikke, vil lade os reinkarnere som gæs eller sætte os af, næste 
gang det kommer forbi Samsara. Vi er nødt til at fortælle hinanden at vi kan 
selv! 
 For det har vi indtil nu bildt hinanden ind at vi ikke kan? 
 Ikke alene er vi i myternes vold og kan ikke løsrive os fra dem, det er 
også nogle decideret umynddiggørende og skadelige myter vi har gået og 
fortalt hinanden. Blandt andet har de haft en tendens til kun at gøre ét dan-
nelsesideal gældende. 
 Hvordan dét? 
 Har du aldrig hørt kristne sige noget i retning 
af: ”Ih, når jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, så tænker 
jeg: ”Hvad ville Jesus have gjort?””? 
 Jeg omgås nok ikke liiiige så mange af den slags men-
nesker… 
 Nej, men de findes altså i massevis. Ét er at lære af historien og ind-
drage erfaringer fra forskellige mennesker og forskellige tider, et andet er at 
tage ét menneske fra én historisk tid og gøre dette ene menneske til evigt 
sandhedsideal. Og hvorfor mennesker i det 20. og 21. århundrede render og 
sammenligner sig med en 2.000 år gammel frafalden rabbinerstuderende i 
det nuværende Israel i stedet for at tage ansvar for deres eget liv, dét kan jeg 
kun give ét svar på: umodenhed! Det fleste af dem gør jo alligevel dét som 
Anders And ville have gjort. I islam er det det samme, der er de bare gået 
en anelse mere systematisk til værks og har gjort Muhammed til dannelses-
ideal i en sådan grad at man kan slå op og læse, hvad han ville have gjort i 
den ene eller anden situation. 
 Voksne, dannede mennesker spørger ikke, hvad 
ét dødt menneske ville have gjort. De spørger: Hvad 
vil jeg gøre? Hvad vil jeg stå inde for at gøre i den si-
tuation og det liv jeg befinder mig i? Og hvis de føler 
sig usikre, så diskuterer de problemet med deres 
medmennesker. Voksne mennesker tænker selv, og 
de holder deres valgmuligheder op i forhold til deres 
etiske normer og værdier, og hvorvidt det skader 
eller gavner dem selv og deres medmennesker på 
kort og langt sigt. – Og så opfører de sig som Anders 
And! 

Protect me from knowing what I 
don’t need to know. Protect me 
from even knowing that there are 
things to know that I don’t know. 
Protect me from knowing that I 
decided not to know about the 
things that I decided not to know 
about. Amen. 

 
”There’s another prayer that goes 
with it that’s very important,” con-
tinued the old man, ”so you’d bet-
ter jot this down, too.” 
“Okay.” 
“It goes, “Lord, lord, lord…” It’s best 
to put that bit in, just in case. You 
can never be too sure. “Lord, lord, 
lord. Protect me from the conse-
quences of the above prayer. 
Amen.” And that’s it. Most of the 
trouble people get into in live 
comes from leaving out that last 
part.” 

Mostly Harmless 
Douglas Adams 
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 Men egentlig burde de opføre sig som Andersine? 
 Det bliver det vist ikke bedre af. Og hvis vi alle sammen var Mickey 
Mouse, blev det simpelthen for kedeligt. Bedstemor And, måske. Hvis ikke 
ligefrem Rip, Rap og Rup. De virker sjovt nok til at være de mest forstan-
dige i hele Andeby. 
 Vi render altså og fylder hinanden med en masse pubertære memer 
om at lade fantasiskikkelser være dannelsesidealer. Uanset om Jesus og Mu-
hammed har levet, og vi har nogle langt mere pålidelige kilder til Muham-
med end til Jesus, så er de beretninger vi har om dem, jo netop beretninger. 
Vi har skabt dem i vores eget billede eller som en antitese til vores eget bil-
lede, og så går vi og bilder os selv ind at vi kan bruge dem som skabelon. I 
stedet for at stå til ansvar selv. Det er for nemt. Og det er udpræget puber-
tært. 
 Grunden til at det er så ”nemt”, er naturligvis at begge myter – og de 
andre religiøse myter for den sags skyld – er ledsaget af følelsesstimuleren-
de ritualer og kollektiv puls. Alle religioner har jo om noget dyrket skønhe-
den og den sublime kunstneriske udfoldelse. Den æstetiske tradition varie-
rer, men al dyrkelse af guderne har til alle tider fremkaldt det ypperligste 
menneskene kunne præstere. Tag islam, for eksempel, som har den mest 
fantastiske tradition for at dyrke skønheden og ekstasen: den har den smuk-
keste og mest inciterende recitation og musik – hvis man altså gider omstille 
sit vesteuropæiske øre og høre efter. Man kan virkelig ikke fortænke dem 
der fascineres dybt af arabisk tradition og kultur, i det. Det samme gælder 
deres storslåede arkitektur og traditionen for at tegne mønstre, de såkaldte 
arabesker; de er nærmest hypnotiserinde. Hvis man åbner sig for den isla-
miske æstetik, går det lige ind. Både musik og det visuelle udtryk går direk-
te forbi al klaroverhed og alle fornuftsmekanismer og sætter sig lige lukt i 
nogle af de dybeste følelser. Men det ændrer ikke ved at dyrkelsen af Mu-
hammed som det eneste gyldige dannelsesideal er den samme type meta-
narrativ som dyrkelsen af Jesus, og at ekstasen piller ved bevidstheden og 
obstruerer vores hårdt tilkæmpede klarovre selvrefleksion.  
 Gennem genfortællingen bekræfter vi det pubertære, men gennem 
ritualerne foretager vi ligefrem en regression tilbage til barndommen: vi 
ophæver vores klarovre hvem-jeg og træder ind i et Os, en urtilstand af 
intuition, følelsessus og læggen ansvaret fra sig. For dét har vi som menne-
sker behov for. Derfor har den religiøse æstetik til alle tider forsøgt at efter-
gøre eller reflektere den storhed og skønhed som guden eller guderne blev 
anset for at have. Det gælder både de gyldne hindu- og buddha-templer og 
de Europæiske kirker og katedraler. Gotikkens kæmpe, hvælvede bygnin-
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ger med ufattelig skøn akustik er murstenenes bidrag til at vi hver især kan 
nå oldgamle, semi-shamanistiske lag i vores bevidsthed og klaroverhed. 
Den indre rystelse som vi så oplever i det storslåede rum og den ufattelige 
akustik, er dét som præsten oppe på prædikestolen kalder Helligånden. 
 Men i virkeligheden er det bare noget hjernen selv 
skaber med arkitekturen og musikken til hjælp? 
 For vi har forfinet både musik og arkitektur 
samt de ritualer vi udfører, mens vi er der, til at have 
den effekt på os. Mem efter mem, mutation efter mutation har religionerne 
formet deres fysiske omgivelser så de vedholdt følelsen af guddommeligt 
nærvær i os og gav os oplevelsen af kontakt med kosmos. Hos jøderne hed-
der følelsen kava’nah, hvad det hedder hos hinduerne ved jeg ikke, men 
oplevelsen er universel og almenmenneskelig. For vores hjerner kommer 
det samme sted fra. Derfor vil du også opleve at, hvis du studerer de for-
skellige religioners mysticisme; kabbalaen i jødedommen, sufismen i islam 
eller de kristne esoterikere, så siger de stort set det samme, og hvad mere 
interessant er: du kan finde essensen af deres lære i Bhagavad-Gita. 
 Hinduernes hellige skrift? 
 Præcis. Det er den samme menneskehjerne al-
verdens mysticismer er udsprunget af, og det er den 
samme menneskehjerne de hver især forsøger at 
sætte i en menneskelig urtilstand. 
 Så enten skal vi ”afmontere” de følelsesmæs-
sige tricks, musikkens og den kolletive puls’ magt over os ved at blive 
klarover magten, så vi kan afvise den eller lade være at lade os bevæge, når 
vi møder ritualerne, musikken, pulsen, den ypperlige æstetik. – Eller i det 
mindste så vi er klarover at det er dét vi er i gang med, så vi kan lade være 
at gøre noget idiotisk, selvom vi lader os rive med af det.  
 Eller også skal vi udstyre vores voksne paradigme med de samme 
virkemidler. For vi er bygget til at få en vis dosis suggestion, massesugges-
tion – det er jo derfor det føles så herrefedt! – og hvis vi ikke får den, så går 
vi et sted hen og finder den, og i mangel på religion er det så sporten der 
har fået lov til at overtage. Den er bare lige så pubertær og fortæller stort set 
samme grundhistorie: ”Vi er de seje, og nu kommer vi og smadrer jer!” – og 
den er lige så barnlig: ”AaB er et tegneseriehold! Sure tæer i saftevand!” 
 Om end under ordnede forhold. 
 Men uniformeret, i ekstase, med katarsis, kollektiv puls, fjollede hatte 
og den individuelle dømmekraft reduceret til ”systemets” tjener. – Hvorfor 
er det altid en af spillerne der er idol, hvorfor aldrig en af dommerne?  

Men det ejendommelige var, at jeg 
med årene fik mere og mere interesse 
for bygningskunst. 

Min Kamp 
A. Hitler, 1925 

Even a mind that knows the path 
Can be dragged from the path: 
The senses are so unruly. 
But he controls the senses  
And recollects the mind 
And fixes it on me. 
I call him illuminated. 

Bhagavad-Gita 
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 Fornuftens og retssamfundets stemme? 
 Og hvorfor er Don Ø pludselig blevet profet?  
 Gud er stor, og Don Ø bliver ikke tegnet med bomber i klaphatten? 
 Endsige med klaphat. 
 Min grundhypotese – hvis man kan kalde den dét, blandt alle de an-
dre ”grundhypoteser” jeg efterhånden har siddet og luftet siden i mandags 
– er at vi går efter de memer som har den største følelsesmæssige effekt og 
dermed fænger bedst. Og at indtil vi tænker over det og bliver klarover at 
det er sådan det forholder sig, indtil vi reflekterer over det, så gør vi det 
stort set automatisk. Vi er simpelthen følelsesjunkier. Det er når vi føler, vi 
lever. 
 ”Senseo ergo sum”?  
 Nu vælter latinen lige pludselig ud af hende! – 
Bortset fra at det så hedder ”sentio”, og at sentio i li-
ge så høj grad betyder at mærke eller at blive klar-
over noget.  
 Du har den store latinprøve, eller hvad? Du ved 
bare alt muligt på latin! 
 Klassisksproglig student, UG i både latin og 
oldgræsk – dét finder du ikke mange tv- og reklame-
folk der har! 
 Men du læste polit? 
 Det tog 40 år og et styrt med en hest, før jeg fandt noget at bruge latin 
og oldgræsk til! Nå, men følelserne! Det er dem der styrer os. Uden dem kan 
vi ikke træffe beslutninger, og vi kan ikke mærke at vi er her. Livet giver 
ingen mening – hverken fylde eller semantik – hvis ikke følelserne er der. 
Og hvordan lever vi så mest? Ved at føle mest? 
 Ergo behovet for sensationer? 
 Oprindeligt var det ingen sag at få stillet sit daglige behov for sensa-
tioner: det var os der var mad på den afrikanske savanne, indtil vi lærte at 
tænde ild og bruge spyd. Og selv da var det sin sag at holde sig i live. For i 
virkeligheden er det jo den anden vej rundt: de farlige og følelsesmættede 
situationer må være opstået omkring vores forfædre ustandseligt, så de 
tilbagevendende følelsesmæssige sus af forskellig art har været normalsi-
tuationen. Derfor er fraværet af følelsesmæssige overraskelser ikke til at 
håndtere. Det er et menneskeligt grundvilkår at leve med en vis fare og 
usikkerhed i tilværelsen. 
 Og når det ikke er der, så bliver livet tomt? 
 Det blev ikke anderledes af at vi opfandt landbruget, håndværkene 

6.500.000.000 
følesesjunkier 

The present crisis in the world, in 
the Middle East, in Israel/Palestine, 
is not about the values of Islam. It is 
not about the mentality of the Arabs, 
as some racists claim, not at all. It is 
about the ancient struggle between 
fanaticism and pragmatism. Be-
tween fanaticism and pluralism. 
Between fanaticism and tolerance. 

How to cure a fanatic 
Amos Oz, 2002 
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og storbyerne, for så lå vi konstant i krig med hinanden. Det er i det hele 
taget først i sidste halvdel af det 20. århundrede og kun i Vesten at vi for 
alvor har indrettet os med så meget fred og fordragelighed samt effektiv 
medicin og konfliktløsning at det er lykkedes os at komme til at kede os 
langvarigt og ordentligt. 
 There’s no such thing as a free lunch? 
 Prisen for lykke og sikkerhed er kedsomhed og depression. Jeg vil 
dog ikke gå så langt som til at takke Putin, Kim Jong-Il, Ahmedinejad og 
Osama bin Laden for deres tilstedeværelse på verdensscenen, men de har 
da alligevel berøvet vores liv den totale meningsløshed.  
 Indtil videre er det ”kun” den vestlige verden 
som er – og gennem et par generationer har været – 
så privilegerede at vi for alvor har kunnet nå at op-
dage livets meningsløshed. Desuden har der været 
enkelte nedslag af eksistentiel tomhed tidligere i hi-
storien rundt omkring. Men de fleste mennesker har 
trods alt haft for travlt med at brødføde sig selv og 
deres børn og med at overleve, til at de har opdaget, 
hvor totalt idiotisk tomt livet reelt er. Men hvis samt-
lige klodens 6-7 milliarder kommer til at ligne os, 
bliver de så lige så desillusionerede og deprimerede? 
 Så kommer der gang i pillesalget?  
 Sørg for at investere i medicinalvareindustrien 
NU! – Nå nej, der er jo økonomisk depression, så må-
ske holder humøret! 
 Lige så meget som vi er byggede til at være en 
del af et fællesskab og til at være religiøse animister der forsøger at få me-
ning i tilværelsen gennem mytologi og æstetik, så er vi altså også bygget til 
at føle verden og opleve den gennem sensationer. Og er omstændighederne 
ikke til det store sus, så skaber vi det selv. Og dét forklarer immervæk en del! 
 Hvad? Krig? 
 Krig og underholdning. Både din og mine brancher inklusive! Alt lige 
fra krig til sladder, fodbold, karriereplanlægning og bungeejumping! Vi hi-
ger simpelthen efter at føle konfrontationen med verden for at kunne mær-
ke at vi er her. Ikke blot de der idioter der konstant er Rasmus Modsat, men 
os alle sammen. I bund og grund er behovet for krig og underholdning for-
mentlig en direkte fortsættelse af spædbarnets første erkendelse: forskellen 
på mig og ikke-mig. 
 Hvis vi ikke kan føle verden, kan vi heller ikke føle os selv? Og for at føle os 

Endeløs tomhed, 
sagde Prædikeren,  
endeløs tomhed, 
alt er tomhed. 
Hvad udbytte har et menneske af 
alt, hvad det slider med under 
solen?  
Slægter går og slægter kommer, og 
jorden er bestandig den samme. 
Solen står op, og solen gå rned, 
den skynder sig hjem, og dér står 
den op. 
Vinde blæser mod syd, den drejer 
og går mod nord, den drejer og 
drejer, og vinden bliver ved at 
dreje. 
Alle bække løber ud i havet, og 
havet bliver ikke fudlt; dér, hvor 
bækkene løber ud, bliver de ved at 
løbe ud. 
alt, hvad der bliver sagt, udmatter, 
ingen liver færdig med at tale, øjet 
mættes ikke af at se, øret fylds 
ikke af at høre. 

Prædikerens bog 1:1-6 
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selv er vi nødt til at skabe fjendskaber og modbilleder? Vi er nødt til at… hvad? 
Konfrontere os med verden? Eller direkte sparke ud efter den? 
 Dét kan man vel godt kalde fodbold.  
 Se på de helte vi vælger: Vælger vi vores helte for at få tilfredsstillet 
vores behov for sensation, eller vælger vi vores helte på grund af deres fan-
tastiske resultater som kommer menneskeheden og de sultne børn til gode? 
Hvor mange Nobelpris-tagere tror du hænger rundt omkring på alverdens 
teenageværelser, sammenlignet med Paris Hilton og Bradgelina?  
 Én til en milliard? 
 Det kræver næppe Nobelprisen i matematik at regne dét ud! 
 Vi fortæller ikke de myter vi har behov for at høre, men de myter vi 
kan forstå. Vi fortæller de historier der giver mening; dem hvis semantik vi 
fatter. Dem der giver os én på opleveren! Ikke nødvendigvis dem det er vig-
tige for vores liv at fortælle. Uanset, hvor fantastisk teknologi vi opfinder, så 
opsøger vi dét der giver et følelsesmæssigt kick og mening for et stenalder-
menneske. Og i virkeligheden er der to parallelle udviklinger i gang:  
 På den ene side giver mobiltelefoner og netforbindelser os mulighed 
for at være sammenfiltret med de helt nære relationer konstant, og vi behø-
ver kun at engagere os følelsesmæssigt i de mennesker der ligner os og som 
vi kender i forvejen, for de er inden for rækkevidde hele tiden. 
 På den anden side er vi mobile konstant, og derfor bliver vores eneste 
”større” fælles referencerammer i forhold til de folk vi fysisk omgiver os 
med, de globale kendisser.  
 Mellemniveauet forsvinder? Det bliver det helt næ-
re, nærmest intime, og så det totalt fjerne; nogle menne-
sker vi aldrig nogensinde kommer til at møde? 
 For ikke at sige: det navlepillende og det uop-
nåelige. Vores sladder- og sensationshunger kan ikke 
tilfredsstilles på nærsamfundsniveau, for der er ingen 
der bliver der længe nok til at vi kan nå at lære deres 
særheder ordentligt at kende. I stedet bliver sladde-
ren totalnær eller international. I hele den vestlige verden er hungeren efter 
snaskede detaljer om Paris og Bradgelina lige umættelig. Det samme gælder 
gruhistorierne som den forsvundne Madeleine og de indespærrede piger i 
Østrig. Den slags historier går lige ind i vores hjerner og siger ”Slurp! for en 
lækkerbisken!”. De rammer lige ned i vores frygt og behov for at rykke sam-
men og skabe fællesskaber mod en grufuld verden rundt omkring os. Og 
historierne om diverse medieludere pirrer vores behov for at tage afstand 
fra dårlig smag, samtidig med at vores lystcenter og liderlighed bliver pirret 

The co-called ”closely knit communi-
ties” of yore were, as we can now see, 
brought into being and kept alive by the 
gap between the nearly instantaneous 
communication inside the small-scale 
community (the size of which as de-
termined by the innate qualities of 
“wetware”, and thus confined to the 
natural limits of human sight, hearing 
and memoring capacity) and the enorm-
ity of time and expense needed to pass 
information between localities. (…) 
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af de smukke mennesker – samt, formentlig, en eller anden forventet skade-
fryd, den dag det går ned ad bakke for dem, og det viser sig at de er lige så 
sølle og underlagt skæbnens grumme ironi som os selv. For det er den slags 
historier vi er bygget til at fortælle. 
 Men hvad sker der, når så væsentlig en del af 
vores sociale behov som lige netop sladderen i højere 
og højere grad kommer til at handle om mennesker 
som vi aldrig nogensinde kommer til at møde, eller 
foregår i mikroskopiske cirkler der slet ikke lukker sig 
op? I gamle dage gjaldt sladderen folk i lokalsamfun-
det – og ve de arme stakler som sladderen gik ud over! 
– men det vedrørte os alle sammen, og vi var virkelig 
i nære relationer med de mennesker som vi beskæftigede os med, og som vi 
i øvrigt interagerede med, når ting skulle ordnes i fællesskab i byen, hvis for 
eksempel kirken eller skolen skulle sættes i stand. 
 Det er vi ikke mere? 
 Ikke os alle sammen, i hvert fald. Og det bliver 
formentlig færre og færre, i takt med at vi hele tiden 
flytter rundt. Der er simpelthen ikke nogen fælles be-
kendte at sladre om! 
 For ingen af os bliver længe nok det samme sted, til at vi kan lære hinanden 
og vores hemmeligheder at kende? 
 Men vi er jo stadig mennesker, så vi sladrer om 
dem der berører os følelsesmæssigt.  
 Spørgsmålet er så, hvis vi på den ene side kan 
være i konstant kontakt med de mennesker som virkelig betyder noget for 
os, og vi på den anden side – for overhovedet at have en fælles reference-
ramme med fremmede mennesker – er nødt til at lede efter globale histo-
rier, hvor stort og sensationelt skal noget så efterhånden være, for at vi gi-
der interessere os for det? Bliver det udelukkende interessant at labbe den 
”store” sladder i sig? Hvad sker der med den ”lille” eller den nære sladder? 
Jo mindre område vi bevæger os rundt i, jo mindre der sker omkring os i 
vores dagligdag, desto mindre krusninger behøver der jo at være på vand-
overfladen, før man opdager at der sker noget. Jo større verden vi henter 
vores sladder fra, jo mere der sker, desto større sensationer skal der til, for 
at de trænger igennem mediestøjen og når frem til os. – Det er selvfølgelig 
både godt og skidt at der skal større ting til at fange vores interesse. Provin-
siel moral har sjældent gavnet nogen.  
 Men det flytter nogle grænser for, hvilken form for interesse vi viser 

The widely eulogized ”interactivity” of 
the new media is a gross exaggeration; 
one should rather speak of ”an inter-
active one-way medium”. Contrary to 
what academics, themselves members 
of the new global elite, tend to believe, 
the Internet and Web are not for anyone 
and unlikely to ever become open to 
universal use. Even those who get ac-
cess are allowed to make their choices 
within the frame set by the suppliers, 
who invite them “to spend time and 
money choosing between and in the 
numerous packages they offer”. 

As for the rest, left with the network of 
satellite or cable television with not as 
much as a pretention to symmetry 
between the two sides of the screen – 
pure and unalloyed watching is their lot. 
And what is it that they watch? 

The many watch the few. The few who 
are watched are the celebrities.  

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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de mennesker som rent faktisk omgiver os. Hvis vi ikke får stabile netværk 
– Facebook og sms’er tæller ikke! – med folk som vi rent faktisk render fy-
sisk ind i og tilbringer tid sammen med, så er der dels noget fundamentalt 
menneskeligt som går tabt, og dels kommer det til at kræve ”værre og vær-
re” skandaler, for at vi kan hamle op med den iscenesatte sladder som vi 
bliver madet med af medierne.  
 Den nære virkelighed bliver for kedelig, simpelthen? 
 Plus at det er for nemt udelukkende at bruge tid på dem vi allerede 
kender i forvejen. – Hvad gør medierne for at holde salgstallet oppe og in-
teressen ved lige? 
 Går efter større og større sensationer? Det er nødt til at blive værre og værre, 
før der er nogen der gider interessere sig for noget som helst? 
 Det er i hvert fald en fare. For der er så stort udbud at vælge imellem, 
og de virkelige mennesker omkring os er til sammenligning hverken kendte 
eller interessante nok til at kunne hamle op med den medieskabte virkelighed. 
 Hvis det er sensationerne – virkelig de slemme sensationer – der 
sælger, og vi kun får de historier der sælger, så kommer medierne til at 
virke som en falsk prisme for, hvordan verden reelt ser ud. For 
katastroferne kommer til at fylde mere i mediebilledet, end de reelt fylder i 
verden. 
 Vi får de nyheder vi har bedt om, ikke et reelt billede af dét der faktisk er sket, 
og i sidste ende sidder vi med fjernbetjeningen til verden i hånden? 
 Og hvis ikke verden underholder os, så slukker vi for den! – Hvad 
tror du havde størst seertal: Da George W. Bush orienterede nationen om 
tilfangetagelsen af Saddam Hussein, eller det docusoap-afsnit der blev 
sendt på en anden kanal samtidigt, hvor Paris Hilton forsøger at overleve 
på en bondegård? 
 Det er dét der hedder en ”no brainer” på engelsk, ikke? 
 I bogstaveligste forstand! Det samme er vist 
statsministerfruens deltagelse i Vild med Dans! – Læg 
i øvrigt mærke til, hvordan dansen udelukkende fik 
adgang til sendefladen, da den: ét, blev lanceret som 
en konkurrence, hvor nogen kan vinde og andre kan 
tabe og blive smidt ud; to, involverede nogle kendte 
mennesker som vi sladrer om i forvejen. Og hvad der 
desuden er interessant: konceptets definition af ”kva-
litet” er konformitet. De bedste dansere er dem der er 
bedst til at fylde en danseskabelon ud. ”Standarddans” hedder det ligefrem. 
Kvaliteten består ikke i at fortælle eller præstere noget originalt. 

UNDERHOLD MIG!!! 
Aldrig behövde de frukta att hos sin 
redaktör törna på några hårdnackade 
meningar i saker och ting, ty alla hans 
politiska, sociala, kyrkliga och ekono-
miska åsikter kunde sammanfattas i 
den enda kärnpunkten, vilken gav hela 
hans offentliga karaktär dess egen-
domliga prägel och som han formule-
rade så här: ”människan måste dricka 
vin til middan”. 

Det nya riket 
August Strindberg, 1920 
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 Men at passe ind i en skabelon. 
 Orange kugle i lilla hul. Der er ikke noget at sige til at vi keder os 
røven ud af bukserne. 
 Spørgsmålet er så, hvor langt vi er villige til at gå i jagten på de sen-
sationer der skal til for at føle tilværelsen, så vi oplever at livet giver en form 
for mening? I takt med at hverdagen bliver tryggere og tryggere, skal der så 
større og større sensationer til at kompensere for det? Og I takt med at un-
derholdningsindustrien står på spring for at udfylde tomrummet og skabe 
større og større følelser for at tilfredsstille os – men inden for stadig mere 
stylede og forudsigelige rammer – skal der så også større og større kick til 
fra virkeligheden, for at virkeligheden overhovedet kan mærkes? 
 Vi bliver forvænte? – Underholdningsindustrien er i virkeligheden en følel-
sesindustri? 
 Også i dén grad! Dét den reelt producerer, er adrenalin, dopamin, 
oxytocin og endorfin. 
 Der er fire måder at mærke at man har fart på: acceleration, skarpe 
sving, opbremsning og når man støder ind i noget. Opbremsning synes de 
færreste er ret sjovt, men de skarpe sving og accellerationen, så har du in-
gredienserne til en rutsjebane som folk er villige til at betale for. Problemet 
er bare at virkeligheden ikke kører på skinner som er lagt ud i forvejen, og 
derfor er der en overhængende fare for at brase ind i noget. Men dét giver 
selvfølgelig også bare et kick. Indtil det slår os ihjel. 
 Tørklædedebatten handler i virkeligheden slet ikke om tørklæder, den handler 
om kedsomhed og om at støde ind i noget? 
 Hvorfor tror du ellers den forsvinder, hver gang dræbersneglene duk-
ker op? 
 Men det handler jo ikke kun om den virkelige verden, det handler i 
lige så høj grad om den iscenesatte verden; den vi godt er klarover, er under-
holdning. Er der overhovedet grænser for, hvor langt vi vil gå for at komme 
til at mærke noget? For et par år siden var ”chok-chique”-moden på vej, 
men så blev verden alligevel så truende at det gik i sig selv igen. 
 Benneton’s flygtninge-reklamer?  
 ”Prada-Meinhof” var der nogen der talte om: t-shirts med Bader-Mein-
hof-medlemmer og terrorkult som 70’er-retroens ultimative kitch-fænomen 
på aftentasken. Fotomodeller med skudhuller. Hvor ufarlig skal verden væ-
re, før vi får bin Laden som logo på vores 1200-kroners t-shirts og ser fran-
ske cat-walk-modeller iført sexede gevandter i form af selvmordsbombe-
bælter skødesløst om maven og etnisk tørklæde om hovedet? 
 Et andet eksempel er Rumæniens plan fra 2001 om at åbne en Dracula  
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temapark. Den historiske Grev Dracula var en volds-
tyran som også er kendt under navnet ”Vlad Dracul 
Pælespidderen”, fordi han i rigt tal spiddede sine 
fjender levende på pæle. Så blev pælen rejst, mens de 
stadig var i live, og så kunne de hænge der til skræk 
og advarsel for de forbipasserende.  
 Er det blot et spørgsmål om tid og dårlig hukom-
melse, inden nogen kommer og foreslår ”Amazing 
Auschwitz Land”? 
 Hvis kvalme er en af de følelser som vi har lyst til at 
betale for! 
 Af forskellige årsager blev Dracula Land ikke 
til noget, blandt andet fordi draculamyten – altså vam-
pyrdelen af historien, Bram Stokers historie som har 
gjort Grev Dracula kendt – viste sig at tilhøre et ame-
rikansk filmselskab, og kan man ikke regne med folks 
anstændighed og almindelig god smag, så kan man i 
det mindste regne med Hollywoods advokater.  
 Til gengæld er der et torturmuseum i London. Ikke blot fremstiller 
det torturmetodernes historie, det bliver også formidlet med gysereffekter 
og saftige historier for hele familien! Jeg blev selv dårlig af at være der. En 
familie var der med tre børn. Den mindste skreg, og faderen morede sig 
over det og syntes han var en tøsedreng. 
 Hvor går grænsen? Hvor intenst har vi behov for at dyrke andre men-
neskers lidelse for selv at mærke at vi findes? I hvor høj grad har vi behov 
for at påføre andre smerte og elendighed for at mærke at vi selv lever? 
 Et andet eksempel er de computerspil som bliver mere og mere livag-
tige og udbreder flere og flere voldelige memer; praksiser som ville nedbry-
de ethvert samfund eller medmenneskeligt forhold uden for computeren. I 
hvor høj grad kan børn tåle at vokse op med den form for løbende stimula-
tion af deres hjerner? Det er jo ikke ”bare” en ”passiv” iagttagelse af folk 
der bliver skudt på film, det er aktiv deltagelse i et spil, hvor målet er at for-
nedre andre spillere – drab er vel også en art fornedrelse. Er det underhold-
ende? Ja, absolut? Ved børn og unge at det bare er fiktion? For det flestes 
vedkommende, ja. Bygger det nye synaptiske potentialer i deres hjerner, 
aktiverer det spejlneuroner, involverer det en masse handlinger som nor-
malt ville være grænseoverskridende? Ja, det gør det. Flytter det vores 
grænser gennem at programmere vores hjerner? Hm? 
 Ja? 

 

At a cost of £30 million and billed 
as "the world's first terror park", 
Dracula Land is due to open in 
Transylvania next year, allowing 
tourists to sample, among other 
ghoulish delights, blood-red candy-
floss and garlic-flavoured ice cream. 

http://www.telegraph.co.uk 
Sept. 9th 2001 

His method of torture was a horse 
attached to each of the victim's legs as 
a sharpened stake was gradually 
forced into the body. The end of the 
stake was usually oiled, and care was 
taken that the stake not be too sharp; 
else the victim might die too rapidly 
from shock. Another interpretation of 
this said impalement was along stick 
was inserted to the victim's private part 
and will come out of his/her mouth. 
Normally the stake was inserted into 
the body through the anus and was 
often forced through the body until it 
emerged from the mouth.  

http://en.wikipedia.org 
/wiki/Vlad_III_the_Impaler 
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 Er det en tilfældighed, mon, at amerikanerne 
har oplevet den ene skolemassakre efter den anden? 
– Det var et ledende spørgsmål, dét kan vi vist hurtigt 
blive enige om. Men er det ikke værd at tænke over? 
Tyskerne har haft deres egen skolemassakre, det sam-
me har finnerne, og vi havde også én i mindre om-
fang i Århus for nogle år siden. I Sverige havde de 
Lasermanden i begyndelsen af 90’erne som gik rundt 
og skød indvandrere. I Washington DC kørte to mænd 
rundt i en specialindrettet bil med en riffel og holdt hele byen som gidsler i 
ugevis. Folk er alle dage gået amok og har slået konen eller børnene ihjel i 
affekt, men ligefrem iscenesatte massemord med grundig planlægning og 
måneders forberedelse inklusive afskedsbreve eller afskedsvideoer, hvor 
det med al tydelighed fremgår at de har visualiseret forbrydelsen igen og 
igen og kørt fantasien på deres indre biograf? 
 Hvis børn og unge tillige dopes med psykofarmaka for at kunne leve 
op til en række bestemte sociale normer, i stedet for at lære normerne og 
begå sig ”på egen hånd”, lærer de så overhovedet, hvad ”virkeligheden” er, 
og hvordan man omgås den? Eller vil de gå på jagt – i bogstaveligste for-
stand – efter større og større sus i en verden som giver mindre og mindre 
mening, for at opveje medicinering og manglende sociale og psykiske fær-
digheder? For eksempel evnen til selv at finde noget meningsfuldt at fore-
tage sig, hvis man keder sig, eller de færdigheder som kræves for at løse en 
konflikt? 
 Står verden en dag over for en atommagt med en generation af unge menne-
sker som gennem hele deres opvækst har fået deres største følelsesmæssige kicks ved 
at spille krigsspil i dopet tilstand? 
 Ikke bare de unge mennesker, men hele den generation som sidder på 
magten om 10-15 år. Krigen i Irak bliver allerede nu udkæmpet nærmest 
som et computerspil med indlagte elementer af virkelighed. Tankførerne 
hører høj rockmusik i hovedtelefonerne mens de skyder, fortropperne er 
robotter, og præcisionsbombningerne fjernstyres fra bunkere langt væk fra 
dér, hvor tingene foregår. Soldaterne tilhører den generation som er vokset 
op med Playstation og methylphenidat. Cyberkrigen er så småt gået i gang, 
og den eneste årsag til at det ikke har vakt ramaskrig i hele vores del af 
verden er at overgangen mellem ”normal” krig og cyberkrig er fuzzy. Det 
kommer snigende, og en dag står vi bare over for fjernstyrede soldater som 
ikke ejer samvittighed eller frygt, og som desuden er både stærkere, hurti-
gere og større end os selv, for det er de enten medicineret eller genetisk ma-

 

”Du har ett ljus på din jacka”, sa 
David förvånat til Bruck och vände 
sig snett bakåt för att se varifrån 
ljusstrålen kom. I samme ögonblick 
hörde han ett dovt klickande ljud. 
Samtidigt högg det till i höger höft. 
Först gjorde det inte speciellt ont, det 
kändes ungefär som när man 
sträcker en tidigare ouppvärmd 
muskel och David stod förvånad 
kvar, mitt på stigen. 

Lasermannen 
Gellert Tamas, 2002 
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nipuleret til at være. Eller også er de simpelthen robotter. En anden årsag til 
det udeblevne ramaskrig er naturligvis at vi ikke får lov til at se krigens 
amerikanske ofre. Medie- og underholdningskrigen kører for fuld hammer, 
og vi får kun dét at se som hjælper seertallene, så der kan blive solgt nogle 
reklamer, og krigen kan fortsætte. 
 Og vi labber det i os? 
 For der er blevet komponeret både underlægningsmusik og stærk 
grafik der som en anden religion går lige forbi vores klarovre fornuft og ind 
i vores stenalderhjerner og får os til at sidde klistret til skærmen for at følge 
med i føljetonen. – Nu er lige netop Irakkrigen så efterhånden ved at være 
så meget af et morads at selv jingler og grafik ikke kan holde seertallene og 
underholdningsværdien oppe, men så kommer der andre krige som kan få 
flotte farver og taktfast trommehvirvelmusik. 
 Så ”hvorfor gør vi de ting vi gør?” – fordi det sælger reklamer, når det er 
pakket rigtigt ind? 
 Og fordi det føles fedt, når vi begejstres, hader, kæmper, foragter, 
frygter, gyser, brænder og føler! Stort set uanset, hvad vi føler. For selv den 
elendigste følelse kan vendes til had og styrke, bare vi er mange nok! 
 Desværre er det så godt som umuligt at fremstille eller videregive 
memer som opfordrer til kærlighed og stabile løsninger, uden at man kom-
mer til at ligne en komplet idiot – man kan simpelthen ikke elske og være 
sej på samme tid. Hvilket er et seriøst problem i en teenagerkultur. I en 
voksenkultur er der i det mindste håb. 
 Voksne mennesker kan godt elske og være seje på samme tid? 
 Voksne mennesker behøver ikke at være seje. De er jo voksne. Des-
uden har de deres børn at tænke på, og kan ikke bare rende rundt og jagte 
det ene kick efter det andet. 
 Men dels bliver hver generation jo sat i verden 
lige så forudsætningsløs som den forrige, og det ta-
ger tid at blive voksen – også selvom kulturen itale-
sætter voksenheden som kulturbærende ideal – dels 
er der jo altså også lige den udfordring at det samlede 
memplex for kulturen er så komplekst efterhånden at 
det bliver vanskeligere og vanskeligere overhovedet 
at få et overblik eller føle sig inkluderet fuldt og helt i 
kulturen. 
 Kompleksiteten stiger eksponentielt? 
 Og vores hjerner er holdt op med at følge med. Flynn-effekten har nå-
et sin grænse. 

Kompleksitetens 
svøbe og memerne 

In addition to bing a cognitive 
scientist, I am also a concerned 
citizen of the United States, deeply 
loyal to its progressive democratic 
ideals. Those ideals are currently 
being threatened. 

The Political Mind 
George Lakoff, 2008 
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 At den memetiske kompleksitet stiger uden for vores hoveder, samti-
dig med at vi har nået den øvre grænse for, hvad vi kan kapere, betyder alt 
andet lige at forskellen i kompleksitet mellem de memplexer vi har lagret, 
og de memplexer vi er nødt til at forholde os til, stiger eksponentielt. Man 
kan også sige det på en anden måde: graden af overlappende memplexer 
mellem den enkelte hjerne og den fælles kultur falder eksponentielt. – Og 
hvad sker der, når der er kompleksitetsubalancer mellem memplexer?  
 Så risikerer de at eksplodere med et brag.  
 Medmindre vi tager trykket gradvist. 
 Hvordan skulle man gøre dét? En chip i nakken? Eller anden kunstig pro-
grammering af hjernen? 
 Eller måske eksploderer hovedet bare. Ikke fysisk, naturligvis, men i 
vold, druk og stoffer. Individet vil føle sig alt mere fremmedgjort, og hvad 
gør folk der føler sig fremmedgjorte? 
 Vold og stoffer som du siger? Depression? Eller de slutter sig sammen i de 
subkulturer som du nævnte på et tidspunkt?  
 Ikke alene lever vi i dét jeg kalder teenageepoken, vi dyrker også ung-
dommen som ideal i sig selv. Det vil sige at visdommen, modenheden og 
eftertanken har ringe kår. Samtidig er Jeget altid i sin vorden. Et usikkert 
hvem-jeg med en række pubertære idealer har vanskeligt ved at erkende og 
anerkende den konstante omskiftelighed som verden nu og i fremtiden 
kræver. Den har ikke den indre soliditet og velafprøvede sammenhæng som 
kan håndtere at Jeget og dannelsen er en konstant proces, et flow eller et 
flux, og derfor vil det forsøge at tvinge sine omgivelser til at matche dét 
memplex som det selv bærer.  
 Det pubertære hvem-jeg? 
 Vi har formentlig altid forsøgt at indrette verden efter den virkelighed 
vi har i hovedet. – Katedralerne og moskeerne har vi ligefrem bygget, så de 
forstærkede vores subjektive oplevelser af urmenneskelige bevidsthedstil-
stande. At forme omgivelserne, så de stemmer overens med vores forestil-
ling om dem, kan som regel lade sig nogenlunde gøre, når alle er produkt af 
den samme kultur, og kulturen er produkt af de samme mennesker, så de er 
et produkt af hinanden, og når udviklingen foregår tilstrækkeligt langsomt 
til at individerne kan nå at udvikle sig i takt med kulturen. Men når ekspo-
nentialiteten i kulturens konstant øgede kompleksitet støder sammen med 
vores hjerners kapacitet, så har vi balladen. – Siger jeg, uden at have meget 
andet end fire dages sludder og vrøvl at have det i. 
 Du er generelt ikke bange for at gå ud på tynd is? 
 Nej, det er skønt! Man mærker at man lever, når isen knager under 
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ens fødder! Men man løber selvfølgelig samtidig risikoen for at ryge igen-
nem på et tidspunkt. Så lad os ikke desto mindre fortsætte ad samme spor! 
 Erfaring går forud for erkendelse, så meget ved vi. Men hvad betyder 
dét så, når semantikken og dermed erfaringen udebliver, og der slet ikke 
kan komme nogen sammenhængede og meningsgivende erkendelse ud af 
memerne omkring os? Jo, vi ser kun dét vi har forudsætningerne for at se, 
forstår kun dét vi har forudsætningerne for at forstå, og løser kun de pro-
blemer vi har forudsætningerne for at løse. Vi kan kun analysere og hånd-
tere dét vi har memer til at analysere og håndtere, og med eksponentielt 
stigende forskel på de memer og memplexer vi har til rådighed i knolden, 
og så de memer og memplexer som kulturen kræver at vi håndterer, så er 
det ikke kun mig der er på tynd is, så er det os alle sammen! 
 Hvilket så, ganske rigtigt, bringer os frem til 
subkulturerne, for de er vores eneste mulighed for at 
finde fællesskaber som vi forstår. Og som tilfredsstil-
ler vores pubertære behov for at omgive os med folk 
der tænker og handler fuldstændigt ligesom os selv. 
Men fællesskabernes problem bliver så at de hver især 
lukker sig om sig selv og lægger sig ét sted i foragt-
centrifugen og suuuuuger sig fast dér og kun dér! Og dermed er de selv 
med til at gøre det samlede samfund endnu mere fragmenteret og kom-
plekst. 
 Subkulturerne er Homo sapiens’ sidste desperate forsøg på ikke at gå hen og 
blive Homo liquens? 
 Hvis de enkelte fællesskaber ikke kan acceptere andre kulturer og 
subkulturer, så ja. Men alene ved deres eksistens er de selv med til at øge 
kompleksiteten i alverdens memplexer. 
 Vi kan simpelthen ikke lade være med at øge kompleksiteten? 
 En del af den generelle proces for at øge kompleksiteten er strukturel 
dybde, det vil sige øget specialisering, og det er jo præcis dét som en sub-
kultur er udtryk for. – Og gudskelov for vores muligheder for selv at vælge, 
hvilke grupper vi har lyst til at tilhøre! Men for at centrifugen ikke skal be-
gynde at køre hele samfundet i smadder, så kræver det jo at alle grupper 
insisterer på stadig at være en aktiv del af det store samfund. De er alle 
sammen nødt til at kræve af sig selv at de er voksne og i stand til at leve 
side om side med deres modsætning; at de hver især insisterer på at være 
en del af samfundet.  
 Hvis den øgede specialisering og strukturelle dybde bliver ensbety-
dende med øget isolation og afvisning af overkulturen, og hvis overkultu-

Subkulturer og 
memplexer 

Was häuftig gemint is, wenn nach ”Glück” 
gefragt wird, is eigenlich “Sinn”. Glück 
kann ein Ersatzbegriff für Sinn sein. Es ist 
die Frage nach dem Sinn, die moderne 
Menschen in wachsendem Maße umtreibt. 

Glück 
Wilhelm Schmid, 2007 
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ren i sig selv propper os med sensationelle følelsesmemer, så vil vi også se 
stadig mere demagogiske subkulturer.  
 Både på grund af specialiseringen og det pubertære, og på grund af afstand-
tagen til overkulturen? 
 Og for at trænge igennem støjniveauet, simpelthen. Når antallet af øv-
rige inputs stiger, vil det kræve stærkere og stærkere virkemidler for at få 
effekt, og selv radikale synspunkter vil virke appellerende på stadig flere 
mennesker.  
 Fordi de samtidig er simplificerede? 
 Som netop kan være bagsiden af specialiseringen: alt det vanskelige, 
alle nuancerne er skåret væk. Både fra den enkelte subkultur, fordi den kon-
centrerer sig så meget om sit eget og ønsker at være ”ren” og ”ægte” og fra 
alt dét der er udenom. Nuancerne øger kompleksiteten, og det var netop 
den man forsøgte at undgå. Og hvis dét er tilfældet, så betyder det at der 
ikke nødvendigvis længere er tale om små subkulturer. Det rummer poten-
tialet til massebevægelser, for der bliver eksponentielt stigende flere af os 
som ikke kan håndtere den komplekse overkultur. Og hvad enten ét eller 
flere af de simple memplexer vinder momentum, og det bliver til én eller to 
massebevægelser, eller der forbliver en mængde af dem, så vil de i stigende 
grad ikke kunne være i stue med hinanden. – Var det din morbror og tante 
der var kommunister? 
 Og som ikke kunne være i stue med VS’ere? Ja. 
 Bandevold, trance dance, reclaim the streets, rave parties, swinger- og 
fettish-sexklubber, selvtægtsdyrkende dyrerettighedsaktivister, nynazister, 
militante muslimer, muslim-mobbende læserbrevsskribenter og debattører, 
hooligans, autonome, religiøse grupper, newage, private virksomheder, mær-
kevarer, græsrodsbevægelser, fastfood-kæder, rockerbander og tilhængere 
af Christiania og Ungdomshuset er blot begyndelsen. Memplexet styrer mod 
øget diversifikation og kompleksitet. Både i samfundet som helhed og inde 
vores hoveder, men i vores hoveder vil det på et tidspunkt nå en grænse.  
 På grund af hjernens kapacitet – eller mangel på samme? 
 Og vores helt basale behov for at høre til. Risikoen er at jo mere kom-
plekst og omskifteligt samfundet bliver, desto mere fastlåste bliver subkul-
turerne. Simpelthen fordi vi har et behov for at have noget at klamre os til, 
og dét vi klamrer os til, må helst ikke være alt for meget i bevægelse eller 
forandring. 
 Hvis vi altså ikke tilslutter os nogle helt generelle og almengyldige 
principper for tolerance og pluralisme, så ryger vi i totterne på hinanden. 
Hvis vi ikke alle sammen insisterer på at midten i foragtcentrifugen skal 
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fungere! Humanismen, retssamfundet, demokratiet er nødt til at være et 
klarovert, fælles projekt. Ellers kommer pluralismen og subkulturerne til at 
splitte samfundet ad, med den kompleksitet som er under opbygning. 
 De hundredtusindvis af mennesker i Danmark 
og resten af Europa som er hunderædde for islam har 
– og nu citerer du mig ikke ude af kontekst! – absolut 
noget at have deres frygt i! Der er både en idiotisk fløj 
i islam som er ualmindeligt højrøstet, og en stor mu-
slimsk minoritet, hvoraf en del ikke har den fjerneste 
motivation til at blive aktive samfundsborgere i et 
post-senmoderne sekulært samfund. Det er bare ikke 
enestående for islam. – Der er jo også en idiotisk fløj i 
det danske samfund som er ualmindeligt højrøstet, 
og en stor del af dem har kastet sig over diverse blogs 
og internetsiders debatfora. Af og til får man ligefrem 
det indtryk at det er alle dem der er så utålelige at de 
ikke kan holde på et arbejde, som har hele dagen til 
at sidde og dreje internetdebatten i en decideret xenofobisk-stupid retning. 
 De af dem som ikke står nede i spillehallen og opholder sig i cyberspace via 
spillemaskinerne? 
 Og det giver et fordrejet billede af, hvordan holdningerne til diverse 
politiske spørgsmål reelt er i samfundet, hvis det kun er alle dem med tid i 
overskud som er synlige i debatten. Specielt fordi der ikke er nogen redak-
tørfunktion på nettet som kan balancere, hvad der bliver publiceret. 
 Afvisningen af pluralismen og demokratiet er et generelt problem for 
alle førmoderne subkulturer som ikke kan acceptere videnskabelig kritik, 
andre sandheder end deres egen og postmodernismens ironi og forkastelse 
af alle meta-narrativer. Og for alle bærere af de førmoderne memer, de 
mennesker som ikke har memerne til at erfare, erkende, forstå og håndtere 
de memplexer som postmodernismen er udtryk for og som de bor og lever 
midt i, er der kun ét sted at gå hen: den førmoderne subkultur. En hvilken 
som helst dårligt uddannet gruppe med et andet sprog og en religion der 
ikke kan håndtere moderniteten, postmodernismen og ironien, ville reagere 
fuldstændigt lige så frustreret og desperat som en lidt for stor del af den 
muslimske verden er ved at gøre. Det islamistiske skrækscenarie der bliver 
malet frem af diverse islamofober – igen: du citerer mig ikke ude af kon-
tekst – kan sagtens gå hen og blive en reel trussel, hvis vi ikke får skabt et 
fælles mål for et fælles samfund. I vores eget samfund og globalt set. 
 At grønlænderne både i Danmark og i Grønland i stort tal har grebet 

 

Modernitet og 
memplexer 

Weber tried to define the differences 
between Europe’s religious organi-
zations, in passages that sound as if he 
is analyzing the present-day religious 
realities of global North and South. 
Churches, in Weber’s view, are formal 
bodies that intellectualize religious 
teachings and restrain emotionalism in 
their services. They offer believers a 
formal liturgy and set prayers, in ways 
that portray the devine as remote from 
daily life. Sects, by contrast, are overtly 
emotional and spontaneous, and en-
courage individual mystical experi-
ence; they tend toward fundamental-
ism, while shunning the intellect as a 
possible source of danger. 

The Next Christendom 
Philip Jenkins, 2002 
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til flasken og har vendt deres jagtvåben mod hinanden, taler vi jo sjovt nok 
aldrig om. Teknisk set er de fleste grønlændere døbt og dermed kristne, 
men deres virkelighed har sine rødder i den grønlandske jægersamlerkul-
tur, og det er den virkelighed der ikke passer sammen med moderniteten. 
Rabiate jøder og kristne er ikke på samme måde koblet af den økonomiske 
udvikling som grønlændere og en meget stor del af muslimerne er, men de 
er da lige så voldelige som desperate muslimer. IRA er mig bekendt kristne. 
Det samme er ETA. 
 Du siger at konflikten i virkeligheden ligger mellem det førmoderne og mo-
derniteten? Og især postmoderniteten? Det er slet ikke religionens navn eller ind-
hold der har betydning? 
 For 200 år siden var det københavnerne der 
kastede sig over byens jødiske indbyggere, smadrede 
ruderne i deres butikker og raserede indholdet. Gan-
ske betænksomt valgte de at gøre det, aftenen inden 
H.C. Andersen ankom til hovedstaden, så det kom 
med i hans erindringer. 
 Selvfølgelig tager den konkrete reaktion farve 
af dét memplex den repræsenterer, men smerten, den 
indre konflikt, verdensbilledet som smuldrer, depressionen, frustrationen 
og aggressionen er den samme. For dét som det helt grundlæggende drejer 
sig om, er at folk oplever at deres knudepunktsmemer er uanvendelige i det 
store samfund de opholder sig i. Dét der betyder allermest for dem, dét som 
får hele deres liv til at give mening, får allerhøjst et skuldertræk med på ve-
jen af majoriteten i samfundet, hvis ikke ligefrem hån, spot og latterliggørel-
se. Det ville være dybt underligt, hvis det ikke gjorde ondt! 
 Dertil kommer at pubertets-jeget har et iboende behov for bekræftel-
se. Det gælder både majoriteten og minoriteterne, og det sker bedst enten 
ved konfrontation med sin modpart eller ved at pådutte andre sine memer. 
– Her kan man så sige at kristendommen og islam har det særligt svært, 
fordi de indbygget i sig har memerne om at alle andre også skal have de 
samme memer. Det er faktisk et af begge religioners knudepunktsmemer. 
Den monoteistiske Gud vil have gudemonopol! Og fordi vi har skabt ham i 
vores eget billede – ifølge hvilket han så har skabt os – og vi har koblet ham 
med Aristoteles, så bliver ”én Gud” også til ”én udlægning af Gud”.  
 Hvis de andre subkulturer ikke skal falde i samme hul, og hvis over-
kulturen i de enkelte lande heller ikke skal udvikle sig til rabiat nationalis-
me, så er vi nødt til målrettet at opdatere Aristoteles og acceptere dét eller 
de både-og’er som vi talte om i går. Men det kommer til at gøre ondt. For 

Aftenen før jeg kom, var just udbrudt 
den såkaldte ”Jødefejde”, der da 
strakte sig gjennem flere af Europas 
Lande; hele Byen var i Bevægelse, stor 
Menneskestimmel paa Gaderne; dog al 
den Larm og Tummel overraskede mig 
ikke, den svarede just til det Røre, jeg 
havde tænkt mig, der altid maatte 
være i Kjøbenhavn, men Verdens Stad. 

Mit livs eventyr 
H.C. Andersen, 4. september 1819 
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det er netop mange af subkulturernes styrke at der ifølge dem selv kun er ét 
memplex, nemlig deres eget, som er sandt. Så længe vi er teenagere i en sta-
dig mere komplex verden, hvor subkulturerne på aristotelisk vis definerer 
sig som en modsætning til overkulturen, minoriteterne som modsætninger 
til majoriteten, og de enkelte nationaliteter definerer sig som modsætning til 
det globale, så er der lagt i kakkelovnen til konfrontation. 
 Plus at minoriteterne vel også definerer sig som modsætninger til hinanden?
 Absolut! 
 Du sagde at subkulturerne bliver mere og mere primitive, gjorde du ikke? 
 Jeg forsøgte netop at undgå ordet ”primitiv”, men det er ofte i subkul-
turerne vi forsøger at finde tilbage til urkulturen, ja. Som modreaktion til 
den etablerede kultur, overkulturen, bliver subkulturerne mere og mere ur-
kulturelle og appellerer til vores indre stenaldermand. Derfor bliver virke-
midlerne grovere, det kultiske får en større rolle, og følelserne kommer i 
centrum. ”Hvis det føles rigtig, er det sandt.” 
 Kan du huske at vi talte om lodrette og vandrette replikatorstrategier 
i tirsdags og i går? – Eller vertikale og horisontale? Gener og memer? 
 Generne kopieres og videreføres fra generation til 
generation, vertikalt. Memerne kopieres mellem menne-
sker, horisontalt. – Havde vi ikke en tegning? 
 Jo. Man kunne også sige at gener kopieres over 
tid, memer i tiden. 
 Her. – Og så kunne bakterier også udveksle DNA 
med hinanden i tiden, og forældre kan overføre deres memer 
til børnene over tid, så dét også bliver vertikalt; lodret. 
 Men generelt har gener og memer forskellige 
strategier. 
 Derfor er generne stabile, mens memerne er mere u-
stabile, fordi de kan blande sig på kryds og tværs. 
 Og så er det alligevel en forkert beskrivelse, for de store memplexer, 
de virkelig kulturbærende memplexer – sprog, religion og overkulturen i 
det enkelte land eller geografiske område – er jo også lodrette memplexer. 
De er i den grad noget børnene får fra deres forældre, og som hænger ved 
generation efter generation. De forandrer sig mere over tid, end vi som 
regel er villige til at vedkende os, men grundsubstansen i dem, de virkelig 
vigtige memer; dét som vi må antage udgør de memetisk-synaptiske knu-
depunkter i vores hjerner, overføres jo også fra forældre til børn. De er ver-
tikale. Eller har været det indtil nu. 
 For nu bliver de alle horisontale? 

Vertikale og 
horisontale 
memplexer 
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 Dét som nemlig er globaliseringens konsekvens og Homo liquens’ 
grundvilkår, er at også de lodrette memplexer bliver vandrette. Pudsigt nok 
samtidig med at vi udvikler genteknologien til også at blive det. Alt, både 
gener og memer, kan pludselig udveksles, kopieres og videreføres i tiden, 
ikke blot over tid. Det hele bliver i den grad flydende!  
 Det er måske ligefrem grænserne mellem memer og gener der ophæves? 
 Hvis generne er manipuleret memetisk, ja, så er grænsen mellem me-
er og gener ophævet. Og måske kan vi endda ad genetisk vej pille ved folks 
hjerner, så de foretrækker visse memer frem for andre. 
 Så er det bare nemerne vi ikke kan pille ved? 
 Det er jo så spørgsmålet. 
 Men grunden til at jeg bringer det op, er at jeg ser subkulturerne som 
en modreaktion til kompleksiteten. Om end de jo netop i sig selv udgør en 
forøgelse af kompleksiteten, fordi de både skaber co-evolutionær diversitet 
og strukturel dybde i ekstrem grad. Subkulturerne er både et eksempel på 
at det hele flyder og bliver horisontalt, fordi folk henter memer på kryds og 
tværs af eksisterende memplexer, og de er et forsøg på at skabe noget af-
grænset, vertikalt i en verden, hvor alle memer og memplexer er gået hen 
og blevet horisontale. 
 Folk vil gerne have noget at give til deres børn? 
 Det tror jeg såmænd ikke engang de fleste tæn-
ker på. Man ønsker sig blot en identitet, et tilhørsfor-
hold og et personligt memplex som kan gå nogenlun-
de sammenhængende og uforandret gennem tiden. 
Men under de gældende vilkår med udveksling af 
alle slags memer i alle sammenhænge, så er dét en 
illusion.  
 Jeg ser med andre ord subkulturerne som et 
desperat forsøg på at bevare vertikaliteten, og det 
gælder alt fra religiøs og politisk radikalisme til køb 
af mærkevarer. Det gælder om at have nogle memer, 
symboler, ritualer, samværdsformer og samtaleemner som løber gennem 
livet. Om det så bare er samværet om at bruge penge; det eneste ritual som 
er stort set identisk kloden rundt. Nogle steder prutter man om prisen, an-
dre steder er den slags dybt uhøfligt, men alt i alt, så er handel et spørgsmål 
om at bytte en vare for en betaling. I verdens største kirke hedder bønsfor-
men penge. 
 Hvis forbrugerisme er et globalt fænomen som vi alle sammen praktiserer, 
kan det vel dårligt kaldes en subkultur? 

Tilbageerobringen af 
sammenhængen 

What is a free choice for some descends 
as cruel fate upon others. And since 
those “others” tend to grow unstoppably 
in numbers and sink ever deeper into 
despair born of a prospectless exist-
ence, one will be well advised to speak 
of “globalization”, and to define it most-
ly as the process of the concentration of 
capital, finance and all other resources 
of choice and effective action, but also 
– perhaps above all – of the concentra-
tion of freedom to move and to act (two 
freedoms which for all practical pur-
poses have become synonymous). 

Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 Nej, og derfor grupperer vi os i forskellige kon-
sumentgrupper. Derfor køber du dine bøffer i Irma, 
og Charlotte køber sine i Føtex. Eller Aldi. 
 Fidusen ved alle de ekstra ”values” som mær-
kevarerne har klistret på deres i øvrigt ret ordinære 
produkter, er at de giver illusionen om at man deltager i en af de store 
historier, i noget blivende. Køb en færdig identitet hos Prada, IKEA, Nike, 
Apple, Hugo Boss, Armani, Rolex, Volkswagen eller Disney. Det er fikse 
løsningspakker for ”de pæne mennesker” som hverken agter at deponere 
deres frie vilje i en religion eller har fantasi til at stikke ud på nogen måde. 
De vil hellere gå på udsalg i Illum’s og få sig en identitet og et tilhørsforhold 
uden at tænke for meget over det eller forholde sig til for mange ting og me-
mer på en gang. Når Homo liquens Plus rejser til Filippinerne, Ukraine, 
Cairo, København, Johannesburg, Equador, Rio, Stockholm, Laos, Istanbul, 
Kinshasa, Miami, Indien, Napoli, Reykjavik, Østrig og Varde, så giver det 
tryghed at genfinde Louis Vouitton, Burberry’s, McDonald’s, Benetton, 
Starbucks, Hard Rock Café, Gucci, Ray Ban og Chanel som har indrettet 
hver deres butik nøjagtigt ligesom derhjemme. Mærket, brandet bliver et 
substitut for et vertikalt memplex som går gennem hele livet og skaber 
tryghed. De tror det er et image, anseelse, et armbåndsur eller medlemskab 
i en æstetisk klub de køber, alle disse rejsende mennesker, men i virkelighe-
den køber de tryghed. En tryghed som mennesket inderst inde ikke kan 
leve uden, men som Homo liquens Plus ville kvie sig ved at indrømme 
manglede. For man er jo for den frie bevægelighed og individuel frihed! 
Men mærkevarerne er det senmoderne succesmenneskes garanti for konti-
nuitet og samhørighed i en evigt omskiftelig verden. Mens de gør alle andre 
til Homo liquens Minus, forsøger Plusserne selv at opretholde deres indre 
sammenhængskraft gennem logomania. Forbrugerismen og homogeni-
seringen af forbrugerismen er ”de pæne menneskers” modreaktion til al 
den vandrette memspredning og øgede kompleksitet. – Eller hvad, frøken 
livsstilsjournalist: Er det ikke tryghed og identitet hun skriver om? Er shop-
ping ikke den nye religion med templer og memetisk ensretning kloden 
rundt? 
 Livsfyld i et lodret hul? 
 Dét kan man vist roligt kalde det! Præsten taler 
fra glittet papir, og menigheden labber dogmerne i 
sig og går straks hen og køber syndsforladelse og nye 
sko. 
 Det er vist første gang, nogen har kaldt mig teolog! 

 

Sidst, men ikke mindst har forbrugets 
etablering som brændpunktet og tumle-
pladsen for den individuelle frihed 
medført, at kapitalismens fremtid ser 
mere sikker ud end nogensinde før. Det 
bliver nemmere at udøve social kontrol. 

Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 

The economy is plummeting, the 
planet could burn to a crisp, and war 
has just broken out – again. Believe it 
or not though, people around the 
globe are happier today on average 
than they were 25 years ago. The 
secret seems to be a combination of 
rising economic prosperity, democracy 
and social liberalisation. (…) 
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 Men ve den arme synder som kommer til at ønske sig en keramik-
skildpadde i stedet for et sæt dogmetro japanske spisepinde med tilhørende 
dækkeservietter! 
 Jeg er i det mindste en tolerant præst som gik ud og købte skildpadden! 
 Ja, man må om ikke andet rose dig for dit øku-
meniske sindelag!  
 Er suset ved at bruge penge og købe sig til en 
æstetisk identitet som vennerne kan beundre, blot de 
såkaldte samfundsstøtters svar på gadevold? 
 Gadevold?! 
 Der var engang, hvor man faktisk kunne se forskel på alverdens stor-
byer. Man kunne sågar se forskel på provinsbyerne. Der var nemlig lokale 
forretningsdrivende som satte deres individuelle præg på gadebilledet. I 
København var der Crome & Goldschmidt, Daells Varehus, Daells Bolig-
hus, Bing & Grøndal, Geismer, Brødrene Andersen, Aulin, Paludans Bog-
handel, W.Ø. Larsen, Den Permanente – ret ironisk! – Jordbærkælderen. 
Men de er væk. Der er ikke skyggen af lokalkolorit tilbage.  
 I storbyerne er der Prada, Gucci, Louis Vouitton, Rolex, Hugo Boss, 
B&O, RayBan, Bodum, Samsonite, Starbucks og McDonald’s. I provinsen er 
der Din Tøjmand, Netto, Blockbuster, Fona, Matas, Fætter BR, Kentucky 
Fried Chicken og McDonald’s. Og dér, hvor man kunne have haft udsigt 
over naturen, ligger IKEA, Toys’Я’Us, Punkt 1, Dynelarsen og McDonald’s.   
 Damernes Magasin versus Skjerns? 
 Hvis den form for ensretning og totalhomoge-
nisering af vores bymiljøer ikke er gadevold, så ved 
jeg ikke hvad det er! 
 Og politikerne kæmper på samme galej. Hele 
”kulturkampen” er jo én lang kamp for at holde de 
lodrette memplexer lodrette! Ikke noget horisontalt 
indvandrersmuds på vores kultur, tak! Hvis tilflyttere 
ønsker at praktisere deres memer, så kan de værsgo 
gøre det inden døre! Og hvis de ikke makker ret, så må vi sende kontrollø-
rer ud og sikre os at de taler dansk med deres børn derhjemme, så vi får 
wired deres hjerner rigtigt fra starten, og de ikke begynder i skolen med 
knudepunkter der afviger fra dét vi arvede fra Grundtvig og Morten Korch. 
 Nationalismen er lige så meget en kamp for lodret tilbageerobring? 
 Fundamentalisme af enhver art er Homo liquens Minus’ desperate 
modreaktion til den vandrette spredning af de ellers traditionelt lodrette 
memplexer. Når domstolene i Texas læser Biblen som Fanden læser, nå ja, 

It turns out that even though more 
people report being very happy, far 
fewer are satisfied with their life. Is this 
the first sign of “affluenza” – the con-
sumer-driven ennui that some say is 
plaguing the west? 

If you’re happy and you know it… 
New Scientist, 30 August 2008 

Det er vores opfattelse, at kontrol er 
mere integreret i sociale relationer end 
tidligere, og at denne kontrol, til trods 
for at den ikke antager ubehagelige, 
endsige brutale former, er mere omfat-
tende end før, således at selv ”flugtfor-
søg” fra rutinen og den forudsigelige 
arbejdsverden til hobbyer, ferier, fanta-
sier osv. som regel har karakter af fær-
digpakkede løsninger med tilhørende 
manuskripter. 

 Citat i Frihed 
Zygmunt Bauman, 1988 
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Biblen og baserer deres dødsdomme på tekststeder i Det gamle Testamente, 
når ortodokse jøder ikke kan løsrive sig fra tanken om et guddommenligt 
defineret Israel baseret på samme tekst, når herboende muslimer synes at 
Osama bin Laden er en fjing-fjong fyr, og når danske præster i strikketrøje 
og fornuftige sko udspyr at kun kristne mennesker er rigtigt danske, så er 
det alt sammen modreaktioner til kompleksiteten, den horisontale spred-
ning af alle memer og Homo liquens i det hele taget. Ønskerne om ensret-
ning er desperate skrig på sammenhæng i tilværelsen og kontrol over egen 
livssituation. Uanset om det er shopping med Diners Gold-kortet eller hun-
geren efter at flyve i Mohammed Attas fodspor. Og spørgsmålet er selvføl-
gelig, hvad dét gør ved foragtcentrifugen. – Hvad siger frøkenen? 
 Spinnnnnn! 
 Hvis vi ikke bruger et hjørne af vores stenalderhjerner til at ville hin-
anden, også selvom vi har forskellige memer, så kommer den til at køre 
fuldstændigt ud af kontrol. 
 Farvel tryghed og frihed? Farvel frie valg af memer og memplexer? 
 Det kommer virkelig til at kræve en aktiv villen og en aktiv indsats at 
få de mange memplexer til at eksistere side om side, både lokalt og globalt. 
Og det kræver de både-og’er som vi talte om i går.  
 Men ikke mindst kommer det til at kræve vo-
res alle sammens aktive engagement.  
 I forskelligheden? 
 De der 90 procent som efter din overbevisning hellere vil have et lille 
stykke jord og blande sig uden om politik, er ikke dem der kan få det her til 
at fungere.  
 Hvis vi alle sammen lod være at blande os i noget som helst, ville det vel fun-
gere meget godt? 
 Ja, men vi kommer aldrig op på 100 procent; der vil altid være nogen 
der blander sig i, hvad andre går og laver. Vi ville jo dø, hvis ingen blande-
de sig i noget som helst. Alt liv er interaktion, og menneskenes liv er ingen 
undtagelse! Spørgsmålet er så, hvor langt ned procenten for politisk og 
medmenneskelig ligegyldighed kan komme, og hvordan den aktive del af 
samfundsborgerne får skabt fællesskaber på tværs af memplexerne.  
 På den ene side kommer Homo liquens – både Plusser og Minusser – 
til at skifte deres memer ud løbende i løbet af livet. Uanset hvor mange 
Louis Vouitton-tasker Homo liquens Plus køber, så er deres memer lige så 
flydende som alle andres. De har dog et minimum af valgmuligheder. Det 
er mere, end hvad Minusserne har. Vi kommer aldrig igen til at leve som 
den ”samme” person livet ud.  

Homo liquens og 
vertikaliteten 
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 På den anden side er det jo alligevel nødvendigt at vi hver især ople-
ver en vis konsistens og sammenhæng i vores personlighed. Der er nødt til 
at være én eller anden vertikal rød tråd som går igennem det hele, gennem 
hele livet. Eller som, hvis den skiftes ud undervejs, i det mindste får bundet 
en ordentlig knude til den forrige tråd. 
 Ellers knækker livet over? 
 Meget billedligt, men ja. Og dét er vi både nødt til og på vej til at 
finde nye meta-narrativer for at kunne håndtere. De tre overordnede bud 
som jeg har, er voksenheden og både-og’erne, samt at vi vinker farvel til 
Messias; giver ham et los i røven, og selv påtager os ansvaret. Både indivi-
duelt og i fællesskab. 
 Vores hang til dominerende alfahanner er simpelthen ikke et voksent sam-
fund værdigt? 
 Nej, det er faktisk ret pinligt! Derfor er vi nødt 
til at træde i karakter som samfundsborgere. Det er ik-
ke bare noget vi kan overlade til politikerne. Uanset 
om vi ligger hjemme på sofaen, når der er valg, eller 
vi rent faktisk dukker op. Vi er nødt til at få dét der 
på engelsk hedder ”civil society” til at fungere.  
 Lokalsamfundet? 
 Globalsamfundet, kontinentalsamfundet, na-
tionalsamfundet og lokalsamfundet. Muligvis i om-
vendte rækkefølge, men allerhelst alle fire på en gang. 
Dét hverdagssamfund, hvor vi står i øjenhøjde med hinanden, selvom vi 
praktiserer forskellige memer; alt dét vi ikke kan overlade til politikerne, 
men er nødt til selv at påtage os ansvaret for at få gjort, fordi vi selv står 
midt i det.  
 I det hele taget er det jo umenneskelige krav vi stiller til vores politi-
kere. Det kan slet ikke lade sig gøre for et menneske at leve op til de krav 
som teenagerkulturen stiller til en folkevalgt politiker i dag, og jeg ved ikke, 
hvorfor i alverden nogen går rundt og tror at det er muligt. Muligvis er det 
den barnlige hang til at lægge ansvaret fra sig og overlade det til Messias 
som gør sig gældende. Men det holder bare ikke. 
 Ikke alene skal de se rimeligt godt ud og være fulde af friske bemærk-
ninger, de skal også have den tjekkede frisure og være sjove i en politisk 
debat. Samtidig forventer vi at de har de faglige kompetencer til at overskue 
nogle problemstillinger som er umenneskeligt komplekse, og altid træffe de 
rigtige beslutninger – også på langt sigt. Desuden skal de altid handle kor-
rekt, selv under stress, de skal leve 100 procent moralsk og må hverken bol-

De pubertære krav 
til politik 

Med chefsämne menas något mycket 
obestämt; ibland menas en person, 
som för det första har ett fördelaktigt 
utseende och stark skäggväxt, är 
fullmålig, det vill säga håller minst sex 
fot, har råd att bära verkets uniform, 
äger en eller ett par utländska ordnar, 
så att han kan visas i deputation på 
slottet, har ett namn, som icke slutar 
på son eller berg eller lund, med ett 
ord är en presentabel karl. 

Det nye riket 
August Strindberg, 1920 
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le ved siden af, have rod i bilagene eller bruge deres ministerbiler til svinke-
ærinder. Vi forventer også en pletfri fortid, og at de i øvrigt er sociale, jovi-
ale og omgængelige. Oven i alt dét skal de så også være i stand til at spille 
det politiske spil, bage rævekager og kunne manipulere folk til at handle så 
deres politiske agenda lykkes. Men først og fremmest skal de være 
underholdende! Ve den arme politiker som ikke er underholdende! 
 Glem alt om mediokrati, det er entertainokrati vi vil have! 
 JA! Giv os en rask lille krig og nogle slibrige skandaler vi kan forstå! 
Katastrofer og konflikter som der er gode billeder og grafikpotentiale i! Dét 
vil vi have! Så har vi nemlig noget at snakke om i kantinen som rigtigt kan 
ruske op i vores følelser, så vi mærker at vi lever! Ikke alt det der snørklede 
snak om klimaet og ligeløn, og hvor meget miljø der skal være tilbage til 
vores børnebørn, eller om der skal være lavere moms på sunde fødevarer. 
Underhold os NU! 
 Men stiller det ikke nogle enorme krav til os som mennesker? 
 JO! Men det er netop demokratiets og det åbne samfunds forbandelse: 
alle er nødt til at ville det og deltage aktivt i det! Ellers er det der ikke! Det 
er synergieffekten igen: én vælger skaber ikke noget demokrati! Men sum-
men af aktive vælgere som uddanner sig, tager ansvar, debatterer, forhand-
ler, lytter og arbejder i fællesskab på at få samfundet til at fungere, giver de-
mokrati. Giver frihed, lighed, velstand, tryghed, pluralisme, humanisme og 
et stabilt retssamfund med lighed for loven og beskyttelse mod overgreb. 
Uanset hvem du er. Hvis du gerne vil kunne sove trygt i din seng om nat-
ten, uanset hvilken slags musik du hører, uanset hvilke bøger og blade du 
læser, hvilke websites du besøger, hvem du i øvrigt omgås med, og hvad du 
i øvrigt har tænkt dig at stille dig op på Rådhuspladsen og agitere for i en 
lovligt anmeldt demonstration, så er du nødt til at gå ind i det aktive samar-
bejde om fællesskabet. Det er et både-og. Din individuelle frihed hænger 
sammen med fællesskabets evne og vilje til at lade dig have den frihed, og 
efter fire dages snak om hvem, hvad og hvordan mennesket er, så burde det 
med al beklagelig tydelighed stå lysende klart, at hvis man ikke vil have 
voldelige mennesker på nakken, fordi man gerne selv vil bestemme over sit 
liv, så er man nødt til at være sammen med andre om at skabe rammerne 
for ens egen personlige frihed. Det er et paradoks. Et både-og af frihed og 
ufrihed.  
 Der er nødt til at være et samfund jeg kan udeleve 
min frihed i. 
 Det eneste alternativ er at en psykopat og hans 
præsteskab sætter sig i toppen af det hele og putter 

Hvis vi ikke bliver 
voksne 

Most people would rather die than 
think; in fact they do so. 

Bertrand Russel 
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psykofarmaka i drikkevandet, sætter en nanóchip i hjernen på dig, overvå-
ger dig med kameraer døgnet rundt, genmanipulerer dine børn, program-
merer dine lyster og din hukommelse, befolker verden med lydige robotter 
og i øvrigt keder sin egen røv i laser i toppen af pyramiden, fordi der ikke er 
to mennesker tilbage der ikke ligner hinanden som to dråber vand.  
 Du sidder ikke alene med fjernbetjeningen til verden i hånden, frøken 
Tenna Elvira Rasmussen, du sidder også med beslutningen om, hvorvidt 
den skal vendes mod dig selv. Og når den først bliver dét, så sidder du til-
bage uden nogen adgang til at trykke på knapperne længere, overhovedet. 
 Den konformitet og ”gadevold” du lige talte om; alle de ens butikker kloden 
rundt… 
 Ja? 
 Trækker du en lige linje mellem den udvikling… 
 Mm? 
 …og fascismen og nazismen i 30’erne? 
 I sidste ende gør jeg. Middelklassen er garanten for ethvert demokra-
ti. Underklassen er for fattig til at interessere sig for politisk magt, overklas-
sen er ikke interesseret i at give den fra sig. Middelklassen er den demokra-
tiske rygrad. De får hjulene i samfundet til at køre rundt, og det er dem der 
skaber merværdien – for nu at blive i et memplex du kender. Det er dem 
der sørger for at der er penge for samfundet at arbejde med. 
 Men i og med at middelklassen er garanten og rygraden, så er det og-
så middelklassen der kan få demokratiet til at kollapse, den dag magelighed 
og udestuer bliver vigtigere for dem end politisk indflydelse og samfunds-
mæssigt engagement. Og når deres velbjergede, børnehave-vat-indpakkede, 
snotforkælede børn i løbet af deres bedste voksenalder så oven i købet hel-
ler ikke gider involvere sig, fordi de skal være åh så kreative og skrabe 
60.000 kroner hjem om måneden – hver! – for at have råd til dét som en vis 
frøken livsfyldjournalisten går og skriver om, og fordi vi har bildt hinanden 
ind at børn partout skal ”gå til noget” samtlige eftermiddage og aftner i 
ugen, og at det nødvendigvis må være deres forældre der kører dem til og 
fra, for de får da i hvert fald ikke lært selv at færdes i trafikken!, så er det 
demokratiske projekt blevet frarøvet sin rygrad. 
 Det vi ser i øjeblikket, er en middelklasse og en 
”kreativ klasse” som har glemt, hvorfor den blev mid-
delklasse og kreativ – for ikke at sige middel kreativ. 
Men grunden til at den blev middelklasse og kreativ 
klasse, er udelukkende at den var sultne og arbejdere og bønder for 100 år 
siden og derfor lagde et stykke politisk arbejde i at få samfundet til at fun-

Wem können Menschen mit einen 
Übermaß an Geld und Besitz noch 
vertrauen? 

Glück 
Wilhelm Schmid, 2007 
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gere til alles bedste. Nu er den så blevet så velnæret at den har glemt sin 
egen motivation for at skabe et samfund, hvor alle har mulighed for at blive 
en aktiv del af middelklassen. Den er blevet forædt og selvfed! Og uanset 
om opsvinget var fortsat, eller krisen begynder at kradse, og friværdien 
skrumper ind, så er middelklassen blevet så ræd om alle de kuglegriller og 
fladskærme som den har nået at rage til sig, at den hellere vil have overvåg-
ning, udelukning af fremmedelementer, skattenedsættelser og fred og ro til 
at gå og klippe indersiden af ligusterhækken, end den vil tænke sig om og 
se på, hvad det er for en verden der er ved at udvikle sig. Men den der hel-
lere vil frådse end tænke, kommer det til at gå ilde! 
 Teknologisk, økonomisk og politisk er vi ved at 
lave det perfekte setup til det ultimative totalitære 
samfund, hvor der kun er en herskerklasse og en sla-
vekaste og robotter derindimellem. Takket være en 
yderst arbejdsom, men intellektuelt og eksistentielt 
doven middelklasse.  
 Medmindre den bliver voksen og engageret? 
 Sagde frøken Prada-støvle, som er fed med de 
fede på fyrre, og som tilhører en generation der er 
blevet puslet i hoved og røv siden vuggestuen, uden 
nogen sinde at ville engagere sig i noget som helst der ikke pyntede på en 
caffè latte. 
 Du er så led! – Var det ikke dig selv der kørte rundt i sportsvogn og lavede 
reklamefilm da du var 40? 
 Sgu ikke i sportsvognen! 
 Du ved godt, hvad jeg mener! Der er jo ikke nogen generation der er bedre 
eller værre end nogen andre. Alle I gamle revolutionære røvhuller, I var jo bare 
medlem af jeres egen massebevægelse! 
 Hov-hov! Jeg var ikke revolutionær! Jeg var reaktionær! Og det har 
jeg altid været! 
 Du er yndig, er du! – Jeg skal i øvrigt snart gå. Ikke fordi du mobber mig 
med min latte, men jeg skal hente Thomas på vejen. 
 Hvor lang tid har du? 
 En halv time, hvis jeg strækker den. 
 Du bliver ikke og spiser etablissementets fremragende dinér? 
 Er det ikke nu, så? – Er der meget mere vi skal nå i dag? 
 Ikke, hvis du kommer igen i morgen. 
 Og kører dig hjem? 
 Ja. – Det vi har tilbage, passer lige med tre stykker smørrebrød! 

Globalization has given more opportun-
ities for the extremely wealthy to make 
money more quickly. These individuals 
have utilized the latest technology to 
move large sums of money around the 
globe extremely quickly and speculate 
ever more efficiently. 
Unfortunately the technology makes no 
impact on the lives of the world poor. In 
fact, globalization is a paradox: while it 
is very beneficial to a very few, it leaves 
out or marginalizes two-thirds of the 
world’s population.  

Quoted in Globalization 
Zygmunt Bauman, 1998 
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 OK, jeg går ned og henter. – Skal du have saftevand eller vand til maden? 
 Ligner jeg én der drikker saftevand!? 
 I forgårs hældte du det i potteplanten, så da lignede du ikke én… 
 Se du bare og smut ned efter to tallerkener, så rydder jeg bordet 
imens. 
 OK. 
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∆ΙΑΨΑΛΜΑΤΑ  XXII 
 
 
 
 
Den dag politikerne vækker større latter end komikerne... 
Ak. 
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 Så er der dyrlægens natmad, hønsesalat og… pålægschokolademadder til to! 
 På rugbrød eller franskbrød? 
 Franskbrød. 
 Sidste torsdag kunne man vælge mellem chokolademadder på rug-
brød og franskbrød med figenpålæg. Dét kan man eddermame ikke byde 
psykisk syge mennesker! 
 Torsdag er festdag på smørrebrødsfadet, eller hvad? 
 Et eller andet skal de vel more sig med i køkkenet.  
 Her, kniv og serviet. 
 Tak. 
 Så hvad mangler vi? – Og hvad skal vi i morgen? 
 I morgen skal vi se på, hvad vi kan stille op med det hele. Hvis vi la-
der stå til, ser det ikke godt ud. Men problemet er at hver gang vi har for-
søgt os med de ”rigtige” løsninger, hver gang vi tænkte ”Nu er den der! Vi 
har fundet den rigtige ideologi og det rigtige system!”… 
 Så gik det lige så galt? 
 Så hvad skal vi så stille op? Dét skal vi tale om i morgen. Og så bliver 
vi også nødt til at vente med vores femten hypoteser til i morgen. Selvom 
jeg havde håbet at vi kunne nå dem i dag. – Men inden du smutter, så kan 
vi lige nå at gøre mit ”Hvorfor?” færdigt. 
 Hvorfor gør vi de ting vi gør? 
 Vi er da kommet ret godt rundt om spørgsmå-
let, ikke? 
 Det må man da sige. – Så hvad er der mere? 
 Dét der giver mening. Hvad er det så egentlig 
der giver os lysten til at fortsætte på kloden Jorden, 
hver morgen når vi vågner? Trods idiotien, trods bøvlet, trods alle de andre 
fjolser som hele tiden forpester ens liv. Hvorfor er det – summa summarum 
– nok alligevel værd at være menneske? 
 ”Selvopretholdelsens hvorfor”? 
 Hvis det hele bare er memer og gener, hvor de bedste replikatorer 
overlever gennem at bygge de mest komplekse netværk som passer bedst til 
omgivelserne, så kan det jo synes en anelse futilt. 
 Men alle de ting som vi talte om i formiddags, de giver jo mening! 
 Så meget desto større ”mirakel” at det hele udspringer af nogle mole-
kylers reproduktion, mutation og selektion; en ustoppelig proces på vej 
mod øget co-evolutionær diversitet og strukturel dybde. – Skrev du dem 
ned, de ting der giver mening? 

OK, så hvorfor, så? 
Wo aber Sinn erfahrbar wird, ist Glück 
die Folge, und auf der Erfahrung einer 
Fülle von Sinn beruht vor allem das Glück 
der Fülle. 

Glück 
Wilhelm Schmid, 2008 
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 Bladre-bladre… Det er eddermame noget af en stak notater jeg har fået på de 
her fire dage! 
 Det er imponerende at du er blevet ved! 
 ”Arbejdsskade”! – Her: ”Spejling og mening” har jeg skrevet som det første.  
 Og det betyder? 
 At vores spejlneuroner giver os en slags kropslig oplevelse af dét vi ser om-
kring os? 
 Spjelneuronerne sætter os i stand til at erfare verden på en måde, så 
vores krops erfaringer med verden kan føre til erkendelse. Erfaring går for-
ud for erkendelse, og spejlneuronerne spiller en rolle her. – Hvad mere? 
 Hvilken ”mening” er det overhovedet vi taler om? Der talte vi om semantik, 
semiotik, mening og memer, og så om livsfylde. – Kanongod hønsesalat! 
 Efter de fandt et mærke med hønsekød i, blev det faktisk til at spise. – 
Og hvad sagde vi om livsfylden? 
 At der var forskel på livsfylde og livsfyld. 
 Er det ikke et sjovt sammentræf at ”livsfyld” er intetkøn, mens ”livs-
fylde” er fælleskøn? 
 Du har ikke også opfundet en selvrefleksiv grammatik, vel? 
 Nej, jeg synes bare lige det var et sjovt tilfælde. – Hvad sagde vi om 
livsfylden? 
 At eksistentiel tomhed er antitesen, og med til den eksistentielle tomhed hører 
blandt andet uoverskuelighed i ens livssituation, eller hvis der ikke er proportion i 
vores oplevelser og følelser i forhold til, hvad vi kan drage semantik ud af. Afmagt 
giver også eksistentiel tomhed. 
 Og livsfylden? 
 Der skal være sammenhæng i den måde, vi oplever livet og verden. Naturen 
er vigtig. Det er vigtigt at have et tilhørsforhold til andre mennesker og grupper af 
mennesker. Det er også vigtigt at føle at man gør nytte; at andre ikke synes at man 
er overflødig. Kærlighed og forståelse – både at modtage kærlighed og blive forstået 
og at elske andre og forstå dem. Altså forstå dem på et højere plan, vel? Det er vel 
ikke nok bare at kunne drage semantik ud af, hvad de går rundt og siger? 
 Sandt. At forstå, hvorfor andre tænker og handler som de gør, så man 
kan finde ud af at omgås dem og dele oplevelser med hinanden. Hvis an-
dres motiver og følelser virker absurde på én, så bliver relationen også falsk 
eller tom, eller bare ligegyldig. – Hvad mere? 
 Det er faktisk ret komplekst at være menneske, hva’? 
 Hvis livet skal give mening i form af livsfylde, så ja. Specielt i takt 
med at vi gør vores samfund mere og mere komplekse og forventer mere og 
mere af os selv og hinanden, og samtidig med at vores computere bliver 

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


© Lene Andersen, oktober 2019, andersen@andersenske.dk 
Find altid seneste udgave på www.baade-og.dk  

391 

kvikkere og kvikkere, og vi skal forholde os til mere og mere kompleks in-
formation. For jægersamlerne var det formentlig ikke noget problem at føle 
sig hjemme i livet. 
 Det kom med Playstation, overvægten og socialstaten? 
 There’s no such thing… 
 Og hvis der er, så æder vi den bare og bliver ulykkelige og mister livsfylden? 
 Sagde hun med kæften fuld af gratis hønsesalat! – Hvad har du ellers 
skrevet ned? 
 Problemer. Det er nødvendigt at have modgang for 
at… ja, for at det skal give livsfylde, men hvad er det 
egentlig problemerne gør? 
 De får dig til at vokse som menneske. Du kom-
mer ud over nogle af dine grænser og lærer at se dig 
selv i et nyt og mere komplekst lys. Du finder også 
ud af, hvad der virkelig betyder noget for dig, når du 
er nødt til at træffe vanskelige valg. Problemer er en del af din dannelses-
proces, fordi du tvinges til at tage dig selv og dit liv alvorligt, og dét liv du 
har taget alvorligt, er langt mere meningsfuldt. Måske får man også luget 
ud i bekendtskabskredsen, så der kun er dem tilbage man virkelig kan reg-
ne med, og som man kan tale med vigtige ting om. De rigtige venner. – Og? 
 ”Passende sensationer” står der her. Vi skal opleve noget, vi skal have mod-
gang og medgang, kærlighed og had, men det må ikke blive for ekstremt? 
 Ikke for lang tid ad gangen, i hvert fald. Selvfølgelig skal vi opleve den 
totale forelskelse og den store lykkerus en gang imellem, men hvis vi gik 
rundt i ekstase hele tiden, eller vi på den anden side befandt os i årelang de-
pression eller uden lysglimt i en trist dagligdag, så ville livet jo også miste 
sin rigdom. Det er variationen der gør livet værd at opleve, også når det 
gælder følelserne. Det ”passende” handler også om at man er på bølgelæng-
de med sine omgivelser. Hvis man er den eneste som oplever stor eufori 
ved en begivenhed, eller som bliver ubærligt ked af det i forskellige situa-
tioner, så er man jo også uden for et fællesskab, og dét kan også gå hen og 
blive tomt. – Hvad ellers? 
 Håb og drømme. Minder og en slags sammenhængende fortælling om ens 
eget liv. Man skal både kunne se frem og tilbage med en vis… ”fortrøstning”? 
 Udmærket ord! – Og? 
 Der skal være en stor historie; et meta-narrativ som jeg kan sætte min egen 
historie ind i. – Eller flere, vel?  
 Sandt. 
 Og så skal der være ”åndelighed”, sagde du. – Mente du religion? 

Ja, er livet først ordnet i den fuld-
komne stat, så vil der ikke mere være 
noget motiv tilbage overhovedet til 
digtningen, og der ville alene være de 
tilbagestående mennesker, der ønske-
de sig digterisk uvirkelighed. Disse 
ville i så fald med længsel se tilbage 
på den ufuldkomne stats, det halvbar-
bariske samfunds tider, på vore tider. 

Menneskeligt, alt for menneskeligt 
Nietzsche, 1878 
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 Det kunne være religion, men det kunne også være et kulturelt og fø-
lelsesmæssigt fællesskab på et dybere plan. Åndeligheden handler om at se 
sig selv som en del af en større helhed og på et plan som rækker ud over 
sproget og vores klarovre erkendelse.  
 Noget intuitivt? 
 Eksempelvis. Hver især må finde sin form for åndelighed. Men det 
handler om at mærke en sammenhæng og en mening, ”derude” hvor man 
ikke har klarovert fodfæste. – Var der mere? 
 Sladder og alle de små ting i dagligdagen er dét der får livet til at hænge 
sammen. ”Livsklister” kaldte du det. Og så dét du selv sagde lige før: ”at sætte sig 
ud over sig selv.” 
 Præcis. Hvis kedsomheden ikke skal sætte ind, 
så er vi nødt til at bevæge os ud over det klarovre i 
det hele taget. Vi må ud over det sikre, dét vi kan re-
degøre for i os selv og vores liv. Vi er nødt til at be-
væge os derud, hvor vi ikke helt har fodfæste, men 
hvor det heller ikke er uoverskueligt og skaber frygt. 
Vi er nødt til at lære nyt. 
 Udvide både klaroverheden og intuitionen; klarover-
hedspotentialet? 
 Hvis man tænker tilbage på sin skoletid, så 
skulle man ikke tro det, men læring er faktisk en af 
menneskets største fornøjelser! 
 Ja, dét lykkedes det da vist skolen at skjule ret effek-
tivt! 
 Præcis. Ikke desto mindre hungrer vi efter at 
tilegne os ny viden og nye færdigheder i de rigtige 
proportioner. Min påstand er at kedsomhed er dér, 
hvor nye memer ikke passer ind i de åbne nicher i 
vores memetiske netværk. Enten fordi de er for sim-
ple – been there, done that – eller alt for komplekse, 
til at de kan passe sammen med noget af dét vi har lagret i forvejen. De ke-
delige memer er enten gentagelser af memer og synaptiske overførsler som 
vi har foretaget til døde uden at de suppleres med noget nyt, eller det er de 
memer som ikke kan finde noget at koble sig op på. 
 Og derfor giver de ikke mening; semantik? 
 Og begge dele medfører frustration. Det første 
ofte i form af irritation, det andet i form af mangel på 
interesse. Hvis man ikke har et forhold til klassisk 

De sande fornøjelser 
Instant boredom is one of the 
hallmarks of the restless, relent-
lessly curious, novelty-driven 
infant mind. (…) Its awareness 
sits juxtaposed between old 
knowledge and new. When its 
interest in something dies down 
or habituates, it looks for some-
thing else, preferably recogniz-
able but somewhat unpredictable, 
from which it might learn some-
thing new. Children allocate 
attention in essentially the same 
way as adults, deliberately and 
voluntarily. (…) Their attention 
wanders. They try this and then 
that, and they don’t like being 
bored. They guess at the struc-
ture of their world and develop 
and test expectations. They 
habituate to routine events very 
quickly, and their preference for 
novelty speeds their attention 
toward those situations where 
learning opportunities abound. 
This leads to new expectations 
and circular interactions with the 
world, in a developing chain. 

Merlin Donald 
A Mind so Rare, 2002 

Den bästa formen av undervisning är 
när man ger eleverna förståelse 
genom att få dem att se mönster de 
inte har någon möjlighet att se själva. 
Att undervisa är att visa under. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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musik og en vis memetisk bagage med i rygsækken, så giver det ingen 
mening at lytte til Stockhausen – det gør det nu heller ikke, hvis man har 
klassiske musikmemer i bagagen, men det kan dog åbne døren ind til hans 
musik i det mindste.  
 Giver hans musik ikke også bare irritation, uanset om man fatter en brik af 
det eller ej?  
 Men så tag et akademisk foredrag om fysik, for eksempel: hvis du 
bare dukker op fra gaden inde på Niels Bohr Instituttet og ser dem stå ved 
tavlen og kradse formler ned på tavlen, så giver det overhovedet ingen se-
mantisk mening, dét de står og siger og skriver. Det er kedeligt, og du mis-
ter fuldstændigt interessen. Men hvis du dukker op i en 9.-10.-klasse og føl-
ger deres fysikundervisning i en times tid, så vil det formentlig fange din 
interesse. 
 Og hvis jeg satte mig ind til dem i 2. klasse og havde ”natur og teknik” – el-
ler hvad det nu hedder i dag – så ville jeg keeeede mig? 
 Hvis det blev forventet at du skulle følge undervisningen, ja, og for-
mentlig i en grad, så du hurtigt blev irriteret og begyndte at sidde og lave 
ballade for dog i det mindste at opleve ét eller andet. 
 Memer må nødvendigvis relatere sig til de allerede eksisterende og 
lagrede memplexer for at vi kan drage en eller anden form for erkendelse 
ud af dem. Hvis de ligger tæt op ad dét vi allerede har lagret og forstår, så 
kan vi få klarover erkendelse, hvis det ligger ”længere ude” eller berørings-
fladerne – eller hvad man nu skal kalde det – ikke er så store; hvis forbindel-
serne er sporadiske, så giver det måske kun intuitiv mening. Så kan man nok 
fornemme at der er ét eller andet at forstå, men man kan ikke klarovert kob-
le det til andet man ved, og man kan heller ikke sætte ord på det. Det er på 
kanten af dét vi allerede ved, at læringen finder sted.  
 Men sagde du ikke at det var dér kunsten lå? 
 Den ligger en tand længere ude.  
 Læringen ligger på grænsen af vores memplex, 
dér hvor vi kan få klarover semantik ud af de nye 
memer, fordi de kan kobles sammen med noget vi 
allerede er fortrolige med. Læring består i at koble 
nye memer på eksisterende og få dem til at sidde fast.  
 Kunsten ligger ude i det ikke-semantiske område, men hvor vi dog 
kan hente visse meningsgivende stumper semantik. Kunsten ligger og vip-
per konstant på grænsen mellem semantik og ikke-semantik, og hvis det 
skal være ordentlig kunst, så skal den blive ved med at ligge og vippe der-
ude og stadig give os en oplevelse. Den skal blive ved med at pirre vores 

Kunst og kaos 
Beethovens musik ansågs exempelvis 
närmast ospelbar av hans samtid och 
impressionisternas konst betraktades 
som kludd. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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nysgerrighed, fordi den både giver mening og ikke-mening på en gang. 
Men efterhånden får vi måske et klarovert forhold til den, og så har den 
rykket vores grænse for erkendelse. På det individuelle plan betyder det at 
vi udvikler os og opnår et erkendelsesmæssigt højere kompleksitetsniveau, 
og på det kollektive plan betyder det nøjagtigt det samme: kulturen flytter 
sig! Vi talte om det allerede i mandags med tidspendulerne: dadaismen op-
stod inden for kunsten allerede omkring 1920 – samtidigt med kvantefysik-
ken, sjovt nok, men mens idépendulet befandt sig i systemtiden – og det var 
først med postmodernismens epoke i 80’erne og 90’erne at det absurde ver-
densbillede blev mainstream. Med postmodernismen kom Hr. og Fru spe-
gepølse med på Dadaismen. Kunsten er forud for sin samtids memer! Den 
flytter memplexernes grænser. 
 Kunsten ligger på grænsen af det meningsgivende; de eksisterende memer og 
det ikke-meningsgivende; det absurde? Både i os selv og i den fælles kultur? 
 Lidt på samme måde som vores kaotiske verden ligger på grænsen 
mellem orden og uorden.  
 Det er der kreativiteten finder sted? ”Skabelsen”? 
 Hvem er det der er åndelig nu? 
 Men det er vel dét du siger? 
 Ja. – Og på samme måde ligger ironien på grænsen mellem ”at mene 
det” og ”ikke at mene det”. 
 Ironi er kaos? 
 Eller også er kaos ironi! 
 Kunst, kaos, ironi og læring, det er dér vi lever?  
 Eller Kaos, Læring, Ironi, Kunst: KLIK! – Som gerne skulle være den 
oplevelse man har, når memerne passer ind i netværket! 
 Vi er ligesom besætningen på Star Trek? 
 På Enterprise i Star Trek! – Lær dog! 
 Javel, hr. kaptajn! – Mig en udsøgt fornøjelse! 
 Sådan skal det lyde! 
 Læring er altså en udvidelse af vores lagrede 
netværk, og der er en følelsesmæssig bonus alene i at 
udvide det. Vi sladrede og udviklede sproget, fordi 
det føltes godt! Meningsfuld læring af enhver art – udvidelse af det seman-
tiske net, kunne vi kalde det – føles godt. Det er derfor udfordringer er sjo-
ve. Hvis de vel at mærke har de rigtige proportioner.  
 Vi vokser med opgaven? 
 Det gør vi livet igennem. Det er derfor vi i vores velbehagelige del af 
verden ikke gider gifte os og sætte børn i verden, for vi kan have alle de her 

Udfordringer 
En god lärare kan aldrig ersättas av ett 
datorprogram. Han eller hon behövs 
inte så mycket för att förmedla fakta, 
men för att förklara samband – att lyfta 
fram de mönster som eleverna behö-
ver se för att förstå. Läraren kan se om 
en elev förstår – det kan inte en dator. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 
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fede, fede oplevelser med at tilegne os nye memer på arbejdspladsen.  
 Hvis vi begyndte at kede os lidt mere på arbejdet, kunne det være at 
fødselstallet steg. Og i virkeligheden snyder folk sig jo bare for den ultima-
tive oplevelse ved at vente med de der unger, altså! Der er jo ikke noget så 
memplex-udvidelses-tilpas som at sætte børn i verden og se dem vokse op. 
– Hvis man altså gider bruge lige så meget tid og energi på ungerne som på 
jobbet. Men så må man få oplevelsen, når børnebørnene kommer. 
 Du lavede reklamefilm i stedet for at se dine egne børn vokse op? 
 Du begynder at lyde som min ekskone! 
 Keder memerne dig? 
 Det lyder trods alt en anelse anderledes, når det kommer fra dig. Ikke 
nødvendigvis bedre, men mindre fjendtligt i det mindste! 
 Læring er noget af det mest meningsfulde vi kan foretage os, og børn 
giver os mulighed for at lære hele livet. Men vi er så forhippede på at udvi-
de de memplexer som jobbet og karrieren skaber, så vi tør ikke svigte det til 
fordel for familien. – Eller hvad, frøken Tenna: Ligger der ikke trods alt en 
lille befrielse i at det har været umuligt at få det barn? Når du sammenlig-
ner med Charlottes liv? 
 Hvis det var hele Charlotte-og-René-pakken jeg sagde ja til, så ville jeg jo nok 
ikke bytte, det har du ret i. 
 Fordi det handler om bleer og hjemmeliv det hele? 
 Og besøg af sundhedsplejersken og forældremøder i vuggestuen, og hvis man 
gerne vil lave en aftale, så skal der babysittes, og de kan aldrig blive til efter klokken 
halv ti alligevel. 
 Så: ”Kedeligt, kedeligt!” For jeres respektive memplexer overlapper 
ikke så godt, hvad sociale vaner angår, og bortset fra at Charlotte og René 
formentlig synes at I lever ”ih så spændende!”, så er det jer der keder jer, og 
dem der er lykkelige og har rigeligt at tage sig til! 
 Det er jo absurd. 
 Livet er også en kunst. 
 Det korte af det lange er at vi er memplex-ska-
lafri-netværk-uvidelses-junkier. Livet er en proces, 
læring er en proces. Vi bliver aldrig ”færdige”, og det gør vores læring hel-
ler ikke. Det er i virkeligheden den samme snak som da vi talte om ”at være 
og at have” i går. Det er processen der giver mening: dét at skabe ting – eller 
til nød: at købe og erhverve sig ting – ikke dét at have ting. Det samme gæl-
der memer: det er tilegnelsen af dem, mutationen af dem og interaktionen 
gennem dem der giver livet mening. Det er sjovt at opfinde nanoteknologi, 
men hvor morsom er den, når først den er der? Blot ”at have memer” og 

At være og at have 
If I am what I have and if what I have is 
lost, who then am I? 

To Have or to Be 
Erich Fromm,1978 
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eksempelvis udføre det samme idiotarbejde igen og igen giver ikke mening.  
 Men de nye memer skal passe ind i dét vi har lagret i forvejen? 
 At lære er at leve. Ellers kan det hele være det samme! – Så er det det 
samme! Og det samme og det samme kan vi ikke holde ud. Det er ikke de 
lagrede memer der er sjove, det er lagringen af dem der er; handlingen at 
skabe nye synaptiske transmissioner i vores memetiske netværk. At gøre er 
at være, ikke at have. 
 Hvis der ikke kommer noget udefra, så går vi ned? 
 Eller hvis vi ikke kan få lov til selv at sende nogle memer ud i verden. 
Så går vi også ned. Det er interaktionen; memudvekslingen begge veje der 
giver mening i form af fylde. Og når den interaktion bliver sat i stå, så er det 
at vi går ned. Medmindre vi finder nye anvendelser for de memer og mem-
plexer vi allerede har lagret, eksempelvis i form af kreativitet, skabelse af 
kunst eller ved at dagdrømme. 
 ”Hjælp, jeg keder mig, jeg kombinerer lige lagerbeholdningen på en ny 
måde!” 
 Der er ikke noget der er ansporende for kreati-
viteten som kedsomhed. – Hvilket måske på sin egen 
bagvendte måde er med til at forklare vores eksisten-
tielle tomhed: vi keder os aldrig. Vi overbombarderes 
med memer hele tiden, og vi har slet ikke tid til at gø-
re noget kreativt med dem. Vi er aldrig skabende og 
legende, for der er hele tiden noget nyt der kommer 
ind og skal lagres, og som er pligtstof. 
 Mobilopkald, sms’er, internet? 
 Mine to ældste børnebørn spiller computerspil 
hele tiden. Hvis de ikke sidder foran skærmen, så gør de det på mobilen. 
Deres hjerne er altid i input-mode. De keder sig aldrig.   – Eller, det gør de 
jo nok i virkeligheden det meste af tiden, de opdager det bare ikke, for de er 
ustandseligt udsat for memer der skal lagres. Men det er ikke meget leg og 
kreativitet det bliver til i løbet af en dag. De skaber ikke noget selv. De får 
aldrig oplevelsen af at være ophav til noget originalt.  
  Hvis der er kreativitet i de spil de spiller, så er 
det jo en designet ramme kreativiteten udfolder sig i. 
Det er aldrig en kreativitet de selv må tage initiativ 
til. Og det er heller ikke uforudsigelige situationer de 
befinder sig i. Hvis spillet kræver kreativitet, så er 
det en programmeret situation de skal ”opfylde” for 
at vinde eller få points. Uanset om de spiller sammen 

Den gode kedsomhed 
og legen 

The scientists at the Institute thus 
discovered the driving force be-
hind all change, development and 
innovation in life, which was this: 
herring sandwiches. They published 
a paper to this effect, which was 
widely criticized as being extremely 
stupid. They checked their figures 
and realized that what they had 
actually discovered was “bore-
dom,” or rather, the practical 
function of boredom.  

 

This was the biggest breakthrough 
of all. 
Vast wodges of complex computer 
codes governing robot behaviour 
in all possible contingencies could 
be replaced very simply. All that 
robots needed was the capacity 
to be either bored or happy, and a 
few conditions that needed to be 
satisfied in order to bring those 
states about. They could then work 
the rest out for themselves. 

Mostly Harmless 
Douglas Adams 
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med andre eller mod andre, så er det et designet univers kreativiteten får 
lov at udfolde sig i. Også i de spil, hvor universet ”lærer” af spillerne og 
udvikler sig i takt med at det bliver spillet. – Den slags spil er vist kun lige 
på trapperne, men de må komme snart. 
 Min pointe er: nutidens børn leger og lærer i en 
designet virkelighed, hvor rammerne for udfaldet er 
fastlagt af nogle andre mennesker, og de mulige ”kre-
ative” løsninger er defineret på forhånd. Uanset, hvor 
fleksibelt spillet så er. 
 Men sådan er det vel også uden for spillene? Du 
kan jo ikke lige pludselig ophæve tyngdekraften eller skrue tiden tilbage? 
 Nej, men medmindre Vorherre faktisk sidder 
og trækker i trådene og har planlagt hele molevitten 
på forhånd, så er der ingen der på forhånd har defi-
neret reglerne for samtlige spillere på en gang eller 
defineret, hvad der kan tænkes. I virkeligheden har 
vi kunstens, videnskabens og kreativitetens mulig-
hed, det har du ikke i designede virkeligheder. 
 Heller ikke i Second Life? 
 Er folk ikke allerede begyndt at miste interes-
sen? Måske netop fordi det trods alt blot er en relativt 
ufarlig parallel til dét vi kender i forvejen. Der er ikke 
noget på spil. Om ikke andet kan man bare afslutte medlemskabet og drop-
pe ud. Man kan heller ikke reelt gøre noget, ingen har gjort før eller grave 
erkendelse frem, ingen har haft før, for grænserne for erkendelsen er på 
forhånd skabt af nogle programmører. 
 Det eneste skulle være, hvis der er nogle nemer derinde som pludse-
lig begynder at lave rav i den. Så kunne der måske ske noget uforudsigeligt, 
og cyberspace ville blive interessant. Men indtil da, så er kreativitet i virke-
lighedens verden og i spil to forskellige ting. – Men grænsen er ved at blive 
blødt op. Dét skal dog siges. 
 Så dine børnebørn er bare ved at lære at begå sig i den nye virkelighed? 
 Nej, reelt set er de ved at blive vænnet til at blive stimuleret hele tiden 
og udelukkende at ”lege” i nogle rammer som har defineret legens resulta-
ter på forhånd. Fidusen ved at lege med andre mennesker er at udfaldet af 
legen ikke er defineret på forhånd. Leg foregår absolut efter klarovre regler 
eller grundpræmisser – tagfat, eksempelvis, far-mor-og-børn eller at bygge 
sandslotte på stranden – men de rummer altid muligheden for at ungerne 
inddrager ét eller andet element som normalt slet ikke hører hjemme i le-

Psychologists have noticed an im-
provement in intellectual abilities—
problemsolving, creativity, visual and 
spatial conceptualization—among 
college students who play video 
games regularly. 

Playing the Future 
Douglas Rushkoff, 1996 

Many kids download the cheat codes 
for games only after they have 
played the entire game once through 
with no special help. Gaining the 
secret codes renews the original 
gaming esperience for them in a new 
context: that of the game program-
mer. The next step is to create new 
versions and levels of the game for 
oneself. Thousands of kids do this 
every day—for the games to which 
they have access to the code. 

Nothing Sacred 
Douglas Rushkoff, 2003 
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gen. Måske finder de ud af, at den der ”er den” i fangelegen, skal have en 
hat på. Eller han skal synge en sang eller fortælle en hemmelighed, før han 
må løbe videre og tage den næste. Hvis de bygger sandslotte, finder de må-
ske på at pynte det med ispapir eller noget andet de har fundet på stranden. 
Legen har sin egen kerne fra gang til gang, men der kan opstå nye, kreative 
tiltag, hver gang den leges.  
 På en måde er legen også ude i det intuitive felt, fordi man skaber en 
interaktion der kan gå i uforudsete retninger. Der opstår ikke blot kreative 
indfald, der opstår også en forhandlingssituation, hvor man skal komme 
overens om, hvordan legen skal leges videre. Dét tror jeg ikke at mange 
moderne børn oplever. Om ikke andet, så fordi de er overvåget af voksne 
hele tiden, voksne som kender reglerne og sørger for at det går ordentligt 
til.  
 Så al den kreativitet og de samarbejdsevner vi skriger på, og som det siges at 
vi skal leve af i fremtiden, den er vi selv med til at kvæle? 
 I vores konstante iver efter at opdrage ungerne ”kreativt”. Dét vi op-
drager dem til, er at praktisere nogle memer som vi allerede har defineret 
som kreative for dem. Uanset om de sidder foran computeren, eller vi sen-
der dem til sport eller giver dem en pensel i hånden i SFO’en. Vi giver dem 
ikke frihed til selv at mutere memerne til noget nyt. Og dermed er jeg bange 
for at vi reelt er med til at stække dem som mennesker. 
 Fordi de aldrig har prøvet at kede sig? 
 Eller har været tvunget til at komme op med en reelt kreativ løsning 
på et problem som ingen andre havde defineret løsningen på i forvejen. Jeg 
vil ikke sidde og lyde som sådan en gammel idiot der synes at alting var 
bedre i gamle dage, for det var det absolut ikke, og jeg vil heller ikke ro-
mantisere at jeg blev sendt ud at løbe med aviser som syv-årig. Men det var 
immervæk noget af en udfordring, og de kammerater jeg fik, og den måde 
vi fandt på løsninger til at gøre arbejdet en lille smule lettere for os selv, dét 
er jeg da sikker på har vænnet mig til at tænke kreativt og at være en god 
kammerat fra en tidlig alder.  
 ”Og I levede af en bunke grus og giftigt grøftevand, men I elskede det, og de 
unge mennesker ved slet ikke, hvor godt de har det i dag!”? 
 Se, det var præcis dét jeg prøvede på ikke at sidde og sige! Min pointe 
er den absurde at jo bedre vi tager os af vores børn, jo højere levestandard 
vi har, jo færre problemer vi står over for, jo lettere vi gør livet for os selv, 
desto mere inkompetente og uegnede til at klare os selv bliver vi også, og 
det samme gælder børnene. Det gælder især børnene! 
 Det er ikke længe siden jeg læste om, hvordan forældrene til unge 
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mennesker ringer og brokker sig til børnenes arbejdsgiver, hvis der er et 
eller andet der ikke passer den unge mand eller dame. Helt ærligt, hvad 
tænker folk på? Eller med? Røven? Og har den i så fald ble på? Hvis folk er 
store nok til at gå på arbejde, og de ikke kan finde ud af selv at løse deres 
konflikter på arbejdspladsen eller tage deres gode tøj og gå, så kan det da 
kun være udtryk for én ting: en generation af medarbejdere der aldrig har 
lært at interagere med andre og løse deres problemer selv! Forestil dig at 
nogle af dem en dag stiller op i politik og rent faktisk bliver valgt. Hvis 
befolkningen så ikke kan lide lovene, eller forhandlingerne ikke lige går 
efter vedkommendes hoved, skal vi så til at høre på hans mor? Ringer hun 
så til borgmesteren og beklager sig over at hendes søn, byrådsmedlemmet, 
ikke fik sin vilje ved forrige budgetforhandling, og kan dét nu være rigtigt? 
 Det går ligefrem hen og bliver en kollektiv infantilisering? 
 Hvilket så bringer vores kollektive voksenhed i fare. Og så er vi tilba-
ge, hvor vi alle dage har været: børnehavekonflikter over hvem der fik fing-
re i den røde spand først!  
 Men jeg vil godt lige vende tilbage til dét med 
læringen og den store, store fornøjelse som læring 
reelt er for os hele livet igennem. For hvis det virkelig 
lykkes os at opfinde kunstig hukommelse eller viden 
som kan implanteres i vores hjerner, hvad gør det så ved vores glæde ved at 
lære? 
 Hvis man bare kan uploade det hele uden alt besværet – og fornøjelsen? 
 Ville livet så ikke blive decideret meningsløst? Livsfyldeforladt? Det 
er rædsomt at sidde og terpe tyske verber eller latinsk grammatik, og det er 
også sin sag for de fleste af os at forstå for eksempel højere matematik og fy-
sik. Selvfølgelig ville det være fantastisk, hvis man bare kunne lære et helt 
nyt sprog eller uddanne sig til pilot ved blot at sende nogle små nano-
børger ind i hjernen og bygge synapserne i løbet af et par timer.  
 Men… 
 Men…? Vi ville også fuldstændigt berøve os selv 
fornøjelsen ved at lære noget nyt? 
 For hvorfor så ikke bare uploade al viden? Hvad 
i alverden ville så være pointen i at slide sig til ny 
viden og nye færdigheder, hvis man kunne betale sig fra det, og det virkede 
lige så godt? Hvis teknologien udvikles – når teknologien udvikles – så er 
det eneste som den ikke kan give os, selve processen, læringsprocessen. 
Men ville selve læringsprocessen – dersom man valgte at have den alligevel 
– ikke blive komplet meningsløs, hvis den ikke var nødvendig? Hvis vi slet 

Læring og livsglæde 
Under småbarnsåren är upptäckten av 
vad orden betyder ofta en ren glädje. 

Den meningssökande människan 
Peter Gärdenfors, 2006 

Jeder weiss berits aus dem Mathematik-
unterricht, wie erfüllend es ist, Zusammen-
hänge zu sehen, und wie frustrierende, sie 
zu verfehlen; im Laufe des Lebens 
verfestigt sich diese Erfahrung. 

Glück 
Wilhelm Schmid, 2007 
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ikke behøvede at gøre os umage for at lære noget som helst, ville der så væ-
re ret meget tilbage andet end valget mellem depression og døden? 
 Måske ville der være en øvre grænse for, hvor mange bytes man kun-
ne ændre i hjernen i løbet af et døgn, eller der ville være en øvre grænse for, 
hvor meget hjernen kan rumme i det hele taget, men summa summarum: 
Hvis man frit kunne vælge, hvilken viden man ønskede at uploade, hvilken 
fornøjelse ville der så overhovedet være tilbage ved ny erkendelse? 
 Så ville det bare blive lige så kedeligt som al anden gammel viden? 
 Man kan selvfølgelig sige at så ville man bare gå ud og søge ny viden 
og ny erkendelse på et endnu højere niveau og kompleksitetsniveau, og 
man ville få nogle nye venner som havde uploadet den samme viden og 
kunne dele ens nye erkendelse med én, men hvorfor så ikke også bare up-
loade den næste nye erkendelse? 
 Indtil hjernen bare ikke kunne rumme mere, og man så ikke ville være i stand 
til at lære noget nyt overhovedet? 
 Det må jo være den yderste konsekvens.  
 Og hvor fedt ville dét være? 
 Næppe særligt fedt! 
 Så hvis det virkelig en dag lykkes at programmere hjernen med ny viden, så 
mister vi fuldstændigt behovet for at lære noget nyt selv, og dermed ryger glæden 
ved at lære også? Og så gør det os bare endnu mere deprimerede, fordi det har berø-
vet os en af vores største glæder: udvidelse af vores memetiske synapse-net? 
 På den anden side må det jo til den tid være lige så deprimerende at 
sidde og svede over lektierne med nogle ting som bare ikke vil sidde fast, 
hvis man samtidig ved at der findes en chip der kan installere hele pensum 
i løbet af en aften.  
 Hvis det altså bliver muligt at programmere hjernen? 
 Ja, hvis… Men i sin yderste konsekvens er det jo dét kognitionsforsk-
ningen vil føre til. Når vi allerede har implantater der kan få blinde til at se, 
alene ved at stimulere synscentret i hjernen – ganske vist ikke i verdens 
mest fremragende billedkvalitet, men det skal nok blive bedre! – hvad kan 
det så ikke blive til i løbet af 10-20 år? 
 Det er i virkeligheden et dilemma? 
 Det vil det i hvert fald blive, den dag teknologien findes.  
 Et både-og? 
 Hvis ikke et hverken-eller. Uanset hvad folk vælger til den tid, så vil 
det gøre en væsentlig del af dét at være menneske totalt anderledes, og det 
vil rokke fundamentalt ved én af de helt store glæder som vi ellers har livet 
igennem. Man ville jo også kunne implantere oplevelser. Ikke blot som min-
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der om oplevelser, men også i form af simulerede oplevelser her og nu. Med 
den rigtige teknologi kunne man sagtens give folk totaloplevelsen af en tur i 
rutsjebanen eller at rejse til Månen i vægtløs tilstand. Eller hvad det nu måt-
te være; en tur på bordel eller 1001 nat i stormogulens harem for 1.002 år 
siden. Det ville være muligt at skabe kunstig glæde, frygt, pirring, smerte, 
seksuel ophidselse, sult, tørst, følelse af varme eller kulde; enhver følelse 
eller drift som hjernen skaber for vores klaroverhed allerede. Og hvad angår 
selve ”oplevelserne”, altså scenarierne for oplevelserne, så vil der ikke være 
nogen grænser, kun fantasiens. 
 Bortset fra at den vil de fleste af os have vænnet sig af med at bruge… 
 Hvis vi virkelig anstrengte os, kunne vi nok godt komme op med en 
ny række scenarier for seksuel udlevelse… 
 Vi kunne vel også bare alle sammen koble os op på nettet, og så blive ”madet” 
direkte? – Og så ville vi jo i øvrigt komme til at hænge sammen? Som én stor su-
perhjerne! 
 Det gælder om at have en god firewall til den tid! 
 Hjernevirus? 
 Eller bare spam.  
 Oh, shit, hvis de der lotterimeddelelser havde adgang til ens hjerne! 
 Specielt, hvis de var programmeret til at gå ind og stimulere dit sek-
suelle lystcenter, så du ikke kunne holde dig fra dem. 
 I takt med at teknologierne udvikler sig – både 
nanoteknologi, bioteknologi, informationsteknologi 
af forskellig art og al mulig anden teknologi – kom-
mer det altså til at ændre fundamentalt ved dét at væ-
re menneske, og vores ”hvorfor?” eller ”hvorfor’er?” 
til den tid vil også blive nogle helt andre. – For slet 
ikke at tale om svarene. 
  Uanset, hvilken form for Homo liquens vi går hen og bliver, så vil det være 
så radikalt anderledes at vi i virkeligheden slet ikke kan forestille os det nu? 
 For vi har ikke memerne til at forestille os det med. Præcis som de ik-
ke havde memerne til at forestille sig vores virkelighed for 1.000 år siden, 
for 500 år siden, eller bare for omkring 100 år siden.  
 Det er altså også helt vildt, når man tænker over det! 
 Det er det. Teknologisk, sikkerhedsmæssigt, medicinsk, kulturelt, sek-
suelt, økonomisk, politisk, videnskabeligt, erkendelsesmæssigt, i forhold til 
ligestilling; i stort set alle sammenhænge har vi i Vesten levet i et 50-årigt 
smørhul med – set i et historisk lys – fuldstændigt uanede muligheder for 
udfoldelse og oplevelser.  

Hvorfor og hvad så? 
It is a pity we only have one planet to 
live on. The latest planetary health 
assessment shows we need 1.4 
Earths to sustain the average lifestyle, 
if we don’t slow down, the report 
warns, ”humanity is at risk.” 

We’d like another half a planet, please 
NewScientist 3 November 2007 
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 Men sådan bliver det ikke i fremtiden? 
 Det afgør vi jo selv. Det afhænger af, om vi sørger for at udbrede 
”smørhullet” til resten af verden. På den rigtige måde, vel at mærke. Og om 
vi generelt vælger rigtigt, når vi i årene fremover udvikler og implemente-
rer ny teknologi. En ting som taler imod at det kan lade sig gøre, medmin-
dre vi virkelig tager os sammen, det er at Vesten i dag bruger tre gange så 
mange naturressourcer som vi selv har. Hvis resten af verden skulle op på 
vores niveau i levestandard, skulle der tre jordkloder til. Og samtidig er vi i 
gang med at lave fundamentalt om på, hvad det vil sige at være et menne-
ske. Ting som før var livsomstændigheder man ikke kunne gøre noget ved, 
bliver snart til- eller fravalg. Blandt andet varer det ikke længe, før vi for 
alvor kan manipulere vejret. Dét skal der nok komme nogle rigtigt inter-
essante konflikter ud af! 
 Hvis mit firma tapper vandet fra dit lands skyer? 
 Vi står altså over for nogle radikalt anderledes valg, end vi nogensin-
de har stået over for før, og dét er vi nødt til at forholde os til som menne-
sker; som individer, som samfund og som menneskehed.   
 Det er dét du kalder global eksistentialisme… 
 Hvad vil menneskeheden med sig selv? Og hvis vi finder ud af det, 
hvordan skal vi så lykkes med det? – Dét skal vi tale om i morgen. Og så 
skal vi tale om de femten hypoteser fra i mandags: Ligger der en udvikling i 
verden, som vi ikke kan løsrive os fra, eller kan vi måske vælge vores egen 
fremtid?  
 Det var dét der var pointen med at sidde og gennemgå dem alle sammen i 
mandags? 
 Ja. Det var jo ikke bare for at sidde og vise dig at jeg kan finde ud af at 
tegne grafer ind i et koordinatsystem! Dét som det reelt kommer til at hand-
le om, er om vi er låst fast i en kollektiv ”skæbne”, eller om vi rent faktisk 
formår som menneskehed at vælge vores egen fremtid. Kierkegaards eksi-
stentialisme versus Hegels historicisme; det bliver lidt af et show, kan jeg 
godt love dig! 
 Jeg så bøgerne i din bogreol, så hvis du skal hive det hele frem, bliver det lidt 
af en marathon-fredag! 
 Nu må vi se, hvor meget vi orker at hive ned fra reolerne! – Så er der 
kun chokolademadderne tilbage! 
 Bruger de smør eller margarine på brødet her? 
 Kræsen? 
 Fik du også sukkermadder med margarine som barn? 
 Mon ikke! – Det er godt nok længe siden jeg har fået en sukkermad! 
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 Dét tager jeg altså ikke med i morgen! 
 Dér sætter hun grænsen? 
 Man kunne selvfølgelig købe økologisk ciabattabrød og rigtigt smør og rør-
sukker…  
 Dét mener du ikke!  
 Vi kunne også køre forbi og tage det med, når jeg kører dig hjem. 
 Det ville godt nok smage af barndom! 
 Det knaste mellem tænderne... Egentlig en lidt klam smag eller fornemmelse 
med det der sukker og smør… 
 Men, åh det var skønt! – Skal du have din chokolademad? 
 Selvfølgelig! – Er der mere kaffe? 
 Rigeligt… 
 Tak. – Det kunne godt være smør… 
 Det er ikke til at sige.  
 Er vi færdige, i øvrigt? 
 For i dag. Ja.   
 Så i morgen bliver det, hvad vi så stiller op med det hele? 
 Og dermed bliver det også etik. Fordi vi bliver nødt til at vælge vores 
etik. Ellers så forsvinder den, og dermed respekten for individet og de fri-
heder og muligheder som vi lige har gået og vænnet os til de seneste 100 år. 
– Kort sagt, så er dét som vi skal tale om i morgen: ”Hvad så?” Hvordan får 
vi det til at give mening alligevel?  
 Dét har du lige fundet ud af? 
 Det ved jeg ikke om jeg har. Nu har jeg jo en hel nat til at ligge og 
tænke over det. Og så kan det jo også være at du kan hjælpe mig med at 
finde ud af det. 
 I morgen? 
 Hvorfor ikke? Du er vel et menneske med et håb om en fremtid, lige-
som jeg er? 
 Det er jeg vel. Selvom det jo ikke på den måde er noget jeg har gået og tænkt 
over. – Men det kan jeg selvfølgelig komme til. 
 Jeg skal nok hjælpe dig. – Er du klar til at pakke sammen? 
 Alle tallerkner er tømt, kaffen er stort set drukket, der er kun en stump cho-
kolademad tilbage, og jeg skal hente Thomas, så ja, det må vel siges at være dét for i 
dag. 
 Godt. Så lad os sige at vi ses i morgen tidlig. 
 Skal jeg bare komme ved samme tid, eller skal jeg komme tidligere, så du ikke 
skal sidde og vente på at komme hjem? Hvad tid tror du de udskriver dig? 
 Kom du bare ligesom i dag.  
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 Hvor meget har du der skal med i bilen? 
 To rejsetasker og bøgerne ovre på reolen der. 
 Hvad med kørestolen? 
 Den skulle sørme da gerne med! 
 Men kan du selv komme ind og ud af min bil, tænkte jeg?  
 Det er en firhjulstrækker? Så der er højt op til sædet? 
 Så højt er der jo heller ikke… 
 Nej, men det kan nu være besværligt nok. – Ved du hvad, det ser vi 
på i morgen. Smut så! Du skal hjem til svigermekanikken, og jeg skal have 
pakket de mest inkriminerende af mine ejendele sammen, inden jeg går i 
seng, så jeg ikke behøver at rode med det, mens sygeplejerskerne står og 
kigger mig over skulderen! 
 OK. Vi ses i morgen. 
 Ja. Vi ses. 
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Tabel over IQ, mangel på tro samt alfabetisering.  
 
Tallene for IQ og mangel på tro er hentet fra Average Intelligence Predicts Atheism Rates 
across 137 Nations, af Richard Lynna* ,  John Harveyb og Helmuth Nyborgc: 

 aUniversity of Ulster, Coleraine, Northern Ireland, b1 Drove Cottages, Rodmell, Lewes, East 
Sussex BN7 3HD, England, cUniversity of Aarhus, Denmark (1968-2007) 
 
Tallene for alfabetisering er fra: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_literacy_rate juli 2008. 
 
Følgende markering er anvendt: 
 

 
 
 
 
 

Det er ingen sag at argumentere for, at grænserne er tilfældige, og at jeg har sat dem i blinde. 
Dog er grænsen for IQ på 85 sat efter standardvariationen, grænsen på 80 er sat ift. gængs 
opfattelse af virkelig lav funktionalitet, og 70 er den dobbelte standardvariation.  
 
For ”Not believing” er grænserne 2, 5 og 10 valgt mere af hensyn til overskuelighed end 
egentlige overvejelser om betydningen af hhv. 2, 5 og 10 procents ikke-tro. På samme måde er 
procenterne 98, 95 og 80 valgt stort set på slump. Dog ud fra den betragtning at en 
alfabetisering på over 98 % må være at betragte som fuldstændig. 
 

Country IQ 
% Not believing 

 in God 
Literacy rate 

Afghanistan 84 0.5 - 
Albania 90 8 98.7 
Algeria 83 0.5 69.9 
Angola 68 1.5 67.4 
Argentina 93 4 97.2 
Armenia 94 14 99.4 
Australia 98 25 99.0 
Austria 100 18 99.0 
Azerbaijan 87 0.5 98.9 
Bangladesh 82 0.5 47.5 
Belarus 97 17 99.6 
Belgium 99 43 99.0 
Benin 70 0.5 34.7 
Bolivia 87 1 86.7 
Botswana 70 0.5 81.2 
Brazil 87 1 88.6 
Brunei 91 0.5 92.7 
Bulgaria 93 34 98.2 

IQ > 85 Not believing > 10 % Literacy rate > 98 
IQ 80-85 Not believing 5-10 % Literacy rate 95-98 
IQ 70-80 Not believing 2-5 % Literacy rate 80-95 
IQ < 70 Not believing < 2 % Literacy rate < 80 
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Burkina Faso 68 0.5 23.6 
Burundi 69 0.5 59.3 
Cambodia 91 7 73.6 
Cameroon 64 0.5 67.9 
Canada 99 22 99.0 
Central African Rep. 64 1.5 48.6 
Chad 68 0.5 25.7 
Chile 90 2 95.7 
China 105 12 90.9 
Colombia 84 1 92.8 
Congo: Rep of (Brazz) 64 2.7 84.7 
Costa Rica 89 1 94.9 
Cote d'Ivoire 69 0.5 48.7 
Croatia 90 7 98.1 
Cuba 85 40 99.8 
Czech Republic 98 61 99.0 
Denmark 98 48 99.0 
Dominican Republic 82 7 87.0 
Ecuador 88 1 91.0 
Egypt 81 0.5 71.4 
El Salvador 80 1 80.6 
Estonia 99 49 99.8 
Ethiopia 64 0.5 35.9 
Finland 99 28 99.0 
France 98 44 99.0 
Gambia 66 0.5 42.5 
Georgia 94 4 100.0 
Germany 99 42 99.0 
Ghana 71 0.5 57.9 
Greece 92 16 96.0 
Guatemala 79 1 69.1 
Guinea 67 0.5 29.5 
Haiti 67 0.5 54.8 
Honduras 81 1 80.0 
Hungary 98 32 99.4 
Iceland 101 16 99.0 
India 82 3 61.0 
Indonesia 87 1.5 90.4 
Iran 84 4.5 82.4 
Iraq 87 0.5 - 
Ireland 92 5 99.0 
Israel 95 15 97.1 
Italy 102 6 98.4 
Jamaica 71 3 79.9 
Japan 105 65 99.0 
Jordan 84 0.5 91.1 
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Kazakhstan 94 12 99.5 
Kenya 72 0.5 73.6 
Kuwait 86 0.5 93.3 
Kyrgyzstan 90 7 98.7 
Laos 89 5 68.7 
Latvia 98 20 99.7 
Lebanon 82 3 88.3 
Liberia 67 0.5 - 
Libya 83 0.5 84.2 
Lithuania 91 13 99.6 
Madagascar 82 0.5 70.7 
Malawi 69 0.5 64.1 
Malaysia 92 0.5 88.7 
Mali 69 0.5 24.0 
Mauritania 76 0.5 51.2 
Mexico 88 4.5 91.6 
Moldova 96 6 99.1 
Mongolia 101 20 97.8 
Morocco 84 0.5 52.3 
Mozambique 64 5 38.7 
Namibia 70 4 85.0 
Nepal 78 0.5 48.6 
Netherlands 100 42 99.0 
New Zealand 99 22 99.0 
Nicaragua 81 1 76.7 
Niger 69 0.5 28.7 
Nigeria 69 0.5 69.1 
Norway 100 31 99.0 
Oman 83 0.5 81.4 
Pakistan 84 0.5 49.9 
Panama 84 1 91.9 
Paraguay 84 1 93.5 
Peru 85 1 87.9 
Philippines 86 0.5 92.6 
Poland 99 3 99.8 
Portugal 95 4 93.8 
Romania 94 4 97.3 
Russia 97 27 99.4 
Rwanda 70 0.5 64.9 
Saudi Arabia 84 0.5 82.9 
Senegal 66 0.5 39.3 
Sierra Leone 64 0.5 34.8 
Singapore 108 13 92.5 
Slovakia 96 17 99.0 
Slovenia 96 35 99.7 
Somalia 68 0.5 - 
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South Africa 72 1 82.4 
South Korea 106 30 99.0 
Spain 98 15 99.0 
Sri Lanka 79 0.5 90.7 
Sweden 99 64 99.0 
Switzerland 101 17 99.0 
Syria 83 0.5 80.8 
Taiwan 105 24 - 
Tajikistan 87 2 99.5 
Tanzania 72 0.5 69.4 
Thailand 91 0.5 92.6 
Togo 70 0.5 53.2 
Trinidad & Tobago 85 9 98.4 
Tunisia 83 0.5 74.3 
Turkmenistan 87 2 98.9 
Uganda 73 0.5 66.8 
Ukraine 97 20 99.4 
United Arab Emirates 84 0.5 88.7 
United Kingdom 100 41.5 99.0 
United States 98 10.5 99.0 
Uruguay 96 12 96.8 
Uzbekistan 87 4 99.4 
Venezuela 84 1 93.0 
Vietnam 94 81 90.3 
Yemen 85 0.5 54.1 
Zambia 71 0.5 68.0 
Zimbabwe 66 4 89.4 
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Tak til: 
 

Dan H. Andersen, Peter Gärdenfors, Mogens Herman Hansen, Morten Klockmann, 
Benny Lautrup, Alek Lehrer og Bent Rosenbaum. 
 
Alle 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. 
 
Også en kæmpe tak til Jens Erik Rasmussen, som hjalp mig af med et virusangreb 
samt det idiotiske antivirus-tilbudsspam som muligvis kom fra MicroSoft.  
 
 

Kommentar: 
 
Det har været grænseoverskridende og egentlig mod min gode vilje at placere 
landets statsminister de steder i teksten, hvor han er placeret. Det er dog for intet 
at regne mod, hvor grænseoverskridende det har været at være vidne til den 
måde, landet er blevet ledet under den nuværende regering. 
 
 

Lene Andersen 
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