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Mogens Pihl

HVAD ER GRUNDVIDENSKAB?
Verden omkring os, ikke blot anskuet i nuet, men også i lys af den heri sted
fundne udvikling - astronomisk, biologisk og historisk - såvel som vor indre
verden med dennes følelser, forestillinger og tanker samt disses forskellige sprog
lige udtryk til forskellige tider og i forskellige kulturtraditioner, er præget af mere
eller mindre tydelige sammenhænge, hvis udforskning i særligt omfang har været
grundvidenskabens hovedopgave, og som altid har inspireret forskerne heraf
meget stærkt.
En sådan sammenhæng kommer skønt til orde i en indlednings- og slutvignet,
hvormed Tyge Brahe ledsagede et af sine berømte værker (Astronomiae Instauratae Mechanica). På den indledende vignet ser man ham som astronom med en
himmelglobus i hånden og blikket vendt mod himlen, og på vignetrandene til
venstre og højre kan man læse: suspiciendo despido, d.v.s.: opadskuende ser jeg
nedad. Medens han på slutvignetten fremstilles som en kemiker i datidens stil
med Æskulapslangen omkring armen og blikket vendt nedad, og man her kan
læse: despiciendo suspido, d.v.s.: nedadskuende ser jeg opad. Og selvom binde
leddet hos Tyge Brahe mellem astronomien og kemien nok endnu var betinget
lidt af de astrologiske forestillinger, vi nu klart erkender som fordomme, så kan
udtrykt i vor tids sprog og viden indholdet af de to vignetter i dag fortolkes som:
Astronomien bidrager til atomfysikken og denne igen til forståelsen af proces
serne i stjernernes indre. Og med udgangspunkt i dette skønne minde fra dansk
videnskabshistorie om troen på en dyb sammenhæng i naturen vil jeg nu forsøge
at besvare det i titlen stillede spørgsmål: Hvad er grundvidenskab?

Begrebet grundvidenskab

Vi har vel alle en fornemmelse af, hvorledes man opfatter ordet grundvidenskab
i dets relation til ord som „målforskning“ eller „anvendt forskning“, således som
disse ord har fået en særlig betoning ved det overalt indenfor vor kulturkreds
voksende krav om forskningens samfundsgavn. Vi vil i denne redegørelse for
søge at nå frem til en nærmere afgrænsning af indholdet af de nævnte forsk
ningsaktiviteter med særligt henblik på grundvidenskaberne, hvis varetagelse
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ligger Videnskabernes Selskab så stærkt på sinde. Og vi vil begynde med nogle
mere formelle definitioner og bestemmelser for dernæst at prøve på en nøjere
karakteristik og analyse af den almene værdi af grundvidenskabernes indhold,
og måden hvorpå dette indhold og mulighederne for dets udvikling blev og er
varetaget og administreret i vort samfund.
Men nu først de mere formelle definitioner og bestemmelser. Med henblik på
udarbejdelsen af de forskningsstatistikker og forskningsbeskrivelser, som mulig
gør en sammenligning og et herpå beroende samarbejde mellem forskningen og
forskningsadministrationerne i de forskellige lande, er de nævnte definitioner og
bestemmelser en sag, som i særdeleshed den økonomiske samarbejdsorganisation
for de vestlige lande OECD har taget op til nærmere behandling (i noget omfang
også UNESCO), og som har resulteret i en række bestemmelser og afgrænsnin
ger, hvortil de fleste lande med et så forholdsvis højt udviklet forskningsniveau
som f. ex. Danmark har tilsluttet sig. Denne tilslutning gælder i realiteten også
østeuropæiske lande, hvoraf flere indenfor mange områder besidder en forsk
ning af høj kvalitet, men som af formelle grunde, nemlig bestemt ved manglende
tilhørsforhold til OECD, ikke i samme omfang officielt har bekræftet tilslutnin
gen til disse definitioner og bestemmelser.
Grundlaget for denne tilslutning til ensartede bestemmelser findes i den så-
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kaldte Frascati Manual, der sidst blev revideret i 1974,1 og hvad specielt angår
de nordiske lande og oversættelser til nordiske sprog kan henvises til et afsnit
af en håndbog, der er udgivet af NORDFORSK.2 Hele dette begrebsapparat kan
nok forekomme at være lidt formalistisk og trivielt, men det har faktisk været af
gavn i henseende til tilrettelægningen af de førnævnte forskningsstatistikker og
diskussioner om forskningsadministration.
Det overordnede begreb i denne sag er, hvad man kalder for Forskning og
udviklingsarbejde, der enkelt defineres som: en virksomhed der udføres systema
tisk for at forøge fonden af viden og for at bruge viden til at finde nyanvendelser.
Og nu kendetegnes specielt Grundforskningen som: en virksomhed af original
karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt uden primært sigte på
bestemte praktiske mål eller anvendelser. Medens Anvendt forskning bestemmes
som: en virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden
og indsigt, først og fremmest med sigte på bestemte praktiske mål eller anven
delser. Endelig fremføres under Forskning og udviklingsarbejde kategorien Ud
viklingsarbejde, der altså ikke er forskning, men som bestemmes ved: anvendelse
af viden med henblik på at fremstille nye materialer, produkter, processer, meto
der, systemer, tjenester, eller at forbedre sådanne, som existerer. Der lægges
altså her ikke vægt på det for de to forskningskategorier væsentlige: at der for
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disse er tale om virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny
viden og indsigt. F. ex. kan de aktiviteter, vi i daglig tale benævner som rede
gørelser, og som ofte kan være af stor praktisk værdi, således næppe betegnes
som forskning, hverken grundforskning eller anvendt forskning, omend jeg unægteligt mener at have iagttaget en fristelse til at opfatte dem som sådan. Men selv
følgelig kan udviklingsarbejde og specielt redegørelser være et meget nødvendigt
led i mange forskningsprojekter, og de kan - således som allerede nævnt - i
mange situationer, ikke mindst hvad angår den politiske planlægning af udviklin
gen, være af betydelig gavn. Og hvad angår tilrettelægningen af sådanne rede
gørelser, er ofte et samarbejde med sagkyndige forskere nødvendigt.
Grænsen mellem grundforskning og anvendt forskning er ikke knivskarp. Og
i særdeleshed kan der være grund til at understrege, at der her, hvad angår de
enkelte forskningsydelser, ikke bør være tale om en vurdering, i kraft af hvilken
grundforskningen principielt skulle være af højere værd end den anvendte forsk
ning. En opfattelse man en sjælden gang kan møde endnu i dag, og som vistnok
har rod helt tilbage til antikken og måske i en herfra udsprunget udvikling af de
religiøse forestillinger indenfor vor kulturkreds - en vis foragt eller nedvur
dering af, hvad man lidt ubestemt opfatter som materialistisk eller praktisk i
modsætning til et dominerende fastholdt åndeligt behov. Derimod kan nok den
i disse forskninger udfoldede originalitet eller kreativitet, herunder skarpsindig
hed og fantasi, afgive et vist, omend noget ubestemt indre vurderingsgrundlag
for både grundforskningen og den anvendte forskning. Men der kan angives
exempler på værdifuldt opbud af originalitet indenfor begge forskningskategorier
- såvel som exempler på trivialitet og sterilitet.

Grundvidenskabens værdi
Vender vi nu særligt opmærksomheden mod grundforskningen, er der et betyd
ningsfuldt træk ved denne, som væsentligt sikrer dens værd for os alle, og som
jeg derfor først vil henlede opmærksomheden på. Jeg tænker her på det forhold,
at denne forskning i sin opsporing af mere eller mindre skjulte sammenhænge
og sin frigjorthed fra på forhånd opstillede mål og praktiske anvendelser kan
være en meget afgørende faktor i vore bestræbelser på at vinde større og større
fordomsfrihed, idet den herved på betydningsfuld måde bidrager til at ændre
vort tankesæt. Lejlighedsvis endda på meget radikal vis.
Grundvidenskabernes indflydelse på vor tænkemåde er i almindelighed en
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langsomt forløbende proces, opbygget trin for trin, og derfor ikke altid så på
faldende, at man på et bestemt trin kan hævde, at her skete det afgørende. Til
bedømmelsen af grundforskningens betydning for den menneskelige udvikling
er det derfor ikke altid rimeligt at betragte de enkelte forskningsydelser isoleret;
man må tværtimod for at forstå deres betydning anskue dem i større sammen
hænge. Og selv når der er tale om de store forskeres iøjnefaldende bidrag, byg
ger disse ofte på forudgående - og tit mislykkede - forskningsbestræbelser af
mindre indtrykvækkende art.
Alligevel afgiver videnskabernes historie også exempler på gennembrud af en
karakter, der ikke kan betegnes som en langsomt forløbende proces, men som
ret pludseligt ændrer vor forestillingsverden - omend godtagelsen af en sådan
ændring kan strække sig over længere tid, men det er en anden sag. Som to
exempler fra tidligere tider vil jeg nævne de gennembrud, der er bestemt for det
første ved Copernicus’ indførelse af det verdensbillede, hvorved Jorden fra at
være verdens hvilende midtpunkt blev henvist til at være en planet blandt andre
omkring Solen, og for det andet ved Darwins udviklingslære. Begge disse gen
nembrud mødte til at begynde med heftig modstand, netop fordi de på afgørende
vis ændrede hele vor opfattelse af tilværelsen og vor plads i denne.
I grundvidenskabernes mulighed for at frigøre os fra vore fordomme er ved
den moderne fysisks udvikling på særlig iøjnefaldende måde afsløret et træk,
som også kendes fra andre videnskaber og fra tidligere tider, men som altså her
manifesterer sig med særlig tydelighed. Jeg tænker hermed på relativitetsteoriens
og atomfysikkens afsløring af, at hvad vi hidtil har opfattet som noget umiddel
bart indlysende og grundlæggende - f. ex. vore forestillinger om tid og rum og
årsagssammenhænge - alligevel har vist sig at være os hidtil ubevidste fordomme
-ja, så ubevidste, at vi endog ikke tidligere har evnet overhovedet at drage
dem i tvivl eller tænkt over, at der her egentlig er tale om forudsætninger for
vor erkendelse, som vi burde have præciseret og forsøgt at begrunde.
Sådanne gennembrud indenfor grundvidenskaberne, hvor selv det umiddelbart
indlysende erkendes som os ubevidste fordomme, giver os en stærk belæring
både om vor bundethed - og stærkest bindes vi jo af de os ubevidste fordomme
- men også om vore muligheder for dog at frigøre os fra denne bundethed.
Det er klart, at grundvidenskabernes afgørende bidrag til at erkende vore
fordomme og herved bekæmpe dem umiddelbart giver anledning til betragtnin
ger over betydningen af, at grundvidenskaberne hverken direkte eller indirekte
forsøges begrænset af sådanne ideologiske forestillinger, som af naive og kyni
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ske magthavere er ophøjet til ubetingede sandheder. Men herom tror jeg, at så
mange er enige, at der ingen årsag er til nærmere at gå ind på denne sag, der
jo let kan belyses med exempler fra videnskabshistorien både fra tidligere og
nyere tider.
Nu forestiller jeg mig selvfølgelig ikke, at befrielsen fra fordomme er grund
forskningens eneste betydningsfulde funktion. Eller at denne befrielse er det
umiddelbare motiv for forskerne - bortset fra at de nok kan være interesserede
i at påvise, at tidligere forskere - og ikke mindst de samtidige - i deres arbejder
har været bundet af mere specielle, faglige fordomme. En væsentlig opgave, ja,
vel den væsentligste for de fleste forskere, er her den enkle at hidføre ny viden,
at skabe ny erkendelse som det ofte hedder i højtidelig akademisk sprogbrug.
Og ikke al ny viden behøver jo at være af en sådan art, at der herved udryddes
almene fordomme.
Men hidførelsen af en ny viden er sandelig også i sig selv en vigtig sag. Og
jeg vil her i særdeleshed hæfte mig ved to grunde hertil. For det første: fordi et
lands delagtighed i det internationale samarbejde om at hidføre ny viden er en
meget væsentlig forudsætning for at kunne følge med. Også i den tekniske ud
vikling og ikke mindst i den tekniske udvikling, der beskæftiger sig med uheldige
skævheder i den allerede etablerede teknologi, f. ex. forureninger hidført af den
ne, og som kun teknikken og naturvidenskaberne selv kan klare, sommetider
yderligere tilskyndet hertil af folkelige bevægelser. Og denne betydning af at
følge med i forskningen gælder ikke blot de tekniske videnskaber, men også
grundvidenskaberne, hvorpå de tekniske fremstød ofte beror. Som et exempel fra
vor egen kulturkreds vil jeg nævne den store betydning, som den danske fysiker
Martin Knudsens grundvidenskabelige forskning over meget fortyndede luft
arters adfærd fik for højvakuumsteknikken - i dag en meget væsentlig teknolo
gisk faktor. Endnu mere slående er selvfølgelig det exempel - på godt og ondt der afgives af den grundvidenskabelige atomforskning.
Det forholder sig nemlig således, at man ikke uden videre på selvstændig vis
kan gå ind i visse nye tekniske udviklinger uden på forhånli at besidde et ret
højt forskningsniveau både indenfor de tekniske videnskaber og de hertil hø
rende grundvidenskaber - først og fremmest matematikken og naturvidenska
berne. Således er jeg f. ex. overbevist om, at den stærke industrialisering, ikke
mindst elektrificeringen, i Sovjetunionen efter revolutionen - særlig efter 1924 i ret betydningsfuldt omfang var betinget af tilstedeværelsen af et allerede i
Katharina den Andens dage grundlagt og senere ganske højt udviklet forsknings8

niveau, både inden for de matematiske og naturvidenskabelige grundvidenskaber
og inden for visse teoretiske tekniske videnskaber. En sådan forudsætning var og er delvis endnu - ikke tilstede i alle europæiske lande og har da allerede ført
og vil stadig kunne føre til en altfor stærk afhængighed af fremmede magter på
et højt teknisk niveau.
Dette for den tekniske og naturvidenskabelige udvikling måske særligt mar
kante træk har uden tvivl også gyldighed og betydning for de humanistiske
grundvidenskabers delagtighed i et lands udvikling, ikke mindst som en ganske
afgørende forudsætning for formidlingen af det internationale samarbejde, alle
lande drages mere og mere ind i.
Men der består også en anden grund til at støtte grundvidenskaberne i deres
bestræbelser på at indhøste ny viden, og her tænker jeg særligt på de humanisti
ske grundvidenskaber. Nemlig i henseende til mere og mere indtrængende at
forstå vor rod og dermed vor egen identitet. Både individuelt og som et folke
fællesskab eller nation, og både i forhold til den historiske udvikling, som har
præget os alle langt stærkere end os dagligt bevidst, og i forhold til andre folke
fællesskaber, der jo i deres forskellige kulturtraditioner er betydeligt mere diffe
rentierede, end vore generelle domme ofte giver udtryk for, og som kræver
større og større objektiv indsigt. Historisk og sprogligt i særdeleshed.

Specialisering og samarbejde
Det er en velkendt sag, at al forskning tenderer mod en stedse voksende speciali
sering, således at det for den enkelte forsker, f. ex. den enkelte fysiker, kan være
svært at overskue hele den omfattende videnskab, i hvis tjeneste han eller hun
virker. Og det omend jeg indenfor det naturvidenskabelige område mener at
have iagttaget, at netop de mest betydelige forskere ofte besidder det største
overblik. Imidlertid er der - og vistnok særligt indenfor de humanistiske viden
skaber - en særlig type af videnskabsmænd, som udmærker sig ved en så om
fattende indsigt, at de som hjælpere af forståelsen af grundforskningen og be
dømmere af dens værdi gør særlig gavn, omend deres egen produktion måske
ikke er så omfattende. Som exempel på en sådan lærd videnskabsmand, der var
til stor gavn for fastholdelsen af enheden i det humanistiske fakultet ved Køben
havns universitet, vil jeg tillade mig at nævne den fornylig afdøde professor i
iransk filologi Kaj Barr. Det klassiske exempel på den lærde mand i dansk viden
skabshistorie er Hans Gram, der virkede på Holbergs tid - hvilken karakteristik
9

Hans Gram, historiker
(1685-1748)

af hans tidsfæstelse jeg nu ikke er sikker på, at han selv ganske ville bifalde men som iøvrigt også udfoldede en rig og påskønnet forskningsaktivitet inden
for det filologiske og historiske. Sådanne lærde tjenere indenfor videnskaben er
- hvad der jo må ligge i sagens natur - ofte med særlig stærke følelser knyttet
til de bøger, hvorfra de har hentet deres omfattende viden. Og jeg falder for
fristelsen til at fortælle den episode, hvorom historikeren P. F. Suhm beretter:
da Grams livsløb var ved at udrinde, besøgte Suhm ham og oplevede da, hvor
ledes tjeneren én for én bragte bøgerne fra biblioteket ind, så Gram kunne tage
afsked med hver af dem. Tilgiv mig denne lille digression. Et skønt træk fra vor
lærdomshistorie!
For at afhjælpe de ved den voksende specialisering og ligeledes de ved det
meget stærkt stigende antal forskere og forskningsinstitutter bestemte mangler i
henseende til forskningskommunikationen er man nu i færd med på grundlag af
elektronisk databehandling at udvikle effektive, nationale og internationale for
midlingscentraler, der nok vil være af særlig gavn indenfor det tekniske område.
Hvad angår naturvidenskaberne er den personlige kontakt i form af hyppige
rejser mellem de forskelige institutter og afholdelsen af seminarer med begræn
sede deltagerantal meget betydningsfulde faktorer i udviklingen af det interna
tionale forskningssamarbejde. Nogen betydning har vel også stadig de interna
tionale kæmpekongresser, hvor det selskabelige moment og „korridorsnakken“
forekommer at være et ikke uvæsentligt træk.
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Af afgørende betydning for det internationale samarbejde indenfor grund
forskningen er oprettelsen af store regionale forskningscentre, hvor man i fælles
skab søger at løse sådanne opgaver, der ligger udenfor, hvad de enkelte lande
økonomisk og i henseende til mandskab kan magte. Det største grundforsk
ningsprojekt, hvori Danmark her deltager, er det såkaldte elementarpartikkel- eller
højenergiprojekt i den europæiske samarbejdsinstitution CERN i Genève. Som
et løfterigt, men endnu slet ikke realistisk fremtidsmål kan man her forestille sig
globale - altså hele verden omfattende - forskningscentre. Det af Niels Bohr så
stærkt og inspirerende fremmede internationale samarbejde indenfor fysikken er
allerede nået meget vidt, og det må være en betydningsfuld opgave for os at fast
holde de mål, han så utrætteligt gik ind for.
Der tales for tiden meget om, hvad man kalder for tværvidenskabelige aktivi
teter eller grænseforskningen imellem forskellige grundvidenskabelige discipliner.
Og det er da også rigtigt, at man kan anføre flere gode exempler på værdien og
frugtbarheden af sådanne tværvidenskabelige aktiviteter. Det klassiske exempel
herpå er det samarbejde mellem fysikken og kemien, som allerede i slutningen af
forrige århundrede førte til grundlæggelsen af den såkaldte fysiske kemi. Et
andet frugtbart exempel er det samarbejde mellem den moderne fysik, kemi og
biologi, som resulterede i den såkaldte molekylære biologi, der er af særlig
betydning for forståelsen og beherskelsen af de strukturer og mikroprocesser,
hvortil arvelige egenskaber og deres overførsel fra generation til generation er
knyttet. Dette vil professor O. Maaløe, der her selv har gjort en aktiv forsknings
indsats, redegøre for i denne pjeceserie. Videre kan nævnes det samvirke mellem
arkæologien og fysikken, ligesom mellem geologien og fysikken, der har ført til
udviklingen af ganske nøjagtige metoder til aldersbestemmelse. Også mellem
matematikken og nationaløkonomien er der udviklet et frugtbart samarbejde
under stærkere og stærkere brug af elektronisk databehandling. Det er dog den
læge iagttagers indtryk, at dette samarbejde endnu ikke er nået så vidt, at natio
naløkonomerne afstår fra brugen af de common-sense betragtninger, de med så
megen styrke betjener sig af. Med hensyn til de humanistiske videnskaber er
sådanne tværvidenskabelige, indbyrdes samarbejdsmuligheder en i virkeligheden
gennem lange tider velkendt sag, ikke mindst hvad angår brugen af historiske
og filologiske metoder i mange forskellige forskningsgrene.
Hvad angår hidførelsen af tværvidenskabelige samarbejdsformer, er det mit
indtryk, at dette ikke nødvendigvis behøver at være frugtbart, når det partout
og dogmatisk kræves realiseret overalt, men at en vis naturlig modning af mulig
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hederne herfor først er nødvendig, idet man, når denne modning er indtruffet,
så til gengæld kan vente sig særdeles gode resultater af samarbejdet.

Vurdering af grundvidenskabelig forskning
Nu har jeg talt så meget om grundforskningens muligheder og værdier. Men der
består et problem, som jeg endnu har ladet ligge, selvom det dog nødvendigvis
må fremføres, når man hæderligt vil argumentere for, at også grundvidenska
berne fortsat bør støttes med tilstrækkelige offentlige midler. Nemlig problemet:
hvorledes kan man bedømme værdien af de grundvidenskabelige forskningsre
sultater? Ingen betvivler, at der her i landet udføres megen værdifuld grund
forskning. Men er alle aktiviteter, der giver sig ud for at være grundforskning,
værdifulde? Og i forbindelse hermed: hvorledes sikrer man sig den bedst mulige
tilgang af egnede forskere?
Dette er meget vanskelige spørgsmål at besvare, men jeg vil ikke krybe uden
om, selv om det, jeg nu siger, nok vil møde nogen modstand.
Det er indlysende, at opretholdelsen af et højt forskningsniveau gennem et
langt liv kun er de færreste beskåret. Måske forholder det sig endda for natur
videnskabernes vedkommende således, at den helt store indsats, som kun de
færreste har den lykke at opleve, i særlig grad er the young man’s game - sær
ligt er forbeholdt de unge års selvstændighed og uafhængighed af tradition.
Medens man hos humanisterne nok i noget omfang kan genfinde dette træk,
kan man dog her erfare, at et langt livs beskæftigelse med de i ungdommen
vakte og dengang delvis indfriede forhåbninger kan føre til en modning og
akkumulering af erfaringer, af hvilke det betydningsfulde alderdomsværk op
står. Et skønt exempel herpå var den gamle skolemand Th. A. Müllers værk
om Den unge Holberg, for hvilket han modtog en prisbelønning fra Videnska
bernes Selskab.
Al den tale om den unge forskers særlige muligheder kan også overdrives,
ungdom i sig selv er næppe en forskerkvalitet, og det er ikke svært at finde
exempler på ældre forskere, som stadig har overgået deres unge medarbejdere.
Ikke mindst hvad angår vurderingsevnen og muligheder for at udøve gavnlig
kritik.
Den forsker, som i en tidlig alder er gået i stå, kan imidlertid nok være udtryk
for et ganske alvorligt problem. De eneste retfærdige løsninger herpå, som jeg
kan se, er to. Nemlig for det første: bestræbelserne på at hjælpe ham eller hende
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frem til arbejdsopgaver, som vedkommende - indenfor eller undenfor det insti
tut, hvor han eller hun har fundet permanent virkefelt - evner at løse, idet jeg
dog blidt må advare mod den gængse formel: går det ikke med forskningen, må
vi forsøge med undervisningen. Det kan de studerende ikke altid være tjent med.
Måske i nogle tilfælde, men bestemt ikke altid. Og for det andet: den løsning, der
er bestemt ved bestræbelserne på at forhindre, at sådanne tilfælde med strandede
forskere i videst muligt omfang undgås, nemlig derved at man gør sig omhygge
lig umage med kun at ansætte meget lovende og dygtige yngre forskere i perma
nente forskerstillinger. D.v.s ved ansættelsen af såkaldte lektorer, bør sådanne
stillinger efter min formening opslås frit, således at helt unge forskere ved de
forskellige institutter ikke på forhånd har nogen sikker garanti for ved milde
bedømmelser at kunne fortsætte i de varige forskerstillinger, som lektoraterne er
udtryk for. Dette betyder, at man ved bedømmelsen af ansøgere til lektorater bør
anvende næsten samme strenge kriterier som ved professorbedømmelserne.
Forskningens Planlægningsråd har i en fornylig afgivet betænkning givet udtryk
for en lignende opfattelse, ifølge hvilken altså unge kandidatstipendiater eller
forskningsadjunkter udover en vis begrænset tid ikke kan være sikker på over
førelse til en varig forskergerning i form af et lektorat. I tilfælde, hvor en sådan
ung forskers tid i betydeligt omfang har været beslaglagt af planlægning, f. ex.
ved nye institutioner, vil jeg dog finde det rimeligt, at tidsrummet, hvori han
eller hun virker midlertidigt som kandidatstipendiat eller adjunkt, forlænges
noget.
De glade tresser, hvor så mange unge blev ansat i mere eller mindre foreløbige
stillinger og derfra ret hurtigt blev overført til permanente forskerstillinger uden
en dyberegående vurdering og uden frie stillingsopslag, har bevirket, at vi i dag
er i en situation, hvor aldersfordelingen af forskere er så urimeligt skæv, at vi
kun besidder ringe muligheder for at kunne rekruttere højt egnede forskeremner
og må tænke på særlige foranstaltninger for at kunne afbøde denne misère.
Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg mener, at universiteterne - og hermed alle
højere læreanstalter - i nogen grad har svigtet den opgave: kritisk at vurdere
den forskningsaktivitet, som foregår her, ikke kun at fremme den forskning som
skønnes at være af høj værd, men også at begrænse den måske mindre værdi
fulde. Skal universiteternes autonomi bevares, er det nødvendigt, at man tager
denne opgave alvorligt op. Og jeg ønsker meget, at denne autonomi kan opret
holdes, fordi jeg ellers frygter for, at irrelevante kræfter udefra forsøger at gøre
deres indflydelse gældende - til skade for forskningens selvstændige udfoldelse,
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således som den stort set stadig frugtbart finder sted ved de højere læreanstalter.
En nødvendig - men måske ikke tilstrækkelig, hvad jeg imidlertid håber forudsætning for en rimelig styring og vurdering af forskningsaktiviteterne ved
de højere læreanstalter er, at der fra de forskellige institutter gives ganske nøje
beskrivelser af disse aktiviteter og de enkelte medarbejderes deltagelse heri. En
sådan beskrivelse, der ikke med småligt pedanteri behøver at finde sted hvert
eneste år, kunne afgive et nødvendigt grundlag for de højere universitetsmyndig
heders forskningsvurdering - og måske også tjene til lidt selvransagelse.
løvrigt vil jeg i sammenhæng hermed gerne have lov at anføre, at universi
teterne efter min opfattelse også skylder den danske offentlighed med regelmæs
sige mellemrum, f.ex. hvert femte år, i et så let tilgængeligt sprog som muligt at
gøre rede for indholdet af den forskning, som finder sted ved de forskellige
universitetsinstitutter. Undervisningsminister Ritt Bjerregaard har med stor iver
peget på nødvendigheden af en bedre formidling af forskningsresultaterne til
offentligheden, således som også Videnskabernes Selskab nu forsøger det ved
denne foredragsrække og pjeceserie. Jeg er enig med undervisningsministeren i
hendes påpegning af denne nødvendighed. Men jeg erkender også, at det kan
være en meget vanskelig opgave - f. ex. at formidle den matematiske forsknings
resultater. Men vi må lære at gøre det, således at offentligheden ikke får det
indtryk, at forskningens indhold og fremskridt kun er den samling af kuriositeter
eller lidt drastisk fremførte medicinske landvindinger, som massemedierne så let
fristes til at antyde.
I sammenhæng med spørgsmålet om grundforskningens vurdering foreligger
der - i hvert fald for naturvidenskabernes vedkommende - et ganske godt kri
terium, nemlig den internationale anerkendelse, således som denne også kommer
til udtryk ved optagelsen af afhandlinger i internationalt anerkendte tidsskrifter,
hvor en ganske streng vurdering finder sted i form af bedømmelser ved meget
sagkyndige såkaldte referees. Derfor er optagelse af afhandlinger i sådanne
tidsskrifter - ligesom publikation ved anerkendte forlag af monografier på et
udbredt sprog - et ganske velegnet omend noget groft mål for forskningsprestige.
Men det kan ikke nægtes, at denne målestok ikke i alle tilfælde er tilfreds
stillende eller retfærdig. Der findes forskningsdiscipliner som dansk historie,
dansk sprog, dansk litteraturhistorie, dansk retshistorie og dansk litteraturviden
skab, i noget omfang også forskningen af dansk flora og dansk fauna, der alle
beror på særlige danske forhold og forudsætninger, og som næppe kan være
tjent med en måske mere uinteresseret international vurdering, uden tilstrække14
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lig forståelse for den store betydning sådanne grundvidenskaber kan have for
den før omtalte erkendelse af vor egen identitet og de historiske forudsætninger
for den. I sådanne tilfælde er det nødvendigt, at man støtter sig til den nationale,
eventuelt også den nordiske, sagkundskab, men i nogen grad også til den årvågne
offentligheds interesse og medvirken. Tænk f.ex. på den genklang et fag som
nordisk arkæologi har fundet udenfor den egentlige forsknings område, men
lignende gælder også for flere af de andre nævnte forskningsgrene.
I al forskningsvurdering er det nødvendigt, at man sikrer sig, at hverken en
for stærk optagethed af uvæsentlige detaljer eller for ortodoxt betonede strøm
ninger tiltvinger sig en sådan overmagt, at totalindtrykket bliver skævt, og ud
viklingsmulighederne for forskellige opfattelser bliver for hæmmet. Jeg sagde
her udtrykkeligt „uvæsentlige detaljer“, for det er jo kendt, at forskeroptagelsen
af en enkelthed ofte kan føre til skelsættende nyopdagelser, og der kan derfor
være grund til at advare mod den ret udbredte tendens til at nedvurdere grund
forskningen blot på grundlag af meget specielt lydende titler på afhandlinger,
således som vi ofte har oplevet det i den senere tid. Indholdet af sådanne af
handlinger kan være - men er selvfølgelig ikke altid - udtryk for betydnings
fulde forskningsfremskridt. Titlen på den afhandling, hvori Einstein på grund
læggende vis reformerede vore forestillinger om rum og tid, lød således (i dansk
oversættelse): „Om teorien for bevægede legemers elektrodynamik“, og en skel
sættende afhandling, hvori Niels Bohr opstillede et helt nyt grundlag for for
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ståelsen af atomers adfærd, bar blot den lidet prætentiøse titel: „Om Brintato
met“.
Med hensyn til min bemærkning om at undgå for ortodoxt betonede strømnin
ger vil jeg ikke skjule, at det forekommer mig, som lægmand - interesseret og
stærkt engageret i forskningens almene vilkår - at det særlig indenfor visse hu
manistiske grene af grundforskningen ikke helt har været muligt at undgå nogle
herved bestemte skævheder, i særdeleshed hvad angår nogle få institutters noget
ortodoxe forskningsstyring med heraf følgende følelsesbetonet engagement.
Overhovedet er grundforskning og ortodoxi helt uforenelige. Der gives ikke
ubetingede sandheder, og det er en af forskningens væsentligste opgaver at for
søge at drage alt i tvivl. Jeg vil ikke afvise, at forskere - ofte ubevidst - kan
være ledet af nogle grundforestillinger, de ikke selv har evnet at kunne drage i
tvivl, og enhver saglig kritik af en sådan bundethed må derfor bydes velkommen.
Men når denne kritik ikke anlægger de benyttede kriterier på sig selv og ud
arter til en intolerant og nådeløs rettroenhed, er vi ilde farne.

Naturvidenskab og humaniora
Jeg har hidtil omtalt grundvidenskaberne, deres værdi og styringsmulighederne
for dem, under ét, men vil nu forsøge at anstille nogle betragtninger over, hvad
det er, som skiller dem fra hinanden, idet jeg vil begrænse mig til den meget
grove inddeling, der er kendetegnet ved opdelingen i de humanistiske videnska
ber og naturvidenskaberne, hvor jeg henregner samfundsfagene under de huma
nistiske videnskaber.
Den naturvidenskabelige grundforskning fører unægteligt ofte til særdeles
præcise udsagn, tit formuleret i matematikkens sprog, som i deres nøjagtighed
kan virke indtrykvækkende. Og det er måske særligt indenfor denne forskning,
at man har oplevet de tidligere omtalte på vor tanke- og forestillingsverden
stærkt indvirkende gennembrud, der ikke har karakteren af en langsom, trin for
trin forløbende proces, omend også sådanne gennembrud selvfølgelig tit er be
tinget af tilstedeværelsen af langvarige forskningstraditioner. Her må man
imidlertid betænke, at genstanden for den naturvidenskabelige grundforskning
er af meget forenklet karakter. Det drejer sig her om erfaringer, der er fælles
menneskelige i den forstand, at de er uafhængige af individuelle menneskelige
forskelligheder som køn, race og alder, men også i noget omfang af kulturtradi
tionerne - lysets hastighed og elektronens ladning antages at være ens for alle
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mennesker. Når jeg talte om uafhængighed af kulturtraditionerne kun „i noget
omfang“ ligger heri en indrømmelse af, at der i tidens løb indenfor vor kultur
kreds unægteligt er udviklet et vist syn på brugen af som rigtige betragtede
naturvidenskabelige metoder; et syn der også kan opfattes som en bestanddel af
vor kulturtradition. Jeg tænker her på den stærke brug af overensstemmelse med
experimenterne som det helt afgørende kriterium for bedømmelse af en natur
videnskabelig teoris rigtighed og benyttelse af experimenter til at opsøge ny
viden, hvor det her er afgørende, at experimenterne ikke er udtryk for en mere
passiv og umiddelbar iagttagelse af vor omverden, idet de jo har karakteren af
kunstigt tilrettelagte viljeshandlinger. Men jeg tænker også f. ex. på et sådant
forhold, at vi har forladt den aristoteliske beskrivelse af naturprocesserne som
hændelser, der virkeliggør bestemte formål eller hensigter, til gunst for den be
skrivelse, hvor man anskuer udviklingen af et forløb, således at foregående til
stande medfører de kommende (det såkaldte kausale forløb).
Jeg mener bestemt ikke, at denne udvikling til, hvad man kalder for den
naturvidenskabelige metode, er udtryk for noget uheldigt eller for en stærk af
grænsning af naturvidenskabernes virkefelt, men har blot villet gøre opmærksom
på, at der her foreligger en særlig - og som det har vist sig: særdeles vellykket måde at anskue og vinde indsigt i naturfænomenerne på.
Denne brug af den naturvidenskabelige metode og nødvendigheden af tit at
måtte beskrive de ved experimenterne indhøstede erfaringer i matematikkens
sprog har bevirket, at den naturvidenskabelige erkendelses forhold til den umid
delbare virkelighed omkring os på en måde er gået tabt. Professor Ebbe SpangHanssen har i en letlæselig bog fra sidste år: Kultur blindhede hvis læsning jeg
meget vil anbefale, med gode exemplers styrke påvist, at for forståelsen af vort
umiddelbare dagligliv er de humanistiske videnskabers belæring, f. ex. om vore
historisk betingede vaner og brugen af vort sprog, egentlig mere afgørende end
den abstrakte naturvidenskabelige erkendelse af struktur og processer.
Man kan udtrykke alt dette på den måde: at det naturvidenskabelige verdens
billede i dets unægteligt meget indtrykvækkende styrke ikke er opnået uden en
vis resignation. Både med hensyn til begrænsningen til fællesmenneskelige erfa
ringer, og hvad angår nødvendigheden af en ret vidtgående abstraktion, hvorved
det umiddelbart anskuelige forhold til vor omverden er gået tabt. Jeg ser heri
ikke noget beklageligt - ikke mindst under hensyn til hvad der er vundet herved
- men konstaterer det blot.
Naturvidenskabernes store succes under brug af experimentelle og matemati
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ske metoder har vakt genklang i flere humanistiske grundvidenskaber og også
her givet anledning til frugtbare udviklinger, ofte betegnet med ordet positivisti
ske - i moderne studenterjargon noget nær et skældsord, hvad jeg finder er noget
overdrevet.
Imidlertid er det klart, at den naturvidenskabelige metode ikke på alle områder
kan forventes at gøre fyldest indenfor de humanistiske grundvidenskaber. Nogle
af disse videnskaber - omend ikke alle - beskæftiger sig i modsætning til natur
videnskaberne jo netop med det, hvori menneskelige forskelligheder gør sig
stærkt gældende, således at der her er tale om en langt mere kompliceret erfa
ringsverden end den meget forenklede naturvidenskabelige.
Det er klart, at dette forhold også må bevirke nogen resignation, nemlig med
hensyn til benyttelsen af altfor sikre udsagn og altfor stærke betoninger af for
hold, som anses for væsentlige på bekostningen af de mange andre muligheder, der
kan komme i betragtning. Hvad man kalder for klarhed i fremstillingen beror jo
ofte på en sådan afgrænsning af nogle træk og fremhævning af andre, at den
tilsyneladende herved vundne klarhed kan være ledsaget af nogen indsnævring
og endda forvrængning i beskrivelsen af den virkelighed, man ønsker at fremføre.
Det er dette, Niels Bohr engang forsøgte at antyde, da han spøgefuldt omtalte
klarhed som sandhedens modsætning - en muntert dybsindig bemærkning, som
selvfølgelig ikke tåler at blive vurderet af et alvorsmenneske uden sans for
humor. I alle tilfælde bevirker dette forhold, at styrken i argumentationen for
fortolkningen af indhøstede erfaringer og oplysninger for nogle humanistiske
grundvidenskaber - og jeg gentager, at dette ikke med samme vægt gælder for
alle humanistiske forskningsgrene - beror på en bredere, mere nænsom og mere
tvivlende fremført afvejning af alle muligheder, end det ofte behøver at være
tilfældet indenfor naturvidenskaberne. Og hertil kræves en særlig højt udviklet
beherskelse af sproget i dets nuancer. Jeg forstår derfor egentlig godt, at man
inden for sådanne videnskaber ofte må betjene sig af det fortrolige danske sprog.
Her sigtes i særdeleshed til forskningen af dansk litteratur og mere alment: dansk
kulturliv, i noget omfang også dansk historie. For de fleste af de humanistiske
grundforskninger gælder vel overhovedet, at omhu i den sproglige redegørelse
for antagelser, der bygger på indhøstede erfaringer og oplysninger, er endnu
mere væsentlig, end det er tilfældet for naturvidenskaberne, hvor dette dog heller
ikke er en uvæsentlig sag. Men denne omhu og i det hele taget udnyttelsen af
sprogets muligheder skænker ofte den humanistiske forsker et særligt værd i hans
eller hendes forskergeming.
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Der er et andet forhold vedrørende de humanistiske grundvidenskaber, som
jeg gerne et øjeblik vil dvæle lidt ved. Det drejer sig om den humanistiske grund
forskning, der beskæftiger sig med den historiske udvikling indenfor et eller andet
område. For på tilfredsstillende måde at kunne forstå og beskrive en situation,
således som den tidligere forelå, må selvfølgelig forudsættes en sådan indlevelses
evne i datidige forudsætninger, at det er nødvendigt at udvise stor varsomhed i
henseende til at anlægge nutidige beskrivelsesmåder. I beskrivelsen af f.ex. da
tidige politiske situationer kan man derfor ikke tillade sig uden videre at benytte
ord og vendinger fra det nutidige sprog som f. ex. „konservativ“, „liberal“,
„venstreorienteret“, „reaktionær“, „revolutionær“ o.s.v. Det samme gælder også
alle andre historiske beskrivelser og vurderinger - ikke mindst af fortidige tanke
sæt. Også denne hensyntagen kræver en betydelig beherskelse af det sproglige
udtryk i dets muligheder for nuancering. På den ene side er vi bundet af de
normer og tankevaner, som det nutidige sprog let tvinger os til ubevidst at god
tage, men på den anden side kan man også i dette sprog finde så rige variations
muligheder, at det er muligt at beskrive det fortidige med rimelig hensyntagen til
dettes særlige forudsætninger. Denne nødvendige beherskelse af det sproglige
udtryk er på én gang et særegent træk i mange humanistiske grundvidenskaber og
- som nævnt - en udfordring til de humanistiske forskere i udnyttelsen af de
herved bestemte særlige muligheder. Det er klart, at den nødvendige indleven i
det fortidiges forudsætninger også — udover brugen af det nutidige sprog som
værktøj - kræver stor filologisk indsigt, hvad enten der nu kan være tale om
kendskab til det fortidige sprog på nationalt grundlag eller til fremmede gamle
og nye sprog, således som det f. ex. er tilfældet, når man er interesseret i den
antikke verden som en væsentlig forudsætning for vor kultur eller overhovedet i
samspillet med andre kulturtraditioner.
Fælles for naturvidenskaberne og de humanistiske videnskaber er selvfølgelig
det ubetingede krav om ærlighed i fremlæggelsen af indhøstede erfaringer og
oplysninger, således at visse mod forskerens forhåndsformodninger stridende
data ikke undertrykkes. Kravet om omhyggelig vurdering af holdbarheden af
sådanne data, og bestræbelserne på i videst mulige omfang at undgå ikke doku
menterede eller ikke begrundede antagelser. De humanistiske videnskaber be
sidder i almindelighed ikke det sikre kriterium på en antagelses rigtighed, som
er bestemt ved naturvidenskabens krav om, at hypotesernes godtagelse må være
bestemt ved overensstemmelserne med experimenterne, eventuelt nye, i anledning
af de opstillede antagelser, anstillede experimenter. For de humanistiske grund
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videnskaber er det her i almindelighed den ihærdige opsøgning af mere og mere
relevant kildemateriale, som er den afgørende faktor i godtagelsen af de frem
førte antagelser. Selvfølgelig består der en vis lighed mellem disse to situationer,
nemlig i de fortsatte bestræbelser på at indhente nye erfaringer og oplysninger og
mere og mere tilpasse antagelserne til disses vidnesbyrd.

Almene træk ved dansk grundvidenskab

Når jeg nu til slut forsøger kort og i sagens natur meget overfladisk at formidle
et indtryk af danske bidrag til grundvidenskabernes udvikling, er det klart, at
mine egne begrænsede forudsætninger, der ligger indenfor naturvidenskabens
område, let kan give et skævt indtryk. Jeg har selv i en bog fra 1972 forsøgt at
give et indtryk af betydningsfulde danske bidrag til den klassiske fysik,4 hvortil
jeg tillader mig at henvise, men hvad angår udviklingen indenfor de mange andre
fagområder, besidder jeg ingen kompetence og kan kun påberåbe mig lægmandens
interesse. Alligevel drister jeg mig til at anføre nogle ikke fyldestgørende almene
træk fra dansk videnskabshistorie. Hvad angår selve grundvidenskabernes ind
hold, således som dette er fremgået ved et omfattende internationalt samarbejde,
vil jeg særligt henvise til et værk i to bind om Videnskaben i Dag, som udkom
under den sidste krig.5 Og det er jo hensigten med denne af Videnskabernes
Selskab planlagte pjeceserie påny at forsøge at skabe et indtryk af dette indhold,
som i mellemtiden er ændret betydeligt.
Det første almene - men næppe for dansk kulturliv særprægede - træk i dansk
grundforskning, jeg gerne vil anføre, er, at denne forskning altid har været i nær
kontakt med udenlandske strømninger indenfor de forskellige videnskaber, lige
som danske forskere i vidt omfang har samarbejdet med udenlandske kolleger.
Allerede før demokratiets indførelse herhjemme var det skik, at unge danske
forskere foretog vidtstrakte ungdomsrejser til lærde steder i Europa, ofte ganske
stærkt støttet af kongemagten; og næsten alle betydelige danske forskere indenfor
grundvidenskaberne har foretaget sådanne rejser og bevaret kontakterne, de her
ved stiftede, med udenlandsk videnskab og udenlandske videnskabsmænd. Den
store danske renaissanceskikkelse astronomen Tyge Brahe er et exempel herpå,
omend han som medlem af en rig adelslægt ikke behøvede kongemagtens støtte
til sine ungdomsrejser. Men da hans ry som astronom var fastslået, modtog han
en selv i nutidig målestok enestående støtte fra kong Frederik den Anden til
opførelsen - i år 1976 for 400 år siden - og driften af sit observatorium Urani20
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borg på Hven, hvor hans forskning blev gennemført i nært samarbejde med uden
landske astronomer. Og da han - ikke ganske uforskyldt - faldt i unåde, blev
han hjerteligt modtaget i Prag, hvor han tilbragte sine sidste fire og i øvrigt ret
ulykkelige år. Hans arvtager, hvad angår den internationale astronomis udvik
ling, blev den næsten hundrede år yngre Ole Rømer, der i sin ungdom tilbragte
omtrent ti år i virksom tjeneste i det nyoprettede franske akademi, hvor han i år 1976 for 300 år siden - gjorde sin store opdagelse af lysets såkaldte tøven,
men også på mangfoldige andre områder ydede en betydelig og højt værdsat
indsats. Ole Rømers lærer, matematikeren og astronomen Erasmus Bartholin —
opdageren af lysets dobbeltbrydning i den „islandske krystal“ - havde også i flere
år opholdt sig rundt omkring i det lærde Europa og blev af samtiden agtet som
en fin matematiker. Den fornemste exponent herhjemme for værdien af det inter
nationale forskningssamarbejde er, som allerede nævnt, Niels Bohr, for hvem
denne sag blev et afgørende træk i hele hans livsholdning, og som heri så en stærk
faktor i bestræbelserne på overhovedet at fremme internationalt samarbejde, idet
forskningen i dens samling om fælles interesser i særlig grad besidder muligheder
herfor. Men hvad der her er nævnt som exempler fra de exakte videnskabers
historie er gyldigt for mange andre videnskabsgrene og hertil knyttede danske
forskere.
Af særlig betydning for gennemførelsen af dette internationale - eller som det
dengang var begrænset til: intereuropæiske - samarbejde var naturligvis brugen
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af latinen som videnskabernes fællessprog, ikke mindst i datidens omfattende
korrespondance, der ikke blot var en sag mellem de to brevvekslende forskere,
men som i afskrifter blev læst af mange andre interesserede videnskabsmænd. I
vore dage er latinen blevet erstattet af de store nye sprog: engelsk, fransk og tysk,
men i stigende omfang også russisk, idet dog brugen af engelsk bliver mere og
mere dominerende.
En særlig mulighed for at opnå udenlandske kontakter er for mange unge
humanistiske forskere i vor tid bestemt ved oprettelsen af lektorater i dansk
sprog og kultur ved flere udenlandske universiteter. Men det er nok i særdeleshed
indenfor naturvidenskaberne, at det internationale, direkte samarbejde florerer
stærkest gennem mange udvekslinger mellem forskningsinstitutter, og det er et
spørgsmål vel overvejelse værd, om ikke kontaktmulighederne indenfor de
humanistiske videnskaber bør fremmes noget mere, så man undgår en lejligheds
vis måske for stærk optagethed af det danske i dettes begrænsning.
Det andet afgørende træk i dansk grundforskning, jeg gerne vil hæfte mig lidt
ved, er denne forsknings ret vidtgående uafhængighed af og befrielse fra det
spekulative - også iagttagelig i dansk filosofi, således hos Holberg og Høffding.
Altså agtelsen for virkelighedens vidnesbyrd, for hvad man kalder det empiriske.
Det forrige århundredes store fysiker H. C. Ørsted er et klart exempel på en
sådan frigørelse. I sin ungdom var han under indflydelse fra romantikkens natur
filosofi unægteligt et ganske let offer for dens meget spekulative islæt, og vovede
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sig i den henseende så ubehageligt langt ud, at han med rette blev kritiseret her
for. Men i sin senere udvikling frigjorde han sig mere og mere bevidst fra ind
flydelsen fra tysk naturfilosofi, og selv om romantikken for ham betød en mægtig
inspiration i de unge år, tegner hele hans virksomhed sig for den nutidige iagt
tager lige så stærkt som et resultat af oplysningstidens bestræbelser på netop at
formidle kendskab til og agtelse for det virkelige og det gavnlige. Jeg har også
forstået, at den anden af forrige århundredes allerstørste grundforskere, Rasmus
Rask, nok i sin hang til systematiseren kunne være bundet af det spekulative, men
at hans dybe agtelse for det empiriske, for de faktisk foreliggende sprog, som
han udforskede og indsamlede vidnesbyrd om, bevirkede, at dette træk af det
spekulative alligevel ikke tog overhånd. Og her er vistnok tale om noget alment
i dansk forskning, som man må håbe vil kunne bevares. Også gennem de vanske
lige overgangsår vi nu tilsyneladende oplever. Det forholder sig jo således, at det
stærkt spekulative tit er knyttet til en til dogmatisme eller rettroenhed grænsende
afvisning af andre muligheder.
Sluttelig i denne sammenhæng vil jeg anføre et træk ved nogle sider af dansk
grundforskning, som jeg allerede har antydet, men som ikke kan karakteriseres
som et alment træk. Jeg tænker her på den evne, visse forskningsgrene har vist
til at fastholde offentlighedens interesse og endda sommetider til at inddrage
mange ikke-videnskabeligt uddannede menneskers samarbejde. Dette gælder
ganske særligt og beundringsværdigt dansk arkæologi, men i noget omfang også
dansk historie, dansk botanik og dansk fauna, astronomien i øvrigt også - lige
ledes dansk litteraturvidenskab, hvor den senere tids udvikling dog ikke altid i
henseende til det let tilgængelige just forekommer mig at være udtryk for et frem
skridt. Jeg har tidligere omtalt den værdi, som en sådan fastholden af offentlig
hedens interesserede opmærksomhed er udtryk for, og nævnt, at jeg her er ganske
enig i undervisningsministerens bestræbelser på at fremme denne sag. Men jeg
har altså fundet det rimeligt i den her anførte sammenhæng at anføre, at der
allerede består forskningsaktiviteter, hvor dette samspil mellem lærd og læg har
nået et ganske højt niveau. Dette forhold er dog ikke et særligt dansk træk, men
kan f. ex. også klart iagttages i engelsk kulturliv, hvor der i denne sammenhæng
kan være grund til at minde om, at H. C. Ørsteds stærke bestræbelser på at for
midle oplysning om naturvidenskabernes udvikling i væsentlig omfang skyldes
inspiration fra en Englandsrejse.
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Fremtrædende dansk indsats
Spørger man om, hvilke områder indenjor grundforskningen det er, hvor dansk
forskning særligt har gjort sig gældende, er det indlysende, at forsøg på besvarel
sen af et sådant spørgsmål vil kunne give anledning til bebrejdelser, fordi det
almene forskningsniveau stort set er lige så højt udviklet herhjemme som i de
lande, vi gerne sammenligner os med, hvorfor en fremhæven af visse særlige
grene uundgåeligt medfører en urimelig negligeren af andre. Men hvis jeg afstår
fra at tage de sidste knapt hundrede års forskning i betragtning, hvor et ganske
højt niveau er nået i almen henseende, er det måske muligt forsøgsvis at antyde
nogle særligt væsentlige træk.
Og jeg vil da her begynde med at nævne de meget betydningsfulde resultater,
som i henseende til udviklingen af den astronomiske observationskunst er nået
både ved Tyge Brahes overalt i den lærde verden højt beundrede og ved hans
indirekte efterfølger Ole Rømers store bidrag, hvor man groft kan sige, at hver
af dem forbedrede observationsnøjagtigheden med en faktor 10. Ole Rømer
vedkendte sig sit forhold til Tyge Brahe som det store forbillede, der havde
inspireret ham til hans gerning som astronom. Han nåede aldrig at samle sine
resultater i form af en sammenfattende redegørelse, men de blev alligevel hurtigt
kendt indenfor astronomernes kreds, delvis takket være hans elev Peder Horrebows bestræbelser. En nær ven af Ole Rømer var den store matematiker og
filosof G. W. Leibniz, som han havde truffet i det franske akademi. Leibniz, der
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altid besad en dyb interesse for forskningens kår, havde ivrigt opfordret Ole
Rømer til at gøre rede for sine beundringsværdige observationsmetoder, hvorpå
Rømer svarede i et brev, som forekommer mig at være et af de skønneste steder
i dansk lærdomshistorie, hvorfor jeg tillader mig i uddrag at anføre det i dansk
oversættelse fra latin:
Jeg tillægger hverken mig selv så stor betydning eller mener, at dette århun
drede har så stor brug for mine opfindelser og observationer, at jeg ikke snarere
opfatter din opfordring til at udgive mine arbejder som udtryk for din omsorg
og velvilje end som interesse for den offentlige sag, men jeg føler mig alligevel
forpligtet til begge sider. Når mine studier hidtil har holdt mig borte fra offent
ligheden, er dette ikke sket med forsæt, men skyldes dels min livsførelse og dels
den vanskelighed, jeg føler ved skriftlig fremstilling . . . Der kunne ganske vist
ùdgives kommentarer over uordnede observationer, men jeg er bange for, at der
på denne måde ville blive kastet brogede fjer i luften, som for den, der mødte
dem, var mindre egnet til at danne vinger af end til at bruges som hattepynt . . .
Tyge Brahes og Ole Rømers gerning skabte en tradition for astronomiens
forskning her i Danmark, som dog bortset fra den allerseneste udvikling i vor tid
- hvor Bengt Strömgren er en international ledende forskerpersonlighed - ikke
nåede samme højdepunkter.
Hvad angår fysikken er det påfaldende, at der her er opnået ganske betyd
ningsfulde resultater, indledt med Erasmus Bartholins ovenfor omtalte opdagelse
25

Rasmus Rask, sprogforsker
(1787-1832)

og beskrivelse af dobbeltbrydningen i den „islandske krystal“, d.v.s. kalkspaten,
og dernæst efterfulgt af Ole Rømers opdagelse af lysets endelige udbredelses
hastighed og hans konstruktion af overensstemmende termometre. Det næste,
afgørende fremskridt i dansk fysik var først H. C. Ørsteds opdagelse af elektro
magnetismen. Imidlertid skabte disse meget betydningsfulde fremskridt egentlig
ikke en særlig tradition for den fysiske forskning herhjemme. Denne blev først
udformet i slutningen af forrige århundrede, hvor dog Ørsteds forberedende
virke var en afgørende faktor. Og med Niels Bohrs internationale, stærke indsats
blev denne tradition fastlagt som en afgørende faktor i dansk grundforskning.
Fra naturvidenskabernes verden bør også nævnes Niels Steensens - Stenos store bidrag til fysiologien og til geologiens grundlæggelse. Også Thomas Bartho
lin var en fremragende iagttager af det fysiologiske.
Vender vi nu opmærksomheden fra naturvidenskaberne til den humanistiske
forskning, kan man vel tillade sig at anføre, at der altid her i Danmark har be
stået en særlig interesse for sprogvidenskaben, både hvad angår en ret tidligt ud
viklet teoretisk interesse for sprogenes struktur og udvikling i sig selv og for
studiet af de enkelte fremmede sprog, ikke blot de klassiske, men også de
orientalske, de semitiske og de moderne. De to allermest betydningsfulde for
skere er her den ejendommelige og geniale Rasmus Rask og den sammenlignende
sprogvidenskabs for sin tid førende forsker Vilhelm Thomsen, der i dansk
grundvidenskab fremtræder med en særlig, klassisk styrke.
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Også hvad angår dansk historieskrivning i dens udvikling fra Saxo til det i
særdeleshed af K. Erslev fremførte krav om respekt for og brug af kildekritiske
metoder er udtryk for en lang, fængslende og omskiftelig forskningstradition.
Jeg har allerede omtalt forskningen af den nordiske arkæologi her i Danmark,
der som realistisk og systematisk videnskab blev grundlagt af museumsmanden
C. Jürgensen Thomsen og videreført af J. J. A. Worsaae og Sophus Müller.
Glemmes bør dog ikke den tilskyndelse til denne forskning, som allerede i 1600tallet blev ydet af den lærde polyhistor og store læge Ole Worm, mere berømt for
sine store samlinger og beskrivelsen af disse end for sine fortolkninger. Også her
er der tale om en stærk forskningstradition, hvis særlige træk i forholdet til offent
ligheden vi allerede har omtalt. Også den klassiske arkæologi indledt af G.
Zoëga, Bertel Thorvaldsens og mange andre danske Romafareres stærke støtte,
og den lærde, rejseglade og vennesæle verdensmand P. O. Brøndsted har udviklet
sig til en værdifuld dansk forskningstradition, knyttet til flere betydningsfulde
udgravningsprojekter med heraf følgende fortolkninger.
Der kunne også nævnes andre stærke forskningstraditioner, som f. ex.: den
kemiske, der for alvor indledtes med H. C. Ørsteds svigersøns W. Zeises organisk
kemiske studier; den matematik-historiske præget af matematikeren H. G. Zeu
then og den klassiske filolog J. L. Heiberg, der med hensyn til fortolkningen og
kritisk kildekritik af den græske matematik ydede en banebrydende indsats; den
engang så stridbare zoologiske forskningstradition, præget af mange betydnings
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fulde og særprægede personligheder; ligeledes udviklingen af den botaniske og
geologiske forskning. Flere andre kunne nævnes, men hertil føler jeg mig ikke
kvalificeret. Jeg har blot villet forsøge i det mindste at skabe et lille og måske til
fældigt indtryk af, at vi i dag bygger på en arv, som vi taknemligt bør vedkende
os. Både fordi den er en forudsætning for, at vi på så mange områder er kommet
videre i dag, og fordi den indgår som en vigtig del af den helhed af minder, der
overhovedet berettiger os til at tale om dansk kultur. Og hvis beskrivelse og for
domsfrie vurdering i øvrigt også er en side af dansk grundforskning - omend
ikke den væsentligste. For vi kan ikke udelukkende leve på fortidens minder,
hvilket vi sandelig heller ikke gør.
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Erling Bjøl

POLITIK SOM VIDENSKAB
Studiet af politik er ikke noget nyt. I vor egen kulturkreds kan man føre det
tilbage til Platon og Aristoteles. Indien havde i oldtiden sin Machiavelli i Kautilyas Arthasästra.
Den rigtige Machiavelli er ligefrem gået ind i sproget i ord som machiavellisme
og machiavellistisk. Hvad har han med videnskab at gøre, kan man spørge.
Dels indgår hans værk i et af de fag, som henhører under det, vi nu om
stunder betegner som politisk videnskab, political science, politologi eller stats
kundskab, nemlig den politiske idéhistorie. Dels kan han tjene til at illustrere
nogle fundamentale problemer, som den politiske videnskab den dag i dag må
leve med og brydes med.
Når man siger, at en politik er machiavellistisk, mener man, at den er koldt
beregnende, kynisk, amoralsk, grusom måske. Målet helliger midlet. Sådan
anbefaler Machiavelli jo i Fyrsten statsmænd at handle. Eller gør han? Foreskriver han fyrsterne, hvad de skal gøre - eller beskriver han, hvordan det går
til i politik? Mellem beskrivelse og foreskrivelse går det dybe skel mellem viden
skab og politik. Hvis der da kan sættes et skel.
Allerede Francis Bacon hævdede, at Machiavelli var blevet misforstået. Han
havde kun beskrevet „what men do, and not what they ought to do“.1 Enhver
kunne så drage sine egne slutninger. I hvert fald er han ikke altid slet så kynisk,
som han er blevet gjort til. I en tekst, som er mindre kendt end Fyrsten, et brev,
hvori Machiavelli giver råd til Raffaello Girolami, der i 1522 blev udnævnt til
ambassadør i Spanien, hedder det:
„En ambassadør skal først og fremmest bestræbe sig på at opnå agtelse. Den
opnås ved at optræde korrekt, gavmildt og retsindigt, ikke ved at være nærig,
dobbelttunget, tænke et og gøre et andet. Dette er meget vigtigt. For jeg kender
mænd, der, selv om de var yderst skarpsindige, mistede fyrstens tillid ved deres
dobbelttungethed, så de efterhånden slet ikke kunne forhandle med ham mere.“2
Umærkeligt glider beskrivelse og foreskrivelse over i hinanden. Det er et pro
blem, vi også kender fra den moderne politiske videnskab.
Kan den politiske forsker overhovedet opnå det, man kunne kalde en „klinisk“
eller „objektiv“, „værdineutral“ holdning til det, han beskæftiger sig med?
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Det er klart, at en biolog kan det eller en fysiker eller en astronom. De kan
stille sig uden for deres forskningsobjekter. Men kan man det i den politiske
forskning? Den politiske forsker er selv en del af det system, han vil udforske.
Han kan påvirke selve processerne i det ved sine holdninger. Der er derfor en
risiko for, at de vil indvirke ikke bare på hans problemvalg, men også på selve
forskningsprocessens vekselvirkning mellem hypoteseudformning og efterprøv
ning.
Inden dette vanskelige problem nærmere drøftes, kan det måske være hen
sigtsmæssigt at se på, hvad det er, politologien beskæftiger sig med, hvordan den
har udviklet sig, og hvad det er for metoder, den anvender. For det er tænkeligt,
at problemet har en noget forskellig karakter, efter hvad det er for områder,
forskeren behandler, og efter, hvilke metoder han bruger.

De politologiske fag

Politologiens forskningsfelt er, som navnet siger, politik. Men hvad er politik?
Det er der forskellige opfattelser af. Erik Rasmussen siger med den amerikanske
politolog David Easton, at politik er den autoritative fordeling af værdier med
gyldighed for samfundet.3 Ved autoritativ forstås både, at der er en øverste
myndighed til at træffe de endelige afgørelser i samfundsanliggender, og at dens
ret hertil er almindeligt anerkendt af dem, afgørelserne berører. Denne definition
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ved Sorbonne.

er bl. a. blevet kritiseret, fordi den ikke er videre tilfredsstillende, når det drejer
sig om international politik.4 Hvor er „autoriteten“ i international politik - og
følgelig de enheder, der anerkender dens ret til at træffe afgørelser? Jeg fore
trækker - med udgangspunkt i den franske politolog Raymond Aron - en noget
mere udførlig beskrivelse af det politik-begreb, som politologien arbejder med.
Politik er ikke bare de processer i samfundet, hvorved byrder og knappe goder
bliver fordelt efter magt og indflydelse, men også stræben efter et retfærdigere
samfund og selve kampen om at opnå magt, f. eks. regeringsmagten, og ind
flydelse.5
Det betyder, at politologien i stor udstrækning arbejder med samme materiale
som historikerne, især samtidshistorikerne. Til dels anvendes også den samme
forskningsteknik. Den politiske videnskab har overhovedet ingen særegen forsk
ningsteknik. Dens særpræg ligger i problemformuleringerne, i de spørgsmål, man
stiller til sit materiale. Politologien er i modsætning til historien i det mindste i
sit grundsigte en generaliserende, nomotetisk videnskab. Den søger efter lov
mæssighed, strukturer og adfærdsmønstre i de samfundsmæssige processer.6
Hvad Erik Ramussen siger om vælgeradfærdsforskningen kan - med forbe
hold, hvorom senere - overføres på hele den politologiske forskning: „Den for
udsætter en teori om, at menneskelig adfærd ikke simpelthen er tilfældig eller
vilkårlig, men i det mindste i en vis udstrækning bestemmes af ydre faktorer.“7
Det metodiske grundsigte er fælles for alle eller i det mindste for de fleste af
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politologiens grene, at udforske, hvorledes det politiske system fungerer. Med det
politiske system menes de processer, hvormed man skaffer sig magt og indflydel
se med henblik på at påvirke fordelingen af byrder og goder i samfundet. Men
det politiske system er en rummelig kasse. Den har i hvert fald tre store rum,
som svarer til tre hoveddiscipliner:
1: Udforskningen af de politiske strukturer og processer inden for den enkelte
stat. Den kaldes gerne komparativ politik, fordi en vigtig metode er sammen
ligning mellem tilstande fra land til land og inden for samme land fra tid til tid.
2: Udforskning af de administrative processer, af hvad der foregår inden for
de offentlige bureaukratier. Denne disciplin kaldes på dansk forvaltningslære.
3: International politik, der beskæftiger sig med de politiske processer i de
internationale systemer, hvis hovedkomponenter er staterne, og i de internatio
nale organisationer.
Der er ikke hermetisk lukket mellem disse discipliner. For de politiske processer
bevæger sig på tværs af dem. Et lands udenrigspolitik bliver til ikke bare ved en
vekselvirkning mellem en stat og andre stater, men også gennem beslutningspro
cessen i det udenrigsministerielle bureaukrati og i samspillet mellem dette bureau
krati, regeringen, folketinget, pressionsgrupper, interesseorganisationer, idéorga
nisationer og det, man kalder opinionen. Forholdene i de internationale organisa
tioner har mange træk fælles med det, der sker i den nationale forvaltning.
Fælles for alle statskundskabsdisciplineme er, at de retter deres søgelys mod
de politiske beslutningsprocesser på makro- og mikroplan. Men det er forskel
lige dele af de politiske systemer, de interesserer sig for. Opdelingen i discipliner
er en praktisk arbejdsdeling med henblik på, hvilke fænomener man vil udforske.
Det, man kan kalde stamdisciplinen, komparativ politik, stundom slet og ret
betegnet som statskundskab, har lagt en stor del af sin forskning i undersøgelse
af vælgeradfærd i demokratiske samfund. Inden for dette område er man nået
frem til en temmelig eksakt sociologisk forskningsteknik.
Mens vælgeradfærdsforskningen interesserer sig for, hvordan folk stemmer,
søger vælgerøkologien at belyse, hvorfor de stemmer, som de gør. Det sker ved
udforskning af sammenhængen mellem stemmeafgivningen i bestemte områder
og disse områders socio-økonomiske, uddannelsesmæssige og måske religiøse
strukturer. Den politiske psykologi prøver derudover at kaste lys over sammen
hængene mellem vælgernes psykologiske strukturer og deres politiske holdninger.
Nært knyttet til udforskningen af vælgernes adfærd er udforskningen af de
politiske partier. Hvordan er de opbygget? Hvordan fungerer de? Hvordan re
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krutterer de deres medlemmer? Hvordan opnår man magtpositioner og indfly
delse inden for dem? Hvad er det, der får nogle mennesker til at gå ind i politiske
partier, og hvad er det, der gør dem mere eller mindre aktive i dem?
Undersøgelsen af organisationer, deres opbygning og karakteristiske processer
i dem er overhovedet en vigtig del af den politiske forskning inden for flere af
dens discipliner.
Nogle forskere er optaget af de politiske partier, deres anatomi og fysiologi,
om man vil. Andre har kastet sig over interesseorganisationer som fagbevægelsen,
landboforeningerne, arbejdsgiverne eller bevægelser, som opstår omkring en be
stemt sag, som de ønsker at gennemføre eller er imod, de såkaldte idéorganisa
tioner.
Hvordan opnår interesseorganisationer og pressionsgrupper indflydelse på de
politiske beslutningstagere? Hvad er det, der får folk til at slutte sig til dem?
Parlamentsforskningen interesserer sig for den del af de politiske processer,
der foregår inden for lovgivningsmagtens rammer. Hvilke spilleregler udvikles
her? Skifter de fra land til land, fra system til system? Hvad betyder det for lov
givningsarbejdet, om man har et topartisystem, flertalsparlamentarisme, mindre
talsparlamentarisme, et ikke-parlamentarisk system som i USA? Hvilken rolle
spiller de stående udvalg? Hvad betyder det for politikken, om man har en koali
tionsregering eller en étpartiregering? Hvordan fungerer koalitioner?
Man kan gå videre og spørge, hvem de politiske magteliter i et samfund er?
Hvem er de inderkredse, der egentlig bestemmer? Er det folketingets politikere?
Er det regeringens medlemmer? Er det embedsmændene? Eller lederne af de
store interesseorganisationer? Eller erhvervslivet? Hvor rekrutteres de fra?
Påstand slynges mod påstand i den offentlige debat. Politologens opgave er
at prøve at finde ud af eller mere beskedent at prøve at finde metoder til at finde
ud af, hvilke påstande der er hold i.8
Selve debatten, den politiske argumentation, er et forskningsfelt, som har til
trukket en del politologer, der har koncentreret sig om argumentations- og ind
holdsanalyse. Indholdsanalysen er også en teknik, der bruges af medieforskerne.
En del af kommunikationssociologien har naturligvis ikke noget med politik at
gøre. Men andre grene har det i høj grad, som når man prøver på at undersøge,
hvilken indflydelse fjernsynsudsendelser kan have på folks politiske informa
tionsniveau og politiske standpunkter. Hvilken sammenhæng er der overhovedet
mellem informationsniveau og standpunkter?
Hele det forskningsfelt, som her er omtalt, omfatter problemer inden for den
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type samfund, vi kender i den atlantiske kulturkreds, og som i hovedsagen kun
findes her, de åbne samfund, som den østrigsk-engelske videnskabsteoretiker
Karl Popper har kaldt dem.9 Nogle politiske forskere interesserer sig for andre
typer politiske systemer, ét-partisystemerne og militærdiktaturerne, som man
finder dem i udviklingslandene, eller de kommunistiske systemer, man har i
Sovjetunionen og Østeuropa.10
Udforskningen af forvaltningssystemer og deres forhold til de politiske orga
ner henhører primært under forvaltningslæren eller forvaltningssociologien. Men
der er en glidende overgang til det bredere felt, som omfattes af organisations
teori og organisationssociologi, der også beskæftiger sig med store private orga
nisationer som f. eks. de store koncerner. Det har vist sig, at iagttagelser af be
slutningsprocesserne inden for private virksomheder kan have i det mindste
heuristisk værdi ved udforskningen af de offentlige bureaukratier.
Endelig er der international politik. Vil man sondre skarpt, kan man sige, at
komparativ politik beskæftiger sig med politik inden for staterne, mens interna
tional politik koncentrerer sig om politik mellem staterne. Det gør f. eks. Joseph
LaPalombara, når han kalder sin bog om komparativ politik Politics within
Nations. Det er en pendant til en meget udbredt lærebog i international politik
af tysk-amerikaneren Hans Morgenthau, som hedder Politics among Nations.
Men der er ikke enighed om, at det er hensigtsmæssigt at sondre så skarpt.
Der har i de senere år tværtimod været en tendens til at slå bro mellem intern
og international politik.
Jeg foretrækker at sige det på den måde, at faget international politik beskæf
tiger sig med internationale systemer, d.v.s. politiske systemer, hvis hovedkom
ponenter er de suveræne stater, men at der findes en række forskellige typer
internationale politiske systemer. Nogle af dem - som forskellige integrations
systemer, de nordiske lande, det britiske Commonwealth, EF - ligner i visse
henseender det nationale politiske system mere end andre. Der er ikke bare tale
om en kontrast, men også om et continuum.
Man kan hævde, at international politik har et specifikt problem i fænomenet
krig. Men igen er der en glidende overgang. Krige er ikke bare internationale
fænomener. De findes også inden for de enkelte stater i form af borgerkrige. Og
der er en glidende overgang mellem borgerkrige og revolutioner, som igen har
deres egen disciplin i revolutionssociologien - udforskningen af de samfunds
strukturelle forudsætninger for revolutionære begivenheder.11
Atter kan man finde en fællesnævner for alle disse fænomener, der går på
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tværs af disciplinerne, i konflikten. Udforskningen af konflikter er noget, der
optager hele den politiske videnskab, for der er ingen politik uden konflikter.
Politik opstår først, når der er konflikter, som skal løses. Man har sagt, at al
udforskning af international politik er fredsforskning, enten den kalder sig det
eller ej.12 På samme måde kan man sige, at al politisk videnskab er konflikt
forskning. Det modsatte passer selvfølgelig ikke. Man kan finde og udforske
konflikter på mange områder, som ikke har noget med politik at gøre. Konflikter
inden for familier, der naturligvis kan have noget med politik at gøre, men ikke
nødvendigvis har det, fordi de ikke har nogen samfundsmæssige konsekvenser.
Territoriekonflikter mellem hundestejlehanner eller bogfinker, som jeg i hvert
fald finder det svært at relatere overbevisende til sociale konflikter mellem men
neskegrupper.
Karakteristisk for politiske konflikter er dels, at de får følger for fordelingen
af værdier for større grupper i samfundet, dels, at der ikke er nogen „logisk“ løs
ning på dem, hvor meget end politikerne taler om „saglige løsninger“, en politik
kens tribut til videnskaben. „Politik drejer sig i den forstand om „uløselige pro
blemer“, at den beskæftiger sig med situationer, hvori der ikke findes en „algorithmisk (forenklet: iboende) løsning“, der opløser problemet ved at indebære
en overbevisende uigendrivelighed“, skriver Bertrand de Jouvenel.13 Den politi
ske proces fører ikke til „løsninger“, men til afgørelser, der er resultat af magt
og indflydelse. Afgørelserne falder i to grundtyper, valget mellem to løsninger
og kompromisset mellem to løsninger, forliget.14 Hvis man har magt nok til selv
at bestemme, kan man vælge den første udvej. Ellers må man tage hensyn til
flere, som får lejlighed til at påvirke afgørelsen, til at udøve indflydelse. Det er
forligets vej. Men i begge tilfælde fremkommer resultatet af magt og/eller ind
flydelse, og det kan ofte blive alt andet end „sagligt“ i betydningen mest hen
sigtsmæssigt set under en „teknisk“ synsvinkel, fordi der tages hensyn til en
række forskellige indbyrdes modstridende interesser.15
Politisk videnskab er et studium af interessekonflikter, der afgøres ved magt
og indflydelse. Hermed er påny ikke sagt, at alle „magtstudier“ er politisk viden
skab. Alfred Adlers psykoanalyse er ikke politologi, selv om den politiske viden
skab har kunnet hente inspiration fra den.
Som videnskab repræsenterer den på en måde det stik modsatte af det emne,
den beskæftiger sig med. For de løsninger, den søger, er, som i enhver videnskab,
netop dem, „der opløser problemet ved at indebære en overbevisende uigen
drivelighed“.
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Politologi og historie

Det er meget let at definere historien ud af politologien. I praksis er det ikke så
let at sondre mellem de to videnskaber. Problemet har plaget den politiske viden
skab, så længe den har eksisteret, og er i en vis forstand uløseligt. Det blev
ganske vist afklaret i de lærde debatter omkring århundredskiftet, hvor Max
Weber i Tyskland opstillede to kausalitetstyper, den historiske og den sociologi
ske, således at forstå, at den første omfatter de „engangsomstændigheder“, der
ligger bag en bestemt begivenhed, mens den anden dækker en regelmæssig sam
menhæng mellem to fænomener.16 Men det problematiske i denne definitions
praktiske anvendelighed træder tydeligt frem af en samtidig fransk debat mellem
sociologer og historikere, som endte i en slags kompromis, der holder problemet
åbent: „Der findes intet fænomen, hvori man ikke kan konstatere individuelle
aspekter og sociale aspekter, omstændigheder og lovmæssighed“.17 Man kan
naturligvis sige, at den politologiske forskning forudsætter en teori om, at „men
neskelig adfærd ikke simpelthen er tilfældig og vilkårlig, men i det mindste i
en vis udstrækning bestemmes af ydre faktorer“. Men man kan ikke hermed
definere sig bort fra problemet. I hvert enkelt tilfælde må man tage stilling til,
z hvilken udstrækning man har at gøre med en adfærd, der bestemmes af ydre
faktorer, hvilken vægt der må tillægges „omstændighederne“ og „lovmæssighe
derne“.
Det er svært at præcisere, men skifter med emnevalg, problemformulering og
metode. Ved den ene pol er vælgersociologien. De data, man her arbejder med,
er velegnede til matematisk-statistisk behandling. Man har så stor en „popula
tion“, at man kan se bort fra „det individuelle“. Ved den modsatte pol kan man
placere disciplinen international politik. Af flere grunde. Hvis man søger „lov
mæssighed“, forudsætter det iagttagelse af et vist antal sammenlignelige fæno
mener, helst så stort et antal, at man kan underkaste dem en statistisk behand
ling, men i hvert fald nok til, at der er et vist grundlag for komparation.18 Men
hvis de fænomener, man sammenligner, er politiske systemer, er den internatio
nale politik endnu ringere stillet end den komparative politik. Nogle, f. eks.
Mackenzie mener, at der overhovedet kun eksisterer ét internationalt politisk
system ad gangen, således at enhver komparation må være en komparation over
tid, det man kalder en diakronisk komparation.19 Men anvendelsen af denne
metode, også kaldet den historiske sociologis metode, indebærer problemer,
først og fremmest det, man kunne kalde trivialitetsproblemet.20 For det første
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er det ikke alle internationale politiske systemer, ikke engang de universalsyste
mer, som Mackenzie øjensynlig har i tankerne, der har tilstrækkelig strukturel
lighed til at være meningsfyldt sammenlignelige. Går man efter isomorfe struk
turer, kommer man på den anden side ud for store kronologiske afstande. Man
kan naturligvis sammenligne bipolære magtbalancesystemer som vor egen tids
med det system, hvori Richelieu opererede, eller det bipolære magtsystem i
Hellas, som Thukydid beskriver. Man kan også finde slående analogier. Den
internationale politiks forlængelse i de enkelte staters indre politik. Domino
teorien, som findes allerede hos Perikies. Den systemtilstand, der i vor tid er
blevet kaldt den kolde krig, genfindes i Thukydids „mistillidsfulde våbenstil
stand.^!
Men konklusionernes rækkevidde begrænses kendeligt af den teknologiske ud
vikling fra hoplittemes spyd over Lennart Thorstenssons kanoner til supermag
ternes atomraketter.
Den teknologiske udvikling er endda kun en af de dynamiske faktorer, der
ofte begrænser udbyttet af diakroniske sammenligninger til det trivielle, fordi
de kun kan gennemføres på et meget højt abstraktionsniveau, eftersom det aldrig
er helt de samme systemer, man sammenligner. Ikke bare kan opfindelser ikke
gøres uopfundne. Politiske beslutninger kan ikke gøres om. Når de er taget,
medfører de forandringer, ofte dybtgående forandringer i de politiske systemer
og indgår potentielt i fremtidige beslutningstageres referencerammer. Præsident
Kennedys adfærd under den store Cuba-krise i 1962 påvirkedes af hans læsning
af Barbara Tuchmans The Guns of August om krigsudbruddet i 1914.22 De
internationale systemer forandrer sig uophørligt og irreversibelt.23 En fransk po
litolog har ligefrem rejst spørgsmålet, om man ikke helt burde overlade studiet
af international politik til historikerne. De argumenter, hvormed han selv til
bageviser dette, er ikke overbevisende. Det ene er, at politologien mest beskæfti
ger sig med samtiden. Det gør samtidshistorikerne også, og politologen behøver
ikke at gøre det. Det andet er, at som han siger, „den politiske videnskab sigter
mod handling“.24 Dette er så diskutabelt, at hele dette problem må drøftes sær
skilt senere. Det rummer de store spørgsmål om forholdet mellem videnskab og
politik og mellem grundforskning og målforskning.
Til gengæld kan der anføres en række andre argumenter for at opretholde
faget international politik som en politologisk disciplin. For det første er det ikke
bare i den internationale politik, varige strukturforandringer kan udspringe af
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historiske begivenheder, for ikke at sige tilfældigheder. Når det drejer sig om de
nationale politiske systemer, er der ganske vist langt større muligheder for syn
kronisk komparation. Der findes for tiden omkring 150 af dem. Men tilbage
bliver også her „særlige omstændigheder“, som man må tage hensyn til, i det
mindste hvis man vil udsætte sig for enhver generaliserende forskningsretnings
videnskabelige jembyrd, prognosen.
Hvis man f. eks. ville forsøge at stille en prognose for den politiske udvikling
i Frankrig i 1978, ville man ganske vist kunne begynde med den politiske so
ciologis sikreste redskab, de statistiske holdningsundersøgelser. Man ville herved
få et rimeligt billede af, hvorledes partistillingen ville blive ved det forestående
valg til Nationalforsamlingen. Viste det, at der var udsigt til et skifte, til, at ven
strepartierne kom til magten, kunne man derpå gå over til at anvende den kom
parative metode til at prognosticere, hvordan det så ville gå. Man ville søge vej
ledning, dels i fortidige situationer i Frankrig som Folkefrontssituationen i 1936
eller situationen i de første efterkrigsår, dels i lignende situationer i andre lande,
Finland siden 1966 måske eller Chile under Allende eller Portugal i 1974-75.
Men hver gang ville man komme til det resultat, at der var en „historisk rest“
til overs, noget, der var anderledes, og som man ikke kunne undlade at tage høj
de for, hvis man ikke ville gå galt i byen. F. eks. var den forfatningsmæssige si
tuation anderledes i Frankrig i 30’erne end i dag og anderledes i Ailendes Chile
end i Giscard d’Estaings Frankrig.
Hvis man lagde vægt på en realistisk prognose, måtte man derfor også gribe til
en tredie metode, som man kan kalde den samtidshistoriske. Den består i på
grundlag af tilgængeligt materiale, måske suppleret med interviews og under iagt
tagelse af årvågen kildekritik at indhente de fyldigst mulige kundskaber om,
hvad de forskellige relevante aktører i det politiske system har tænkt sig at gøre
i tilfælde af en venstresejr.
Dernæst kan man anføre, at udforskningen af international politik ikke er
henvist bare til det universelle systemniveau, som Mackenzie prøver at forvise
den til. Der findes en række andre internationale politiske systemer end univer
salsystemerne, og navnlig kan man ved at ændre analyseniveau skaffe sig data,
som er langt mere velegnede til systematisk analyse. Man kan f. eks. som forsk
ningsobjekt vælge afstemningsadfærd i FN, internationale kriser eller krigsud
brud og herved nå frem til en række sammenlignelige situationstyper, uanset
systemernes strukturelle heteromorfi.25 Det kan f. eks. i flere henseender være
udbytterigt at sammenligne to så veldokumenterede kriser som den europæiske
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fransk historiker og politiker.
Efter litografi af Théodore Chassériau.

i sommeren 1914 og Cuba-krisen i 1962, selv om de udspillede sig i forskellige
systemtyper og med forskelligt resultat.
Når det kan være frugtbart, skyldes det ikke mindst det store arbejde, der fra
historikernes side er nedlagt i at belyse udviklingen i sommeren 1914. Selv om
international politik som politologisk disciplin har sit eget sigte, står den i stor
gæld til historikerne og vil ofte være nødt til selv at betjene sig af deres forsk
ningsteknik for at fremskaffe de nødvendige data.

Fra institutioner til adfærd
Som særlig forskningsretning, der udskiller sig fra den politiske filosofi, kan dei
være en vis rimelighed i at datere politologien fra den franske historiker Alexis
de Tocquevilles berømte værk De la démocratie en Amérique (1835-40), et
pionerarbejde i politisk sociologi, som kan læses med udbytte den dag i dag.
Det efterfulgtes af andre analyser af, hvordan de politiske systemer og institutio
ner fungerede, som Walter Bageots The English Constitution (1867), Woodrow
Wilsons Congressional Government (1885) og James Bryces The American
Commonwealth (1888). Fælles for disse klassiske værker i den politiske viden
skab er, at de har opmærksomheden rettet mod de politiske institutioner, og at
de metodisk set så at sige var frihåndstegninger. Det første afspejler sig endnu
i den dansk/svenske betegnelse for politologi statskundskab, en videnskab, der
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har staten og dens institutioner som hovedemne.
Med udviklingen af mere stringente metoder inden for andre samfundsviden
skaber som økonomi og sociologi opstod der et ønske om at gøre også studiet
af politik mere „videnskabeligt “. Den komparative metode kan med lidt god
vilje føres tilbage til den engelske historiker Edward A. Freemans Comparative
Politics (1873).
I 1908 kom to bøger der begge åbnede nye veje, englænderen Graham Wallas
Human Nature in Politics og amerikaneren Arthur F. Bentleys The Process of
Government. Man kan sige, at Wallas lagde grunden til den politiske psykologi
og Bentley til den politiske sociologi ved at koncentrere sin forskning om grup
per og deres bestræbelser for at fremme deres interesser snarere end om de for
melle politiske institutioner, som hidtil havde stået i forgrunden.
I løbet af 1920’eme udvikledes efterhånden nye redskaber, som åbnede bedre
muligheder for også inden for den politiske forskning at følge Gallileis (af
Høffding formulerede) krav til videnskabelighed: „Mål alt, hvad måleligt er,
og gør det måleligt, som ikke er det“. Et skridt i denne retning blev taget i
Frankrig med André Siegfrieds valganalyser.26 Men det blev navnlig i Amerika,
man i 20’erne med Charles Merriam i spidsen beflittede sig på at gøre politolo
gien til en „målevidenskab“ ved hjælp af de nye metoder, som muliggjorde sta
tistisk behandling af politiske fænomener, kvantitativ indholdsanalyse af politi
ske tekster, holdningsmålinger ved systematisk behandling af strukturerede
interviews.27 Forskningsteknisk viste Stuart Rice vejen med Quantitative Me
thods in Politics (1928). Men man kunne også drage nytte af den udvikling, der
skete i erhvervslivets markedsanalytiske teknik, ikke mindst gennem dansk
amerikaneren Arthur C. Nielsens indsats.
Nøgleordet blev „behavior“, adfærd. Da man nu fik mulighed for statistisk
behandling af politiske data, kunne man koncentrere sig om den „iagttagelige
adfærd“ uden at fortabe sig i udforskning af motivernes dunkle underverden.
Vælgeradfærd, der egnede sig bedst til den nye teknik, blev genstand for polito
logernes hovedinteresse. I 1937 kom Herbert Tingstens Political Behavior:
Studies in Election Statistics, i 1942 Harold Gossneils Grassroots of Politics,
National Voting Behavior of Typical States (1942).
„Behavioristerne“ følte sig i bevidst modsætning til „traditionalisterne“ og var
heller ikke fri for at føle sig noget hævet over dem som „rigtige“ videnskabsmænd. De havde også, især i 50’erne de forskningsbevilligende organer, ikke
mindst Ford Foundation i ryggen.
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Resultaterne af deres landvindinger har enhver, der har fulgt forudsigelserne
om mandatfordelinger ved et folketingsvalg, haft lejlighed til at stifte bekendt
skab med.
Men blandt de lærde blev behavioristerne snart udsat for kritik. De blev an
grebet for at have ladet sig bjergtage af deres egen teknik. De opfører sig lige
som en fuld mand, der har tabt sit ur på gaden en aften og leder efter det under
gadelygten, fordi der er for mørkt andre steder til at se det, skrev en amerikansk
politolog.28 Med andre ord: de lod deres forskning lede af deres forsknings
teknik i stedet for af, hvad der var væsentligt.
Men hvad var væsentligt? Hvordan kom den politiske forskning ud over det
perifere, det trivielle, det fortænkte og det frelste? Ud fra hvilke kriterier kunne
den politiske forsker afgøre, hvad der var væsentligt? Ordet kunne bruges i to
helt forskellige betydninger, praktisk væsentligt, d.v.s. behandlende samfunds
problemer, der føltes betydningsfulde, eller teoretisk væsentligt, d.v.s. behand
lende problemer, der var centrale for at opnå en dybere forståelse af de politiske
processer. Hvormed naturligvis ikke er sagt, at en problemformulering ikke kan
være væsentlig under begge synsvinkler.
Under den ene synsvinkel kunne man f. eks. vanskeligt kritisere en forsker
som den engelske meteorolog Lewis Richardson, der efter at have gjort ambu
lancetjeneste på vestfronten under Første Verdenskrig begyndte at indsamle
statistiske data med henblik på en kvantitativ analyse i håb om, at den ville
kaste lys over årsagerne til fænomenet krig, for at beskæftige sig med noget
uvæsentligt. Derimod kunne man, når man så hans resultater og konfronterede
dem med vor historiske viden om de enkelte krigsudbrud spørge, om det ad
denne vej var lykkedes at yde et væsentligt bidrag til en bedre forståelse af dette
betydningsfulde samfundsfænomen.29
Inden for komparativ politik blev problemet angrebet fra begge sider, men i
nogen grad i forskellige tempi. Man tog det sidste, det erkendelsesmæssige op
først. Det blev påpeget, at man for at kunne formulere problemstillinger, der
var væsentlige for forståelsen af de politiske processer, måtte have en sammen
hængende teori om eller model af, hvordan de politiske systemer fungerede.
Man gik ind i systembygningens periode. Mest opmærksomhed vakte den cana
diske teoretiker David Eastons The Political System (1953). Andre bestræbelser
på at formulere „generelle teorier“ var Anthony Downs’ An Economic Theory
of Democracy (1957), William Rikers The Theory of Political Coalitions (1962)
og Karl Deutschs The Nerves of Government (1963).
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Økonomi og politologi
Der er næppe tvivl om, at politologerne var under indtryk af udviklingen inden
for den økonomiske videnskab. Også økonomerne var adfærdsforskere, der be
vægede sig på en nabomark og med anderledes elegante redskaber end polito
logernes. „Economics is the science which studies human behavior as a rela
tionship between ends’ and scarce means with alternative uses“, lød Lionel
Robbins’ ofte citerede definition.30 Også politologerne studerede menneskelig
adfærd i fordelingen af knappe ressourcer. Forskellen var bare, at økonomerne
opererede med noget så kontant og allerede pr. definition kvantitativt som
penge, mens politologerne måtte trækkes med goplerne magt og indflydelse.
Med John M. Keynes’ General Theory of Employment, Interest and Money
(1936) havde økonomien leveret enhver samfundsvidenskabsmands drøm, en
generel teori, en erkendelsesmæssig landvinding, der netop i efterkrigstiden fik
en smuk bekræftelse af den faktiske udvikling. Sådan så det i det mindste ud.
Frejdigt erklærede den unge Chicago-økonom Milton Friedman i 1953:
„Positive economics deals with „what is“ not with „what ought to be“. Its
task is to provide a system of generalizations that can be used to make correct
predictions about the consequences of any change in circumstances. Its per
formance is to be judged by the precision, scope and conformity with experience
of the predictions it yields“.31 Han blev senere mindre tilbageholdende med at
foreskrive, men ikke med at forudsige.
Måske havde han glemt, at den samlede økonomstand med en enkelt und
tagelse mindre end ti år før havde vist en mangel på forudseenhed, som ikke just
tydede på nogen større metodisk sikkerhed.32 Gunnar Myrdal forudsagde en
„ekonomisk katastrof“ i Amerika, hvis Japan kapitulerede kort efter Tyskland,
og talte om, at hveranden arbejder ville blive arbejdsløs i Californien.33 Det var
kun en gengivelse af den fremherskende opfattelse på de amerikanske økonomers
bjerg.
Men modsat natur- og lægevidenskabelige prognoser samt vejrberetninger kan
samfundsvidenskabelige prognoser påvirke de systemer, de vedrører, så de bliver
enten selvopfyldende eller „selvudslettende“. Det er ganske vist umuligt at ud
rede, hvor meget økonomernes sortsyn bidrog til den fulde beskæftigelse efter
krigen, og i hvor høj grad den skyldtes politikernes historiske referenceramme
fra mellemkrigstiden, den store opsparede købekraft i USA samt den kolde krig.
Men selv om det samlede resultat blev, at økonomernes spådomme blev gjort til
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skamme, forøgede udviklingen deres prestige, fordi den kunne fortolkes som en
bekræftelse på deres sidste teoretiske landvinding.
Politologerne fik et Keynes-kompleks, som de stadig lider under, skønt der
kan rejses tvivl om, hvorvidt den økonomiske prognoseteknik står sig bedre i
70’erne end i 40’erne.34 Man kunne måske ligefrem hævde, at samfundsudvik
lingen i 70’erne har ført til, at enhver realistisk prognose må udarbejdes i sam
arbejde mellem økonomer og politologer, fordi så mange afgørende elementer
i den økonomiske udvikling er blevet politiserede, at de elegante økonomiske
teorier er blevet mere og mere irrelevante. Inflation, arbejdsløshed og betalings
balance bestemmes ikke bare af pengepolitik og finanspolitik, men af magtfor
hold, organisationsmagt, koncernmagt og statsmagt. De økonomiske systemer
hviler på rationalitetsforudsætninger, som er blevet mere og mere urealistiske.
Beslutninger, der fremkommer af magtstrukturer og viljekonfrontationer, er
politologiens domæne.
I forvejen har de økonomiske prognoser ofte en i det mindste underforstået
sikkerhedsventil, hvori der står: om det vil gå sådan eller sådan, er et politisk
spørgsmål. Om menneskeheden overhovedet vil eksistere om 100 år eller 10 år
eller 1 år, er også et politisk spørgsmål. For om verden skal rammes af en
atomkrig, er en politisk afgørelse. Det er fra et samfundsrevelanskriterium lej
lighedsvis væsentlige problemer, politologien beskæftiger sig med. I den forstand
kan det være berettiget at henvise til en passus i Aristoteles’ Etik, som politolo
ger stundom har søgt trøst i, når de følte sig knugede af de metodiske proble
mers genstridighed. Den er blevet udlagt i retning af, at den politiske videnskab
skulle være „the master science“, som bestemmer over alle andre og over, hvor
dan samfundet skal udvikle sig.35
Men hvad er væsentligt? Historikeren kan bruge kriteriet konsekvensernes
omfang eller i det mindste sige, at han gør det. Også heri indgår dog nødvendig
vis en god portion personligt skøn. Politologen må ofte nøjes med at henvise
til de forventede konsekvenser, hvori der indgår et subjektivt skøn i anden po
tens. I det mindste i sit emnevalg er det svært at se, hvordan den politiske for
sker kan frigøre sig fra sine subjektive skøn, sine værdipræmisser, som det
hedder.
Mens man i international politik var mest tilbøjelig til at følge det praktiske
væsentlighedskriterium og ofrede mange kræfter på en målrettet udforskning af
aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske problemer, gjorde man ikke store frem
skridt i retning af at udforme en generel teori, der kunne være vejledende for
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grundforskningen. Dybest set skal årsagen hertil nok søges i „den historiske
dimensions“ vægt i international politik, som allerede er omtalt.36
Men det varede ikke længe, før også den komparative politiks systembyggere
blev udsat for kritik. Da først de generelle teorier og modeller var konstrueret,
meldte det spørgsmål sig, hvordan de kunne anvendes i den empiriske forskning.
Fra midten af 60’eme har den politiske forskning været mere og mere optaget af
det, man kalder „operationaliseringsproblemet“, d.v.s. hvordan teorier, der
indgår i de store tankebygninger, kan efterprøves i den empiriske forskning, så
ledes at forhold, der efter teorierne skulle indeholde væsentlige forklaringsvær
dier, lod sig praktisk udforske. Man gik ind i „delteoriemes“ periode.
Men også samfundsrelevansens væsentlighedskriterium begyndte at plage systembyggerne.

Politologi og politik

I 1969 holdt David Easton som formand for den amerikanske politologforening
et foredrag, hvori han forkyndte „en ny revolution i den politiske videnskab.“37
Intet mindre. USA er et støjplaget land. Man skal råbe højt for at blive hørt.
Talen var på en måde en politologiens eller i det mindste den Easton’ske poli
tologis falliterklæring. Den politiske videnskab havde vist sin utilstrækkelighed
ved ikke at have forudset de store kriser, der rystede USA i disse år. Byernes
krise. Racekonflikterne. Voldsoptrapningen. Fattigdommens uudryddelighed.
Men nu skulle det blive anderledes. Politologerne skulle stige ned fra system
bygningernes Olympos og hellige sig løsningen af samfundets praktiske pro
blemer. Så forfærdelig ny var Eastons revolution måske ikke. Allerede i 1951
var Harold Lasswell gået ind for en „politisering“ af politologien. I 1963 havde
han anbefalet, at politologerne skulle engagere sig ved siden af beslutnings
tagerne og hjælpe dem med at udforme de politiske afgørelser.
Det var en overflødig anbefaling. Allerede Machiavelli optrådte eller ville i
det mindste gerne optræde som fyrstens rådgiver. Så længe man havde talt om
politisk videnskab, havde der også været politologer, der enten havde været
„fyrstens rådgivere“ eller endda spillet fyrstens rolle. De Tocqueville var en tid
udenrigsminister, Woodrow Wilson USAs præsident. Præsident Kennedy havde
snuset til den politiske videnskab og omgav sig med politologer, som den mindre
belæste Lyndon Johnson siden, til uheld for Amerika og verden, overtog. Det
var baggrunden for det fnysende angreb, som den fremtrædende nymarxistiske
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sprogforsker og new left ideolog Noam Chomsky i 1969 rettede på „de nye
mandariner“.38 Det forhindrede ikke Richard Nixon i at udnævne politologen
Henry Kissinger til udenrigsminister eller Jimmy Carter i at gøre de to Columbiaprofessorer Zbigniew Brzezinski og Marshall Shulman til sine udenrigspolitiske
rådgivere.
Politologerne har haft en dobbelt funktion. De har været fyrstens rådgivere.
De har også været magtens figenblad. De har hjulpet med til at udforme de
politiske beslutninger, men også legitimeret dem. Den sidste rolle er sjældent
den, de har talt højst om. Men det siges dog undertiden direkte som, når Hans
Morgenthau skriver: „Jeg gjorde min første erfaring som teoretiker i internatio
nal politik under Truman-Achesons administration af USAs udenrigspolitik.
Teorien gav en teoretisk retfærdiggørelse af, hvad politikerne så at sige instink
tivt foretog sig.“39
Men nøjagtig den samme dobbeltrolle har andre belæste folk spillet i histo
riens løb: teologer, filosoffer, jurister, historikere, økonomer. Økonomernes råd
givning er ligefrem i flere lande blevet institutionaliseret. Den ekspertise, polito
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logerne har kunnet medbringe som rådgivere, kan måske sammenfattes som et
bidrag til at gøre de politiske beslutninger mere rationelle.40 Man har hævdet, at
vælgeradfærsforskeren Louis Harris’ råd til Kennedy under valgkampen i 1960
var „a major factor in his victory.“41 Her har valgsociologeme måske et etisk
problem beslægtet med arvelighedsbiologernes. I udenrigspolitikken råder poli
tologerne ikke over en tilsvarende manipulationsteknik. Her er til gengæld an
dre problemer. Henry Kissingers udenrigspolitiske strategi og diplomatiske taktik
var måske præget af, at han i særlig grad havde studeret det klassiske diplomati,
som det udfoldede sig hos Metternich og Castlereagh, såvel som af hans træning
i at analysere atomstrategiens logik.42 Men det er også tænkeligt, at hans viden
skabelige forskning og hans politik er præget af nogle grundholdninger, som har
bestemt både hans politik og hans valg af Metternich og Castlereagh som forsk
ningsobjekt, præget den fortolkning, han har givet af deres politik, samt, at
denne fortolkning derpå har tjent til at legitimere en bestemt politik. Det kan
tænkes, at en videnskabsmand - ikke bare en politolog forøvrigt — bruger den
prestige og indsigt, hans fag har givet ham - jo større, jo mere uforståeligt hans
videnskabelige sprog - til at fremme en politik, han er tilhænger af.
Magtens vej er smattet.
Disse etiske problemer er som sagt ikke specifikke for politologerne. Men de
er nok vanskeligere inden for politologien end i andre forskningsretninger. Som
Roger-Gérard Schwarzenberg siger: „Der findes næppe noget område, hvor
iagttagerens intuition og fordomme spiller så stor en rolle, hvor den subjektive
præferencestruktur i den grad leder forskningen, bevidst eller ubevidst. Og man
finder det, man søger.“43 Ofte er det et følelsesbestemt politisk engagement, der
oprindeligt ligger bag interessen for studiet af politik. Jo stærkere engagement,
jo større krav til den intellektuelle vederhæftighed. Igen er det selvfølgelig
noget, man også kender fra andre samfundsvidenskaber. Keynes’ læremester
Alfred Marshall fortæller: „In my vacations I visited the poorest quarters of
several cities and walked through one street after another, looking at the faces
of the poorest people. Next, I resolved to make as thorough a study as I could
of Political Economy“.44
Men i politologien skærpes problemet af dens metodiske usikkerhed. Så længe
man beskæftiger sig med statistiske analyser af vælgeradfærd, kan man vel fri
gøre forskningen fra sine præferencestrukturer. Selv det er dog diskutabelt. Er en
værdineutral, rent sandhedssøgende udforskning af politik overhovedet mulig?
Nogle har været tilbøjelige til at slå spillet over ende og sige, at den hverken er
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mulig eller ønskelig. En norsk fredsforsker forkynder således, at „fredsforsk
ning er videnskab om menneskelig fuldbyrdelse“, „fredsforskningen er optaget
af at bygge en bedre verden“.45 Med andre ord en ren målforskning med det
sigte at finde frem til de bedste metoder til at fremme den udvikling, forskeren
ønsker. Det sande er det gode, som forstået af forskeren.46 De, der hævder kun
at søge sandhed, er enten naive eller endnu værre hyklere. Hele den amerikanske
politologis forkærlighed for at anlægge en systemsynsvinkel på det politiske liv
tjener i virkeligheden ikke erkendelsen, men er et maskeret forsvar for det ame
rikanske kapitalistiske samfund, har man også sagt. For i selve systembegrebet
ligger systembevarelse.
Det er en kritik, som ikke mindst er kommet til orde fra marxistisk side.
Ligesom fredsforskerne siger marxisterne ligeud, at målet med deres samfunds
forskning er at forandre samfundet, ikke at erkende, hvordan det fungerer. Det
ved de nemlig godt i forvejen fra Marx. Forskellen mellem det, marxisterne
kalder den „borgerlige“ samfundsvidenskab, og den marxistiske ligger i, at „den
borgerlige tradition ikke opererer med nogen totalitetsopfattelse kombineret med
forsøget på at ændre den bestående sociale orden som helhed“, forklarer en
ledende dansk universitetsmarxist.4?
Flere politiske forskere mente i begyndelsen af 60’erne, at ideologierne var
ved at gå af mode i det moderne samfund.48 Heri tog de grundigt fejl. Fra om
kring 1965 - det år hvor USA greb massivt ind i Vietnam - har den marxistiske
ideologi fået en kraftig renæssance i universitetsverdenen, især i de humanistiske
fag, men til en vis grad også i samfundsvidenskaberne. Der er naturligvis en
ubrudt tradition fra grundlæggerne. Paul Baran, der har været blandt vejviserne
i USA, har fået sin oprindelige uddannelse ved Plekhanov-instituttet i Moskva.
Herbert Marcuse er en af de overlevende fra Frankfurterskolen, som også de
tyske kapitallogikere som Elmar Altvater og Christel Neusüss nedstammer fra.
Franksmanden Louis Althusser og grækeren Nicos Poulantzas har taget tråden
op efter italieneren Antonio Gramsci.49 Men den sociale situation - Vietnam
krigen, der faldt sammen med en eksplosiv vækst i studentertallene i hele den
vestlige verden - synes fra midten af 60’erne at have skabt større lydhørhed for
de nymarxistiske retninger.
Men de „borgerlige“ samfundsforskere har selv i generationer svedt over
værdiproblemet i samfundsforskningen.50 Allerede William James advarede om,
at „vor erkendelse er uadskillelig fra tilfredsstillelsen af vore interesser, vore
følelser og vore ønsker“. Myrdal synes ligesom fredsforskerne og marxisterne at
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være inde på, at problemet er klaret ved, at man „ekspliciterer sine værdier“,
som det hedder, hvormed nærmest menes udtrykkeligt siger, hvor man står poli
tisk. Dog er Myrdal ikke ganske konsekvent, idet han samtidig skriver, at „for
skare inom det samhällsvetenskapliga området har så genomgående insupit den
sanningssökande andan, att man allmänt marker att de biir speciellt glada når
de kommer fram til sluts atser, som skiljer sig från vad de från början hade antagit“.51 Han synes altså at mene, at der eksisterer en særligt „sanningssökande
anda“, uafhængigt af værdierne. Det karakteristiske ved den er, at forskeren
bliver særligt glad ved at komme frem til resultater, der strider mod hans forhåndsantagelser. Herved skulle forskerholdningen adskille sig diametralt fra den
almindelige perceptionstendens, som man har kaldt „dissonansdøvhed “, d.v.s.
tilbøjeligheden til at overse og overhøre ting, der ikke stemmer med ens forud
indtagne meninger.52 I en sådan opfattelse er Myrdal på linie med Karl Popper,
der understreger, at den egentlige videnskabelige forskningsproces består i at
søge at gendrive teorier, og fremhæver, at en teori ikke kan anses for underbyg
get (bewährt), fordi man finder bekræftende data, men kun når man ikke kan
22

finde modstridende. Arbejder man videnskabeligt, må man derfor for det første
formulere sine teorier således, at de kan efterprøves forskningsmæssigt, og derpå
beflitte sig på at finde data, der strider mod dem.53
Om bare den første forudsætning er opfyldt, kan man tvivle på, når det drejer
sig om en af politologiens yndlingsteorier fra Machiavelli til Morgenthau, at
politisk adfærd bestemmes af magtstræb på samme måde som økonomisk ad
færd bestemmes af ønsket om materiel vinding. Det er ingen videnskabelig teori,
men en politisk doktrin fordi den ikke lader sig hverken af- eller bekræfte ved
forskning.54 Den er ligesom påstanden om Guds eksistens videnskabeligt intet
sigende, fordi den ikke kan empirisk efterprøves. Noget tilsvarende kunne man
sige om grundlaget for den marxistiske tankebygning. Til syvende og sidst hviler
merværditeorien på et subjektivt skøn over, hvilken belønning man mener til
kommer på den ene side manuelt arbejde, på den anden side opfindsomhed, ini
tiativ og organisationsindsats. Og hvordan kan den dialektiske materialismes
grundteser efterprøves forskningsmæssigt?55
Både når det drejer sig om at „eksplicitere“ sine værdipræmisser og om at
efterprøve sine teorier, er det yderst tvivlsomt, om problemet kan løses af den
enkelte forsker. Easton afviser tanken om, at man overhovedet er i stand til
fuldt ud at erkende sine egne værdipræmisser eller fordomme.56 Kun andre kan
afdække dem. Det er ikke vanskeligt hos Myrdal at finde svenske neutralitets
præmisser, som han ikke ekspliciterer og måske ikke engang er sig bevidst, når
han beskæftiger sig med politiske og intemationalpolitiske forhold.
På samme måde med afprøvningen af videnskabelige teorier. Den eneste effek
tive kontrol med, at de søges afkræftet og ikke bare bekræftet, ligger i dialogen
mellem forskere. Modsigelsen eller forventningen om modsigelse fra andre for
skere er den bedste garanti for videnskabelighed. Som Popper skriver: „Ob
jectivity is closely bound up with the social aspect of scientific method, with the
fact that science and scientific objectivity do not (and cannot) result from the
attempts of an individual scientist to be „objective“, but from the friendly-hostile
co-operation of many scientists. Scientific objectivity can be described as the
intersubjectivity of scientific method“.57
Dette er en generel betragtning om videnskabelig metode. Men for politologien
har den, som Mackenzie fremhæver, den konsekvens, at denne overhovedet kun
kan udvikle sig under ganske bestemte intellektuelle og sociale forudsætninger.
„There must be an established practice of debate based on analysis and observa
tion, and it must be accepted that there exist political questions open to settle23
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ment by argument rather than by tradition and authority“.58
Som grundvidenskab er politologien kun mulig i åbne samfund, hvori man
også kan fremsætte synspunkter, der underminerer magthavernes ideologiske
legitimationsgrundlag. Også i andre samfund kan der skrives, ofte skarpsindigt
og veldokumenteret om politik, men kun i samme forstand, som man i ortodok
siens tidsalder kunne skrive skarpsindigt og veldokumenteret om religion, magt
havernes daværende legitimationsgrundlag.
Det er på denne baggrund, opfattelsen af samfundsvidenskaberne som et red
skab til samfundsforandring kan rejse problemer, hvis denne samfundsforandring
indebærer det åbne samfunds undergang. Så længe forskningen foregår i et sam
fund, i hvis legitimationsgrundlag fri debat indgår, kan den marxistiske syns
vinkel i bedste fald virke videnskabeligt stimulerende, både fordi den ofte be
skæftiger sig med emner, som andre lader ligge, og fordi den ægger til mod
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sigelse, for så vidt den ikke forfalder til goldt begrebskløveri og dermed bliver
ligegyldig.59 De subtile marxistiske debatter om staten og „overbygningens“
større eller mindre „autonomi“ i forhold til „basis“, som har stået på siden
Engels’ ældre dage og fortsættes af Althusser, Poulantzas og Ralph Miliband,
kan undertiden få en til at tænke på Kierkegaards bemærkning med adresse til
Hegel: „Det går de fleste systematikere i forhold til deres systemer, som når en
mand bygger et uhyre slot og selv bor ved siden af i en ladebygning. De lever
ikke selv i den store systematiske bygning. Men i åndsforhold er og bliver dette en
afgørende indvending“.60
Nogle gør dog, og man øjner der den yderste konsekvens af det dialektik
materialistiske „totalitetsperspektiv“, hvorved den marxistiske samfundsforsk
ning skulle udmærke sig i sammenligning med den „borgerlige“ - „socialdemo
kratisk“ forskning taler man interessant nok aldrig om, selv når det drejer sig
om Myrdal og Popper. Den er det totalitære samfund, hvori der ikke er plads
til modsigelser, der kan stride med totalitetsperspektivet, fordi det er blevet
magthavernes legitimationsgrundlag. Om ikke andet så i form af totalitære enkla
ver inden for uddannelsessystemet.
Er det tilfælde eller konsekvens, at Althusser har kritiseret det franske kom
munistpartis skrinlæggelse af proletariatets diktatur? Et tilfælde var det utvivl
somt, men desto mere tankevækkende, at den samme kritik blev fremsat dagen før
i Moskva af Jurij Andropov, chefen for det sovjetiske KGB.61
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Søren Egerod

DET FJERNE ØSTENS SPROG
-SAMMENHÆNGE OG PÅVIRKNINGER
Der tales i Asiens østlige del en mængde forskellige sprog hvis udforskning og grup
pering i over hundrede år har været en af sprogvidenskabens vanskeligste opgaver.
Alt medens indsamlingen og beskrivelsen af sprogene er skredet fremad har selve
metoderne for arbejdet med sprog ændret sig betydeligt. Den fremgangsmåde man
havde fulgt for vores egen sprogæts (de indo-europæiske sprogs) vedkommende har
ikke uden videre kunnet overføres på sprog og sgroggrupper hvoraf kun få har en
skriftlig overlevering fra tidligere stadier og hvis ydre skæbne ned gennem historien
er lidet kendt. Ved grupperingen og inddelingen af indo-europæiske sprog har, ved
siden af ordsammenligninger, også grammatiske sammenligninger spillet en rolle,
fordi grammatikken i de indo-europæiske sprog er af en meget særpræget, let gen
kendelig art (den såkaldte flekterende type, med indviklede bøjningssystemer for både
substantiver og verber). De østasiatiske sprog er overvejende af isolerende type (med
bøjningsløse ord) eller agglutinerende type (med regelret ophobning af bøjningsendel
ser), hver type udbredt over store områder med mange sprog, som man ikke på grund
lag af disse strukturer ville vove at antage var oprindelig beslægtede. Metoderne for
sammenligning må derfor tilpasses og finslibes med henblik på materialet og resulta
ternes holdbarhed. Alle ligheder mellem sprog, som ikke er baseret på konstant lydlig
overensstemmelse („lydlove“), må regnes som former for typologisk slægtskab, der
kan have andre årsager end oprindelig „genetisk“ slægtskab (lån, påvirkning, spontan
selvstændig udvikling). Men selv ved lydlig overensstemmelse mellem ord med samme
betydning i forskellige sprog må man være på vagt overfor muligheden af lån fra det
ene sprog til det andet (man kan opstille lydlove for overensstemmelse mellem dansk
og tysk i de mange ord som vi véd at dansk har lånt fra tysk, f. eks. behandle - be
handeln, bevise - beweisen, formode - vermuten, men disse love er forskellige fra og
enklere end dem der gælder for ældre ægte beslægtede ordpar, f. eks. fader - Vater,
sige - sagen, gå - gehen). Kun hvis overensstemmelser gælder det helt fundamentale
dagligdags ordforråd kan man slutte at der er tale om oprindeligt ordslægtskab. I
øvrigt kan man også ved at betragte antallet og arten af ordslægtskab inden for det
fundamentale ordforråd danne sig et vist indtryk af hvor længe siden det må have
været at to sprog begyndte at udskille sig fra hinanden. Det er dog nok at gå for langt
at opstille præcise formler og tabeller hvoraf man med nøjagtighed skulle kunne af
læse den henrundne tid („tidsdybden“ som det kaldes i den såkaldte lexico-statistiske
metode).
Den omstændighed at typologiske overensstemmelser ikke beviser slægtskab gør
imidlertid ikke den typologiske metodes resultater mindre vigtige og spændende.
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Tværtimod bidrager typologien på en fundamental måde til vores forståelse af sprog
strukturen og sprogforandringen. Det bliver herved klart hvor dybtgående påvirknin
gen kan være mellem ubeslægtede sprog og hvor vidt omkring bølger af strukturelle
mønstre kan sprede sig. Østasiens sprog yder midt i et tilsyneladende kaos storslåede
eksempler på disse fascinerende processer hvorved det ensartede sønderslås mens det
uensartede på en overraskende måde samles igen.
Der skal her behandles de sprog i Øst- og Sydøstasien som kan henregnes til de
altaiske, sino-tibetanske og austriske sprogætter samt det isolerede sprog ainu (på
Sakhalin og i Nord-Japan). Derimod vil vi ikke komme ind på de forskellige vanske
ligt placerbare småsprog som tales nord for de her nævnte og som sammenfattes un
der betegnelsen paleo-sibiriske sprog (såsom giljakisk, luoravetlisk, jakagirsk og ket).
Og sprogætterne er den sammenlignende sprogvidenskab altså nået frem til ved at
påvise lydlove, d.v.s. systematisk lydlig overensstemmelse mellem ordene i det funda
mentale ordforråd i de sprog der siges at være genetisk beslægtede.
De altaiske sprog omfatter tyrkisk, uigurisk, mongolsk, tungusisk og manchurisk,
samt måske koreansk og japansk. Vi skal i denne fremstilling medtage koreansk og
japansk under betegnelsen altaisk, men bemærker at disse sprog måske tilsammen
udgør en særlig gruppe, eller måske endog er oprindelig ubeslægtede med hinanden.
De sino-tibetanske sprog (som snarere bør kaldes tibeto-sinitiske ud fra den regel at
man oftest nævner sproggruppen fra vest mod øst), falder i hovedgrupperne sinitisk
(= kinesisk) som underinddeles i en række sprog (der ofte kaldes kinesiske dialekter)
og tibeto-karensk, der inddeles i tibeto-burmansk og karensk (det er dog også mulig
at karensk oprindelig er et sinitisk sprog). Tibeto-burmansk inddeles atter i tibetisk,
barisk og burmesisk. Den videre underinddeling fremgår af skema 1. Austrisk består
af austro-viet (traditionelt kaldet austroasiatisk) og austro-thai (også kaldet austronesisk). Det er dog også mulig at austro-thai og austro-viet er to oprindelig uafhængige
sprogætter. Austro-thai inddeles i malajo-polynesisk og thai (samt formodentlig miaoyao), austro-viet i mon-khmer og viet-muong. Malajo-polynesisk (som snarere burde
hedde indonesisk-oceansisk) består af indonesisk, formosansk og oceanisk. Den videre
underinddeling ses på skema 2.
Typologisk klassifikation efter ordbygning
Vi skal herefter vende os til den typologiske betragtningsmåde, altså til en klassifika
tion efter de særegenheder enkeltsprogene faktisk udviser, uden hensyn til systema
tiske lydlove. Ved en sådan fremgangsmåde vil det straks falde i øjnene at sprogene
i en mellemzone der omfatter Kina og nogle tilstødende områder udmærker sig ved
at ord (eller de betydningsbærende elementer, hvoraf ordene er opbygget, morfemer)
er meget korte, i reglen kun på én stavelse, hvorimod sprogene nord for denne og
syd for denne zone har ord på flere stavelser. Vi kalder mellemzonesprogene for enstavelsessprog, de andre for flerstavelsessprog (vi vil således tale om de nordlige og
de sydlige flerstavelsessprog). Endvidere er det karakteristisk for enstavelsessprogene
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at alle eller de fleste stavelser foruden konsonanter og vokaler tillige besidder et tredje
element kaldet tone, som adskiller ellers enslydende stavelser fra hinanden. Tonerne
adskilles indbyrdes ved deres relative højde (høje og lave toner) og forskellige kon
turer (faldende, stigende, jævne, circumflexe toner), og de er enten rene eller laryngaliserede (særlig åbent eller særlig lukket strubehoved). Betydningsbærende forskelle
mellem stavelser som helt eller overvejende manifesteres gennem laryngalisering kal
des fonationstyper. Laryngalisering findes i mange enstavelsessprog, fonationstyper i
en række sydlige flerstavelsessprog.
Den genetiske klassifikation, etableret gennem ordslægtskab, og den typologiske
klassifikation på grundlag af ordtyper (enstavelses- og flerstavelsesord, tonale og ikketonale stavelser, laryngaliserede og ikke-laryngaliserede stavelser), er opsummeret i
skema 3.

0 De nordlige flerstavelsessprog udmærker sig ved klare let adskillelige konso
nanter og vokaler. Der er aldrig mere end én konsonant i ordets begyndelse. Ordets
første vokal bestemmer hvilke vokaler der kan optræde i resten af ordets stavelser
inklusive suf fixer (vokalharmoni eller dvælende omlyd; et fænomen som er forsvun
det i de moderne østlige sprog; moderne japansk udviser et accent-system eller regi
ster-system, efter hvilket nogle stavelser udtales i et højere tonelag end andre).

I 2 I Blandt de tonale enstavelsessprog er de sinitiske sprog („kinesiske dialekter“)
de vigtigste og kendteste med en flere tusind år gammel skriftlig overlevering. De
sinitiske sprog falder i to grupper, nord-sinitisk og syd-sinitisk. Nord-sinitisk udtale
er delvis rekonstrueret for en periode henimod tusind år f.v.t. på grundlag af tekster
skrevet med de kinesiske logogrammer eller ordtegn, som i forbindelse med rimsy
stemet i de ældste digte („Odernes bog“) giver en del oplysninger om ordenes fono
logi Syd-sinitisk kendes først fra ordbogen Qie-yun (udtalt omtrent tsjiö jyn) fra
år 601 e.v.t. De moderne sinitiske sprog er ikke rene, men repræsenterer en blanding
af de to typer, idet migrationer har ført nord-sinitisk langt sydpå, især langs kysten
helt ned til Fukien-provinsen, medens udtalen af skriftsproget til gengæld er baseret
på syd-sinitisk som med skriften er ført vidt omkring i hele Kina.
Det moderne kinesiske standard-sprog, som er baseret på Peking-dialekten, er et
nord-sinitisk sprog med et betydeligt lag af låneord fra skriftsproget. Der er fire ord
toner, hvoraf én (den såkaldte tredje tone) går tilbage til stavelser i oldsproget som
afsluttedes med lukning af strubehovedet (lukket laryngaliseret fonationstype der
minder om et dansk stød), og én (fjerde tone) går tilbage til stavelser som afsluttedes
med åbning af strubehovedet (åben laryngaliseret fonationstype, der minder om en
h-lyd). Forbindelsen mellem laryngalisering og toner er et kendt fænomen (f. eks.
svarer dansk stød til en bestemt tone eller accent i norsk og svensk). De to andre
ordtoner stammer begge fra stavelser uden laryngalisering, således at én (første
tone) omfatter ord med ustemt begyndelseskonsonant, og én (anden tone) ord med
stemt begyndelseskonsonant. Også forbindelsen mellem ustemthed og høj tone og
5

mellem stemthed og lav tone kendes mange andre steder fra. Mange ord består af
mere end én betydningsbærende stavelse (noget i retning af danske ord som tand
læge, tand-pine, tele-fon, tele-graf og auto-graf, som alle er enkeltord bestående af
mere end ét betydningsbærende element). I sådanne ord kan den sidste stavelse enten
være betonet (d.v.s. have ordtone og tryk) eller være ubetonet (d.v.s. mangle både
ordtone og tryk). Dermed er Peking-sproget godt på vej til at blive et flerstavelsessprog.
Nogle nordvestlige sinitiske sprog har færre toner end Peking-sproget og ligner
endnu mere de nordlige flerstavelsessprog i struktur. Der har med andre ord udviklet
sig en overgangszone mellem de to store typologiske grupper m nordlige flerstavel

sessprog og 2 tonale enstavelsessprog. Dette er uden tvivl resultatet af påvirkning
fra et sprog til et andet i de områder hvor folk kan tale mere end ét sprog og hvor
disse tilhører forskellige typologiske typer (f. eks. manchurisk og kinesisk eller uigurisk og kinesisk o.s.v.). Vi skal se at sådanne ensidige eller gensidige påvirkninger
spiller en stor rolle overalt hvor sprogområder støder sammen, og kan påvises at ligge
bag ved selve det fænomen at ubeslægtede nabosprog indgår i samme typologiske
gruppe.
Allersydligst i Kina tales de sinitiske yue-sprog (udtalt omtrent som jyö-sprog) som
indeholder en blanding af flere syd-sinitiske sprog. I yue-sproget kantonesisk er den
fonationstype som vi kaldte lukket-laryngaliseret blevet til stigende toner, mens den
vi kaldte åben-laryngaliseret er blevet til jævne toner, idet disse stavelser ligesom de
ularyngaliserede er delt i to grupper, en høj og en lav alt efter om begyndelseskon
sonanten var ustemt eller stemt. Til Pekings fire toner svarer derfor seks toner på
kantonesisk. Medens de oprindelig laryngaliserede stavelser på Peking-sproget stadig
på én gang udtales både med tone og laryngalisering (således at tredje tone først fal
der og derefter stiger med en hørlig skurren på kurvens laveste punkt, og fjerde tone
kun er faldende og taber kraft undervejs med en hørlig henåndende diminuendo
effekt), så er de kantonesiske toner rent tonale (de oprindelig ularyngaliserede er fal
dende, i modsætning til de oprindelig laryngaliserede, der som nævnt er stigende eller
jævne).
Med bevarelsen af levn efter de laryngaliserede fonationstyper (skurren og hen
ånden) i moderne nord-sinitisk følger det fænomen som kaldes sandhi, d.v.s. lyd
påvirkning fra én stavelse til en anden. Når nemlig en stavelse med tredje (skurrende)
tone går forud for en stavelse med samme tone forvandles tonen til anden (ren
stigende) tone, og når en fjerde (henåndet) tone går forud for en stavelse med samme
tone forvandles den til en kort (rent faldende) tone. Begge disse sandhiforandringer
er eksempler på såkaldt foregribende dissimilation (lydfjerne), idet det er vanskelig
at udtale to ens laryngaliseringer lige efter hinanden. I yue-sprogene som ingen rester
har bevaret af laryngalisering findes heller ingen sandhi. Et andet fænomen som er
forbundet med laryngalisering er vokalændring afhængig af tonen (nogle vokaler er
mere åbne med de laryngaliserede tredje tone og fjerde tone end med de ularynga6

liserede første tone og anden tone). Sådanne vokalændringer findes netop i de samme
sinitiske sprog som dem der har sandhi i forbindelse med tonerne.
Vi har omtalt at de nordlige flerstavelsesord udviser vokalharmoni - en påvirkning
fra én stavelse til en anden. De nord-sinitiske sprog er som også sagt på vej til at blive
flerstavelsessprog og udviser netop sådanne fænomener som er typiske for flerstavelsessprog (accent-forskelle, som i nogle sprog spiller samme rolle som vokalharmoni i
andre, og sandhi, d.v.s. gensidig påvirkning mellem stavelserne, dog således at de
nordlige flerstavelsessprogs vokalharmoni oprindelig er et assimilationsfænomen og de
nord-sinitiske sprogs sandhi er et dissimilationsfænomen, altså lydnærme overfor lyd
fjerne; på denne måde opnår sprogene ofte ved forskellige midler parallelle resultater).
De syd-sinitiske sprog er stadig i langt højere grad enstavelsessprog og udviser i så
henseende helt samme struktur som de omkringboende thai-folks sprog. Disse thai
sprog som også oprindelig taltes i de egne som nu taler yue-sprog, besidder stort set
de samme konsonanter og vokaler som yue-sprogene, ligesom toneudviklingen har
været ganske parallel. De nord-sinitiske sprog har altså stærk strukturel affinitet til de
nordlige flerstavelsessprog, de syd-sinitiske sprog til de sydligste af de tonale enstavel
sessprog, nemlig foruden thai også miao-yao og viet-muong. Disse sprog tilhører
imidlertid ikke oprindelig samme sprogæt som sinitisk (nemlig den tibeto-sinitiske
eller sino-tibetanske sprogæt), men derimod den austriske (miao-yao formodentlig
austronesisk = austro-thai grenen, viet-muong austroasiatisk = austro-viet grenen).
Ligesom en gensidig påvirkning kan påvises mellem altaisk og nord-sinitisk, kan en
sådan også påvises mellem austrisk og syd-sinitisk, og disse påvirkninger har haft til

følge at nordsinitisk er på vej fra type | 2 | tonale flerstavelsessprog ind i type [ 1 | de
nordlige flerstavelsessprog, mens visse austriske sprog (miao-yao, thai, og viet-muong)
tonale enstavelses
a
sprog. På disse vandringer fra én type til en anden er ikke alene sprogenes udtale og

allerede har bevæget sig fra 3

sydlige flerstavelsessprog ind i

ordbygning blevet totalt ændret, men sprogenes grammatik, specielt deres syntax har
også ladet sig påvirke, som vi skal se længere nedenfor.

Indenfor type [ 2 | finder vi også de fleste andre tibeto-sinitiske sprog (som foruden
i Kina og Tibet tales i Himalaya-regionen og i Burma), nemlig hele den tibeto-karenske gruppe med undtagelse af en undergruppe under tibeto-burmansk, de bariske

sprog ( [3~| [~g~| på skema 3) i Assam. De bariske sprog har ikke udviklet egentlige
ordtoner og har ord på flere stavelser. De falder derfor under | 3 | sydlige flerstavelses

sprog, skønt de genetisk er tibeto-sinitiske sprog. De bariske sprog er imidlertid ikke
ene blandt de tibeto-burmanske sprog om at besidde flerstavelsesord. Ligesom vi
blandt de nordlige sinitiske sprog fandt en tendens mod flerstavelsestype, finder vi
også blandt de sydvestlige tibeto-burmanske sprog i Himalaya-området en sådan ten
dens (således f. eks. i kiranti-sprogene blandt de tibetiske og kuki og kachin-sprogene

blandt de burmesiske sprog). Disse sprog udgør altså en overgangstype mellem 2 og
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idet de er tonale men har ord med flere stavelser. Blandt de vestlige tibeto-

himalajiske sprog findes sprog som er tonale, men kun i flerstavelsesnavneord (det
samme gælder det vanskeligt placerbare sprog lepcha i Sikkim), en anden overgangs
type.
De øvrige sprog i | 3 | falder i to grupper, nemlig [T|mon-khmer (en del af austroviet) og [T| [m] [n~| malajo-polynesisk (=indonesisk-oceanisk) (en del af austro-thai).

Mon-khmer sprogene har ord med flere stavelser, men den første stavelse har en
meget forenklet struktur hvor kun få eller en enkelt af sprogets mange vokaler er
mulig. Laryngale fonationstyper med ansats til tonalitet (forskel på højt og lavt re
gister) findes i både mon og khmer udviklet af forskellen mellem ustemte og stemte
begyndelseskonsonanter (ligesom høje og lave toner i sinitiske og thai sprog); men
toner udviklet af laryngaliseringsforskelle i stavelsesslutning findes, i modsætning til
sinitisk og thai, ikke.
De malajo-polynesiske (indonesisk-oceaniske) sprog er geografisk uhyre udbredte,
idet de er repræsenterede fra Madagascar (malgassisk) over Malaysia og Indonesien,
Filippinerne og Formosa, hele vejen gennem Stillehavet til Hawaii. De formosanske

sprog I m I ligger altså geografisk imellem de indonesiske sprog [T~| og de oceaniske

sprog [~n~]. Alle disse sprog er ægte flerstavelsessprog; fonologien er noget mere kom
pliceret i de formosanske sprog end i de to familier vest og øst derfor. I nogle indone
siske sprog (inclusive malajisk) findes en art vokalharmoni, idet åbningsgraden af
vokalen i første stavelse bestemmer åbningsgraden af den efterfølgende vokal. Enkelte
steder findes laryngale fonationstyper (på Java) og enkelte steder ansats til ord tone
eller registerforskelle (på Ny Guinea). Disse sidste fænomener er nok for isolerede til
at kunne betragtes som overgangsstadier til || 2 || eller 1

Genetisk klassifikation efter ordslægtskab

På skema 3 er trukket stiplede eller ubrudte linjer mellem sprog, sprogfamilier eller
sprogætter. De stiplede linjer angiver at man har antaget et genetisk slægtskab baseret
på ordsammenligning. De ubrudte linjer betegner et typologisk slægtskab (disse er dog
ikke tegnet ind, når de fremgår af selve skemaets opstilling). Vi har allerede gjort
opmærksom på nogle af disse slægtskaber, men skal her kommentere yderligere nogle.

Fra I h | viet-muong går en linje op til sinitisk, en linje mod højre til thai, og en linje
ned til mon-khmer. Ordslægtskabet med sinitisk beror uden tvivl på vietnamesiske
lån fra kinesisk i de lange perioder hvor vietnameserne har været politisk og kulturelt
afhængige af Kina. Derimod har man været i tvivl om hvorvidt forbindelsen med thai
eller med khmer var den oprindeligste. Det er imidlertid blevet klart at forbindelsen
med thai skyldes lån fra thai til vietnamesisk, hvorimod en del af sprogets fundamentaleste gloser er beslægtede med khmer. Også thai har tre linjer (foruden linjer til
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viet-muong), én til sinitisk, én til mon-khmer, og én til malajo-polynesisk. Her har
man ligeledes længe været i tvivl om det genetiske tilhørsforhold. Ordslægtskabet med
khmer (= kambodiansk) kan dog let forklares som resultat af gensidige lån (hvor thai
har lånt mere fra khmer end omvendt). Også forbindelsen med sinitisk har vist sig at
kunne forklares ved gensidige lån (og her viser det sig interessant nok at sinitisk har
lånt mindst lige så meget fra thai som omvendt) formentlig fra en tid hvor thai-folkene
var langt talrigere i Kina end i dag. Tilbage bliver ordslægtskabet mellem thai og
malajo-polynesisk som gælder virkelige grundord der sjældent lånes fra et sprog til et
andet. Til trods for at thai i det ydre minder meget om sinitiske sprog (og på grund
af de mange lån delvis også om khmer) er thai altså oprindelig en del af den malajopolynesiske familie.
Mellem oceanisk og ainu, og mellem oceanisk og japansk, har man ment at kunne
påvise ordslægtskaber. Hvorledes disse skal forklares er endnu dunkelt, men man må
formodentlig i al fald for japansk regne med en dobbelt oprindelse (altaisk og ocea
nisk?).
Endelig er der i skemaet for ainus og altaisks vedkommende ført stiplede linjer ud
til IE d.v.s. indo-europæisk, den sprogæt vores eget sprog, tillige med et meget stort
antal sprog i Europa, Indien og indimellem, tilhører. Sådanne sammenhænge er fore
slået men endnu langt fra alle bevist. For altaisk går vejen over uralsk (= finsk-ugrisk)
som er blevet sat i forbindelse på den ene side med altaisk, på den anden side med IE.
Ved opstillingen af sådanne lange kæder af sprog, hvor hvert led i kæden betegner
ordslægtskab, må man ikke forestille sig at alle sprog fra den ene ende til den anden
er genetisk beslægtede. Ved så fjerne forbindelser kan vi ikke være sikre på hvilke
forbindelser der stammer fra oprindeligt slægtskab og hvilke der er resultatet af lån,
og det er betegnende at når et sprog eller en sprogfamilie har flere bindinger er det
ofte ikke de samme ord der binder til mere end én side. Kæden fra øst-altaisk (der
måske begynder allerede med oceanisk) gennem vest-altaisk og uralsk til indo-euro
pæisk kunne fortsættes gennem kamito-semitisk (hvortil f. eks. arabisk og hebraisk
hører) til bantu-sprogene. Men dermed er ikke påstået at hawaii-sproget er beslægtet
med zulu, kun at der ved hvert led i kæden findes ordslægtskab der på en eller anden
måde må forklares.
Fra tibeto-burmansk og fra munda er trukket ubrudte linjer til IE. Det drejer sig
her om typologiske, grammatiske paralleller. I tibetansk findes aflyd (vokalskifte som
i dansk springer, sprang, sprunget) i verbernes (udsagnsordenes) bøjning ligesom i IE
og det er i begge sproggrupper en mellemtunge-vokal der betegner det extroverte
eller centrifugale: bevægelse udad, transitivitet eller bestemmelse, og en bagtunge
vokal der betegner det introverte eller centripetale: bevægelse indad, intransitivitet
eller uafhængighed. Den samme ejendommelighed gælder i øvrigt visse sprog i Kau
kasus. Om forholdet skyldes slægtskab, påvirkning eller spontan opståen vides ikke.
Visse tibeto-burmanske sprog såsom tibetansk og lolo (på grænseegnene mellem
Kina og Burma) besidder en såkaldt ergativ sætningsbygning, hvilket vil sige at man
hverken har aktive konstruktioner („Manden slår hunden“) eller passive konstruk
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tioner („Hunden bliver slået af manden“) men kun en mellemkonstruktion (der lidt
pudsigt på dansk måtte gengives som „slår hunden af manden“), hvor vores subjekt
for transitive verber gengives ved en slags redskabsform („ved hjælp af manden“, „af
manden“), og hvor man ikke gør forskel på agenten (handleledet) for intransitive og
objektet (lideledet) for transitive verber (ligesom undertiden på dansk: „der kommer
gæster“ er konstrueret ligesom „jeg venter gæster“). Det er karakteristisk for sprog
med ergativ at denne konstruktion ganske særlig anvendes om handlinger i fortid.
Denne udtryksmåde fandtes også i det ældste IE og findes den dag i dag i indiske
sprog. Ergative konstruktioner findes også i Kaukasus (og i baskisk som tales i
Frankrig og Spanien, men som ikke er et indo-europæisk sprog).
Går vi tilbage til nord-sinitisk viser det sig at man også der i vid udstrækning an
vender en ergativ sætningsbygning. Det geografiske område hvor ergative konstruk
tioner anvendes falder i vid udstrækning sammen med det hvor vi fandt aflyd i
verbalbøjningen. Vi kan heller ikke være sikre på forklaringen af disse sammenhænge,
men gensidig påvirkning må i vid udstrækning have spillet ind.
I de tibeto-burmanske sprog som anvender ergativ er det også almindelig at de tre
semantiske meddelelser som indeholdes i en og samme verbalendelse i indo-europæisk,
nemlig person, tid og måde, udtrykkes i ét og samme morfem (betydningsbærende
element) (på lolo-sproget akha betegner partiklen e i sætningen gå ha åg di e „jeg vil
slå dig“ at agenten (handleledet) er første person, at tiden er nutid eller fremtid, og at
det er noget jeg véd, ikke noget man kan se, høre eller føle; ligesom på tysk -t i er
kommt „han kommer“, betegner tredje person, nutid, i fortællemåde). En konstruk
tion i akha, som svarer til IE præsens participium (nutids tillægsmåde), har aktiv
betydning, hvorimod den konstruktion som svarer til perfektum participium (fortids
tillægsmåde), har passiv betydning (konstrueret med handleledet i ergativ kasus,
hvilket hænger sammen med at ergativ som nævnt i det hele taget særlig forekommer
i fortid), ganske som på så mange IE sprog. Det er rimelig at forestille sig påvirkning
mellem IE og andre sprog i Centralasien.
En række tibeto-sinitiske sprog, særlig himalajiske sprog, men måske også det
ældste sinitiske, lader pronominerne (stedordene) indgå uopløselige forbindelser med
verbet (udsagnsordet), som minder om forbindelser mellem possessive pronominer
(ejestedord) og substantiver (navneord). Dette fænomen kaldes pronominalisering eller
pronominel inkorporering. Det findes også i munda-sprogene indenfor austro-viet og
i de indo-europæiske sprog (tysk: ich komme, du kommst, er kommt o.s.v., latin:
venio, venís, venit o.s.v.; de indo-europæiske verbale personendelser er sikkert reminis
censer efter gamle inkorporerede pronominer). Der hersker enighed om at påvirkning
mellem sprogene har fundet sted i denne forbindelse, men man er ikke sikker på
hvilken vej påvirkningen er gået, meget tyder på at fænomenet er oprindelig i tibetosinitisk.
Vi har altså konstateret at det fjerne Østens sprog efter ordbygningen kan inddeles
i tre store typologiske grupper, som ikke falder sammen med de genetiske ætter som
er opstillet på grundlag af ordslægtskab. Endvidere har vi set at der på grænseegnene
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mellem de typologiske grupper findes sprog i en overgangstilstand fra én gruppe til
en anden, og at der i grupperne findes sprog som har gjort skridtet fuldt ud fra én
gruppe til en anden. I nogle tilfælde har vi set forbindelseslinjer til sprog uden for de
her behandlede grupperinger, og det har ikke altid været mulig at skelne mellem
genetisk slægtskab og påvirkninger eller lån, eller mellem genetisk og typologisk slægt
skab, og det har ikke altid været mulig at konstatere i hvilken retning påvirkninger
er gået.
Typologisk klassifikation efter sætningsbygning

Ved klassifikation af sprogene har vi hidtil anvendt kriterierne ordslægtskab (morfemslægtskab) og ordbygning (morfembygning). Vi vender os nu til et tredje kriterium:
sætningsbygningen.
Vi får her brug for at behandle tre sætningstyper: upersonlige (eller existentielle),
personlige (eller narrative) og determinative (eller prædikative) sætninger.
På dansk findes alle tre sætningstyper: „Det regner“, „Det strømmer ind med
penge“, og „Der kommer gæster“, er upersonlige; „Hun smiler“, „Han spiste kagen“
og „Hunden blev pryglet af manden“ er personlige; „Han er bager“, „Han er den
mindste i klassen“ og „Han er den der kan løbe længst“ er determinative. De uperson
lige sætninger udtrykker et forhold og de er entoppede i den forstand at verbet (ud
sagnsordet) er ytringens centralled (midtpunkt) som alle andre led modificerer (bestem
mer). De determinative sætninger udtrykker et omsagn og de er totoppede, idet både
subjektet (grundledet) og prædikatet (omsagnsledet) er nødvendige i enhver ytring.
De personlige sætninger udtrykker et forløb, og er flertoppede med to, tre eller flere
navneled angivende forløbets retning. Dog findes der i de fleste sprog endnu en
sætningstype, der også kan danne overgangstyper til de andre, nemlig tematiserede
sætninger hvor et substantiv (navneled) er sat udenfor den normale sætningskonstruk
tion som så i sin helhed fungerer som omtaleled til det exponerede (udenfor satte)
navneled, der bliver sætningens tema (emne). En sådan sætning er en omtale. I nogle
sprog kan man skelne mellem tema i en omtale på den ene side og navneled som del
af et forhold, et omsagn eller et forløb på den anden side (på dansk er „min far“
handleled i et forløb i sætningen „min far slog mig aldrig“, men emne i en omtale i
sætningen „min far han slog mig aldrig“ hvor „min far“ er tematiseret og erstattet i
forløbet af „han“; ligeledes er „i morgen“ tematiseret i „i morgen så rejser jeg“, „den
store tabel“ i „den store tabel den kan jeg ikke“).
De fleste sprog har determinative sætninger. Vi skal her kun komme ind på disse
hvor de er den eneste eller den vigtigste sætningstype.
Til analysen af sætningsbygningen får vi brug for at operere med de størrelser som,
tillige med deres forkortelser, er opstillet i skema 4.
I de vest-altaiske sprog er alle verber (udsagnsord) upersonlige. Verbet står efter
alle andre led og kan kun efterfølges af en existentiel sætningspartikel, som betyder
„der er“, „der findes“, „der sker“ ... Agent og objekt (handleled og lideled) er begge
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en slags adverbielle modifikatorer (bestemmelser) til verballedet (udsagnsledet) og
kan i de forskellige sprog i vekslende grad markeres eller lades umarkeret. Manchurisk
f. eks. markerer normalt lideledet: bi bithebe arambi „jeg skriver et brev“, egentlig
„skrivning (ara) finder sted (-mbi) som har som mål (-be) et brev (bithe) og som har
med mig (bi) at gøre“. På moderne japansk gør man forskel på sætningstema (emne)
og handleled: watashi wa „med hensyn til mig“ og watashi ga „jeg (som handleord
for et verbum)“. Denne forskel gøres ikke på de vest-altaiske sprog og er ny i japansk
(ga var tidligere en possessiv partikel der angav handleledet som handlingens ejer:
„der findes min sang“ — „jeg synger“).
Den altaiske hovedtype kan opstilles som A(M) O(m akkusativ) V(q StPt □: Handleled
og lideled modificerer (bestemmer) verbet, lideledet kan markeres som akkusativ
objekt, sætningen ender med en (existentiel) partikel efter verbet.
På samme måde som de altaiske sprog anbringer substantiver (navneord) før det
verbum (udsagnsord) de modificerer (bestemmer), så anbringer de også adjektiver
(tillægsord) og verber (udsagnsord) før det substantiv (navneord) de modificerer, og
ligesom de anbringer partikler efter de sætninger de modificerer, så anbringer de også
partikler efter substantiver og verber som er deres centralled. Dette kan vi angive
med følgende formel: MC, CPt (eller med andre ord modifikatorer før centralled, men
partikler efter centralled).
En sætningsbygning som minder meget om den altaiske finder vi i mange tibetoburmanske sprog. Også på tibetansk ender sætningen med en existentiel sætnings
partikel, foran den står verbet (udsagnsordet) og foran dette igen de nominelle modi
fikatorer (navneled som bestemmer udsagnsledet). Men medens det i manchurisk var
lideledet der blev markeret (som akkusativ) så er det i tibetansk handleledet der mar
keres, nemlig som et instrument (redskab) eller et ophav til handlingen. Vi har med
andre ord her den ovenfor omtalte ergative konstruktion. Man siger på tibetansk:
saqs-rgjas kjis chos bstan to „Buddha har lært os loven“, egentlig „Ved hjælp af (-kjis)
Buddha (sarjs-rgjas) har der været (to) lærdom (bstan) vedrørende loven (chos)“.
Medens den manchuriske verbalsætning (udsagn) er upersonlig (existentiel) akkusativisk, er den tibetanske upersonlig (existentiel) ergativisk. Vi kan opstille den tibetoburmanske hovedtype som A(M> ergativ) O(M) V(o StPt a: handleled og lideled modifi
cerer (bestemmer) verbet, handleledet markeres som ergativ-agent, lideledet er enten
umarkeret eller markeret som det sted hvor handlingen rammer eller foregår (jævnfør
dansk „slå hunden“ og „slå på hunden“), sætningen ender med en (existentiel) partikel
efter verbet. Handleledet ved intransitive verber er umarkeret. Ligesom på altaisk
sættes modifikatorer før centralled, omend de moderne sprog har tendens til at udvikle
en klasse af efterstillede tillægsordagtige led som oprindelig var centralled („Mandens
godhed“ bliver til „Den gode mand“), og partikler sættes efter centralled. Partiklerne
er fælles for substantiver og verber, eller rettere verbet behandles som en slags sub
stantiv („der findes slag“ = „der er nogen der slår“), men verberne har et særligt sæt
foranstillede tilføjelser, såkaldte præfixer, som vi her klassificerer under ét med
partikler. Formlen for tibeto-burmansk modifikation bliver da MCV, MC^ (CNM),
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PtCy (CyPt), CyPt a: modifikator går forud for centralled hvis dette er et verbum,
medens modifikator i reglen går forud for, men sommetider følger efter centralled,
hvis dette er et substantiv; partikler kan så både før og efter verber (nemlig i den ud
strækning de behandles som verber eller substantiver), men står altid efter substantiver.
Hvis vi vender os til den anden hovedgren af tibeto-sinitisk, nemlig sinitisk, finder
vi i moderne nord-sinitisk (f. eks. moderne standard kinesisk) to forskellige sætnings
typer. Den ene sætningstype minder dels om den altaiske type, idet lideledet altid er
markeret, dels om den tibetanske, idet det nominelle led (navneledet) ved intransitive
verber har eller kan have samme markering som lideledet (objektet) ved transitive.
Disse to sidstnævnte led kaldes tilsammen inerte eller ikke-handlende. Endvidere kan
hendleledet ved transitive verber markeres som ergativt. I den moderne standard kine
siske sætning rång wo bå shü måi le „jeg solgte bogen“ er „jeg“ (wo) markeret som
ergativt med hjælp af rång, „bogen“ (shü) som lideled ved hjælp af ba og „sælge“
(måi) som afsluttet handling ved hjælp af partiklen le. Man siger altså egentlig „Af
mig har der fundet salg sted som drejer sig om bogen“. I sætningen bå ge zhü påo le
„Der er løbet en gris væk“ er „en gris“ (ge zhü) markeret som lideled (eller bedre inert
led) på samme måde som „bogen“ (shü) i sætningen ovenfor (også i den danske over
sættelse står „en gris“ efter udsagnsordet ligesom et objekt — i stedet for det mere
formelle „En gris er løbet væk“).
I den ovenfor behandlede sætningstype har nord-sinitisk samme ordfølge som altaisk
og tibeto-burmansk: handleled, lideled, verbum, partikel. Der findes imidlertid som
omtalt endnu en nord-sinitisk sætningstype. I denne sætningstype kommer lideordet
efter verbet og det er ikke nødvendigt med en partikel til sidst. F. eks. kan man sige
wo mài shü „jeg sælger bøger“, hvor lideledet „bøger“ (shü) står til sidst og ingen af
navneledene er markeret. Af nogle sådanne sætninger kan dannes en passiv: wo då tå
„Jeg slår ham“, ta béi wo då le „Han blev slået af mig“, hvor bei angiver handleledet
i en passiv sætning. Disse sætninger er personlige (narrative). I personlige sætnings
typer kan handleledet kun markeres som et redskab eller udgangspunkt for handlingen
i passive sætninger, som står i kontrast til aktive sætninger.
De omhandlede nord-sinitiske sætningstyper kan skrives som henholdsvis A(Mj ergativ)
O(M, inert) V StPt og (aktiv:) A(X) V(Tr) O(Y) StPt — (passiv:) O(x) A(M) V(Tr) StPt.
Modifikator går forud for centralled, partikler går forud for substantiver med én und
tagelse, det possessive de som i fùqin de („fars“), men følger efter verber (med und
tagelse af béi og gëi der foran verber betegner henholdsvis passive og dative konstruk
tioner).
Syd-sinitiske sprog foretrækker den personlige (narrative) konstruktion fremfor den
upersonlige (existentielle). I sætninger med to navneled (et akkusativ og et dativ) efter
verbet sætter nord-sinitisk dativ (hensynsled) før akkusativ (lideled) medens syd-sinitisk
sætter dativ efter akkusativ. I visse forbindelser sættes modifikator (bestemmelse) efter
navneord. I disse henseender nærmer syd-sinitisk sig thai-sprogene (således som vi så
ovenfor at de også gør i fonologisk henseende), der kan karakteriseres med følgende
formler: A(X) V(Tr) O(Y) (StPt) og CM. Ligesom sinitisk kan thai danne en passiv:
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O(x) A(m) V(Tr)- I aktiv markeres hverken handleled eller lideled. Med hensyn til
markering er aktive sætninger i disse sprog altså neutrale.
Blandt de tibeto-karenske sprog følger kun de karenske den syd-sinitiske model.
Disse sprog som efter deres genetiske slægtskab i reglen sættes nærmere tibeto-burmansk end sinitisk udgør typologisk set et overgangsled mellem tibeto-burmansk og
sinitisk, ligesom thai udgør et overgangsled mellem sinitisk og de sydlige flerstavelsessprog. Thai-ordfølgen er den samme som i viet-muong og i mon-khmer, medens ord
slægtskaber jo anbringer thai sammen med de malajo-polynesiske sprog.
Den store gruppe sprog som har udviklet personlig sætningskonstruktion med
transitive verber og passiv er alle tonale enstavelsessprog. Det ligger nær at antage at
den afslibningsproces, hvorved ord er blevet enkeltstavelser med laryngale fonations
typer og toner, har arbejdet hånd i hånd med en grammatisk tilpudsning med fast
ordfølge uden markering til betegnelse af navneledenes funktion. At lideledet følger
efter verbet er et træk som stemmer overens med de sydlige malajo-polynesiske nabo
sprog indonesisk og formosansk, omend substantivernes forhold til verbet er af en
ganske anden karakter i disse sprog.
I det ældste sinitiske sprog, tidlig arkaisk kinesisk (første halvdel af det første år
tusind f.v.t.) er der reminiscenser af en sætningstype hvor alle pronominer sættes
foran udsagnsordet uanset deres funktion - dette minder om den tibeto-burmanske
ordfølge. I senere arkaisk kinesisk (sidste halvdel af det første årtusind f.v.t.) står
prominelle handleled i genitiv (og navneord står i genitiv som handleled i bisætninger)
- et træk der hinder dels om de pronominaliserende himalaja-sprog dels om malajopolynesisk. Det må antages at forskellige arkaisk-kinesiske stammer har haft forskel
lige kontakter med andre folkeslag.
I de indonesiske og formosanske sprog findes hverken upersonlige (existentielle)
sætninger (forhold) eller personlige (narrative) sætninger (udsagn), men kun determi
native (prædikative) sætninger (omsagn). Det vil sige at det led som indeholder verbet
skal altid sættes lige med et nominalled. Man siger ikke „Jeg spiser“ men „Den der
spiser det er mig“; man siger ikke „Han spiser risen“, men „Den der spiser risen det
er ham“ eller „Det han spiser det er risen“; man siger ikke „Han fældede træet med
en økse“ men „Den der fældede træet med en økse, det var ham“, eller „Det han
fældede med øksen, det var træet“, eller „Det han fældede træet med, det var øksen“.
Der er altid et subjekt (grundled) og et prædikat (omsagnsled), men det er ikke altid
klart om det er verballedet eller nominalledet der er subjekt. På nogle sprog kan man
skifte mellem de to konstruktioner, således at enten navneledet er subjekt („Jeg er den
som slår hunden“) eller udsagnsledet er subjekt („Den der slår hunden det er
mig“).
På det formosanske sprog atajal kan man sige „Jeg tager ris i en skål“ på fire
måder:

magal
(tage)
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saku9
(jeg)

pagai
(ris)

piatu?
(skål)

„Jeg er den som tager ris i en
skål“

galun
(tage)

maku9
(mit)

piatu9
(skål)

pagai
(ris)

„Risen er mit mål for at tage
noget i en skål“

galan
(tage i)

maku9
(mit)

pagai
(ris)

piatu9
(skål)

s9agal
(tage med)

maku9
(mit)

pagai
(ris)

piatu9
(skål)

„Skålen er det jeg tager ris i“
(„Skålen er mit sted til at tage
ris“)
„Skålen er det jeg tager ris med“
(„Skålen er mit redskab til at
tage ris“)

Vi kan sige at der er én aktiv og tre passiver (direkte passiv, stedspassiv og redskabs
passiv). Men de er allesammen determinative (indeholder grundled og omsagnsled).

Ligeledes forholder det sig på det filippinske sprog maranao, hvor man kan sige:

somombali9 so mana9 sa karabao „Manden er den der udfører slagtning af vandbøf(slagter)
(mand) (bøffel) len“, d.v.s. „Manden slagter vandbøflen“ (aktiv)
sombali9in o mama9 so karabao

„Mandens mål for slagtning er vandbøflen“, d.v.s.
„Vandbøflen bliver slagtet af manden“ (direkte
passiv)

sombali9an o mama9 so maior sa karabao „Høvdingen er mandens sted (hensyn) for
(høvding)
slagtning af vandbøflen“, d.v.s. „Manden
slagter vandbøflen til høvdingen“ (steds
eller hensynspassiv)
isombali9 o mama9 so gelat ko karabao
(kniv)

„Mandens redskab for slagtning på vandbøflen er kniven“, d.v.s. „Manden slagter
vandbøflen med kniven“ (redskabspassiv)

Både på atajal og på maranao står handleledet i genitiv (possessiv kasus, ejefald) i
alle tre passivformer (udsagnsledet udtrykker „hans mål for handlingen“, „hans sted
eller hensyn for handlingen“, eller „hans redskab for handlingen“).
På maranao står i aktive sætninger og i stedspassiv lideledet imidlertid også i en slags
genitiv („bøflens slagtning“ = „slagtning af bøflen“). Man skelner mellem domine
rende (eller subjektiv) genitiv og domineret (eller objektiv) genitiv. På latin kan amor
dei være begge dele („Guds kærlighed“ eller „Kærlighed til Gud“). Mange malajopolynesiske sprog skelner imellem de to og deriblandt altså maranao: so sapi? o solotan
„Sultanens ko“ er dominerende genitiv fordi sultanen bestemmer over sin ko, mens
solotan sa mandeian „Sultanen af Mandeia, Mandeias sultan“ er domineret genitiv,
fordi Mandeia ikke bestemmer over sin sultan men omvendt. Partiklen o betegner
altså dominerende eller subjektiv genitiv og derfor får vi sombali9in o mama9 „Man
dens mål for slagtning, det som manden slagter“, mens sa betegner domineret eller
objektiv genitiv som i sombali9an sa karabao „Hans sted (hensyn) for slagtning af
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vandbøflen“. I næsten alle polynesiske sprog findes disse to former for genitiv, men
med de omvendte vokaler idet former med a betegner dominerende, former med o
domineret genitiv. Endelig fremviser japansk rester af et system med to slags genitiv.
De fire sætningstyper i maranao kan skrives som:
V(S, ophav) ^(P) O(M, domineret genitiv)
V(S, mål) A(m, dominerende genitiv) ®(P)
V(S. sted) A(M, dominrende genitiv)

V(S,

redskab)

O(M, domineret genitiv)

dominerende genitiv) I$(P) ^(M, sted)

Det er fælles for alle typer at verbet (udsagnsordet) indeholder subjektet (grundled
det), mens prædikatet (omsagnsledet) kan være handleledet, lideledet, stedsledet eller
redskabsledet. Prædikatet angives altid ved partiklen so. Hvis prædikatet er et redskab
(Is), står lideledet ikke i domineret genitiv men i lokativ (stedskasus) med partiklen ko.
For at være helt nøjagtig burde verbet (V) også markeres som centralled til sine modi
fikationer, nemlig O(M) osv, □:
V

(S, ophav) (C)» V (S> mål) (C) OSV.

Det er på indonesisk hovedreglen at modifikator står efter centralled, og at partikler
står efter verber, men før substantiver: CM, CvPt, Pt CN.
Moderne malajisk (bahasa malaysia i Malaysia, og bahasa indonesia i Indonesien)
er meget forenklet i forhold til de her beskrevne typer. Kun ved pronominer (stedord)
indgår genitiv (ejefald) i sætningskonstruktionen idet handleledet i passiv i første og
anden person betegnes med en foransat genitiv, i tredje person ved en eftersat genitiv
(samt forstavelsen di); lideledet kan ved tredje persons pronomen sættes i genitiv i
aktive sætninger:
Æntolong
„hjælpes af mig“
rumahÅu
„mit hus“
„dit hus“
Æautolong
„hjælpes af dig“
rumahZrau
ditolongnya
„hjælpes af ham“
rumahnyu
„hans hus“
tolongnya
„hjælper ham“

Den malajiske ordfølge er i øvrigt den samme som i thai-sprogene: håndledet før
og lideledet efter verbet. Malajisk udgør altså en overgangsform mellem den sydlige
type enstavelsessprog og den sydøstlige type flerstavelsessprog.
De oceaniske sprog er som de altaiske og de tibeto-burmanske sprog upersonlige
(existentielle). De oceaniske sætninger indeholder ligeledes en existentiel sætningspar
tikel og nogle af dem markerer handleledet som ergativt, nogle markerer lideordet
som akkusativ. Ordfølgen er imidlertid stik omvendt af de tidligere behandlede exi
stentielle sprog, idet sætningen indledes med sætningspartiklen, derefter følger verbal
ledet (udsagnsledet) og endelig de forskellige nominalled (navneled). Maori blandt de
periferi-polynesiske (eller øst-polynesiske) sprog er et eksempel på akkusativisk sæt
ningsbygning, mens samoansk blandt de central-polynesiske sprog er et eksempel på
ergativ sætningsbygning.
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På maori kan man sige: ka patu te tangata i te. poaka „Manden dræbte grisen“,
egentlig „Der var (ka) mand (tangata)-drab (patu) som gik ud over (i) grisen (poaka)“
(te er den bestemte artikel). Handleledet te tangata er umarkeret og lideledet te poaka
er markeret som akkusativ ved hjælp af partiklen i.
På samoansk kan siges: så9ave e le fafine le ta9avale („Kvinden kørte bilen“, egent
lig „Der var (så) bil (ta9avale)-kørsel (9ave) af (e) kvinden (fafine)“ (le er den bestemte
artikel). Lideledet le ta?avale er umarkeret og handleledet le fafine er markeret som
ergativ ved hjælp af partiklen e.
Både på maori og på samoansk kan man i underordnede sætninger gøre brug af de
omtalte to slags genitiv (a-genitiv = dominerende, subjektiv genitiv, o-genitiv =
domineret, objektiv genitiv) til at markere handleled eller lideled.
Ligesom på indonesiske og formosanske sprog anbringer man i oceanisk modifikator efter centralord, og partikler efter verber men før substantiver.
Med formler kan vi gengive de oceaniske sætningstyper som:

(central-polynesisk) StPt V(C) A(M> ergativ) O(M)Î CM, CyPt, PtCN
(periferi-polynesisk) StPt V(C) A(M) O(M> akku8ativ); CM, CvPt, PtCN.

Skematisk oversigt over klassifikationerne
Vi kan nu sammenfatte alle de opstillede formler i ét enkelt skema 5. Dette skema
viser hvorledes sætningsbygningen ændres trin for trin efterhånden som vi bevæger
os fra den ene sproggruppe til den anden og ender med et system som på næsten alle
punkter er det omvendte af det hvormed vi begyndte.
Endnu mere slående bliver billedet, hvis vi nøjes med at opstille hovedtyperne som
i skema 6.
Vi kan endelig opstille enkelte relevante træk i endnu et skema 7. Dette skema
viser oppefra og ned tre tydelige bølger: Fra existentiel sætningsbygning over narrativ
og determinativ tilbage til existentiel. Nominalledenes markering i forhold til verbal
ledet begynder med akkusativ markering, og bevæger sig over ergativ, inert, neutral
og possessiv tilbage til ergativ og akkusativ markering. Endelig bevæger verballedets
placering sig fra verbal-final over verbal-central til verbal-initial. Vi vender altså til
bage til de samme elementer i modsat rækkefølge.
Vi har set at der blandt mellemzone-sprogene, de tonale enstavelsessprog, findes
sprog med aflyd (betydningsbærende vokalskifte), mens der nord og syd for denne
zone træffes omlyd (lydsmitte mellem vokaler i hver sin stavelse). Vi har også set at
der i mellemzonens nordlige (og østlige) sprog ligeledes findes lydsmitte fra stavelse
til stavelse (sandhi), men at det her gælder laryngaliserings- og tone-fænomener, i for
bindelse med hvilke også vokaler kan forandres. I de sydvestlige flerstavelsessprog
(mon-khmer) findes toneregistre i forbindelse med laryngalfænomener, medens de
sydøstlige flerstavelsessprog (med undtagelse af et par enklaver), ligesom de nordlige
flerstavelsessprog, mangler både toner og laryngalisering. Vi har altså her en bevæ
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gelse fra omlyd og tonløshed gennem aflyd og toner, over toneregistre, og over omlyd
og tonløshed til ren tonløshed. Endelig skal vi igen nævne at der mellem tonale enstavelsessprog på den ene side og flerstavelsessprog med frit vokalvalg på den anden
side ligger en overgangszone (mon-khmer) hvor den første stavelse i et flerstavelsesord
ikke kan udnytte hele sprogets inventar af vokaler.
Vi husker fra skema 3 hvorledes det fjerne Østens sprog i en kæde har relationer
til hinanden opstillet ud fra ordslægtskabskriterier, og hvorledes kæden sluttes ved de
eventuelle ordslægtskaber mellem oceanisk på den ene side og japansk på den anden.
En sproginddeling efter ordbygningskriterier danner også et kædeagtigt mønster. En
delig bringer sætningsbygningens typologi os tilbage hvor vi begyndte med et smukt
spejlbillede af udgangstypen.

18

SKEMAER

19

20
burmansk

SKEMA

lashi

atsi

maru

lolo

<D

X!
I
O

e

0)
•Q
•ri
-P

austrisk

CXJ

21

SKEMA

«O h tn

tn X <u C
•H -H +J -H
tn'H m-i c

0 -H 0) tn
■H W
>1
o to c xi
a si o a
*i —1 i-i M
£

•P.Ü +1 O

22

(fortsat)
3

SKEMA

æ
•r|
-P
<u
c:
(D

I
-H
u-i

C
æ o
œ -H
ro -p
H
t|

i
-P
£
H
<1)
+J
M
tu

r-I
tn X!
nj <0
ha

O tn

23

et forløb (lide
c

æ
G)

p
o
o
-H
P
•H
Tí
0
£

TJ
G)

i—1

G)

r—1

£
0
w

eo
tn
p
G)
Ti
C
cd

G
cd

i-1

P
G)

P
G)

P
cd

•»
Ti
G)

x-x
æ
G>
g
g
G)
p
w
G)
XI

x:
*.

P
O
P
O
cd

*.
P

i—1

r—1
Cd

G

P
P

G)

G

<tn

0)
o

u

24

<U

AÍ

•r4

TÍ
G)

Ti

p
G)
P
G)
O
•H
P
•H
TJ
O
£

Ë
3
XI
XI
cd
44
W
TJ
G)
P
*.
P
C
O
p
3
p
p
æ
C
H

P
44
G)
■i~)

<1)

>

tn
O

-P

P

<1)

£
O
æ

XI
O

Ti
G)
i—1
P
G)

G
0)

>

•H

-p

•H

tn
cd
G)
Ti

æ
g

cd
P
P

G
Hl

ui

-P

H

H

XI
<1)
>
rti

x:

Ti
G)
P
æ
*.
æ
G
o
o
XI

P
O
P
cd
44
•H
4-1
•H
T3

o

p
G)
Ti
G
cd
P
G)

X-K
P
G)
È
g
G)
P
cn
(D
XI

3

s

3

O

G,

led

i

aktive sætninger)

i

sætninger)

Terminus, mål, endepunkt
(grundled)

y

Prædikat, omsagnsled til subjekt

SKEMA

■d-

z
u
p
di

P
cu
>

P
cm

Z
o

x
o
z
u
p
CM

0,(M,
K
Æ
..
V,„. StPt; MC, CPt
akkusativ)
(C)

w
H
>

•H
p
•H
c
<D
Cn

P
CM
>
J

x

u
0)
Ti
ß
0)
P
CD
ß
•H
e

.

0
nJ
s

■*.

x
o

>
•H
p
<0
tn
M
<1)

<
s
eß

A.,,.
(M)

d
44
in
Tí
(U
M

ca

>

cn

>

tn

>

cn

>

<
o

z
u
p
CM

*.
P
CM
t>
U
X
u

•*.
>
•H
P
<C
cn
0

a:
<ö
s

o
s

<

u

>

>

P
CM
P

p
CM
P

cn

cn

cn

P

tn
•H
P
•H
n
•H
cn
I
TÎ
P
O
G

in
•H
-P
•H
ß
•H
in
i
T5
>i
in

P
tu
Ê
eß
44

•H
<Ü
eß
-P

44
tn
-H
tn
0)
ß
O
TJ
ß
•H

25

-P
cu
Z

Z

VPt

-P
cu
Z

PtN

StPt

-P
cu

<1)
£U
>1
-P
XI
<u
>
O
x:
œ
c
d
d
XJ
I
O
-P
<1)
XI
•H
E-i

26
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GI.
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=
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FORKORTELSER
= Japansk
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sprog
KA.
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KAM.
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KH.
= Khmer
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= Koreansk
KOR.
= Korjakisk
KU.
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JAP.
JUK.
K.

MO.
MU.
NED.
PA.
SEM.
TA.
TIB.-BIR.
TJU.
U.
VIET.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Mon
Munda
Nederlandsk
Papua
Semitisk
Tasmanisk
Tibeto-burmansk
Tjuktjisk
Ungarsk
Vietnamesisk
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C. Møller

OMVÆLTNINGER I FYSIKERNES
TANKESÆT I VORT ÅRHUNDREDE
1. Oversigt over udviklingsgangen i fysikken
Når man ser tilbage over fysikkens historie, er det slående, at fysikkens udvikling
siden oldtiden ikke er forløbet jævnt. Lange perioder med en rolig udvikling er
nu og da blevet afbrudt af korte perioder med en eksplosiv udvikling, der har
medført revolutionerende ændringer i vort verdensbillede. De rolige perioder er
karakteriseret ved en stadig forøgelse af eksperimentelle data, udført med stadigt
forfinede måleinstrumenter, ledsaget af fysikernes forsøg på at beskrive de eks
perimentelle resultater ved hjælp af de i perioden gængse teoretiske begreber og
principper.
En sådan rolig periode vil vare indtil opdagelsen af nye overraskende fæno
mener, der ikke lader sig beskrive med de traditionelle begreber og principper.
I begyndelsen vil sådanne opdagelser blive mødt med sund skepsis af fysikerne,
der af erfaring ved, hvor let der kan indsnige sig systematiske fejl i en iøvrigt
omhyggelig forsøgsopstilling. Dertil kommer, at de tilvante teoretiske forestillin
ger, der er baseret på et stort hidtidigt erfaringsmateriale, i fysikernes bevidsthed
let kommer til at stå som mere eller mindre selvindlysende sandheder.
Først når uafhængige gentagne forsøg har vist, at de genstridige fænomener
er reelle i den forstand, at de kan reproduceres, indtræder en afgørende krise;
men selv da vil mange fysikere være tilbøjelige til at forklare fænomenerne ved
endnu ukendte faktorer, ofte kaldet „skjulte parametre“, snarere end at indrøm
me de gældende grundforestillingers utilstrækkelighed.
Afgørende fremskridt nås derpå først, når der fremstår en forsker, der har
mod og klarsyn nok til at erkende den hidtidige begrebsrammes begrænsning og
til at anvise de veje, man må følge for at nå til en rationel beskrivelse af både
de gamle og de nye fænomener. Et sådant gennembrud gennem hidtidige for
domme efterfølges som regel af en rivende udvikling, i hvilken et større antal
forskere deltager, og i løbet af kort tid når man frem til en ny konsistent og mere
omfattende teori, der så danner grundlaget for beskrivelsen af de fysiske fæno
mener i den påfølgende rolige periode. Den nye teori muliggør langt videre-
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gående systematiske forsøg, og det derved opnåede større overblik fører ofte til
en åbning af uanede områder for forskningen. Omvendt er det også sket gang
på gang, at den nye teori fører til en sammensmeltning af hidtil adskilte discipli
ner i fysikken, hvilket bringer os nærmere til det endelige mål: at anskue alle
fysiske fænomener under samme synsvinkel. Selve dette mål, altså fysikkens
enhed, må imidlertid nok betragtes som et ideal, vi kan stræbe imod men aldrig
helt vil nå.
Endnu vigtigere end det væld af nye fysiske resultater, som følger efter et
sådant gennembrud, er måske de erkendelsesteoretiske konsekvenser. Under den
ofte vanskelige tilvænning til de nye begreber tvinges fysikerne (og lidt senere
filosofferne) til at tænke på en ny måde. De belæres eller mindes om, at alle
fysiske begreber, hvor naturlige og selvfølgelige de end forekommer os, til en
hver tid blot er forestillinger, der er tilpasset beskrivelsen af de i øjeblikket
kendte fænomener, og at de eventuelt må opgives eller snarere generaliseres i
lyset af nye opdagelser. Derved vindes en ny indsigt i den videnskabelige tænk
nings natur og i grundlaget for den videnskabelige sandhed, det vi kalder er
kendelsesteori.
Endelig må det også nævnes, at enhver udvidelse af vort kendskab til natur
lovene forøger menneskenes evne til på godt og ondt at beherske naturkræfterne.
Historien viser da også en særlig opblomstring af de tekniske anvendelser efter
ethvert gennembrud i fysikken med de deraf følgende ændringer i menneskenes
levevilkår, hvilket det sidste halve århundrede jo danner et særligt eklatant
eksempel på.
Ifølge sagens natur er de store gennembrud i fysikken ret sjældne foreteelser.
Siden Galileis grundlæggelse af den moderne eksperimenterende fysik i begyndel
sen af 1600-tallet har vi gennemsnitligt kun oplevet eet sådant gennembrud i
hvert århundrede; men i det 20. århundredes begyndelse skete det to gange med
kort mellemrum.
I 1905 grundlagde Albert Einstein relativitetsteorien, der i løbet af mindre end
to årtier udvikledes til en konsistent teori, der siden da har dannet grundlaget
for vor beskrivelse af alle fysiske fænomener i den såkaldte makroskopiske
verden, inklusive universet som helhed. (Ved makroskopiske systemer forstås
systemer af samme størrelsesorden som vi selv eller større).
I 1913 formulerede Niels Bohr de principper, der kom til at danne grund
laget for den i de følgende to årtier udviklede kvantemekanik. Denne teori tillader
en fuldstændig beskrivelse af fænomenerne i atomernes usynlige mikroskopiske
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verden, for så vidt som disse fænomener er tilgængelige for vore instrumenter,
der jo selv er af makroskopisk natur.

2. Karakteristiske træk af den klassiske fysik

Relativitetsteorien og kvanteteorien medførte en radikal ændring af mange af de
gængse fysiske principper og begreber. For ret at vurdere og forstå disse foran
dringer vil det være nødvendigt at skitsere nogle af de vigtigste træk af det
verdensbillede, fysikerne var nået til i løbet af det 19. århundrede, og som hviler
på den såkaldte klassiske fysik. Denne smukke og beundringsværdige tanke
bygning, som gav en korrekt beskrivelse af alle de kendte fænomener i den
makroskopiske verden, bærer med rette tilnavnet „klassisk“, der betyder sådan
noget som „efterlignelsesværdig“.
Fra de ældste tider har menneskene søgt at orientere sig i den forvirrende
verden, de er sat i, ved at prøve at finde sammenhænge mellem de forskellige
fænomener og derved om muligt opnå en rettesnor for deres handlinger. De
mange forskellige religioner, der er opstået i tidens løb, giver foruden forskrifter
af moralsk karakter som regel også maleriske beskrivelser af naturfænomenerne
og endda af selve verdens skabelse. Disse forestillinger om naturen er i høj grad
subjektive af karakter, opstået som de er i religionsstifternes bevidsthed ofte
efter såkaldte „åbenbaringer“. Et andet karakteristisk træk især hos de primi
tive religioner er, at der regnes med indgriben i naturen af overnaturlige kræfter,
som man kun kan værge sig imod ved magiske ceremonier.
I modsætning hertil er den klassiske fysik baseret på den tro, at de fysiske
fænomener forløber efter ganske bestemte uforanderlige og ubrydelige naturlove.
Denne antagelse, som nok må kaldes en tro, er dog i høj grad blevet støttet af
erfaringen, og blandt fysikere er dens rigtighed blevet så selvfølgelig, at det
vakte stor munterhed blandt studenterne, da en fysikprofessor i begyndelsen af
århundredet i en forelæsning over tyngdefænomenerne forsigtigt udtalte:
„Tyngdekraften har, så vidt vides, aldrig svigtet“.
Det primitive menneske har en forestilling om naturen, der er nøje knyttet til
dets sanser. Den ældre fysiks inddeling i mekanik, optik, akustik og varmelære
viser endnu den oprindelige forbindelse med øjets, ørets og følesansens funktio
ner. På det primitive stade er det billede, mennesket danner sig af naturen,
direkte anskueligt og i høj grad subjektivt. I modsætning dertil er det mest ka
rakteristiske træk ved det billede, som den klassiske fysik tegner, at det er
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objektivt, dvs. det vedrører kun de sider af fænomenerne, som er uafhængige af
subjektet, og som alle iagttagere ved deres fulde fem kan blive enige om. En
enkelt observation af en enkelt iagttager vil aldrig indgå i dette billede, og al
ønsketænkning er bandlyst.
For at det overhovedet blev muligt at tegne et sådant objektivt billede af
naturen var det afgørende, at Galilei, grundlæggeren af den moderne fysik,
opfandt eksperimentet. Ved hjælp af passende veldefinerede forsøgsopstillinger
er det muligt at stille præcise spørgsmål til naturen og tvinge den til at give
utvetydige svar. Eksperimentet afløste tidligere tiders sporadiske observationer
af naturfænomenerne og blev i den moderne fysik den højeste dommer til af
gørelse af, hvad der er sandt, og hvad der er forkert.
Den pris, man har måttet betale for at opnå en objektiv eksakt videnskab,
er temmelig høj. Fysikken for eksempel er blevet mere og mere abstrakt. For at
illustrere nødvendigheden af denne abstraktionsproces, når man vil opnå en
objektiv beskrivelse af naturen, vil vi et øjeblik betragte et så simpelt fysisk
begreb som temperaturen af et legeme, et begreb som vi alle vagt er fortrolige
med fra det daglige liv. Det hænder vist ofte, at der opstår uoverensstemmelser
i familien, når man i disse energisparetider diskuterer, om der er varmt nok eller
for varmt i en stue. Det primitive temperaturbegreb, der er direkte knyttet til
vore sanser er simpelthen for vagt. Hvis der derimod er et termometer til stede
i stuen, kan vi alle enes om varmetilstanden i stuen, idet erfaringen har vist, at
termometerets visning er uafhængig af de forskellige iagttageres subjektive
følelser og fornemmelser.
Ved hjælp af termometeret kan man nå til en objektiv eksakt definition af det
fysiske temperaturbegreb udtrykt ved et tal. Det eneste, det har knebet med at
blive enige om, er temperaturskaïaen, idet man i mange oversøiske lande benyt
ter Fahrenheitskalaen, medens vi i Europa mest bruger Celsiusskalaen. Dette
forringer imidlertid på ingen måde objektiviteten af det fysiske temperaturbegreb,
idet der findes en almindelig anerkendt transformation, der tillader en simpel
omregning fra Celsiusgrader til Fahrenheitskalaen og omvendt.
Den fysiske temperatur er defineret ved de manipulationer, man må udføre
med termometeret for at nå til et bestemt måltal for denne størrelse. Med denne
ret abstrakte definition af det fysiske temperaturbegreb, udtrykt ved et tal, er
dette begreb blevet renset for alle de irrelevante subjektive træk, der klæber ved
det primitive temperaturbegreb, og vejen er åben for en objektiv beskrivelse af
varmefænomenerne.
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En lignende abstraktionsproces har været benyttet ved konstruktionen af alle
fysiske størrelser. Den mekaniske kraft og energi f. eks. har praktisk talt kun
navnene tilfælles med sportsmandens eller arbejdsmandens subjektive fornem
melse af kraft og energi. Ligesom i det lige omtalte tilfælde med temperaturen
er alle fysiske størrelser simpelthen defineret ved de forskrifter, man skal følge
for at måle dem, hvorved de bliver udtrykt ved et tal, og relationer imellem de
fysiske størrelser bliver så udtrykt ved matematiske funktioner. I den klassiske
fysik er alle naturlove udtrykt som fundamentale relationer mellem målelige
fysiske størrelser, og matematikken er blevet det adækvate sprog, i hvilket disse
love er skrevet.
For kunstnerisk orienterede sind kan der nok være noget uhyggeligt ved det
abstrakte billede af naturen, de eksakte videnskaber præsenterer for os. I fysik
ken er lysets farve f. eks. reduceret til en svingning af en bestemt frekvens, og
klangen af en akkord på pianoet er beskrevet ved et sæt af tal, nemlig ved fre
kvenserne og forholdene mellem amplituderne i dets Fourier-analyse. Dette må
nok forekomme kunstneren noget magert og fattigt. Det er velkendt, at digteren
Goethe havde en livslang strid om farvernes natur med fysikeren Newton, i hvem
han så repræsentanten for en fjendtlig naturopfattelse. Selv Einstein har i et brev
til en ven sagt: „i forhold til naturens mangfoldighed er det billede, vi har
tegnet af den kun fattigt“; men tilføjer han: „ikke desto mindre er det det koste
ligste, vi har“.
Trods Goethes hårdnakkede modstand måtte Newtons eksakte videnskabelige
metode sejre, for den er det eneste mulige middel til at nå til en objektiv be
skrivelse af naturen. Helt bortset fra de materielle goder, som de eksakte viden
skaber gennem den tekniske udvikling danner grundlaget for, ligger der da også
en stor humanistisk værdi deri, at der i det mindste findes eet område for men
neskelig aktivitet, hvor alle folk i verden kan samarbejde uden misforståelser.
Inden vi går over til at omtale de omvæltninger i fysikken, som relativitets
teorien og kvanteteorien medførte, må vi på det kraftigste fremhæve, at fysikken
stadig har bevaret sin objektive karakter til trods for lejlighedsvise misforståede
påstande om det modsatte (men derom senere). Derimod var der en række andre
grundlæggende ideer i den klassiske fysik, som måtte opgives.
Hjørnestenene i denne smukke tankebygning var Newtons mekanik og Max
wells elektrodynamik. Newtons mekaniske grundligninger i forbindelse med
tyngdeloven tillod en beundringsværdigt nøjagtig beregning af planeternes og
deres satellitters bevægelse inden for solsystemet, hvilket astronomernes forud
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sigelser af alle fremtidige sol- og måneformørkelser er et populært eksempel på.
Men samtidigt tillader de Newtonske ligninger en fuldstændig korrekt beskrivelse
af alle sædvanlige mekaniske fænomener her på jorden. Når vi f. eks. kender
en makroskopisk partikels sted og hastighed (eller bevægelsesmængde) til een
tid, og når vi kender de kræfter, der virker på den, er partiklens bane og dens
hastighed i banen til enhver tid fuldstændig bestemt ved de Newtonske bevægel
sesligninger.
Den Newtonske mekaniks succes først og fremmest i astronomien havde en
enorm indflydelse på datidens filosofi. Denne mekanik var baseret på forestil
lingen om en universel tid uafhængig af iagttageren og på forestillingen om et
absolut rum, der var Euklidisk, dvs. at der i dette gælder alle de geometriske
sætninger om vinkelsummen i en trekant osv., som vi lærte om i barneskolen.
Disse forestillinger fik efter nogen tid karakteren af en trosbekendelse, der ikke
behøvede nogen yderligere retfærdiggørelse. Dette blev mest eksplicit udtrykt af
filosoffen Immanuel Kant, der anså disse forestillinger om rum og tid som a
priori sandheder helt uafhængige af erfaringen.
Endvidere førte den Newtonske mekaniks tilsyneladende almengyldighed til
den tanke, at det måtte være fysikkens endelige mål at beskrive alle fysiske fæ
nomener, inklusive de materielle legemers egenskaber, ved hjælp af de Newton
ske ligninger anvendt på bevægelsen af materiens mindste smådele, atomerne.
Overensstemmende med denne rent mekanistiske naturopfattelse var det en
almindelig anskuelse, at udviklingen af den fysiske verden er bestemt, determi
neret, en gang for alle ved begyndelsestilstanden, på lignende måde som planeter
nes bevægelse omkring solen. Den klassiske fysiks årsagssammenhæng (også
kaldet kausalitet) var altså deterministisk, og mange filosoffer (her må igen
nævnes Kant) hævdede endog, at deterministisk kausalitet var en nødvendig
forudsætning for muligheden af en rationel beskrivelse af den fysiske verden.
Enkelte filosoffer gik endda videre, idet de ved en dristig ekstrapolation ud
strakte forudbestemmelsen til at gælde for alt eksisterende altså også for levende
væsener. (Her må især nævnes filosoffen Arthur Schopenhauer). Tilhængere af
denne filosofiske retning, kaldet determinister, lå i en endeløs strid med deres
modstandere indeterministerne om problemer som viljens frihed osv. (Schopen
hauer fremlagde iøvrigt sine synspunkter i to afhandlinger, der blev indsendt
som besvarelse af prisopgaver stillet af henholdsvis Det Kgl. Norske Vid. Selsk.
for året 1839 og Det Kgl. Danske Vid. Selsk. for året 1840. Den første afhand
ling blev prisbelønnet, den anden derimod ikke, hvilket Schopenhauer tog vort
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selskab meget ilde op). Langt senere skulle det jo vise sig, at den ovennævnte
ekstrapolation ikke blot var dristig, men direkte dumdristig, idet atomteoriens
udvikling viste, at den klassiske forestilling om en deterministisk kausalitet ikke
engang er brugelig i hele den fysiske verden, hvilket dog på ingen måde betød,
at indeterministerne fik ret.
løvrigt havde det længe før kvantemekanikkens udvikling været nødvendigt at
modificere det ovenfor skitserede rent mekanistiske billede af den fysiske ver
den, idet det viste sig, at de elektromagnetiske fænomener ikke kunne reduceres
til mekaniske egenskaber af den såkaldte æter. Endvidere havde det været nød
vendigt af praktiske grunde at indføre sandsynlighedsbegrebet i beskrivelsen af
varmefænomenerne. Dette begreb, der oprindelig var udviklet til beskrivelse af
udfaldene af terningspil efter et stort antal kast, og som har fået stor anvendelse
i forsikringsvidenskaben, viste sig også velegnet til at beskrive varmefænomener
ne i makroskopiske legemer, der består af et stort antal identiske atomer.
Det tydede på, at der måske var mulighed for en ny slags årsagssammenhæng
i naturen, såkaldt statistisk kausalitet, der ikke direkte vedrører individer, men
snarere udtrykker egenskaber hos en art eller som man siger hos et ensemble
af identiske individer. For et tilstrækkeligt stort antal individer er de statistiske
love for ensemblet lige så eksakte som deterministiske love for enkeltindivider.
Forsikringsselskaber, hvis forretninger er baseret på statistiske beregninger, løber
ikke større risiko for at gå fallit end enhver anden forretning. (De synes jo
tværtimod at klare sig ganske godt).
Ikke desto mindre var det kun modstræbende, at fysikerne, midlertidigt som
de mente, accepterede brugen af sandsynlighedsbegrebet i den fysiske beskrivelse
af naturen, og til trods for, at man i slutningen af sidste århundrede havde op
daget en række forhold, der ikke passede ind i det klassiske billede, såsom de
radioaktive processer, hulrumstrålingens egenskaber og resultatet af et berømt
forsøg af Michelson over lysets udbredelse, så var det dog stadig den almindelige
opfattelse lige op til vort århundrede, at fysikkens endelige mål måtte være at
beskrive alle fysiske fænomener ved hjælp af de deterministiske mekaniske og
elektromagnetiske ligninger, der var opstillet af Newton og Maxwell.

3. Relativitetsteoriens fremkomst
Med relativitetsteoriens sejrrige gennembrud kort efter århundredskiftet ud
sattes den klassiske opfattelse af naturen for den første alvorlige rystelse. I
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fotografier af bas-relieffer af den russiske
kunstner Vladimir Lemport.

denne teori blev selve fundamentet, de Newtonske bevægelsesligninger og New
tons tyngdelov, erstattet med mere almene love, som dog indeholder de Newton
ske love som en god første tilnærmelse, når legemernes hastigheder er små i
forhold til lyshastigheden, og når tyngdefelterne er „svage“. Disse betingelser
er overordentlig vel opfyldt for alle dagligdags bevægelser og også for planeterne
i solens tyngdefelt, hvilket forklarer den Newtonske teoris enestående succes
gennem flere århundreder.
Drejer det sig derimod om meget hurtigt bevægede partikler, som for eksempel
i de store partikelacceleratorer, hvor partiklernes hastighed nærmer sig lysets
hastighed, gælder de Newtonske ligninger ikke mere. De må i sådanne tilfælde
erstattes af de relativistiske mekaniske ligninger, der netop finder deres væsent
ligste eksperimentelle bekræftelse i det faktum, at de store acceleratorer, der er
konstrueret under hensyntagen til de relativistiske ligninger, virkelig fungerer.
Også den Newtonske beskrivelse af planetbevægelsen viste sig kun at være til
nærmet rigtig. En nøjere beregning ved hjælp af relativitetsteoriens ligninger
giver små afvigelser både i planetbevægelsen og i en lysstråles bane igennem
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solens tyngdefelt. Disse afvigelser er så små, at det først i de senere år har
været muligt at påvise dem eksperimentelt med rimelig nøjagtighed.
Blandt de mange andre vigtige fysiske konsekvenser af relativitetsteorien skal
jeg blot nævne, at begreberne energi og masse i denne teori er nøje forbundet,
idet enhver energimængde har træghed, og enhver masse repræsenterer en bety
delig energi, hvilket danner grundlaget for den store energiproduktion i kerne
kraftanlæggene. Endvidere skal nævnes, at mekanik og gravitation er uløseligt
forbundet i denne teori, idet de mekaniske bevægelsesligninger er konsekvenser
af de feltligninger, der bestemmer tyngdefelterne. Disse to fundamentale egen
skaber har bidraget væsentligt til fysikkens enhed.
Relativitetsteoriens vigtigste og mest vedvarende resultat er dog vel nok dens
indflydelse på vor filosofiske holdning, idet den medførte en dybtgående æn
dring af vore tilvante forestillinger om rum og tid. Newtons absolutte univer
selle tid blev erstattet af en relativ tid afhængig af iagttagernes bevægelsestil
stand og af tyngdefeltet omkring ham. Også geometrien i det fysiske rum, bestemt
ved udmåling af afstande ved hjælp af naturlige målestokke, er efter denne
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teori afhængig af tyngdefeltet og af måleinstrumentets bevægelsestilstand, og i
almindelighed viser det sig, at geometrien over store områder ikke er Euklidisk.
Så langt fra at være a priori givet, som hævdet af Kant, kan rummets og tidens
egenskaber først bestemmes ved eksperimenter, og de egenskaber, der blev
forudsagt af teorien, er nu blevet verificeret ved meget nøjagtige målinger inden
for de sidste 20 år.

4. Kvanteteorien
Til trods for de gennemgribende forandringer i vort verdensbillede, som relativi
tetsteorien medførte, bevarede den klassiske deterministiske årsagssætning sin
gyldighed i denne teori; men med udviklingen af den fuldstændige kvanteteori,
der fulgte efter Bohrs banebrydende arbejde fra 1913, måtte også denne den
klassiske fysiks stærkeste fæstning give op. Når man nu bagefter med bagklog
skabens hjælp tænker nøjere over det, er det måske heller ikke så mærkeligt.
Atomteorien drejer sig jo om stoffernes mindste smådele, atomerne, som vi hver
ken kan se, høre, lugte eller røre ved. Det må derfor siges at være en mere end
dristig ekstrapolation at antage, at atomerne består af klassiske partikler med
veldefinerede baner og hastigheder bestemt ved de Newtonske mekaniske be
vægelsesligninger, der jo var udledt fra erfaringer i den direkte sansbare makro
skopiske verden. I slutningen af forrige århundrede var der da også en kreds af
fremtrædende fysikere, der mente, at man aldrig nogen sinde ville blive i stand
til at få oplysning om individuelle atomers opførsel. Med opdagelsen af radio
aktiviteten blev denne pessimisme dog gjort til skamme, da man indså, at dette
fænomen var forbundet med en omdannelse, et henfald af individuelle atomer.
Ved forsøget på en beskrivelse af hyppigheden af disse henfaldsprocesser be
gyndte det at dæmre for nogle fysikere i hvert fald, at det nok ikke alene var
praktisk, men måske principielt nødvendigt at benytte statistiske metoder i fy
sikken, idet der ikke syntes at være nogen mulighed for at bestemme, hvornår
et individuelt atom henfalder. Derimod er sandsynligheden for et sådant henfald
en direkte målelig størrelse.
I denne forbindelse er det vigtigt at huske på, at vi til undersøgelse af atomer
nes mikroskopiske verden kun disponerer over instrumenter, der selv er af
makroskopisk størrelse, og at tale om mikrosystemers egenskaber, udover hvad
vore måleinstrumenter kan oplyse os om, er en farlig spekulation, der ligesom
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al ønsketænkning må være bandlyst fra fysikken. Betydningen af dette synspunkt
blev først gradvist klar, efterhånden som den fuldstændige kvantemekanik blev
udviklet. Denne teori, der på en rationel måde inkorporerer de Bohrske kvantepostulater, samtidig med at den indeholder den klassiske mekanik i en vis
grænse, handler ikke om mikrosystemer slet og ret, men kun om mikrosystemer
integreret i et makroskopisk hele, der definerer de eksperimentelle betingelser.
Når man i kvantemekanikken skal beskrive en partikel, en elektron f. eks., så
opererer man med de samme størrelser, der karakteriserer en partikels tilstand i
den klassiske mekanik, nemlig dens sted og bevægelsesmængde. Men på grund
af eksistensen af det såkaldte virkningskvantum, der repræsenterer en nedre
grænse for den ved enhver måling uundgåelige vekselvirkning mellem partiklen
og måleinstrumentet, består der et udelukkelsesforhold mellem de to forsøgs
opstillinger, der tillader en eksakt bestemmelse af henholdsvis stedet og bevæ
gelsesmængden af en atomar partikel. Til at karakterisere denne nye ejendomme
lige situation indførte Bohr begrebet komplementaritet.
En samtidig bestemmelse af sådanne komplementære størrelser som sted og
bevægelsesmængde af en atomar partikel er i princippet kun muligt med en
begrænset nøjagtighed bestemt ved de såkaldte Heisenbergske ubestemtheds
relationer. Man ser derfor, at der ikke kan være tale om at anvende Newtons
bevægelsesligninger på en sådan partikels bevægelse, da forudsætningen for en
anvendelse af disse ligninger er, at man kender sted og bevægelsesmængde nøj
agtig til een tid. I denne situation kan man højst forvente, at det er muligt at
komme med sandsynlighedsudsagn om systemets fremtidige udvikling, og kvante
mekanikken forsyner os nu netop med den formalisme (Schrödingerligningen),
der tillader os at beregne disse sandsynligheder.
I den mikroskopiske verden er den klassiske deterministiske kausalitet altså
afløst af den lige så eksakte statistiske kausalitet. Denne sidste er mere almen
end den første, og faktisk omfatter den kvantemekaniske beskrivelse den klas
siske beskrivelse, idet kvantemekanikken giver samme resultat som den klassiske
mekanik, når den anvendes på en partikel af makroskopisk størrelse; men
kvantemekanikken har et meget større anvendelsesområde. Som Dirac sagde
engang: „Quantum mechanics explains a large part of physics and the whole
of chemistry“ (hvilket vel nok er rigtigt i princippet om ikke i praksis). Først og
fremmest forklarer den atomernes overordentlige stabilitet i modsætning til den
klassiske mekanik og elektrodynamik, der anvendt på Rutherfords atommodel
ville forudsige en meget hurtig kollaps af atomet. Dette forhold var netop Bohrs
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udgangspunkt under formuleringen af kvantepostulaterne, og lige fra begyndel
sen stod det Bohr klart, at dette skridt væk fra den klassiske beskrivelse var
uigenkaldeligt. På den tid (omkring 1913) var dette svært at acceptere, selv for
folk, der havde gjort et fremragende arbejde inden for området, og naturligvis
endnu mere for folk, der kun var interesserede udenforstående.
Følgende sandfærdige anekdote illustrerer dette ganske godt. Ikke længe efter
Bohrs første arbejde om brintatomet holdt han et foredrag i Fysisk Forening
om materiens atomare opbygning, hvor han stærkt fremhævede kvantelovenes
uforenelighed med den klassiske mekanik. I den påfølgende diskussion deltog en
ingeniør, der var landskendt for sine mange smukke brokonstruktioner. Han
sagde, at han altid havde klaret sig godt med den klassiske mekanik, og at han
ville føle sig mere tryg ved en atomteori baseret på de gode gamle Newtonske
ligninger. Dertil svarede Bohr: Hvis de klassiske fysiske love gjaldt inden for
atomerne, ville der overhovedet ikke findes noget stabilt materiale, som man
kunne bygge broer af.
Det billede af den fysiske verden, som kvanteteorien byder os, er væsentlig
forskelligt fra det billede, man dannede sig i forrige århundrede på grundlag af
de klassiske fysiske love. I den klassiske fysik står iagttageren uden for naturen
som en tilskuer, der ser verden udvikle sig efter strikte deterministiske love,
alting er forudbestemt ved begyndelsestilstanden. Den vekselvirkning med det
klassiske fysiske system, som er uundgåelig ved enhver måling af systemets til
stand, kunne gøres så lille, at den ikke havde nogen nævneværdi indflydelse på
systemets senere udvikling. I princippet var der altså ingen grænser for den
informationsmængde, den klassiske iagttager kunne få om den fysiske verdens
tilstand til enhver tid. Der var noget næsten overmenneskeligt ved denne klassi
ske iagttager.
Med opdagelsen af virkningskvantet og den påfølgende udvikling af kvante
mekanikken fik iagttageren tildelt en anden rolle, der bedre svarede til menne
skets virkelige situation i verden. Den var på samme tid mere beskeden og mere
vigtig. Ifølge den nye opfattelse er det ikke muligt, ja ikke engang meningsfuldt,
at forsøge at tegne et billede af mikroverdenen uafhængigt af, hvordan den iagt
tages. Som ofte fremhævet af Bohr er et mikrosystem simpelthen ikke defineret
uden en beskrivelse af det makrosystem, hvormed det står i vekselvirkning, og
de to systemer danner et uadskilleligt hele. Ethvert indgreb, der er nødvendigt,
når den menneskelige iagttager foretager en måling, er en væsentlig intervention,
der ændrer de betingelser, under hvilke mikrosystemet udvikler sig, hvilket Bohr
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engang udtrykte med et citat fra Shakespeare: „Mennesket er både tilskuer og
skuespiller i livets store spil“.

5. Det uforanderlige
Man kunne nu måske tro, at kvantemekanikken har bragt et subjektivt element
ind i fysikken, ligesom også relativitetsteorien med dens relative rum og tid, der
er afhængige af iagttagerens bevægelsestilstand, synes at bringe et subjektaf
hængigt element ind i teorien. Frygten for, at det 20. århundredes fysik har mi
stet et af den klassiske fysiks mest værdifulde egenskaber, dets objektivitet og
dets rationalitet, er imidlertid ganske ubegrundet, for både relativitetsteorien og
kvanteteorien leverer de nødvendige transformationer, der entydigt forbinder
resultaterne af eksperimenter udført under forskellige forsøgsbetingelser. Ved
hjælp af disse transformationer kan meddelte forsøgsresultater gøres forståelige
for alle menneskelige iagttagere, der så kan udtale, om de er enige eller uenige
med hinanden, på lignende måde som en amerikaner og en dansker kan blive
enige om temperaturen på et bestemt sted til trods for, at de benytter forskellige
temperaturskalaer, da der jo findes en bestemt (i dette tilfælde triviel) transfor
mation, der forbinder Fahrenheitgrader og Celsiusgrader.Nej, naturvidenskabens
objektivitet er bevaret, den er en juvel, som vi aldrig må kaste bort, for objekti
viteten er en væsentlig forudsætning for, at den menneskelige fornuft kan bevare
overtaget over alle former for overtro og obskurantisme, der jo endnu i vor tid
har magt over mange sind, og som under særlige forhold kan antage helt uhyg
gelige former.
Til slut vil jeg gerne fremhæve et andet væsentligt træk ved vor videnskab,
som virker betryggende i den forvirrende verden, vi lever i. Jeg tænker på det
faktum, at en videnskabelig sandhed i de eksakte videnskaber i en vis forstand
er evig. Når man taler om de store fremskridt, der er sket i fysikken i vort år
hundrede, er man tilbøjelig til at kalde dem revolutionerende, omvæltende, og
jeg har formodentlig også gjort det i det foregående. Men et sådant udtryk er i
virkeligheden ikke helt dækkende; for det kunne give indtryk af, at de gamle
teorier er blevet fuldstændig forkastet, og det er faktisk ikke på den måde, at
fremskridtene sker i de eksakte videnskaber. Videnskabens historie viser, at ud
viklingen af fysikken altid er foregået ved udvidelser af de gamle teorier, sådan
at de omfatter et stadigt større erfaringsområde. De gamle teorier forbliver
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gyldige indenfor deres anvendelsesområde, hvis grænser ganske vist først bliver
veldefinerede, efter at den udvidede mere omfattende teori er formuleret.
Således er f. eks. de Newtonske mekaniske love stadigvæk gyldige indenfor
deres anvendelsesområde, som vi nu ved er begrænset til makroskopiske legemer
med hastigheder, der er små i forhold til lyshastigheden. Som den russiske fysiker
Lev Landau en gang udtrykte det: „en astronaut, som foreslår at beregne sin
bane ved hjælp aj den relativistiske mekanik eller kvantemekanikkens Schrödingerligning, burde indlægges på et statshospital“. Ganske vist ville det i prin
cippet være muligt at benytte disse mere almene teorier, men de ville i dette
tilfælde give samme resultat som de meget simplere Newtonske love; for astro
nauten er til enhver tid under sin rejse indenfor disse sidstes anvendelsesområde.
I den forstand er de videnskabelige sandheder evige, eller man skulle vel
snarere sige, at de vil blive ved med at blive anerkendte som sandheder, så
længe videnskabelig virksomhed danner en væsentlig del af menneskenes akti
vitet.
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Arne Noe-Nygaard

JORDENS NYE ANSIGT
(„Pladetektoniken“s mosaik)
Forord

Der er sket noget skelsættende indenfor den geologiske fagkreds i løbet af den sidste
snes år. Det er yderst sjældent, at en virkelig ny syntese opstår, men her møder vi én.
En halv snes samtidige videnskabsmænd har, gående ud fra vidt forskellige start
punkter, formået at give vor klode et nyt ansigt. Det er sket gennem fremsættelsen af
et helt kompleks af nye teorier, som siden i samlet flok er gået op i en højere enhed,
„pladetektonik“ kaldet. Ved dens hjælp er det blevet muligt at forklare et hobetal af
observationer på en enkel og sammenhængende måde og at give en afgørende ny
tydning af Jordens fysiske historie. Det vil jeg kort prøve at fortælle om.

Indledning

Jorden har meget nær form som en kugle, men er en lille smule fladtrykt ved polerne.
Dens gennemsnitlige massefylde er 5.52 g/cm3 og dens rumfang 1083 milliarder km3.
Da jordindret unddrager sig vor umiddelbare iagttagelse, har vi måttet gå omveje
for at få lidt at vide om det. Det mest afgørende hjælpemiddel i disse bestræbelser
har været jordskælvsbølgerne. Nu ligger det uden for denne artikels ramme at gøre
nærmere rede for jordskælv, desuden ville det føre os for vidt omkring; men jeg må
lige fortælle, hvad et jordskælv er, udover at det er et naturfænomen, der, som navnet
siger, får Jorden til at skælve.
Jordskælv opstår, når der sker forskydninger langs brudflader inde i Jorden. År
sagen til, at sådanne forskydninger finder sted, er, at der til stadighed er omformende
kræfter i virksomhed i Jorden. Når et materiale i én eller anden situation er for stift
til at give efter for et tryk med det samme, spares der langsomt spændinger op, som
til sidst udløses pludseligt, når disse har vokset sig store nok; derved får Jorden et
chok, der ytrer sig som et jordskælv. Ved choket udsendes der fra arnestedet (focus)
i alle retninger jordskælvsbølger, som er elastiske rumbølger.
Ved hjælp af jordskælvsbølgerne har man afsløret, at der i ca. 35 km’s dybde under
kontinenterne og i ca. 6 km’s dybde under oceanbunden ligger en sammenhængende
kugleflade, som vi nu for nemheds skyld blot kalder „Moho“ efter dens opdager
A. Mohorovicic; den markerer grænsen mellem Jordens skorpe og Jordens „kappe“. I
2900 km’s dybde har jordskælvsbølgerne afsløret tilstedeværelsen af endnu en kugle
flade, der nedadtil adskiller kappen fra Jordens „kerne“. Den anses for at være fly
dende i sin ydre, men fast i sin indre del.
Det falder mig vanskeligt ikke at komme til at tænke på et æg, når jeg står med de
oplysninger i hånden. Yderst ligger jordskorpen (æggeskallen), indenfor følger kappen
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(æggehviden), som optager det største volumen, og inderst kernen (æggeblommen).
Jordskorpens materiale består dels af bjergarter, som vi møder overalt i kontinen
terne - granit og gnejs samt vandaflejrede bjergarter, som sand-, 1er- og kalksten - dels
af dem, som oceanbunden består af, hvor den er blottet □: basalt, som vi kan fiske
prøver op af. Kappen er sammensat af tunge silikatmineraler, som vi nu og da ved
de vulkanudbrud, som udgår fra særligt stort dyb, kan få klumper bragt med op af til
jordoverfladen. Jordens gennemsnitlige massefylde forlanger, at der må være et endnu
tungere materiale tilstede i kernen, som næppe nogensinde vil blive direkte tilgængeligt
for studium. Materialet må være metallisk, og man går sikkert ikke meget galt i byen
ved at antage, at det består af jern og nikkel, som jernmeteoriterne gør det.
Kun så meget om Jordens indre; vi vil give os i lag med det, der ligger os nærmest,
jordskorpen.

Pladetektonikens forløber — Wegeners teori
Betragter man kysterne på de to sider af Atlanterhavet, bliver man slået af, hvor godt
de ville passe ind i hinanden, dersom Sydatlanten blev lukket sammen. Ikke alene
svarer det store, retvinklede knæk på den brasilianske kyst ved Kap San Roque ind i
bugten ved Kamerun på Afrika-siden, men også syd for disse to korresponderende
punkter svarer ethvert fremspring på den brasilianske side til en modsvarende bugt
på den afrikanske, omvendt passer hver eneste bugt på den brasilianske side ind i et
fremspring på den afrikanske, og tegner man de to kyster ind på en globus, bliver
man slået af, hvor ganske nøje disse størrelser stemmer overens.
Det er i virkeligheden denne enkle iagttagelse, der er udgangspunktet for den nye
betragtning af Jorden, som de efterfølgende sider handler om, idet iagttagelsen leder
direkte frem til den forestilling, at der på én eller anden måde må have fundet store
horizontale bevægelser sted i jordskorpen, d.v.s. bevægelser, som er tangentiale i for
hold til Jorden.
Selvom adskillige forskere igennem tiderne havde fæstet sig ved det overensstem
mende kystforløb i det sydlige Atlanterhav, var de tanker, de havde gjort sig i den
anledning dog meget vage.
Mest med sagen at gøre har amerikaneren F. B. Taylor, der først i dette århundrede
i et lille skrift, hvis udgivelse han selv bekostede, fremsatte den idé, at hovedparten af
Jordens landområder i sen geologisk tid havde bevæget sig i retning mod Ækvator og
derved havde presset Tertiærtidens foldebjerge, som f. eks. Alperne og Himalaya op
foran sig. I hans hypotese indgik endvidere, at Atlanterhavet måtte have åbnet sig på
langs efter en linje, der udsprang ved Kap Farvel i Grønland og sydpå kunne spores
i den midtatlantiske højderyg. Selvom en udvidet artikel i 1910 fandt vej til Bull, of
the Geol. Soc. of America om emnet, vandt ideen dog ikke meget gehør. I Europa
var den ukendt, også for Wegener, som nu skal omtales.
Den tyskfødte videnskabsmand, professor Alfred Wegener blev den første, der for
mulerede en samlet teori, der er forløberen for nutidens begreb, „pladetektonik“. Jeg
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Fig. 1. „Det sammenpressede Atlanterhav“.
Figuren viser, hvorledes dets to sider passer
sammen langs med 500-favne kurven. Den
til grund liggende beregning er foretaget af
computercentralen ved Cambridge Universi
ty. De skraverede områder på figuren angi
ver overgribende, de sorte manglende strim
ler land. Bredde- og længdegrader henviser
til kontinenternes nuværende orientering.

Fig. 2. Rekonstruktion af jordkortet for tre
jordperioder efter Wegeners teori. Øverst =
yngre kultid (Carbon), midterst = ældreTertiær (Eocæn) og nederst = gammel Kvartær.
Gradnettet svarer til det nuværende Afrika
og er således vilkårligt valgt. Det mørkt skra
verede viser dybsø, den lysere priksignatur
fladsø.

vil opholde mig lidt ved manden og hans tumlen med problemet omkring muligheden
for en horizontal bevægelse af store landmasser i jordskorpen.
Wegener var født i Berlin i 1880 som yngste søn af en protestantisk præst. Fra
1906 til 08 deltog han i „Danmarksekspeditionen“ til Nordøstgrønland som meteoro
log; i 1912-13 foretog han sammen med oberst I. P. Koch rejsen tværs over Grøn
lands indlandsis.
Så tidligt som i 1910 var Wegener blevet betaget af kongruensen af det atlantiske
kystlinjeforløb, men slog hurtigt tanken om en tidligere direkte sammenhæng af
hovedet som værende for usandsynlig. Året efter fik han imidlertid ved et tilfælde et
samlereferat i hænde, som omhandlede de paleontologiske resultater af nogle under
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søgelser, der vedrørte en formodet tidligere landforbindelse mellem Brasilien og
Afrika. Dette referat gav stødet til, at han igen tog tanken op og selv begyndte at
sætte sig nærmere ind i den geologiske litteratur; han var, som nævnt, geofysiker af
uddannelse. Arbejdet med litteraturen ledte ham gradvis frem til den overbevisning,
at man ikke kunne komme uden om, at grundideen om en tidligere, nær sammenhæng
mellem de to nu adskilte kontinenter, Afrika og Syd-Amerika, måtte være rigtig. Den
6. januar 1912 forelagde han første gang dette synspunkt i et foredrag i den geologi
ske forening i Frankfurt a.M. Samme år offentliggjorde han i Petermanns Mitteilun
gen en lille afhandling på 10 sider om emnet.
Hans efterfølgende deltagelse i Grønlands-ekspeditionen med I. P. Koch samt hans
indkaldelse til soldatertjeneste i den første verdenskrig satte et foreløbigt punktum for
hans videre beskæftigelse med tanken.
En langvarig sygeorlov under krigen 1914-18, i hvilken han blev såret to gange,
gav ham imidlertid mulighed for atter at tage den op, og i 1915 udsendte han første
udgave af en lille bog med titlen Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (Vieweg
no. 23).
Det blev i første række det kontinentale Europas videnskabsmænd, der tog del i
debatten, for eller imod „Wegeners teori“. Den engelsktalende del af verden kom
først senere med; der måtte en engelsk oversættelse af bogen til i tyverne for at
engagere den i problemet. Noget større indpas vandt teorien dog aldrig dér, bl. a.
udgjorde autoriteten Jeffreys The Earth et solidt bolværk mod vranglære.
Når Wegeners teori led skibbrud til trods for, at den fik udbredt tilslutning blandt
geologer i mange lande, og ikke mindst blandt zoologer og botanikere, der arbejdede
med den nulevende dyre- og planteverden, skyldtes det en hård, enig afvisning fra
geofysisk side.
Wegener antog nemlig, at fastlandenes horizontale bevægelse havde sin rod i to
kræfter, som han benævnte „polflugten“ og „vestdriften“, og som han mente var
forårsaget af Jordens rotation. Tillige mente han, at kontinentmasserne omtrent som
isbjerge i vand var forsænket i oceanbundens tungere materiale, i hvilket de kunne
bevæge sig frit horizontalt.
Geofysikernes indvendinger var, at de bevægende kræfter, der blev forudsat, var
flere størrelsesordener for svage, samt at jordskorpens fysiske egenskaber, først og
fremmest dens stivhed, som var kendt gennem jordskælvsmålinger, ikke tillod de
antagne vandringer af kontinentmasserne.
Selvom Wegener uden ringeste indskrænkning har indlagt sig den største fortjene
ste ved som pioneren at begynde at gå den vej, der tilsidst skulle føre til målet - i
hvert fald det foreløbige mål - blev han ikke skånet for modgang. Dels var skep
tikere og modstandere undertiden groft usaglige og desuden indbyrdes helt uenige i
deres kritik af hans teori, dels fik han - måske på grund af den - vanskeligheder
med at sikre sig en akademisk status overhovedet. I sit hjemland opnåede han så
ledes trods flere forsøg ikke at få et professorat, heller ikke Københavns universitet
(ved hvilket han søgte et ledigt professorat i geografi) fandt ham værdig til ét, til
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trods for, at han foruden sin uomtvistelige og alsidige videnskabelige formåen me
strede det danske sprog fortræffeligt (jeg har personligt oplevet at tale med ham på
Dansk sidst i tyverne). Til sidst blev han professor i Graz i Østrig. Hans „fejl“ var
utvivlsomt, at han arbejdede inspireret kvalitativt, i modsætning til de udpræget kvan
titativt tænkende geofysikere, og at hans interesser spændte over for stort et antal
naturvidenskabelige discipliner på én gang.
Som man måske husker, satte han livet til som leder af den sidste forsyningseks
pedition til kammeraterne på station „Eismitte“ på Grønlands indlandsis i 1930.
Vi vil forlade Wegener her med at lade figur 2 anskueliggøre den mosaik af fast
lande, der efter hans opfattelse i løbet af geologisk set sen tid havde bevæget sig bort
fra hinanden for i dag at indtage den beliggenhed, som vi alle er fortrolige med.

Wegener-teoriens tro tilhængere
Geofysikernes indvendinger mod „mekanikken“ i kontinentvandringshypotesen var
ikke til at komme udenom.
Der var imidlertid sat så mange tanker igang takket være Wegeners teori, at geo
logerne ustandseligt under deres arbejde fandt ting, der talte for rigtigheden af den
grundlæggende idé i den om en tangential bevægelse i Jorden. Stærkest kom disse
tanker til at præge studiet af en gruppe aflejringer, der var blevet påvirket af en gam
mel istid fra Jordens oldtid, og som kun fandtes på den sydlige halvkugle.
Aflejringerne fra denne gamle istid omfattede såvel egentlige moræne- og smelte
vandsprodukter, som sedimenter med et indhold af plante- og dyreformer, der måtte
have levet under tempererede klimaforhold. De findes i dag så spredt fordelt på
Jorden som i Sydamerika, Sydafrika, Indien og Australien, og hvad mere er, de
bevarede gamle plante- og dyrerester viser et udpræget indbyrdes slægtskab over hele
dette område.
Bedst ville man kunne forklare de spredte forekomster, der viser så stor indbyrdes
overensstemmelse, ved at antage, at de var dele af et éngang sammenhængende stort
kontinent, „Gondwana“, der foruden de nævnte landområder også omfattede
Antarktis.
Én af de stærkeste forkæmpere for et sådant samlet sydkontinents eksistens blev
den sydafrikanske geolog A. L. Du Toit. De gjorte geologiske observationer talte alle
for, at en éngang sammenhængende landmasse var blevet splittet op og siden spredt;
men den geofysiske mur af modstand var uigennemtrængelig. Det var derfor ikke
noget under, at en gruppe geologer af alle kræfter begyndte at løbe storm imod den.
Ingen havde dog held med sig. Jeg skal fra denne periode blot fremdrage ét enkelt,
nu historisk eksempel.
Karakteristisk nok blev det igen en geolog fra den sydlige halvkugle, S. W. Carey
fra Hobart på Tasmanien, selv beboer af et stykke af det formodede Gondwanaland,
der lagde sig i selen for en ny teori, „ballonhypothesen“. Den antog, at Jorden til sta
dighed udvidede sig, omtrent som når en gasballon pustes op. Den formodede udvi
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delse af Jorden ville, tænkte man sig, trække kontinenterne ud fra hinanden, så at der
kunne dannes oceaner imellem dem. På denne måde undgik man at skulle have et
kontinent til at „sejle“ i et materiale, der var stivere end det selv, således som
Wegener-teorien havde måttet forudsætte.
Carey gik så langt som til at antage, at den unge Jord havde haft en diameter, der
var mindre end det halve af den nuværende og en kugleoverflade, der var under en
fjerdedel af det areal, Jorden i dag har. Derved blev det muligt at forestille sig, at
Jorden til at begynde med var helt omgivet af kontinentskorpe.
Så vidt, så godt; men hvorledes skaffe bevis for, at Jorden faktisk udvidede sig?
Carey forestillede sig, at Jorden i begyndelsen var kold, og dernæst ved kompressions
varme opvarmede sig selv. En udvidelse ville blive følgen, måske ville den blive yder
ligere forstærket ved, at noget af materialet ville gå over i luftform.
Det blev ikke vanskeligt at fælde ballon-teorien. Jordens størrelse synes ikke at
have forandret sig måleligt. En kæmpeudvidelse af den i lighed med den, Carey bl. a.
gennem faseforandringer forestillede sig, er i alle tilfælde utænkelig. Når jeg har om
talt denne teori, er det, fordi den kan tjene som eksempel på de anstrengelser geo
logerne gjorde sig for at komme forbi den geofysiske forhindring, der hele tiden
stillede sig i vejen for den tydning af forholdene, som så mange af deres observatio
ner syntes at pege henimod som værende rigtig.

Nye veje

Det blev ikke en fortsat, stædig søgen efter beviser for en enkelt teoris holdbarhed,
der bragte sagen videre.
De geologer, der tog stilling til Wegeners teori, delte sig vel nok i to lejre, én for
og én imod, men mange andre arbejdede i områder af faget, som ikke indbød særlig
til at sysselsætte sig med kontinentalvandringer, og de beskæftigede sig derfor heller
ikke med dem. Under den anden verdenskrig fik man desuden andet at tænke på.
Ikke før i halvtredserne begyndte Jorden selv uimodståeligt at åbne for nye, hidtil
ukendte træk i sin opbygning og udvikling. Dem vil vi prøve at se på.
Pionererne i denne epokes opdagelser kom såvel fra geologisk som fra geofysisk
side. De færreste af sidstnævnte havde forud interesseret sig nævneværdigt for „kon
tinentvandringer“; de gik blot igang med at arbejde videnskabeligt igen, da krigens
mest umiddelbare følger var overstået. På flere arbejdsområder var imidlertid nye
hjælpemidler i mellemtiden dukket op, og de fik afgørende betydning. Jeg skal i
forbifarten nævne to ting: Den forfinede lokaliseringsmulighed på det åbne hav
takket være helt nyt instrumentel og udviklingen af de elektroniske regnemaskiner.
Fra ganske forskelligt hold gjordes nye opdagelser, der på fængslende måde føjede
sig ind i hinanden, så at de tilsidst kom til at danne et fællesmønster, som ingen havde
drømt om eksistensen af fra begyndelsen. Et helt nyt billede af Jorden tonede efter
hånden frem; det blev i erkendelsesmæssig henseende til intet mindre end en geologisk
revolution.
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Fig. 3. Skematisk snit gennem den midtatlantiske ryg, således som den muligvis er opbygget.
Her efter Troels Østergaard.

Jeg vil begynde med havbundsgeologien, men iøvrigt i den videre fremstilling ikke
tage de andre enkeltemner, der har betydning, slavisk hver for sig, men derimod gå
nogenlunde kronologisk til værks. På den måde vil det forhåbentlig fremgå, at der
meldte sig mange forskellige indfaldsveje, der kom til indbyrdes at påvirke og inspi
rere hinanden under skabelsen af det nye begreb „pladetektonik“.

Havbunden
Ikke for ingenting er 70 % af jordoverfladen dækket af hav; og det man vidste om,
hvad der skjulte sig under det, var indtil for nylig kun uendelig lidt. Med stormskridt
er man nu, takket være de nye hjælpemidler, gået frem i udforskningen af oceanernes
bund, og gevinsten har været meget stor, idet vor viden om oceanbunden er blevet så
stærkt udvidet gennem den sidste snes år, at det har kastet afgørende nyt lys over
Jordens geologi som helhed.
Lad os påny, som Wegener gjorde, tage udgangspunkt i Atlanterhavet. Midt gen
nem dette løber der en undersøisk højderyg, der rejser sig omkring 2 km over den
omgivende havbund. Man har foretaget meget detaljerede målinger af dens topografi
ske form og derigennem fundet, at den betragtet på tværs falder i to næsten symmetri
ske halvdele, der adskilles af en smal længdedal, der kan være 1 km, men i hvert fald
de fleste steder er 5-600 m dyb og fra nogle få hundrede meter kan blive kilometer
bred. Denne midtoceaniske ryg, der løber på langs gennem hele Atlanterhavet, har
form som et S.
Ser man nærmere på den, er det imidlertid iøjnefaldende, at ryggens højestliggende
(d.v. s. aksiale) parti og længdedalen i den ikke fremtræder som „bøjede“ på de
steder, hvor ryggen skifter retning, men derimod følger dens krumning som mindre,
„knækkede“, retlinjede stykker, der er forskudt i forhold til hinanden langs tvær
gående brudlinjer (fig. 4).
Man har længe været klar over, at der var noget særligt ved den midtatlantiske
ryg; bl. a. ligger der en mængde aktive vulkaner på den, af hvilke man fra nord til
syd kan nævne Jan Mayen, Island, Ascension og Tristan da Cunha.
Hertil kommer nu, at den stigende nøjagtighed i stedfæstelsen af jordskælv klart
har vist, at de fleste jordskælv i Atlanterhavet finder sted netop under oceanryggens
9

Fig. 5. Geomagnetisk ->
målestok for variati
onen mellem normal
og revers magnetis
me gennem nogle
millioner år. Sort
angiver normal, grå
revers magnetisering.
Det viste søjlestykke
af tidsskalaen dæk
ker 4 magnetiske
epoker, der har fået
egne navne, hen
holdsvis: Brunhes,
Matuyama, Gauss og
Gilbert.

BRUNHES
NORMAL
EPOCH

MATUYAMA
REVERSED
EPOCH

GAUSS
NORMAL
EPOCH

Fig. 4. Den midtatlantiske rygs nordlige del.
Forenklet efter Nat. Geogr. Mag.
GILBERT
REVERSED
EPOCH

højestliggende del samt under de centrale dele af de brudlinjcr, som skærer den på
tværs.
Yderligere har man gennem de seneste år ved direkte målinger fundet ud af, at der
sker en ekstraordinær udstrømning af varme netop på den oceaniske ryg. Varmeudstrømningen (der måles i mikrokalorier pr. sekund pr. cm2) kan på oceanryggen stige
til det ottedobbelte af den normale værdi på havbunden.
Såvel tilstedeværelsen af de mange virksomme vulkaner på oceanryggen som den
forøgede varemudstrømning røber, at der må befinde sig varmt materiale neden
under den. I samme retning peger det, at bølgerne fra jordskælvenes „første forløber“
(P-bølgerne) forplanter sig meget langsommere under den midtatlantiske ryg end
udenfor. Det tyder man på den måde, at man antager, at en lokal opvarmning med
fører „blødgøring“ af materialet, således at det derved taber i elasticitet og får sværere
ved at lade jordskælvsbølgerne passere igennem. At der til stadighed hersker „uro“ i
oceanrygsystemet er alene jordskælvenes hyppighed et udtryk for.
Svarende til den midtoceaniske ryg i Atlanterhavet finder vi den østpacifiske ryg
i Stillehavet og Carlsbergryggen i Det indiske Ocean; dem kommer vi siden til.

Paleomagnetisme
Vi vil forlade den midtatlantiske ryg og gøre en afstikker til magnetismens verden og
dér stoppe op ved den „gamle“ magnetisme (paleomagnetismen).
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Alle magnetiske materialer passerer, når de ophedes, et punkt, Curie-punktet, oven
over hvilket de taber deres magnetisme og bliver umagnetiske. Omvendt vil, i naturen,
en lava, der ved sin fremtrængning er rød- eller hvidglødende til at begynde med ikke
være magnetisk, men bliver det først, når den afkøles tilstrækkeligt. Den lava, vi i
naturen har med at gøre på havbunden, er basalt, og i denne er det små korn af
mineralet magnetit = magnetjernsten (Fe3O4), der er bærere af magnetismen. Når
lavaen fra en temperatur på over 1000° C under afkølingen passerer magnetitens
Curie-punkt, der ligger på ca. 520° C, bliver den magnetiseret. Nu kommer det spæn
dende: Magnetiseringen sker i overensstemmelse med det jordmagnetiske felts krav
på det pågældende tidspunkt og på det pågældende sted af Jorden, og den magnetiske
bjergart kan blive ved med at „huske“ dette. Derfor kan vi gennem måling af den
tilbageværende (remanente) magnetisme i en prøve genskabe et billede af den mag
netiske situation, som den var på stedet, da lavaen blev dannet.
Rækkevidden af dette gik først gradvis op for videnskabsmændene, fordi geofysi
kere og geologer i begyndelsen ikke havde lært at tale rigtigt sammen; de talte endnu
ligesom hver sit sprog og ud fra delvis forskellige forudsætninger.

Magnetismen på havbunden
I begyndelsen af halvtredserne gik man forsøgsvis i gang med at slæbe et specialindrettet magnetometer efter et sejlende skib i en sådan afstand, at det var uden for
påvirkning af skibet selv. Målinger af denne art blev efterhånden gjort til simpel
rutine, men man må vist sige, at de opnåede registreringsresultater i begyndelsen ikke
var særlig ophidsende. Én ting kom der dog ud af det; man lagde mærke til, at hver
gang et måleskib passerede centerlinjen på den midtatlantiske ryg, viste der sig en
udpræget top på den magnetiske styrkeskala.
I 1955 gennemførte så U. S. Coast and Geodetic Survey en meget nøjagtig kort
lægning af havbunden i det østlige Stillehav efter en forudlagt, meget stram plan.
Undersøgelsesskibet „Pioneer“ skulle sejle målelinjer med en indbyrdes afstand af
8 km og med så præcis en øst-vestlig linjeføring, som indenfor 150 m til siden; dette
var blevet muligt takket være anvendelsen af LORAN i navigationen. På dette måle
togt blev nogle af de videnskabsmænd, der hidtil havde arbejdet med paleomagnetisme
på tørt land fra Scrippes Institute inviteret med, og så begyndte der at ske noget.
Da man efter togtet kom hjem med de omfangsrige registreringsdata til laboratoriet,
var et computerapparatur blevet udviklet til at tage materialet under behandling. En
besøgende engelsk videnskabsmand R. M. Mason indtegnede derefter variationen i
den magnetiske intensitet langs målelinjerne på et kort omtrent på samme måde, som
når man anvender højdekurver i et topografisk kort over et landskab. Derved duk
kede der et overraskende billede op. Hele kortet kom til at fremtræde med parallelle,
„magnetiske bakkestrøg og mellemliggende dale“ (fig. 6). Aldrig tidligere havde man
mødt et lineært mønster på jordoverfladen af en sådan ensartethed og et sådant om
fang, men hvad betød det mon?
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„Normal“ og „revers“ magnetisering
Paleomagnetiske målinger havde hidtil primært været bragt i anvendelse for at få
slået fast, hvorledes et bestemt landområde havde forholdt sig til de magnetiske poler
ned gennem Jordens historie.
Ved regelmæssigt arbejde med paleomagnetiske målinger opdagede man over
raskende, at magnetiseringen af en del lavastrømme, uden at man forstod hvorfor,
var lige omvendt af den, man skulle forvente. Kort og godt, de pegede med nord
retningen mod Sypolen og omvendt sydretningen mod Nordpolen. Det sundede man
sig først lidt på, men fortsatte ufortrødent målingerne og fandt efterhånden ud af, at
iagttagelsen dækkede en realitet, samt at den eneste mulige forklaring måtte være, at
Jordens magnetiske poler engang imellem havde byttet plads. Det betød, at lavaer
med „revers“ (omvendt) magnetisering var trængt frem i perioder, i hvilke Jordens
magnetiske poler havde haft modsat orientering af i dag; vor nuværende situation
i magnetisk henseende kalder vi for „normal“. Sml. fig. 5.
Efter at denne iagttagelse var blevet tolket, gik man videre med at måle magneti
seringen af de enkelte lavabænke i tykke lavaserier og dér finde omslagene i magneti
seringsretningerne, idet man hurtigt indså, at de måtte kunne anvendes som en
„geomagnetisk“ tidsskala, som ville have den fortræffelige egenskab, at den registre
rede en hændelse, der indtraf på nøjagtig samme tid over hele Jorden.

De magnetiske bånd på Stillehavets bund

Det lineære mønster fra det østlige Stillehav havde været en sensationel opdagelse,
bl. a. fordi ingen endnu evnede at forklare det. Men det ansporede videnskabsman
dene fra Scripps Institute til at fortsætte med at sejle frem og tilbage med deres in
strumenter endnu et år, indtil de havde dækket en havstrækning på 2000 km i læng
den og flere hundrede km i bredden. Stadigvæk kom det samme stribede magnetiske
mønster frem med sine bælter, der viste henholdsvis „over gennemsnittet“ og „under
gennemsnittet“. Nogen steder kunne man klart se, at øst-vestløbende forskydninger
havde brudt mønsteret, så at den ene del af det lå forskudt i forhold til den anden.
Den største sideforskydning af denne art, er Mendocinoforkastningen, der beløber sig
til mere end 1000 km (fig. 6).
Omtrent på samme tid, d. v. s. sidst i halvtredserne, havde man nået at få et klart
billede af, at de midtoceaniske rygge Jorden over udgjorde et verdensomspændende
netværk. Ved at betragte de steder af havbunden, hvor såvel forløbet af oceanryggen
som af det gådefulde magnetiske mønster var kendt, faldt det A. D. Raff i øjnene,
at de magnetiske striber lå parallelt med oceanryggen, hvilket kunne betyde, at de
to ting havde noget med hinanden at gøre; men stribernes betydning forblev stadig
væk en uopklaret gåde.
Næste skridt til forståelse af stribemønsteret kom fra Det indiske Ocean, hvor det
britiske havundersøgelsesskib „HMS Owen“ på Sir Edward Bullards opfordring fore-
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<~Fig. 6. Det magnetiske mønster på en stræk
ning af Stillehavets bund er indtegnet på
grundlag af data, som blev indsamlet i årene
1955-56. De rette linjer er brudlinjer langs
med hvilke, der er sket en forskydning af
det magnetiske mønster. (Symmetrien på
begge sider af Juan de Fuca ryggen blev af
Vine og Wilson anset for at være bevis for,
at der ud fra den var sket en havbunds
spredning i overensstemmelse med Hess’ an
tagelse). De sorte striber angiver magnetin
tensitet over, de hvide under gennemsnittet.
(Efter A. D. Raff og R. G. Mason 1961).

Fig. 7. En mulig konvektionsmodel for Jor
den. Den viser én oceanisk ryg og to „Benioffzoner“. Her efter „The Scientific Ameri
can“.

tog en indgående magnetisk opmåling af et område på 40X50 sømil på Carlsbergryggen (tidligere påvist og navngivet af den danske Dana-ekspedition). De måleresul
tater, som D. H. Matthews bragte med hjem, blev computer-behandlet af F. J. Vine.

Konvektionsstrømme og oceanbundsspredning
Før vi tager fat på resultaterne fra Det indiske Hav, må vi gøre en afstikker til et
par af de andre felter af oceanbundsundersøgelserne, der i disse år foregik med fuld
styrke. En af drivkræfterne her var H. H. Hess, Princeton. Som ung student havde
han været med Hollands store havforsker F. A. Vening Meinesz i indonesiske far
vande, senere, som tjenstgørende søofficer under den anden verdenskrig (til sidst
med rang af kontreadmiral), havde han sejlet det vestlige Stillehav tyndt med for
stærkninger til general McArthur under det japanske tilbagetog - og med gode
instrumenter til lokalisering og dybdemåling. Men han kunne mere end sejle; han
havde taget forestillingen om aktive konvektionsstrømme i Jorden med sig fra
Vening Meinesz, der især havde arbejdet intensivt med tyngdeforholdene langs
Sumatras og Javas kyster. Et stærkt indtryk gjorde desuden en ny ting på ham, nem
lig resultaterne fra det tiltagende antal målinger af varmeudstrømningen fra ocean
bunden og fra oceanryggene.
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Fig. 8. Skematisk billede af „havbundsspredning“, som H. H. Hess tænkte sig den. Langs en
midtoceanisk ryg (til højre) dannes der ved opstrømsstedet ny havbund, medens gammel hav
bund (til venstre) til gengæld glider ned under en kontinentrand eller en øbue og går til
grunde. I den derved opståede nedadskrånende grænseflade mellem en „oceanisk“ og en
„kontinental“ plade udløses jordskælv og vulkansk aktivitet. Længere fremme i artiklen er
denne omtalt som Benioff-zonen.

Der, hvor opstrømmene fra den (antagne) indre konvektion fandt sted, måtte de
i form af varme kunne erkendes på jordoverfladen. Var det måske ikke netop det,
man nu fandt i de oceaniske rygge?
Hess havde yderligere det på hjerte, ja det var blevet en overbevisning hos ham,
at oceanbunden simpelthen udgjorde en helt anden verden end kontinenterne. I intet
af de store have, havde man fremdraget forsteningsførende lag, der oversteg ca. 200
millioner år i alder, medens kontinenterne kunne opvise bjergarter, der var mere end
3 milliarder år! Kort sagt: Kontinenterne er ældgamle, oceanerne er unge. Hvorfor
er det da således? Jo, fordi der til stadighed bliver tilført varme og dannet ny hav
bund, dér hvor opstrømmene nedefra når frem til overfladen ved de oceaniske rygge.
Herfra udgik der med andre ord en impuls til den spredning, som han gav navnet
„oceanbundsspredning“ - et nyt geologisk begreb.
Hvad begrebet indebar, var man i begyndelsen næppe helt klar over. Hess var
petrograf og arbejdede med de bjergarter, som han søgte og for en del fandt; han
var i begyndelsen ikke engageret i spørgsmålet om „kontinentalbevægelser“. Ikke
desto mindre stod han med dét i hånden, som Wegener havde savnet, og kunne uden
besvær sige: De tangentiale bevægelser må være reelle nok, men de udgår fra de
oceaniske rygge; desuden er det ikke bare kontinenter, men både oceaner og konti
nenter, der skifter plads.
Hess forestillede sig, at havbunden bestod direkte af „kappemateriale“, der kun
var dækket af et tyndt tæppe af havbundssedimenter.

Målingerne på Carlsbergryggen, og hvad de medførte

Vi vender tilbage til Vine og hans computerarbejde med Matthew’s data fra Det
indiske Ocean. En af de første ting, han rendte ind i, var, at én af vulkanerne på
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havbunden dér (et såkaldt „seamount“) var omvendt magnetiseret. Han regnede ud,
at det godt kunne forholde sig rigtigt, dersom vulkanen var blevet dannet i en periode,
i hvilken Jordens magnetfelt var reverst; men han standsede ikke ved det.
Hvis det nu var en rigtig formodning, og hvis man videre antog, at teorien om
havbundsspredning, som Hess netop havde fremført, også var det, så ville man kunne
overføre iagttagelsen fra den enkelte submarine vulkan til oceanryggen selv og gå ud
fra, at det vulkanske materiale, der blev født på den og siden afkøledes og antog
magnetisk orientering, ville modtage det magnetiske præg, som øjeblikkets jord
magnetiske situation satte på det. Vine sluttede videre: Når så dette „magnetbånd“
var blevet splittet på langs og skubbet til side ud på havbunden af nyt materiale, der
trængte op langs dets midte i oceanryggen, så ville også dette antage præget af det
herskende jordmagnetiske felt.
Videre „gættede“ han, at dersom nu feltet senere blev reverst, ville dets magnetiske
præg blive vendt om. Virkningen af denne proces ville så efter en række reversalier
føre til, at der dannedes en serie magnetbånd med skiftende magnetisk polaritet på
havbunden, parallelt med oceanryggen.
I 1963 foreslog derefter Vine og Matthews på grundlag af deres materiale fra Det
indiske Oceon, at det drejede sig om ca. 50 % af oceanskorpen, der var omvendt
magnetiseret! Dermed antydede de, at oceanbunden verden over burde vise parallelle
striber med skiftende normal og revers magnetisering. Når denne antagelse ikke
straks kunne bekræftes eller afkræftes, skyldes det simpelthen, at det kun var ganske
få og små stumper havbund, som dengang endnu var kendt.
I begyndelsen af året 1965 blev der i Cambridge taget et nyt skridt. Da mødtes nem
lig Vine og Matthews med Tuzo Wilson fra Toronto i Canada og H. H. Hess, der
havde friår fra Princeton. Hess blev fyr og flamme for Vines og Matthews’ idé, der
passede så glimrende sammen med hans egen opfattelse af havbundsspredningen.
Han så for sig, hvorledes man, når man gennem studiet af boreprøver fra havbunden
havde lært alderen at kende på nogle få magnetiske striber, ville være i stand til at
bestemme alderen af en hvilkensomhelst anden del af et ocean blot ved at tælle
magnetbåndsstriber på kortet, som man kan tælle årringe i en træstamme.
Under deres samtaler gjorde Vine og Wilson sig endvidere klart, at hvis det var
rigtigt, at de lange magnetiske bånd blev skabt på oceanryggen, så måtte det mønster,
de frembragte, være ens på begge dens sider, altså være spejlbilleder af hinanden.
Der var som nævnt kun kendt få oceanbundsområder dengang, men i Juan de Fuca
ryggen i Stillehavet så de den symmetri, de ledte efter, virkeliggjort, selvom den på
grund af de mange brudzoner, der skærer den, ikke i dag forekommer særlig klart
overskuelig (fig. 6).
Omtrent på samme tid var klargørelsen af Jordens magnetiske historie på landjor
den, altså magnetfeltets skiften fra normal til revers, for de sidste 3-4 millioner år ved
at være klarlagt.
Følgelig tog Vine og Wilson sig for at se, om denne magnetiske tidstabel kunne ses
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Fig. 9. Det magnetiske mønster på begge si
der af Reykjanesryggen.

afspejlet i den relative bredde af de magnetiske striber på begge sider af oceanryggen.
De „lagde“ så at sige den lodrette magnetiske tidssøjle fra landjorden „ned“ på hav
bunden.
Tilskyndet af Hess antog de, at magnetismen befandt sig i et temmelig tyndt basalt
lag på selve havbunden, og de regnede forsøgsvis med, at oceanbundsspredningen på
hver side af ryggen beløb sig til ca. 2 cm om året. Det magnetiske profil, der kom
ud af deres regnestykke kom til at antage en slående lighed med det, man i naturen
havde målt sig til.

Tilbage til Atlanten
Samme år, som briterne arbejdede fra skib på Carlsbergryggen i Det indiske Ocean,
lykkedes det J. Heirtzler fra Lamont Observatory at overtale U.S. Navy til med fly,
udstyret med magnetisk apparatur at udføre en måleserie i det nordlige Atlanterhav,
dels for at se, hvorvidt Atlanterhavets oceanryg lignede den, man havde fundet i det
østlige Stillehav, dels fordi en række tidligere målinger fra skib havde vist, at der var
en kraftig magnetisk anomali på Reykjanesryggen. Resultatet som gengives her som
fig. 9 viser et bemærkelsesværdigt symmetrisk billede af de magnetiske striber på
begge sider af ryggen, således som det kom frem ved udtegningen af ca. 50 over
flyvninger af den.
Medarbejderne fra Lamont Observatory var imidlertid ikke straks modne til at gå
ind på Vines og Wilsons tydning af magnetbåndene. Det, de registrerede, var for
dem magnetiske striber, hvis intensitet lå henholdsvis over og under gennemsnittet.
Deres første kort blev med andre ord endnu opfattet helt på linje med de første
Scripps Institute kort fra Stillehavet.
Men der gik skred i tvivlernes rækker. Heirtzler var den første, der begyndte at
fæste lid til den nye tolkning. Det ræsonnement, der løste endeligt op for almindelig
tiltro var følgende: Hvis teorien er korrekt, så skal som sagt tidsskalaen for de mag
netiske omslag fra normal til revers være indskrevet på begge sider af enhver oce
anisk ryg på Jorden.
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Fig. 10. Udtegning af målinger på Reykjanesryggen. Det ÿverste profil er målt, det nederste er beregnet ud fra den model af hav
bundsopbygningen, som ses nederst på teg
ningen. Efter T. Østergaard fig. 20.

Hvad kunne vel herefter være mere nærliggende for Lamont-folkene end netop at
prøve tidsskalaen på den smukt symmetrisk udviklede Reykjanesryg, som lige var
blevet flyvermålt? Det gjorde de; overensstemmelsen mellem det forudsagte og det,
de fandt, var overbevisende. Det slog hovedet på sømmet.

De kastede sig nu med iver over alle de magnetiske måledata, de kunne få fat i.
W. C. Pittman tog sig af det sydlige Stillehav, X. Le Pichón af Det indiske Ocean og
M. Talwani af Nordatlanten. Resultaterne udeblev ikke; det var lysten, der drev
værket, og computerudstyret var i orden.

Spredningshastigheden
Når man, så langt man nu var kommet i arbejdet, derefter fandt det dobbelt-symmetriske billede af de magnetiske striber gå igen fra ocean til ocean, og man hvert sted
kunne genkende de samme omslag fra normal til revers magnetisering, blev man
uden videre istand til direkte at måle, hvor stor spredningshastigheden var ved de
forskellige afsnit af oceanryggene. Man fandt da, at den relative bredde altid var den
samme, men at spredningens hastighed varierede fra én ryg til en anden. I Reykjanesryggen var den 1 cm/år på hver side af midterlinjen, i den østpacifiske ryg derimod
over 5 cm/år. En nutidig geologisk proces, der arbejder med så stor hastighed og
tumler med så store områder, er næsten ikke til at fatte!
Medens der som nævnt er forskelle i spredningshastigheden fra oceanryg til ocean
ryg, så synes den at have været konstant for en given ryg gennem millioner af år.
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Fig. 11. Den magneti
ske kortlægning af have
nes bund viser, hvorle
des disse bliver ældre og
ældre med tiltagende af
stand fra de oceaniske
rygge. De skyggede om
råder er blevet dannet i
løbet af de sidste 65 mil
lioner år, d. V. s. siden
den yngre del af Kridt
perioden. Efter Troels
Østergaard.

Heirtzler og hans hjælpere indså nemlig, at hvis de tog udgangspunktet i en oceanisk
ryg og bevægede sig fra den hen til nærheden af et kontinent, hvor magnetbåndene
udviskedes, fordi de her dækkes til af udskyllet materiale fra land, blev de nødt til at
forlænge den magnetiske tidsskala bagud i tiden; den indtil da kendte skala var altfor
kort. De forskere, der målte paleomagnetisme på havsens bund, var nået meget læn
gere tilbage i tid end paleomagnetikerne på land. De havde fundet 171 omslag fra
normal til revers magnetisering i løbet af 76 millioner år! Eftersom nu den tidsreg
ning, man nåede frem til i ét ocean, passede sammen med den, man fandt i et andet,
kunne man vide, at spredningsraten i ingen af tilfældene havde været udsat for større,
lokale variationer.
Kortet, fig. 11, viser omtrent, hvad vi nu ved om spredningsmønsteret. Det befinder
sig imidlertid under stadig komplettering.
Blot et hastigt blik på det giver os oplysninger, vi ikke havde før. Det ser ud til, at
hele Atlanterhavet, både i nord og syd, vokser i bredde ud fra den midtatlantiske ryg,
og at hastigheden af den proces, som skilte Sydamerika fra Afrika, svarer til, at åb
ningen i syd begyndte for ca. 200 millioner år siden.
Betragter vi et helt andet område, f. eks. oceanryggen syd for Australien, kan vi
se, at den har tvunget Australien og Antarctis bort fra hinanden. Vi kan endvidere
ved at måle bevægelseshastigheden bort fra ryggen af de to landområder slutte, at
adskillelsesprocessen ikke har taget mere end ca. 40 millioner år (fig. 13).

Videre udsyn

Med de perspektiver, der herved er blevet åbnet, trænger der sig straks nye spørgs
mål på; mere end det, mange af disse finder forbavsende hurtigt et svar. Det har
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nemlig hidtil været en hovedfinesse ved oceanbundsspredningen, at den har kunnet
anvendes til forudsigelser.
Hvis oceanbundsspredningen fungerer på den måde, som jeg har skildret, må det
f. eks. forudsættes, at de sedimenter, der er blevet aflejret først, som altså et givet
sted hviler direkte på basalten på havbunden, må være ældre og ældre, jo længere
man kommer væk fra oceanryggen. Boringer i havbunden, som først og fremmest er
udført af boreskibet U.S. „Glomar Challinger“ siden 1969, har til fulde godtgjort, at
det netop er tilfældet.
I en boreserie på ca. 30° sydlig bredde tværs over Sydatlanten fandt man, at alde
ren af de ældste sedimenter voksede med ca. 50.000 år for hver kilometer, man fjer
nede sig fra oceanryggen.
Den geologiske tidsskala, som organismerne sagde god for, faldt sammen med den,
som var blevet bestemt ud fra de magnetiske målinger. To helt forskellige veje ledte
til samme mål og førte til en bekræftelse på oceanbundsspredningens principielle
rigtighed.

Pladetektonik
Fra gammel tid har man naturligvis gennem smertelig erfaring kendt jordskælvs
bælternes forløb som en ring rundt om Stillehavet, og udgående herfra som et østvestgående bælte gennem Indonesien, Himalaya, Lilleasien og Middelhavslandene;
men konstateringen af de mange jordskælvscentre på oceanryggene er af ret sen dato.
Efterhånden som et verdensomspændende registreringsnet er blevet udbredt over
Jorden, er stedfæstelsen af jordskælvene blevet meget nøjagtig. Når man ser på et
verdenskort, der viser beliggenheden af jordskælvscentrene, f. eks. for jordskælvene
gennem en seksårs periode, falder det i øjnene, at de helt overvejende forekommer i
smalle bælter, samt at der næsten ingen jordskælv findes i meget store områder
imellem disse.
Det er denne observation, der direkte leder frem til tanken om, og siden til ind
førelsen af begrebet „pladetektonik“.

Fig. 12. Epicentrene for
samtlige jordskælv, som
U. S. Coast and Geode
tic Survey har registre
ret i seksårsperioden
1961-67.
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Fig. 13. De største plader i mosaikken. Tegning af Ragna Larsen efter diverse kilder.

Pladerne, der ikke har seismisk aktivitet, er meget store, og de er langs randen
omgivet af de smalle jordskælvszoner. Det er i dem, at vi kan måle, at bevægelserne
finder sted, og i virkeligheden er kun pladernes rande udsat for at få virkelige „knubs“.
Billedet af isflager på en vandoverflade trænger sig uvilkårligt på som illustration til
det, der sker.
Jordskælvskortet selv, fig. 12 viser umiddelbart eksistensen af seks store, ikkeseismiske plader og deres beliggenhed. Vi kalder dem henholdsvis for: Den eurasiske,
den indiske, den pacifiske, den antarktiske, den amerikanske og den afrikanske. Ind
imellem de store plader findes der lige så mange mindre, der ligeledes nu har fået
deres egne navne: Den arabiske, den philippinske og den caribiske, samt Cocos-,
Nasca- og Scotiapladerne. Ialt 9 plader er vist med navn på fig. 13.

Det bløde mellemlag

Mange ting synes hermed at være faldet vel på plads i et mønster, som ser lovende
ud, men indtil nu er vi gået udenom et altafgørende spørgsmål. Dersom der virkelig
finder horizontale bevægelser sted, som nu de mange ting tilsammen tyder på, må vi
også kunne henvise til et lag i Jorden, der tillader, at denne type af bevægelser kan
realiseres. (Det var ved valget af et sådant formodet lag, hvortil han havde udset sig
havbundens basaltlag, at Wegener ved fremsættelsen af sin teori tog alvorligst fejl).
Forplantningshastigheden af et jordskælvs første og anden forløber, der internatio
nalt betegnes som henholdsvis P- og S-bølger, tiltager indad i Jorden og viser dermed,
at denne mod dybet bliver tættere og tættere.
Imidlertid sker der en mindre nedsættelse af hastighedsforøgelsen i en zone, der
ligger mellem ca. 70 km og ca. 140 km’s dybde. Denne forholdsvise hastighedsfor
ringelse forklarer man ved at antage, at en ganske lille del af materialet i denne dybde
i kappen befinder sig i smeltet tilstand i form af en vandholdig smelte mellem mine
ralkornene, der sammensætter bjergarterne på stedet. Tilstedeværelsen af selv en
meget ringe mængde smelte vil nedsætte stivheden og dermed forsinke forplantnings
hastigheden af jordskælvsbølgerne.
Man kan på dansk kalde den pågældende zone for „det bløde mellemlag“, inter
nationalt benævner man den gerne asthenosfæren, d. v. s. kugleskallen, der ikke besid
der styrke. Det er på denne kugleskal, man forestiller sig, at de ovenover liggende,
stive, omkring 100 km tykke stenplader, der som en mosaik sammensætter lithosfæren (sten-kugleskallen) er i stand til langsomt at skifte plads (fig. 14).
Da nogle lithosfæreplader som f. eks. den pacifiske helt består af oceanbunds
materiale og andre som den afrikanske og den sydamerikanske er sammensat af såvel
en oceanisk, som af en kontinental del, kan vi her dårligt tale om „kontinent“vandringer eller „kontinental“-bevægelser. Det er fornemmelsen af denne brist ved
en tidligere navngivning, der har affødt de nye og korrektere ord som ocanbundsspredning og pladetektonik.
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o

700 km
de dybeste
jordskælv

Fig. 14. Et snit gennem Jorden, der viser
dens hovedsammensætning. Øverst i venstre
hjørne ses et stykke „i lup“. Jordskorpen
forestiller et stykke kontinentskorpe; man
bemærker, at det bløde mellemlag ligger et
stykke nede i kappen. Her modificeret efter
Henry Jensen.

2900 km

overflade

5000 km
indre kernes
overflade

De „transforme“ forkastninger
Der er en ting, vi endnu ikke har set nærmere på. Et hastigt blik på kortet over
Atlanterhavets bund, fig. 4 er nok til at opfatte, at det rummer et særdeles veludvik
let system af brudlinjer, samt at disse løber tværs hen over den midtatlantiske ryg og
åbenbart tilsammen udgør et system.
Noget ganske tilsvarende finder man ved oceanryggene i de andre store have.
Det man straks fæstede sig ved og ikke begreb var, at brudlinjerne ikke ind
skrænkede sig til at forbinde de stykker af ryggen, der er forskudt i forhold til hin
anden, men at de fortsætter, ofte hundredvis af kilometer til begge sider udenfor den.
Enhver geologs umiddelbare opfattelse måtte være, at de forkastninger, der for
skubber stykkerne af oceanryggen i forhold til hinanden, simpelthen betød, at hav
bunden - med ryggen — på en eller anden måde havde undergået en forskydning;
men hvorfor skulle imidlertid sådanne forskydninger netop ske i oceanryggene i stort
tal? Det forstod man ikke.
En ny iagttagelse blev da gjort af seismologen L. R. Sykes, der var begyndt at
samarbejde med folkene fra Lamont, idet han fandt, at de jordskælv, der havde
hjemsted på brudlinjerne, kun indtraf på de strækninger af disse, der forbandt to
stykker forskudt oceanryg; der fandt ingen sted udenfor (fig. 15).
Endnu en gang blev det Tuzo Wilson, der bragte situationen ud af dødvandet.
Selv siger han, at han fik ideen en dag, da han sad i Bullards laboratorium på
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Fig. 15. Beliggenheden af og bevægelsesret
ningen ved jordskælv, der indtræder på trans
forme forkastningslinjer i Atlanterhavet. Her
efter Troels Østergaard.

Fig. 16. Transforme forkastninger. I en al
mindelig forkastning (til venstre) bevæger
den ene side sig i modsat retning af den an
den. Det var således, som enhver geolog ved
første betragtning måtte forestille sig, at be
vægelserne langs de brudlinjer, der fortsatte
de midtoceaniske rygge, fandt sted.
1 den transforme forkastning (til højre) bevæger stykkerne af oceanryggen sig ikke i for
hold til hinanden, men materialet flyder væk fra hvert af dens to stykker, som er vist på
tegningen. Alene langs det stykke af forkastningen, som forbinder de to stykker af ocean
ryggen, er der bevægelse i modsatte retninger; det er det, som fremkalder jordskælv (sml. fig.
15). Her efter W. Sullivan.

Madingley Rise i Cambridge og legede med papirmodeller. - Den gik ud på følgende:
Som følge af spredningen bort fra oceanryggen vil der opstå en ny slags forkastning,
som overhovedet ikke tidligere var kendt af geologerne, idet selve fænomenet var
nyerkendt. Wilson valgte at kalde forkastningen for en „transform“ forkastning, fordi
den, dér hvor den møder en ryg, i seismisk henseende bliver transformeret (d. v. s.
ændret) til en ny form, nemlig til oceanryggen selv. Jordskælvsmønsteret i midten af
oceanryggen viser tydeligt, at epicentrene enten ligger på selve ryggen eller i de trans
forme forkastninger, der forbinder de adskilte stykker af den.
Wilson antog oprindelig, at forkastningerne var anlagt som normale forkastninger,
før de to sider af et ocean begyndte at vandre bort fra hinanden, og at de siden
skiftede karakter til at blive transforme, når de kom til at deltage i de bevægelser,
der sattes i gang ved oceanbundsspredningen. Nu er man blevet klar over, at de i
virkeligheden er en del af selve spredningssystemet og må være anlagt i begyndelsen
af en spredningsepisode! Når den oceaniske jordskorpe slår revner sker det efter et
bestemt mønster, og bevægelsen i det sker dels langs selve den nydannede ryg, dels
langs de transforme forkastninger. Ny jordskorpe fødes langs med oceanryggen,
„gliden af-mod-hinanden bevægelse“ sker langs de transforme forkastninger mellem
de forskubbede segmenter. Det vil vi herefter se lidt nærmere på.

Pladernes bevægelsesretninger
Lithosfærepladerne bevæger sig sindigt henover atshenosfærens kugleflade.
Enhver bevægelse på en kugleflade kan beskrives som en drejning. Overført på det
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Fig. 17 viser bevægelsen af to lithosfærepla
der henover jordkuglen; bevægelsen har nået
at dreje dem lidt bort fra hinanden. Efter
Troels Østergaard.

foreliggende vil det sige, at man kan beskrive en enkelt plades bevægelse ved en
vinkelhastighed og en akse gennem jordcentret. Aksens beliggenhed beskrives ved
hjælp af de geografiske koordinater til en af dens poler, altså et af de to steder, hvor
aksen træder ud på jordoverfladen.
Den enkleste illustration af fænomenet fremkommer, hvis vi som eksempel vælger
den situation, hvor to lithosfæreplader bevæger sig i forhold til hinanden omkring en
pol, som netop er Nordpolen. Vi vil yderligere gøre den antagelse, at de to plader
begynder at bevæge sig bort fra hinanden begyndende ved en udgangslinje, der løber
fra Nordpolen til Sydpolen. Efter en vis tids forløb, vil der være indtruffet en drej
ning, f. eks. som vist skematisk på fig. 17.
Vi ser, at de to plader ved polerne stadig ligger temmelig tæt ved hinanden, medens
de ved Ækvator har fjernet sig mest fra hinanden. Resultatet er, at de nye rande, der
har fjernet sig fra den oprindelige udgangslinje, ligger parallelle med hver sin længde
kreds.
Men grænsen mellem to lithosfæreplader i naturen viser, som det f. eks. er tilfældet
langs den midtatlantiske ryg, hele tiden „knæk“ i sit forløb og meget markerede spor
af tværgående forkastninger. Skal de to plader, dér hvor de ved knækkene næsten
som to tandhjul griber ind i hinanden, undgå at komme i besæt, er det nødvendigt,
at bevægelsen langs med de transforme forkastninger forløber parallelt med lille
cirkler omkring bevægelsespolen. Det vil i vort tilfælde sige parallelt med bredde
cirklerne.
Med den viden, at afstanden mellem de plader, der bevæger sig, vokser fra polen
mod ækvator, og at forkastningerne forløber langs med lillecirkler, er det ikke vanske
ligt at beregne polens beliggenhed. Man kan nemlig prøve, om den pol, man har
beregnet for et pladepar, er rigtigt placeret eller ikke.
Til det formål kan man dreje hele jordskorpen, så at bevægelsespolen kommer til
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Fig. 18. Der er foretaget en drejning af Stille
havet, således at polen for de bevægelser,
som udgår fra den sydpacifiske ryg er flyttet
til nordpolen. Her efter Troels Østergaard.

Fig. 19 viser bevægelsesretningen, som den
er blevet bestemt for en række jordskælv i
Stillehavsområdet ind imod dybsøgravene i
NV, N og 0. Her efter Troels Østergaard.

at ligge på Nordpolens plads. Herefter tegner man verdenskortet ud i Mercatorprojektion, og finder da, at oceanryggens enkeltstykker forløber nord-syd og forkast
ningerne øst-vest. Fig. 18 viser et eksempel fra Stillehavet.
Ved at benytte denne enkle fremgangsmåde har Le Pichón bestemt de seks store
lithosfærepladers bevægelser ud fra følgende oceanrygge: Den nordpacifiske, den
sydpacifiske, den antarctiske, den midtatlantiske og ryggen i Det indiske Ocean.
Ved hjælp af de bevægelseshastigheder, man havde beregnet for pladerne, kunne
man udpege de steder på jordoverfladen, hvor der for tiden må finde sammenpres
ning og de steder, hvor der for tiden må finde udvidelse, sted. Moderne jordskælvs
målingsinstrumenter gør det nu muligt at bestemme retningen af en forskydning langs
med et pladeafsnit. Overensstemmelsen mellem de beregnede og de faktisk fundne
bevægelsessituationer var simpelthen forbløffende!

Stillehavet

Der mangler endnu noget i det billede, som jeg har forsøgt at tegne.
Ved oceanbundsspredningsprocessen dannes der ny jordskorpe i de oceaniske rygge.
Heraf følger imidlertid, at de plader, der udgår herfra, vokser sig større og større
langs randen; de danner det, vi kalder „konstruktionsrande“; men da det efterhånden
må anses for givet, at Jorden ikke øger sin størrelse tilsvarende, må der nødvendig
vis forsvinde noget andetsteds.
Til belysning af det problem egner Stillehavet sig udmærket.
Stillehavet rummer et væsentligt strukturelement i sine lange, buede dybsøgrave;
noget tilsvarende er så at sige ikke tilstede i Atlanterhavet. Dybsøgravene findes næ
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sten hele vejen rundt langs Stillehavets kyster; de rummer de største vanddybder, vi
kender på Jorden.
Der blev foretaget en række betydningsfulde undersøgelser i et kompleks af dybsø
grave i første halvdel af halvtredserne af den amerikanske seismolog H. Benioff. Han
bearbejdede registreringer af jordskælv fra Kamchatka-Kurilerne og opdagede der
ved, at jordskælvscentrene med hensyn til dybde fordelte sig på en karakteristisk
måde.
Lige indenfor (d. v. s. på landsiden af) dybsøgravene ligger jordskælvscentrene
ganske nær ved jordoverfladen. Bevæger man sig herfra indad mod land, finder man,
at centrene efterhånden kommer til at ligge dybere og dybere, og i ca. 1000 km af
stand fra graven udgår de dybest kendte jordskælv fra en dybde af ca. 700 km.
Disse observationer aftegner således tilsammen en skråtliggende, indad mod land
hældende jordskælvszone, der nu efter sin opdager kaldes for Benioff-zonen (fig. 7 og 8).
Man fandt yderligere ud af, at jordskælvsbølgerne bevægede sig med forøget ha
stighed lige under Benioff-zonen og gav sig derfor i lag med at undersøge det forhold
nærmere. Til den ende sammenlignede man løbetiden for jordskælvsbølger, der bevæ
gede sig parallelt med en Benioff-zone, med løbetiden for bølger, der bevægede sig
vinkelret på den. Sammenligningen gav til resultat, at jordskælvsbølgerne løber hur
tigere på langs end på tværs i den.
Disse iagttagelser var gjort, inden oceanbundsspredning og pladetektonik var kom
met virkelig på tale.
I det østlige Stillehav ligger der en oceanryg, og langs den finder der en kraftig hav
bundsspredning sted. To plader bevæger sig her væk fra hinanden med en betydelig
hastighed. Ser vi på disse pladers modsatte rande, opdager vi, at de mestendels har
kurs mod dybsøgravene, som Peru-Chile- graven i øst, Aleutergraven i nord og graven
udfor Kamchatka-Kurilerne i nord-vest (fig. 19).
Hvad sker der da i de grave? Åbenbart det simple, at de to oceaniske plader - den
pacifiske og Nascapladen - der vokser, udgående fra oceanryggen, med deres anden
rand bukker ind under hver sin kontinentalrand og forsvinder der, og derved hver
især danner en „destruktionsrand“. Det er friktionen mellem den kontinentale plade
og den underskudte plade, der fører til udviklingen af en Benioff-zone, som f. eks.
den, der giver sig stærkt tilkende i Japans mange jordskælv.
I forbindelse med tanken om oceanbundsspredning var det nu, at tilstedeværelsen
af det ca. 100 km tykke lag under Benioff-zonen, hvori jordskælvsbølgerne viste
forøget hastighed, og som derfor måtte være stivere end sine omgivelser, fik mening.
Man gjorde følgende antagelse: Hvis et „bagfra“ kommende tryk presser en kold og
som følge deraf tung stenplade ind under en lettere og (som følge af radioaktiv op
varmning) varmere kontinentpladerand, vil den kolde plades stivhed i forhold til
omgivelserne åbenbart kunne holde stand indtil ca. 700 km dybde i Jorden. Herunder
ophører jordskælvsimpulserne og man antager derfor, at pladen gradvis mister sit
særkende og siden bliver optaget i kappen.
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I Benioff-zonerne finder vi således det, vi har brug for, hvis pladernes materiale
regnskab skal gå op; langs dem forsvinder en portion plademateriale, der svarer til
den, der nydannedes ved oceanryggen.

Endnu en slags pladerand
Vi har i det foregående mødt konstruktionsrande og destruktionsrande, og de er for
det afsluttende afsnit om vulkanismen de vigtigste.
Den type pladerande, jeg endnu må nå at omtale, kunne man kalde „kollisions
rande“; de optræder dér, hvor plader af samme beskaffenhed og størrelse tørner
sammen. Det mest iøjnefaldende eksempel findes dér, hvor det tidligere sydkontinent
og det tidligere nordkontinent i al deres vælde er løbet ind i hinanden, d.v. s. i et
bælte nær ved Ækvator. Begge disse oprindelige kæmpeplader har haft en enorm
inerti og begge har de overvejende bestået af kontinentalt (d.v. s. let) materiale. Det
har betydet, at ingen af dem har kunnet bekvemme sig til at dykke ned under den
anden. Kollisionen har derfor medført en sammenstuvning i bjergkæder dér, hvor
mødet fandt sted: Himalaya - Alperne.
Et blik på jordskælvskortet er nok til at vise, at kollisionsrandene gennem den
gamle verden fra øst til vest er mere komplicerede end de enkle konstruktions- og
destruktionsrande er; de er først og fremmest bredere og langt mere uregelmæssige
end disse. Sml. fig. 12.

Vulkaner

Når nu så mange træk i Jordens procesverden har fået sammenhængende mening i
lys af pladetektonik-teorien, ligger det nær til sidst også at ofre vulkanerne en smule
af vor opmærksomhed.
Betragter man et verdenskort, der viser beliggenheden af Jordens ca. 1000 aktive
vulkaner, springer det straks i øjnene, at dette kort er næsten sammenfaldende med
jordskælvskortet. Også vulkanerne synes tvangfrit at følge det pladetektoniske møn
ster; de findes ganske overvejende i de tre hovedtyper af pladerande, vi har behand
let ovenfor.
På spørgsmålet, hvor vil i fremtiden vulkanudbrud først og fremmest indtræde,
kan vi svare omtrent som følger. De fleste vulkanudbrud i nutiden forekommer i
bæltet rundt omkring Stillehavet og i de oceaniske rygge; det vil de fremtidige sand
synligvis også gøre. Men vi kan sige mere end det. Vi ved nu, at ca. 80 % af alle
Jordens vulkaner ligger i destruktionszonerne og kun ca. 16 % i konstruktionszo
nerne.
Eftersom destruktionszonernes vulkaner har et højt kiselsyreindhold og et højt
vandindhold, og vi er helt klare over, at begge dele forøger eksplosionsfaren stærkt under dannelse af pimpsten og aske - kan vi sige, at det er fra udbrud i disse, at de
største eksplosionskatastrofer vil true.
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Konstruktionszonernes vulkaner har i de fleste tilfælde lavt kiselsyreindhold og lavt
vandindhold, deres eksplosivitet er derfor for det meste temmelig ringe, og det samme
er normalt også risikoen for, at de vil volde vulkanske katastrofer af virkeligt stort
omfang - medmindre da, at selve udbrudsstedet placerer sig midt i bebygget område.
Kollisionsrands-situationen er den mest uberegnelige, fordi de magmakamre, der
kan dannes under de stærkt variable forhold, den betinger, kan antage form og vælge
beliggenhed, som vi slet ikke kan forudsige.

Slutord

Et væld af enkeltheder om Jorden har vi ladet passere forbi os; tilsammen har de ydet
deres bidrag til at give et helhedsbillede af vor klode. Følgen deraf er blevet, at
Jordens ansigt tegner sig klarere end før, og at vi synes, at vi forstår mere og mere af
det. Ikke desto mindre må vi blankt erkende, at vi stadigvæk ved næsten intet om
selve de kræfter, som holder bevægelsen af kæmpepladerne i gang - og det er dog
„det artigste“.
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Olaf Pedersen

VIDENSKABSHISTORIEN
OG DENS AKTUELLE BETYDNING
Indledning
Ordet „videnskabshistorie“ har efterhånden vundet indpas på dansk, men er i
grunden en uheldig betegnelse. Den lover mere end den kan holde. I virkelig
heden er udtrykket en lidt ubetænksom fordanskning af det engelske „History of
Science“. Det bruges derfor fortrinsvis om naturvidenskabernes og matematik
kens historie og ignorerer således den historiske udvikling af en lang række andre
og lige så betydningsfulde fag, f. eks. medicinen, de humanistiske discipliner og
samfundsvidenskaberne. Skulle vi have det hele med, ville resultatet blive en
langt mere omfattende disciplin på linie med den, der for eksempel i Sverige
dyrkes under betegnelsen „lærdomshistorie“ og principielt omfatter alle former
for videnskab set i et historisk perspektiv. En lignende vidtfavnende disciplin er
herhjemme kendt under navnet „idéhistorie“. Den studerer en række elementer
af menneskehedens både videnskabelige og ekstra-videnskabelige bevidsthed, der
ud fra et eller andet kriterium anses for fundamentale. Her kommer for eksempel
både politiske, æstetiske og religiøse ideer ind på linie med de naturvidenskabe
lige. Det er ikke stedet her at forsøge nogen mere præcis afgrænsning af disse
forskellige grene af historien i forhold til hinanden.
Når der i det følgende tales om „videnskabshistorie “ i den nu hævdvundne
betydning er der altså tale om en væsentlig indskrænkning af forskningsområdet,
men ikke om nogen insinuation af, at discipliner uden for matematikkens og na
turvidenskabens domæne ikke skulle være „videnskabelige“. Men er betegnelsen
således en smule misvisende, er den nævnte begrænsning formentligt et gode.
Videnskaben som helhed er i dag så vidt forgrenet og kompliceret, at næppe no
gen enkelt forsker ville være i stand til at gå i dybden over så bredt et felt. Her
som andre steder er begrænsningen derfor den pris der må betales for mulig
heden for at kunne udføre et kvalificeret arbejde. I det følgende skal vi betragte
denne videnskabshistories egen historiske udvikling, se på hvorledes den mo
derne videnskabshistorie blev til, og til sidst undersøge nogle af de principielle
spørgsmål der rejser sig i den øjeblikkelige situation, der af mange opfattes som
en krise for faget. Her vil jeg yderligere indskrænke emnet til de såkaldt eksakte
fags historie, som jeg selv kender bedre end de biologiske fags udvikling.
I. Fagets egen historie
Som et regulært og veletableret fag på universiteterne hører videnskabshistorien
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nutiden til. De første lærestole og institutter oprettedes i mellemkrigstiden og
især i perioden siden anden verdenskrig er faget blevet indført ved mange uni
versiteter over hele verden, undertiden i tilknytning til de naturvidenskabelige
fakulteter, men som oftest inden for den humanistiske faggruppe som en slags
parallel til for eksempel musikhistorie, kunsthistorie eller religionshistorie.
På en måde er videnskabshistorien dog lige så gammel som videnskaben selv.
Kendere af Aristoteles vil således have bemærket de mange historiske oversigter
over tidligere filosoffers anskuelser, hvormed han ofte indleder fremstillingen af
sine egne. Således er Bog I af hans Metaphysik helt viet til en lang gennemgang
af den tidligere græske filosofis udvikling, medens vi i andre værker får histori
ske oplysninger om tidligere anskuelser om så forskellige ting som jordskælv,
kometernes natur, planeternes bevægelse, uendelighedsbegrebets udvikling og
meget andet. Det interessante er, at man tydeligt kan iagttage en vis udvikling af
Aristoteles’s historiske bevidsthed. I Metaphysikken er hans formål ikke histo
risk, idet den historiske indledning kun skal danne baggrund for en udredning af
hans egne ideer. Derfor kan man heller ikke helt frikende ham for i nogen grad
at lægge de historiske data til rette, så de kommer til at passe til hans egne for
mål. Denne tendens til at forgribe sig på stoffet overvindes dog efterhånden, så
Aristoteles på sine ældre dage kunne sætte medarbejdere og elever i gang med at
udarbejde historiske fremstillinger af en række enkeltvidenskaber uden systema
tiske bagtanker, ligesom han lærte at se sin egen store indsats som led i en lang
intellektuel udvikling gennem tiden. Resultatet af dette arbejde blev blandt andet
en Matematikkens historie og en Astronomiens historie af Eudemos, samt en
Filosofiens historie af Theophrastos, der var Aristoteles’s efterfølger som leder
af skolen i Athen og iøvrigt kendt som grundlæggeren af den videnskabelige bo
tanik. Disse værker er desværre gået tabt som så mange andre af den græske
videnskabs resultater, og kun hos den langt senere forfatter Proklos (5. årh. e. Kr.)
finder vi en nogenlunde fyldig fremstilling af den græske matematiks udvikling
som indledning til hans kommentar til Euclid’s Elementer. Det må derfor er
kendes, at Aristoteles’s forsøg på at gøre videnskabens udvikling til en selvstæn
dig gren af historien ikke fik store konsekvenser, ligesom heller ikke de mange
„almindelige“ græske historikere fandt det umagen værd at give videnskabshisto
rien plads i deres skrifter. Således ved vi praktisk talt intet om nogle af de største
navne i for eksempel den græske matematiks og astronomis historie. Intet steds
finder man en biografi af Euclid eller Ptolemaios, og når forfatteren Plutarch
(2. årh. e. Kr.) ofrede nogle få sider på et intellektuelt geni som Archimedes, var
det kun fordi han under udarbejdelsen af et essay om den romerske general
Marcellus kom i tanke om, at Archimedes var blevet dræbt af en af dennes
soldater.
På den ene side må vi altså indrømme, at videnskabshistorien kom til verden
hos grækerne; på den anden side er det lige så klart, at den snublede i starten i hvert fald efter den overleverede litteratur at dømme. Går vi videre til middel
4

alderen, må vi også her konstatere at interessen for den politiske historie næsten
helt dominerer over interessen for videnskabens udvikling. Der er dog enkelte
lyspunkter. Blandt „araberne“ møder vi således Baghdad-historikeren og bibliografen Ya’qub al-Nadim (død 995) der i sit store værk Kitâb al-Fihrist al-ulum
gav en systematisk fortegnelse over alle de bøger, der på hans tid fandtes i biblio
teket i Baghdad, ledsaget af mange værdifulde historiske bemærkninger, der i
dag er en hovedkilde til den arabiske videnskabs historie. Godt er det, at vi i
hvert fald har denne oversigt, for af selve de anførte værker er kun omkring eet
ud af tusinde bevaret - en omstændighed der undertiden kan give anledning til
at tvivle på muligheden af i det hele taget at skrive videnskabshistorie. En til
svarende bibliografi har vi ikke på latinsk grund, hvor bibliotekerne hele mid
delalderen igennem i øvrigt var langt mindre. Men det er dog værd at lægge
mærke til, at der rundt omkring i skolastikernes værker forekommer lange histo
riske indslag, der tydeligvis har det pædagogiske formål at lette forståelsen af
undervisningsstoffet; som eksempel kan nævnes Thomas af Aquin’s elementære,
men meget elegante oversigt over den græske teoretiske astronomis udvikling fra
Eudoxos til Ptolemaios og de senere kommentatorer Simplikios og Alexander af
Aphrodisias.
Heller ikke renaissancen gav mange bidrag til videnskabshistorien som sådan,
hvis man ser bort fra for eksempel Polydor Virgil’s skrift om opfindelser og op
dagelser De inventoribus rerum fra 1499. Renaissancens humanister bestræbte
sig først og fremmest på at tilvejebringe pålidelige udgaver af den antikke littera
tur, herunder også den videnskabelige, og der er ingen tvivl om at den nye natur
videnskabs gennembrud i nogen grad befordredes af især det fornyede studium
af Archimedes, der var et af resultaterne af disse bestræbelser. På den anden side
medførte renaissancens beundring for antikken også, at de gamle grækere nu
kom til at stå som videnskabens egentlige grundlæggere. Denne anskuelse - som
grækerne ikke selv havde delt - har videnskabshistorien siden måttet tage op til
kritisk revision.
Derimod fremtræder 1600-tallet som den periode, der virkeligt gav viden
skabshistorien borgerret i den lærde verden. Dette var det århundrede, da den
nye naturvidenskab for alvor måtte kæmpe sig fri af tidligere tiders anskuelser,
hvilket naturligt krævede historiske redegørelser både for disse ældre ideer i sig
selv, og for den aktuelle frigørelsesproces. Den videnskabshistoriske litteratur
fik derved ofte et polemisk præg, der ikke altid lod de forladte ideer vederfares
fuld retfærdighed, således som for eksempel Francis Bacon’s skrifter er et godt
eksempel på. Herhjemme træffer vi i denne periode den lærde Ole Borch’s De
ortu et progressu chemiae dissertatio fra 1668, der var polemisk rettet mod den
tyske polyhistor Hermann Conrings mere moderne anskuelser, og fuldt af fanta
stiske forestillinger om Tubalkain som den første kemiker, Ægypterne som store
eksperimentatorer, og de alkymistiske (såkaldt Hermetiske) skrifter som kemiens
egentlige grundlag. Dette første danske bidrag til kemihistorien var derfor ikke
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på højde med situationen, og Conring havde kun altfor let ved at nedgøre det i et
modskrift.
Fra 1600- og 1700-tallet kunne man nævne en lang række værker, der hver
for sig behandler et enkelt fags historiske udvikling. Dette ville her føre for vidt;
men det er dog nødvendigt kort at berøre den rolle den store franske Encyclo
pédie fik for videnskabshistoriens status. Encyclopædiens 17 bind tekst og 11
bind plancher udkom i årene 1751-72 og gav i leksikalsk form en fremstilling af
såvel videnskabelige fag som tekniske metoder og håndværksmæssige kunster.
Det var forsynet med en fortale af værkets planlæggere, filosoffen Diderot og
matematikeren d’Alembert, der heri konsekvent benyttede historiske betragt
ninger som begrundelse for hele oplysningstidens filosofi; dette skete ikke alene
af pædagogiske grunde for at klarlægge tingene for læserne ved at fremstille dem
i deres rette historiske orden. Hensigten var endnu mere at benytte videnskabens
udvikling som eksempel på fremskridtet i erkendelse - et begreb der fra nu af
satte videnskabshistorien ind i et evolutionistisk perspektiv, som de fleste stadig
vil anerkende. Dette betød dog ikke at encyclopædisterne troede på et kontinuert
fremskridt; tværtimod - middelalderen repræsenterede for dem 12 århundreder
af barbari og uvidenhed, som først Francis Bacon begyndte at overvinde. Denne
forestilling er en anden arv fra encyclopædisterne, der også stadig har sine til
hængere. En tredie var deres stærke fremhæven af, at forskellige samfundsfor
hold vil fremme forskellige dele af det intellektuelle liv; således hævdes det at
medens en republik vil støtte retorik, historie og filosofi, vil et monarki lægge
mere vægt på digtekunst, teologi og matematik. Også denne tanke om en kor
respondance mellem videnskab og samfund er stadig levende, omend den nu til
dags udtrykkes på en mindre firkantet måde.
Denne situation er på mere end een måde baggrunden for den omvæltning af
historieskrivningen, der fandt sted igennem 1800-tallet både inden for historien i
almindelighed og videnskabshistorien i særdeleshed. Århundredets første store
værk på det sidstnævnte område var den franske astronom Delambre’s store
fremstilling af astronomiens historie fra oldtiden til 1700-tallet. Her er udvik
lingstanken ikke blot sat i forgrunden, men fremhævet så stærkt at det nærmer sig
en karikatur. Delambre var en meget kompetent astronom - og i øvrigt en af
metersystemets fædre under den franske revolution - og var i stand til at mestre
sit stof rent fagligt på en overlegen måde. Men hans understregning af frem
skridtet inden for astronomien tager ofte form af en noget nedladende påvisning
af, at vi i dag er i stand til at løse problemerne på en langt elegantere måde end
de gamle; Delambre gennemgår for eksempel Ptolemaios’s astronomi fra ende
til anden og forklarer de metoder, den store oltidsastronom havde anvendt men kun for at vise hvor fikst han selv er i stand til at behandle de samme spørgs
mål ved moderne matematiske metoder. Der er således ingen tvivl om, at der
er sket et fremskridt. Derimod kan man nok have sin tvivl om, hvorvidt dette
var en fair behandling af tidligere tiders videnskabsmænd, der jo af gode grun

6

de var afskåret fra at bære sig lige så elegant ad. Dertil kommer, at Delambre
og hans samtidige i det store og hele var dårligt udstyret med kildemateriale
til alle ældre perioder i videnskabens historie. Man havde gamle og ofte meget
upålidelige trykudgaver af en række hovedværker, som det ofte var nødvendigt
at supplere med læsning af utrykte kilder i form af manuskripter, som man imid
lertid endnu ikke forstod at behandle kritisk; normalt nøjedes man med at se
efter i et enkelt håndskrift og var derfor udleveret til alle de afskrivnings- og an
dre fejl, der findes i ethvert sådant dokument.
Ved 1800-tallets slutning er denne situation helt forandret. Det ses tydeligt,
når man undersøger hvorledes en anden fransk forsker, Paul Tannery, nu går
frem overfor den græske astronomi og matematik. Hans mål er ikke at doku
mentere fremskridtet som sådan, men at finde ud af, hvad de antikke videnskabsmænd egentligt havde skrevet, og hvad de selv havde ment dermed. Derfor var
det for eksempel nødvendigt at benytte megen tid på at studere især de utrykte
kilder minutiøst for med alle filologiens hjælpemidler at forsøge at fastslå, hvad
der oprindeligt må have stået i de tekster, der er overleveret os i mere eller min
dre korrekt tilstand. Først når dette er sket, kan man indlade sig på en analyse
og vurdering af de enkelte værkers betydning for oldtidsvidenskabens udvikling;
men her gælder det for Tannery om at være fair over for de gamle: målet må
ikke være at påvise, hvorledes de tog fejl set med senere tiders øjne og større
indsigt, og heller ikke at vise, hvorledes vi i dag kan gøre det bedre. Målet må
være at undersøge, hvorledes antikkens forskere reagerede på deres egen situa
tion og udnyttede deres egne forudsætninger. Man kan sætte sagen på spidsen
ved at sige at Delambre så ned på Ptolemaios, fordi denne ikke byggede på efter
tidens mere avancerede metoder, medens Tannery så op til ham fordi han på
fremragende vis forstod at udnytte og videreføre sine forgængeres resultater.
Således skete der i løbet af 1800-tallet en tydelig ændring af videnskabshistori
kernes indstilling. Denne ændring fremkaldtes af to impulser, der begge kom
udefra. Den første var det forandrede syn på den „almindelige“ historie, der
først kom til udtryk i et skrift Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber, udgivet i
1824 af den senere så berømte tyske historiker Leopold von Ranke. Heri fra
kendes historikerne retten til at sætte sig til doms over tidligere tiders mennesker
såvel som retten til at opkaste sig til lærere for deres egen tid. Bagklogskab og
moraliseren er ikke historikerens sag; han bør kun bestræbe sig på at vise, hvad
der egentligt skete i fortiden - „bloss zu zeigen, wie es eigentlich gewesen“. Lad
være, at vi i dag må erkende dette som et uopnåeligt ideal på grund af kildernes
mangelfuldhed og historikerens uundgåelige afhængighed af sin samtids tanke
baner - Ranke’s program betød dog et enormt fremskridt i retning af en historie
skrivning, der tilstræbte en ny form for objektivitet baseret på en minutiøs og
detailleret beskæftigelse med kilderne.
Dette program gik derfor hånd i hånd med den anden af de førnævnte impul
ser, der udgik fra den klassiske filologi, som i løbet af 1800-tallet udviklede me
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toderne til etablering og redaktion af tekster til en hidtil ukendt nøjagtighed.
Ved udgivelsen af en gammel tekst må man tage hele det overleverede hånd
skriftmateriale i betragtning, sortere de enkelte manuskripter efter deres alder
og indbyrdes afhængighedsforhold, for på dette grundlag at vælge de ord og sæt
ninger, der mest sandsynligt har stået i den forlængst tabte original. Men i den
udgivne version må alle afvigende læsemåder i de forskellige håndskrifter anfø
res, så læseren får mulighed for selv at tage kritisk stilling til udgiverens valg.
Disse principper var egentlig allerede fastslået af renaissancens filologer; nu kom
de igen til ære og værdighed, først anvendt af Karl Lachmann til etablering af en
forbedret tekst for Det Nye Testamente, senere til nye redaktioner af næsten hele
den antikke litteratur, herunder også den videnskabelige. Dermed fik videnskabs
historien for første gang mulighed for at studere en vigtig periode på grundlag af
de nøjagtigste tekster, man med filologiens hjælp var i stand til at fremskaffe.
Det er derfor ikke så underligt, at den moderne videnskabshistorie blev til
gennem et nyt studium af den græske videnskabs kilder. Jeg kan ikke her gaa
nærmere ind på denne fase af videnskabshistorien, men kan ikke undlade at
nævne den betydelige rolle, danske forskere spillede på dette område. Herhjem
me havde Madvig opdyrket den nye klassiske filologi til stor fuldkommenhed.
Blandt hans sidste elever var A. B. Drachmann, der demonstrerede de nye tekst
kritiske metoders overlegenhed på så forskellige forfattere som Søren Kierke
gaard og de græske kommentatorer til Pindar, medens hans kollega J. L. Heiberg
besørgede en række udgaver af hovedværker i den græske eksakte videnskab, så
som Euclid, Archimedes, Apollonios og Ptolemaios. Disse udgaver er den dag i
dag det selvfølgelige udgangspunkt for enhver seriøs beskæftigelse med antikkens
matematiske discipliner. Samtidig underkastedes nogle af disse værker en mate
matisk analyse af H. G. Zeuthen, der arbejdede nøje sammen med Heiberg, og
selv publicerede en række værker af fundamental betydning for vor forståelse
af væsentlige sider af den græske matematik, især keglesnitslæren; samtidig gav
hans bog Forelæsning over Mathematikens Historie en elegant oversigt, som
endnu langt op i tiden bevarede sin plads som et af matematikhistoriens standdardværker. På denne tradition hviler al senere kompetent videnskabshistorie i
Danmark; den er især på den smukkeste måde ført videre gennem Dr. A. G.
Drachmann’s banebrydende arbejder over antikkens teknik, i hvilke han på en
meget frugtbar måde har kombineret sin fars sans for minutiøs tekstanalyse med
sin egen evne til i hånden at rekonstruere en række af oldtidens tekniske indret
ninger, så man kan undersøge om og hvordan de fungerer, hvilket betyder et
værdifuldt praktisk supplement til de rent litterært-filologiske metoder.
II. Nogle typiske forskningsområder og resultater
Beskæftigelsen med antikkens videnskab har siden Tannery’s og Heiberg’s tid
været så intens, at det en overgang kunne se ud til, at dette arbejde nærmede sig
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sin afslutning: alle, eller næsten alle, kendte kilder var udgivet, og der var meget
små chancer for at gøre nye, betydningsfulde fund i lighed med det hidtil ukendte
Archimedes-skrift Om Methoden, som Heiberg i 1906 fandt i Konstantinopel. I
virkeligheden kunne man let få den tanke, at der tilbage blot stod en nærmere
undersøgelse af enkelte detailler, før det hele kunne resultere i en sammenfatten
de fremstilling af den græske matematiks og naturvidenskabs udvikling. I sig
selv betød dette store og solide arbejde en næsten uundgåelig bekræftelse af den
gamle forestilling, at videnskaben begyndte hos grækerne - selvom mange græske
forfattere tydeligt havde understreget den græske kulturs gæld til tidligere kultu
rer i Ægypten og Mesopotamien.
Hidtil havde beskæftigelsen med disse førgræske kulturer i den nære orient
næsten udelukkende bestået i en analyse af de antikke, græsk-romerske forfatte
res meget spredte, altid usystematiske og som regel meget upålidelige udsagn
herom. På sådanne fragmenter kunne der ikke opbygges noget fyldigt eller på
lideligt billede. Det afgørende gennembrud på dette område kom derfor, da man
begyndte at basere studiet af den førgræske periode på de kilder, der efterhån
den var kommet til Europa og Amerika i form af ægyptiske papyri og babyloni
ske kileskrifttavler, indsamlede af arkæologerne og ofte anbragt på en altfor
hastig og usystematisk måde i museernes magasiner. En sådan kilde var den store
ægyptiske Papyrus Rhind, der opdagedes i Theben i 1858 og først blev nærmere
studeret af englænderen T. E. Peet i 1923. Den giver et enestående indblik i den
ægyptiske Tegnekunsts karakter omkring 2000 år før vor tidsregnings begyndelse.
Kilder fra samme periode er den jævnaldrende Papyrus Moskwa, og en beskre
ven læderrulle, der lige som Pap. Rhind nu er i British Museum i London.
Langt talrigere er imidlertid kilderne til den gamle mesopotamiske videnskab,
idet de tørrede lertavler med kileskrifttekster har modstået tidens tand bedre
end de skrøbelige ægyptiske papyri. Disse tavler findes i hundredtusindvis i mu
seerne. Det første forsøg på at fravriste dem et matematisk og astronomisk ind
hold begyndte allerede før århundredskiftet takket være tre tyske jesuitter, af
hvilke J. N. Strassmaier sad i British Museum og transscriberede teksterne, som
derpå tolkedes af J. Epping og F. X. Kugler. Sidstnævntes bog Die Babylonische
Mondrechnung fra år 1900 blev et af de virkeligt epokegørende værker i viden
skabshistorien ved at påvise eksistensen af en meget højt udviklet matematisk
astronomi i Babylon, samtidig med den græske, men af en ganske anden karak
ter. Senere undersøgelser har gradvist skubbet denne babyloniske astronomi og
matematik længere tilbage i tiden. Dette arbejde har siden beskæftiget en hånd
fuld forskere i forskellige lande og er formentlig endnu i sin vorden. To omfat
tende tekstudgaver af henholdsvis matematiske og astronomiske kileskrifter af
O. Neugebauer har gjort nogle få hundrede sådanne tekster tilgængelige for en
større kreds, men rummer antageligt kun en brøkdel af alle de tekster af denne
art, der endnu skjuler sig i museernes kældre. Førende i dette arbejde er, efter
Neugebauer, professor Asger Aaboe ved Yale University i U.S.A.
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Dette arbejde med de før-græske kulturer har ikke alene ændret vore fore
stillinger om de eksakte videnskabers ælde. Det har også bekræftet grækernes
påstand om, at det ikke var dem selv der begyndte. Men derved er også selve den
græske videnskabshistorie kommet i en ny situation, hvor vi nødsages til at er
kende, at den græske videnskab ikke kan beskrives alene på grundlag af sine egne
værker, selvom disse er aldrig så godt udgivet af filologerne. Et enkelt eksempel
vil vise dette. Ofte har man berømmet den hellenistiske astronom Hipparch (der
levede i det 2. årh. f.Kr.) for de meget nøjagtige parametre, han lagde til grund
for sin teoretiske astronomi; således angav han den synodiske måneds middel
længde til at være 29 dage, 12 timer, 44 minutter og 3.3 sekunder hvilket kun er
et halvt sekund mere end den værdi, vi i dag anser for korrekt. Dette i sandhed
forbavsende nøjagtige resultat kan vi imidlertid ikke længere betragte som følgen
af Hipparch’s i øvrigt store dygtighed som observator, eftersom det har vist sig at
være netop den værdi, der allerede før hans tid fandtes hos de babyloniske astro
nomer. Da den fuldstændige overensstemmelse mellem så mange talcifre ikke kan
bero på en tilfældighed, må vi drage den slutning, at Hipparch overtog sin værdi
for månedens længde fra babylonierne, og at han formodentlig fandt den i det
store bibliotek i Alexandria, hvor man ikke blot systematisk samlede den græske,
men også de omliggende folkeslags litteratur. Konsekvensen heraf er, at vi nu må
i gang med et fornyet studium af den græske videnskab betragtet i lyset af den
før-græske videnskabs resultater. Dette arbejde vil uden tvivl blive langvarigt og
vanskeligt, eftersom det foruden matematik- og astronomihistorikere også må
involvere klassiske filologer, ægyptologer og assyriologer. Et naturligt udgangs
punkt for et sådant arbejde vil være et stort trebinds værk udgivet af O. Neuge
bauer i 1975 under titlen A History of Ancient Mathematical Astronomy. Heri
behandles for første gang den græske og den babyloniske astronomi som en en
hed. Det er klart, at et sådant arbejde må interessere andre end astronomihistori
kere, idet det kaster nyt lys over oltidskulturernes kulturelle forbindelser i al
mindelighed.
Samtidig med at studiet af den græske videnskabs forhistorie tog sin begyndel
se omkring århundredskiftet, begyndte man også at interessere sig på en ny måde
for dens eftervirkninger. Hvad disse angår havde oplysningstiden ment, at man
først kunne spore dem i renaissancen, medens middelalderen så at sige var en
indholdsløs parentes i den videnskabelige udvikling i Europa, hvor alene en ånd
løs og gold tradition berherskede sindene. Takket være en traditionel indstilling
hos 1800-tallets videnskabshistorikere vedblev dette længe at være god latin.
Først mod århundredets slutning anfægtedes denne vurdering af middelalder
videnskaben, især takket være den franske fysiker Pierre Duhem’s mangeårige
arbejde. Hans udgangspunkt var et studium af Leonardo da Vinci, hvis nyligt
udgivne tegninger og notater i manges øjne fik ham til at fremtræde som den
store fornyer, der med eet slag fejede middelalderens mørke til side og atter
etablerede videnskaben på en sund basis af eksperiment og matematik. Duhem’s
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trebinds værk Etudes sur Léonard de Vinci, ceux qu’il a lu et ceux qui l’ont lu
fra 1906-13 påviste imidlertid Leonardo’s afhængighed af en lang række sen
middelalderlige forfattere, der altså kunne betragtes som „forløbere“ for det
store geni. Dette understregede forløber-begrebet på en historisk set uheldig
måde, der ville have forarget Ranke; men på den anden side påviste værket, at
middelalderen dog havde spillet en rolle også i videnskabens udvikling. Senere
fulgte Duhem’s ti store bind om Le système du monde, der kulegravede verdens
billedets historie (med jævnlige henvisninger også til fysikkens udvikling) fra
Platon til det 15. århundrede. Resultatet var, at Duhem kunne dokumentere
eksistensen af en såkaldt Pariserskole af fysikere og naturfilosoffer, der i 1300tallet bevidst havde søgt at bryde nye veje ved at underkaste Aristoteles’s fysiske
grundprincipper en gennemgående kritik. Det vakte således berettiget opsigt, at
to af disse middelalderforskere viste sig at være „forløbere“ for ingen ringere end
Galilei; dennes to oprindelige hypotheser for det frie fald - om hastigheden som
proportional med henholdsvis faldtiden og faldvejen - fandtes allerede i en Aristoteles-kommentar af Albert af Saxen (der døde i 1390), medens den grafiske
metode, Galilei benyttede ved sin matematiske analyse af det frie fald, var ud
viklet af Nicole Oresme (der døde i 1382).
Duhem’s bindstærke værker må betragtes som den første kortlægning af et hid
til uudforsket territorium. Den havde unægteligt sine svagheder, der blandt andet
var af filologisk art. Duhem byggede sit omfattende kildestudium på enkelte
manuskripter af de forskellige middelaldertraktater, eller på gamle trykudgaver,
der ikke stod mål med de nu efterhånden alment anerkendte krav til filologisk
behandling af kildetekster. Der er dog kun få eksempler på, at rent filologiske
fejltagelser har gjort hans slutninger ugyldige, hvorimod hans begejstrede hold
ning til dette nye emne nok af og til førte ham ind på ufrugtbare sidespor. Mange
af hans theser er senere undersøgt mere nøjagtigt, især af Anneliese Maier, og
kan ikke længere affærdiges som rene konstruktioner. Det er dog først inden for
de sidste 30-40 år at den middelalderlige videnskabshistorie er begyndt at få et
filologisk solidt tekstmateriale til rådighed takket være en række højt kompetente
forskere som Marshall Clagett i U.S.A., J. M. Millas Vallicrosa i Spanien, John
D. North i England, og andre. Dermed er kildematerialet ved at komme op på
den standard, som allerede længe har præget studiet af middelalderfilosofien, der
i øvrigt herhjemme har sat sig så fornemme monumenter som Sprog- og Littera
turselskabets udgaver af de danske middelalderfilosoffers værker ved latinister
som H. Roos, A. Otto og J. Pinborg.
Alt i alt har det nye studium af middelalderens videnskab givet rige resultater,
der viser at næsten hvert århundrede fra højmiddelalder til renaissance har ydet
varige bidrag til udviklingen. Fra 1200-tallet har vi således Robert Grosseteste’s
undersøgelser over lysets brydning, der fortsattes af Roger Bacon og førte til en
korrekt forståelse af samlelinsers virkemåde. Denne nye interesse for optikken
bar omgående frugt både på det teoretiske og det praktiske område. Således
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kunne tyskeren Dietrich af Freiberg mod slutningen af det 13. århundrede nu for
første gang give en korrekt forklaring af regnbuen og dermed løse et problem,
der havde plaget videnskaben siden oldtiden - samtidig med at man gjorde en af
de opfindelser, der utvivlsomt har haft større betydning for både videnskaben og
dagliglivet end de fleste andre - brillerne.
Fra 1200-tallet har vi endvidere en lille perle af en eksperimentalfysisk af
handling af franskmanden Pierre de Maricourt (Petrus Peregrinus) der ved for
søg opklarede alle de grundlæggende love for magneters vekselvirkning, angav en
forbedret konstruktion af kompasset og lagde begyndelsen til studiet af jord
magnetismen. Dog er det ikke mindst astronomien, der tiltrækker sig opmærk
somheden. Bibliotekernes manuskriptsamlinger er således fulde af astronomiske
tabeller og lærebøger i planetteori, der endnu langt fra er udforsket. Et populært
emne var konstruktionen af astronomiske instrumenter. Nogle af disse var bereg
net til observation, for eksempel de mange forskellige solure og kvadranter;
jacobsstaven var et nyt navigationsinstrument, og astrolabiet - som man havde
lært at kende hos araberne - udbredtes overalt som et universelt håndinstrument,
der både kunne måle himmellegemers højde og derudfra give det nøjagtige klok
keslet, samt løse andre sfærisk-astronomiske opgaver ad rent mekanisk vej.
En interessant type instrumenter var de regnemaskiner, der konstrueredes i
mange forskellige former til hurtig udregning af planetpositioner. De var hvad
vi nu til dags ville kalde analogiregnemaskiner i modsætning til cifferregnemaski
nerne, der først opstod i 1600-tallet takket være Pascal og andre. De mange
forskellige typer af disse maskiner vidner om et stort behov for astronomiske
beregninger, der kunne foregå hurtigt uden at kræve stor nøjagtighed; det er
næppe forkert at se dette som en følge af den stadigt voksende interesse for
astrologi, der præger senmiddelalderen og forstærkes i renaissancen. Endnu en
middelalderlig indretning af uvurderlig betydning for eftertiden må nævnes —
det mekaniske urværk, der på uforklarlig vis dukker op i begyndelsen af 1300tallet og først er beskrevet af den engelske abbed Richard of Wallingford, der
også forestod opførelsen af et sådant ur i St. Albans. Urværket er fra første færd
så højt udviklet og så perfekt - undtagen hvad hemværket angår - at det må
have en lang forhistorie, der imidlertid endnu fortaber sig i det dunkle.
Uden at gå nærmere ind på middelalderen i Europa må jeg nævne, at det er
omkring år 1300 at dansk naturvidenskab begynder at gøre sig gældende i en
større sammenhæng. Dette skyldes først og fremmest astronomen og matemati
keren Peder Nattergal, eller Petrus Philomena de Dacia, der først dukker op som
professor i matematik i Bologna i 1291. Året efter finder vi ham i Paris, hvor
han blandt andet udarbejdede den astronomiske kalender, der i de næste hun
drede år eller mere blev den mest anvendte over hele Europa. Det er efter alt at
dømme også ham, som har konstrueret såvel et instrument til mekanisk bereg
ning af formørkelser, som en af de førnævnte analogiregnemaskiner. Hans liv
fortaber sig derefter stort set i mørket; vi ved kun at han var tilbage i Danmark
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som kannik i Roskilde i 1303, mens det er ukendt hvornår han var født eller
hvor og hvornår han døde. At han var en af middelalderens betydelige astrono
mer ser man af det faktum, at hans omkring 15 værker er for hånden i mere end
200 manuskripter, der nu er spredt over hele Europa. De allerfleste er endnu
ikke udgivet.
Samtidig med at studiet af middelalderens videnskab således gav store og
uventede resultater blev det også klart, at den ikke var nogen direkte efterkom
mer af den græske videnskab. Den var i hvert fald i begyndelsen baseret på tek
ster, der var oversat fra arabisk og også delvis forfattet af tidligere lærde inden
for Islam, blandt hvilke dog kun meget få var arabere i egentlig forstand, lige
som de ikke alle var muhammedanere. Studiet af den arabiske videnskab tog for
alvor sin begyndelse omkring århundredskiftet. Pionererne var her den italienske
filolog C. A. Nallino, der på latin udgav en mønstergyldig udgave af den arabiske
astronom al-Battåni’s store samling af astronomiske tabeller med tilhørende
„cánones“ (brugsanvisning) hvorpå meget af vort kendskab til den arabiske
astronomi stadig beror. Dette værk suppleredes senere med et andet omfattende
astronomisk værk af al-Khwârïzmï, som A. A. Bjørnbo i forening med Besthorn
og Suter udgav for Videnskabernes Selskab i København. Senere har forskere
som Willy Hartner i Frankfurt, E. S. Kennedy i Beirut, Bernard Goldstein i
U.S.A, og (på det sidste) David King i Cairo på afgørende måde suppleret vor
viden om den arabiske astronomi. Det er dermed blevet mere og mere klart, hvor
central en rolle den arabiske videnskab spillede under transmissionen af græker
nes resultater til Europa; dette bekræftedes også af tilsvarende undersøgelser af
den arabiske medicin, alkymi og fysik, som det her er umuligt at komme nær
mere ind på.
Af det hidtil sagte vil det fremgå, at den babyloniske, den græske, den arabiske
og den latinske videnskab med nogen ret kan betragtes som dele af den samme
tradition. Videnskabshistorien har imidlertid i vore dage kastet nettet endnu
videre ud og også inddraget fjernere kulturer i forskningen. Dette gælder for
eksempel de før-columbianske Maya- og Inca-kulturer i Mellem- og Sydamerika,
der synes at være uafhængige af fremmed påvirkning, omend det sikkert er for
tidligt at forsøge en fyldestgørende karakteristik af disse folks naturopfattelse og
videnskab. Det gælder også de forskellige kulturer på det store indiske subkonti
nent, hvor billedet endnu er meget broget; her kan man konstatere tydelige på
virkninger fra babylonisk astronomi hos Tamil’erne i Sydindien, medens der hos
Hinduerne og Pakistanerne i nord er tale om en vis græsk indflydelse, alt sam
men blandet med forestillinger og metoder, der må betragtes som indenlandske.
Nogen dybtgående og sammenfattende oversigt herover foreligger endnu ikke.
Endelig må man nævne Kina, hvis videnskabelige og tekniske udvikling i disse
år gøres til genstand for en indgående behandling i et mange-binds værk af
Joseph Needham i Cambridge, der her leverer hvad der muligvis er det mest
omfattende bidrag til videnskabshistorien, som hidtil er givet af enkeltmand. Det
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udmærker sig ved en enorm grundighed betinget af en suveræn beherskelse af et
kolossalt kildemateriale; men det rejser unægteligt også en lang række problemer,
hvis opklaring må prioriteres højt. Det gælder ikke mindst Needham’s påvisning
af talrige kinesiske „forløbere“ for anskuelser eller opfindelser, der senere duk
ker op i den arabiske eller europæiske verden uden at det endnu er klart, om der
er tale om en direkte påvirkning fra øst til vest eller om uafhængige udviklings
forløb.
Endelig vil det være berettiget at nævne endnu et forskningsområde, der i disse
år har tiltrukket sig en del interesse. Det drejer sig om et forsøg på at konstatere
arten og omfanget af matematiske og astronomiske kundskaber blandt folkene i
det vestlige Europas kystlande i forhistorisk tid før skriftens indførelse, nærmere
bestemt i yngre stenalder og bronzealder. Det kunne på forhånd synes håbløst
at forsøge noget sådant i betragtning af, at der ikke findes tekster eller dokumen
ter overhovedet fra denne periode i Vesten. Imidlertid gjorde allerede den engel
ske astronom J. Norman Lockyer - en af astrofysikkens pionerer - omkring
århundredskiftet et forsøg på at tolke nogle af de velkendte store stenmonumen
ter astronomisk, heriblandt Stonehenge. Lockyers methodik var imidlertid man
gelfuld og emnet kom i miskredit. Først i de sidste tyve år er det genopstået som
et efter alt at dømme respektabelt felt, takket være et meget omfattende og nøj
agtigt opmålings- og fortolkningsarbejde af professor Alexander Thom i Oxford
og hans medarbejdere. Deres foreløbige resultater går ud på to ting.
For det første hævdes det, at man gennem en statistisk analyse af dimensio
nerne af et stort antal af disse bygningsværker kan påvise eksistensen af en
længdeenhed (på ca. 83 cm) der benyttedes overalt fra Bretagne i syd over Eng
land, Wales og Skotland til Hebriderne i nord, ligesom anlæggenes geometriske
former røber et ikke ubetydeligt kendskab til cirkelens geometri og pythagoræi
ske trekanter med mere. For det andet ser det ud til, at i hvert fald en del af
monumenterne kan tolkes som en art primitive astronomiske observatorier, hvori
rækker af sten udpeger retninger i terrænet pegende mod astronomisk vigtige
punkter på horisonten, hvor solen står op og går ned ved solhverv og jævndøgn,
således at anlæggene kan tænkes at have haft kalenderformål. Thom antager
lignende anlæg til iagttagelse af månens bevægelser, eller i enkelte tilfælde til
observation af op- og nedgange af nogle af de klare fixstjemer på nordhimlen.
Diskussionen af disse hypoteser er meget vanskelig, blandt andet fordi den kræ
ver et vist kendskab til de klimatiske forhold på det tidspunkt, da disse monu
menter blev opført. Det er da også for tidligt at spå om, hvorvidt antagelsen vil
blive endeligt accepteret; men den er et godt eksempel på, at videnskabshistorien
i dag ikke går af vejen for dristige forsøg.
Efter alt hvad der her er sagt om studiet af fjerne tiders og fremmede kulturers
videnskab må det naturligvis ikke glemmes, at det mest omfattende og righoldige
forskningsområde trods alt er den moderne naturvidenskabs umiddelbare for
historie, altså den udvikling, der har ført videnskaben frem til det, den er i dag.
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Der er næppe nogen tvivl om, at de fleste videnskabshistorikere arbejder på
dette felt. Her rejser der sig imidlertid særlige problemer, blandt hvilke det mest
iøjnefaldende er kildernes mængde, som ingen i øjeblikket kan overskue. Resul
tatet er, at vi ikke har nogen omfattende og på kildestudier baseret fremstilling af
den nyere naturvidenskabs udvikling. Det er også tvivlsomt, om vi nogensinde
får den. Hvad Joseph Needham har kunnet udrette for Kina, lader sig næppe
efterligne i Europa og de områder, der i dag har adopteret den europæiske natur
videnskab. Inden for et enkelt fag som kemien har englænderen J. R. Partington
publiceret et fire binds værk A History of Chemistry, der i øjeblikket repræsen
terer en første tilnærmelse til idealet. Men det siger meget om vanskelighederne
vi her står overfor, at der ikke findes noget tilsvarende værk om den nyere fysiks
eller astronomis historie, og at det eneste tilsvarende værk om matematikkens
udvikling, Moritz Cantor’s Vorlesungen über Geschichte der Mathematik 1-4
fra 1880-1908, på afgørende punkter er forældet. En anden sag er, at der findes
moderne, halvpopulære oversigtsværker, skrevet af specialister, som f. eks. det
af R. Taton redigerede Histoire Générale des Sciences 1-4 fra 1957-1964; de
kan tjene som en første orientering, men ifølge sagens natur ikke være så fyldigt
dokumenterede som man kunne ønske.
III. Almene problemer for videnskabshistorien i dag
I stedet for at give en kort og helt ufyldestgørende oversigt over nogle af de resul
tater, der er fremkommet gennem studiet af videnskabernes nyere historie, vil det
være rimeligt at omtale nogle af de mere almene problemer inden for og omkring
faget som sådan. Disse problemer rejser sig utvivlsomt for alle videnskabshisto
rikere uanset deres specielle forskningsområde, men kommer formentlig klarest
frem under studiet af de seneste århundreders stærke udvikling, der ikke blot har
beriget videnskaben selv, men også givet den en ny og betydningsfuld plads i
samfundet.
Således kan det være på sin plads at spørge, om videnskabshistorien med rette
hører hjemme i en serie om grundvidenskaberne? I den første pjece i denne ræk
ke defineredes en grundvidenskab som:

„en virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden
og indsigt uden primært sigte på bestemte praktiske mål eller anvendel
ser“.
Nu er det klart, at det er videnskabshistoriens formål at fremskaffe ny viden om
naturvidenskabernes og matematikkens historiske udvikling; for så vidt er den
en grundvidenskab. Alligevel er den ikke nogen grundvidenskab i samme for
stand som fysikken eller de andre naturvidenskaber, idet den ikke søger at frem
skaffe ny viden om de naturfænomener, der er det egentlige forskningsfelt for
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disse fag. Dertil kommer, at videnskabshistorien ikke blot skal tilvejebringe ny
viden om udviklingen, men også fremstille sine resultater i form af en historisk
skildring, hvilket er noget andet end en naturvidenskabelig fremstilling af forsk
ningsresultater i form af en naturvidenskabelig teori.
Sagen er den, at begreber som „grundvidenskab“ og „anvendt videnskab“
ikke rigtigt lader sig anvende på videnskabshistorien. Den er hverken det ene
eller det andet. Den er derimod hvad man normalt kalder en „metavidenskab“.
Dermed menes en videnskab, hvis umiddelbare genstand eller forskningsobjekt
er en anden videnskab. Et par eksempler kan måske bedre forklare, hvad dette
betyder. Inden for litteraturen er det primært givne de tekster, forfatterne frem
bringer. Disse tekster analyseres på forskellig vis inden for den disciplin, der
kaldes den litterære kritik. Men denne disciplins principper og metoder studeres
inden for en anden disciplin, der herhjemme vistnok som regel kaldes litteratur
teorien; denne er derfor en metavidenskab, eftersom den ikke studerer litteratu
ren, men videnskaben om litteraturen. På lignende måde forholder det sig inden
for historien, hvor det primære materiale er de historiske kilder i form af beret
ninger om begivenheder, statistiske oplysninger om tilstande i samfundet, med
mere. Dette studeres under forskellige synsvinkler af historievidenskaben; dennes
forskellige metoder analyseres derimod inden for historieteorien.
Inden for det naturvidenskabelige område i videste forstand træffer vi en
analog situation. Her er der også et primært materiale, der fremskaffes ved ob
servationer eller eksperimenter. Disse data bearbejdes inden for en hel række
naturvidenskaber og sammenfattes i teorier eller i mere rent beskrivende rede
gørelser. De metoder, der benyttes hertil, kan nu studeres i en række til natur
videnskaberne knyttede metavidenskaber, af hvilke der i hvert fald kan nævnes
tre. Den ene er den disciplin der i engelsktalende lande kaldes Philosophy of
Science og herhjemme synes at gå under betegnelsen videnskabsteori; denne
beskæftiger sig hovedsageligt med den logiske og erkendelsesteoretiske, under
tiden også med den ontologiske, side af de naturvidenskabelige metoder og teo
rier. Den anden er videnskabssociologien, der undersøger videnskaben som et
samfundsfænomen. Den tredie er endelig videnskabshistorien, der undersøger de
naturvidenskabelige data, metoder og teorier i deres historiske forløb. Viden
skabshistoriens status som metavidenskab for naturvidenskaberne er baggrunden
for de særlige problemer, den rejser for sine dyrkere.
For det første møder videnskabshistorikeren problemet om hvad „videnskab“
egentlig er for noget. Dette er måske mere et filosofisk punkt, som vi følgelig
burde henvise til videnskabsteorien. Alligevel har det i hvert fald to aspekter,
som historikeren umiddelbart må overveje. Det ene kunne man kalde relevans
problemet: hvad er det historisk relevant at beskæftige sig med inden for den
store mængde af anskuelser, der gennem tiderne har været betragtet som viden
skab? Her er det en stadig fristelse at betragte det som relevant, der har interesse
set gennem nutidens briller og at fremhæve det, der har fået „blivende værdi“
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på bekostning af det, der siden er blevet vurderet som fejltagelser eller vildskud.
Nu er det ubestrideligt, at mange ældre videnskabelige forløb eller resultater
ofte kommer til at stå i et klarere lys, når de anskues på baggrund af en senere
tids rigere erkendelse; for eksempel er der ingen tvivl om at den græske mate
matiker Eudoxos’s epokegørende indsats i størrelseslæren først til fulde kan
vurderes efter fortjeneste takket være udviklingen af visse grene af den moderne
matematik.
På den anden side må en historiker ikke lade sig forlede til at tro, at han alene
på basis af sin moderne faglige indsigt kan afgøre, hvad der var relevant for
tidligere tider. Det vil således være forkert at ignorere alkymien eller astrologien
inden for henholdsvis kemiens og astronomiens historie. Dette skyldes for det
første, at alkymisternes laboratoriearbejde og astrologernes beregninger var vig
tige stadier i udviklingen på trods af det okkulte teoretiske grundlag for deres
virksomhed. Det skyldes også, at både den alkymistiske og den astrologiske be
grebsverden gennem lange tider øvede en dominerende indflydelse på både læg
og lærd. Den prægede både forskningen, og det verdensbillede der var rammen
om menigmands daglige tilværelse. Vi må anerkende, at tidligere tider ikke nød
vendigvis stillede de samme spørgsmål til naturen, som vi stiller i dag - hvis vort
historiske arbejde skal blive andet end et bagklogt forsøg på at tolke tidligere
tiders videnskab og tidligere forskeres indsats ved hjælp af en begrebsverden,
som de ikke selv ville have vedkendt sig.
Det andet aspekt af problemet drejer sig om modsætningen mellem hvad man
kunne kalde videnskaben som resultat og videnskaben som proces. Videnskaben
som resultat møder vi i de færdige produkter, som forskerne lægger frem for of
fentligheden i form af værker som for eksempel Euclids Elementer, Copernicus’s
De revolutionibus orbium coelestium, Newton’s Principia eller Dirac’s Principles
of Quantum Mechanics, for blot at nævne nogle få af de mest skelsættende vær
ker fra forskellige århundreder. Et sådant værk kan studeres i sig selv; man kan
analysere dets indre struktur og faglige betydning. Måske er det ikke helt ved
siden af at understrege, at dette som regel er en vanskelig opgave, der virkeligt
kræver sin mand. Det burde være en selvfølge, at ingen videnskabshistoriker
studerer Copernicus uden at have en solid ballast af astronomiske kundskaber
eller Dirac’s bog uden at være fortrolig med kvantemekanik.
Alligevel har talrige såkaldte videnskabshistoriske fremstillinger i tidens løb
forsyndet sig mod dette krav med misvisende eller irrelevante resultater til følge.
For eksempel kræver det ikke større forudsætninger at læse Bog I af Coperni
cus’s store værk og på dette grundlag skabe et billede af Copernicus som den
første revolutionære fornyer, der brød med årtusinders tradition ved at gøre
jorden til en planet blandt andre og sætte solen i centrum af universet. Det er
også let at gå videre med idéhistoriske konsekvenser og gøre Copernicus ansvar
lig for at mennesket detroniseredes fra sin priviligerede plads i centrum for
alskabningen, og at påvise sammenhængen mellem copernicanismen, Galileis
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skæbne, oplysningstidens antiklerikalisme og den franske revolution. Alt dette
kan være meget godt, men yder ikke Copernicus retfærdighed som astronomisk
forsker; dette forudsætter nemlig at man også læser de følgende fem bøger af De
revolutionibus, som han formentlig brugte 30-40 år af sit liv på at udarbejde.
Men disse bøger er langt vanskeligere, for så vidt som de forudsætter at man
kender hele den forudgående matematiske astronomi og alle dens tekniske me
toder. Gør man det fremkommer der et noget andet billede af Copernicus, der
nu mere fremtræder som den sidste af de traditionelle astronomer, der ikke så
meget var optaget af at lægge dynamit under verdensbilledet som af at fjerne en
række af de indre vanskeligheder, der klæbede til den traditionelle matematiske
teori for planeternes bevægelser. Men at komme til forståelse heraf kræver selv
sagt en dyb indlevelse i astronomiens rent tekniske metoder og dermed en høj
grad af faglig kompetence, rent bortset fra at det kræver et uhyre omfattende
numerisk regnearbejde der i dag heldigvis lettes betydeligt ved anvendelse af
elektroniske regnemaskiner. I virkeligheden må man vistnok erkende, at den
dybe indsigt i Copernicus’s værk først i vore dage er ved at bryde frem; det er
værd at nævne at en af banebryderne i dette arbejde er en ung dansk forsker,
K. P. Moesgaard, der for nyligt har forsvaret en disputats herom.
Dermed er vi inde på spørgsmålet om den Copernicanske astronomis egentlige
tilblivelseshistorie, der er et godt eksempel på videnskaben betragtet som proces.
Dette er helt forskelligt fra spørgsmålet om videnskaben betragtet som resultat,
eftersom en forsker meget ofte vil strukturere sin færdige publikation efter visse
logiske principper, der i mange tilfælde overhovedet ikke afspejler de mere eller
mindre snørklede tankebaner, han har måttet følge på vejen frem mod det fær
dige resultat. Kun sjældent kan man i det færdige arbejde se, hvorfra forskeren
hentede sin første inspiration til arbejdet, hvorfor han valgte netop dette forsk
ningsområde, hvorledes han skaffede sig midlerne til at arbejde, og da slet ikke
de fejltagelser han gjorde undervejs, eller hvordan han fik den lyse idé, der tillod
ham at komme videre. Disse ting vil en forsker normalt betragte som rent sub
jektive sider af sit arbejde og derfor offentligheden uvedkommende. Dette sætter
ofte historikeren i en vanskelig situation; thi netop disse mere skjulte aspekter af
videnskabsmændenes arbejde vil for ham være det mest værdifulde materiale til
belysning af, hvorledes den videnskabelige erkendelse vokser og groer.
Vi møder her den ydre vanskelighed, at kilderne til videnskaben betragtet som
proces ofte er forsvundet. Vi har ikke længere Copernicus’s arbejdsmateriale, og
han har ikke selv fortalt ret meget om de mange famlende forsøg der må være
gået forud for det publicerede værk. Selve de personlige omstændigheder, hvor
under nogle af de største videnskabsmænd levede og virkede - det gælder for
eksempel Euclid og Ptolemaios - er også så godt som ukendte. Vi er lidt bedre
stillet med Galilei, hvis biografi er velkendt; men også her er det svært at rekon
struere detaillerne i tilblivelsesprocessen af hans ideer, eftersom han ikke førte
nogen dagbog, men nedfældede sine tanker i en omfattende korrespondance, af
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hvilken mere end 80 procent er gået tabt. Men selv hvor alt materialet er bevaret,
fordi en forsker har indset vigtigheden af at overlade alle sine videnskabelige
papirer og breve til et eller andet arkiv, står historikeren overfor indre vanske
ligheder ved at rekonstruere udviklingen. Dette kræver ikke blot de før nævnte
faglige forudsætninger, men også en høj grad af psykologisk indsigt, der sætter
historikeren i stand til så at sige at sætte sig i forskerens sted, gennemtænke hvad
han selv ville have gjort i hver enkelt fase af processen og i tankerne gennemleve
alle de skuffelser og forhåbninger, der har ledsaget arbejdet. Dette er nok til at
vise, at studiet af videnskaben som proces er en langt mere subtil sag end studiet
af dens enkelte resultater.
Hvad der hidtil er sagt i dette afsnit vedrører fortrinsvis studiet af enkeltheder
i videnskabens historie - et enkelt værk, en enkelt forskers arbejde, en enkelt
videnskabelig idé. Mange videnskabshistorikere - og det sjældent de ringeste har fundet fuldstændigt afløb for deres virketrang i sådanne detailstudier. Vi har
kun grund til at være taknemmelige herfor, thi uden sådan solidt underbygget
viden om detailler er det umuligt at gå videre til det arbejde, der principielt må
være enhver historisk disciplins endemål - selve historieskrivningen. Her møder
vi igen et spil mellem to forskellige aspekter af det historiske arbejde - analysen
og syntesen. Analysen består i en undersøgelse af detailviden, syntesen i en
fremstilling der knytter disse detailler sammen i en egentlig historisk redegørelse
for hele udviklingen eller en speciel side af denne. Forholdet mellem disse to
aktiviteter er imidlertid ikke simpelt. Der er i hvert fald to forskellige problemer,
der her må tænkes igennem.
Det er ofte blevet hævdet, at den rent videnskabelige erkendelse er „kumula
tiv“ og simpelthen hober sig op i tidens løb, hvorimod historien må skrives om
for hver ny generation. Det første er kun rigtigt med modifikation, medens er
faringen tyder på, at det sidste stort set er korrekt. Også i de tilfælde, hvor der
intet nyt kildemateriale er blevet fremdraget, vil den ene generations arbejde
bevirke, at den følgende kan starte på et mere fuldstændigt grundlag. Derfor
findes der ikke nogen definitiv historisk sandhed, i hvert fald ikke når talen er
om sammenfattende fremstillinger. Thi medens det ikke er utænkeligt at detailler
kan analyseres på endegyldig måde - for eksempel kan en tekstudgave godt tæn
kes at være praktisk talt definitiv - vil de samlede fremstillinger uundgåeligt
være præget af omstændigheder, der bevirker at de kun får en foreløbig og rela
tiv værdi.
Dermed er imidlertid ikke sagt, at syntetiske historiske fremstillinger kan af
færdiges som uholdbare generaliseringer, som man lige så godt kunne være for
uden. Ganske vist vindes holdbare resultater formentlig kun i detaillen. Men
hvor relevante detaillerne er, vil til enhver tid afhænge af, hvorledes de kan ind
gå i et større mønster. Et sådant mønster er nødvendigt for at holde styr på
detaillerne og forhindre at den historiske fremstilling bliver en gold og uinteres
sant ophobning af enkelte kendsgerninger uden sammenhæng. Enhver historiker
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vil anvende et sådant mønster, i fuld bevidsthed om at hans efterfølgere meget
vel kan tænkes at vinde en ny indsigt ved at erstatte det med et andet. Viden
skabshistorien må anerkende at de to former for historisk virksomhed står i et
dialektisk forhold til hinanden: uden solidt etablerede detailler bliver syntesen
vilkårlig og uvederhæftig; men uden et mønster eller ordnende princip for syn
tesen får detaillerne ingen relevans og analysen kommer til at foregå i blinde. I
den aktuelle situation ser det ud, som om den analytiske side af sagen er den
mest påkrævede på de fleste af den historiske forsknings felter, der blev nævnt
ovenfor; men på den anden side er der tegn i sol og måne på, at kravet om et
syntetisk overblik over især den nyere videnskabs udvikling af mange føles mere
og mere påtrængende.
Når det drejer sig om at finde almene, ordnende principper for naturviden
skabelig historieskrivning, kan vi i dag skelne mellem to forskellige grundsyns
punkter, der betegnes som „intern“ og „ekstern“ historie. Den interne viden
skabshistorie lægger hovedvægten på naturvidenskabens, på matematikkens
„egen“ eller „indre“ udvikling. Den spørger om de „rent videnskabelige“ forud
sætninger for udviklingen ved at undersøge hvorledes videnskabens stade til eet
tidspunkt er betinget af de videnskabelige resultater, der er etablerede på et tid
ligere tidspunkt. Sådanne undersøgelser viser for eksempel, at Huygens’s teori
(1678) for den af Rasmus Bartholin opdagede dobbeltbrydning af lyset i visse
krystaller (1669) ikke havde været mulig uden Ole Rømers opdagelse af lysets
„tøven“ eller endelige hastighed (1676); eller at Newton’s teori for planeternes
bevægelse i Principia (1687) ikke havde været mulig uden Kepler’s empirisk
fastslåede tre love fra 1600-tallets begyndelse, der atter byggede på Tycho
Brahes tyveårige observationsvirksomhed på Hven i slutningen af 1500-tallet.
Tilhængere af den eksterne videnskabshistorie vil heroverfor hævde, at alt
dette er rigtigt nok, men alligevel et for snævert billede af videnskabens udvik
ling. Den sætter nok Rømers opdagelse af lysets tøven ind i en betydningsfuld
videnskabelig sammenhæng, men forklarer ikke hvorfor Rømer blev ansporet til
at studere netop dette problem og ikke et andet. De vil fremhæve, at drivkraften
bag en bestemt forskning ofte kommer fra områder, der ligger uden for viden
skaben selv og skal søges i mere almene forhold i det samfund, hvori forskerne
arbejder. Heri er der for så vidt intet nyt. Allerede i 1025 bemærkede den store
„arabiske“ lærde al-Birûnî, at religionen skabte helt forskellige problemer for
astronomerne indenfor henholdsvis Islam og kristenheden. Thi medens de
kristne, siger al-Bïrüm, beder med ansigtet vendt mod øst („for der lå Para
diset“), må muhammedanerne bede med ansigtet vendt mod Mecca. Kristne
astronomer er derfor kun stillet overfor den simple opgave at udpege de fire
verdenshjørner og orientere kirkerne i retningen øst-vest, medens muhammedan
ske astronomer må løse det langt vanskeligere problem at finde qibla’en, dvs.
retningen fra et vilkårligt sted på jorden til Mecca. Dette kræver store kund
skaber i geografi, geodæsi, astronomi og matematik - og det var netop de fag,
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Islam især bestræbte sig på at udvikle i den muhammedanske videnskabs glans
periode under Khaliferne i Baghdad.
Der kan nævnes mange andre eksempler på sådanne vekselvirkninger mellem
videnskaben og en eller anden faktor i samfundslivet i øvrigt. Kompassets ind
førelse som navigationsinstrument i middelalderen er således uden tvivl forud
sætningen for det tidligere omtalte „rent videnskabelige“ skrift om magnetismen
af Pierre de Maricourt. Og går vi videre til Ole Rømer, er der ingen tvivl om, at
hans opdagelse af lysets tøven - der er en af de vigtigste opdagelser i fysikkens
historie overhovedet - fremkaldtes af hans beskæftigelse med jupitermånernes
omløbstider; og videre at jupitersystemets forhold var på tapetet fordi det syntes
at frembyde en metode til at løse det vanskelige problem om at bestemme den
geografiske længde til søs, hvilket igen hænger sammen med de nye europæiske
stormagters imperialisme; denne gjorde det bydende nødvendigt at have sikre
metoder til navigation på kolonierne og fik regeringerne i både England og
Frankrig til at investere store summer i opførelsen af store statsobservatorier. På
denne måde vil en ekstern videnskabshistoriker altså i grunden se Rømers op
dagelse som et biprodukt af nye politisk-økonomiske tendenser i samfundet.
Der er ingen tvivl om, at sådanne betragtningsmåder er af stor interesse, såvel
når det drejer sig om at belyse naturvidenskabens bidrag til samfundsudviklingen,
som når talen er om at forklare hvorfor et videnskabeligt forskningsområde i en
given situation får myndighedernes særlige bevågenhed og støtte. Vanskeligheden
opstår blot i det øjeblik, en af parterne vil hævde, at netop deres foretrukne form
er den eneste legitime form for videnskabshistorie, og derfor forskanser sig i sin
egen lejr. De eksterne historikere kan forklare, hvorfor Rømer fik mulighed for
at arbejde på det område, der førte ham til opdagelsen af lysets hastighed; men
de kan ikke forklare, at dette tilsyneladende biprodukt var det store og varige
resultat af hans arbejde, medens jupitermånernes anvendelighed som naviga
tionsinstrument hurtigt viste sig at være en lygtemand. På den anden side har de
interne historikere sikkert i mange tilfælde overset de ydre forholds betydning
for den retning, forskningen til et givet tidspunkt har taget. Det forekommer mig
derfor, at de to synspunkter i virkeligheden supplerer hinanden uden at udelukke
hinanden. Derimod er jeg ikke i tvivl om, at den eksterne videnskabshistorie må
forudsætte den interne, idet jeg ikke kan se, hvorledes videnskabelige opdagelser
kan sættes ind i nogen samfundsmæssig sammenhæng, med mindre det er helt
klart, hvad de går ud på og hvilke muligheder der ligger i dem. Måske vil der
efterhånden opstå en vis arbejdsdeling, således at den interne og den eksterne
videnskabshistorie har hver sine dyrkere med baggrund i henholdsvis naturviden
skab og økonomisk-politisk historie, som så kan mødes i et samarbejde om at
opklare så mange aspekter af udviklingen som muligt. I denne forbindelse kan
man pege på teknikkens historie som et vigtigt bindeled, idet den eksterne histo
rie ifølge sagens natur fortrinsvis vil være interesseret i naturvidenskabernes an
vendelser, hvor sådanne findes.
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Endelig kan der være grund til at minde om, at der også kan anlægges eksterne
synspunkter på videnskabshistorien selv. Også her må enhver forsker være beredt
til at stille kritiske spørgsmål vedrørende den sociale eller politiske funktion,
hans egen virksomhed har i det samfund han lever i. Denne betragtning rejser
problemer, som det her vil føre for vidt at komme ind på. I stedet vil det være
rimeligt at slutte med at overveje videnskabshistoriens aktuelle betydning i det
snævrere udsnit af samfundet, der kan betegnes som den videnskabelige verden.
Hvorfor bestræbe sig på at analysere og beskrive naturvidenskabernes historiske
udvikling, når det dog er deres seneste, aktuelle fase, der driver denne udvikling
frem, såvel med hensyn til erkendelse som til praktiske anvendelser af denne?
Herpå er der givet mange forskellige svar i den tid, der er gået siden videnskabs
historien blev et regulært fag, der koster bevillinger, som på en eller anden måde
burde retfærdiggøres.
Nogle - og heriblandt en af fagets store pionerer George Sarton - slog sig til
tåls med en art symmetriargument: mennesket udfolder sine største evner inden
for videnskab, kunst og religion. Når nu både kunsthistorie og religionshistorie
er veletablerede discipliner, mangler der noget i den almene kulturhistorie, hvis
ikke denne også beskæftiger sig med videnskabens udvikling.
Andre har betragtet videnskabshistorien som et bidrag til hvad de kalder
„videnskabens selvforståelse“ - et begreb, hvis indhold jeg ikke rigtigt er klar
over. Der eksisterer jo ingen „videnskab“ der kan forstå sig selv - kun individu
elle videnskabsmænd og deres produkter; og medens erfaringen viser, at mange
forskere føler et behov for at kende deres fags historie og reflektere over den
vej, der førte frem til deres eget virkefelt, så viser erfaringen også, at mange
andre forskere fuldstændigt ignorerer deres fags historie uden af den grund at
blive dårligere videnskabsmænd. Man bliver næppe en bedre forsker af at kende
forskningens historie, ligesom man vel næppe bliver en bedre kunstner eller mere
religiøs af at kende henholdsvis kunstens eller religionernes historie.
Måske burde man derfor stoppe op her og ikke tillægge videnskabshistorien
nogen selvstændig betydning. I så fald reduceres den til en slags ornament til
glæde for den del af menneskeheden, for hvilken historien som sådan er noget
fundamentalt - og så iøvrigt trøste sig med, at dette er og formentlig vil blive
ved at være en talrig gruppe. Alligevel forekommer det mig, at der er lidt mere
at sige om spørgsmålet, bl. a. fordi videnskabshistorien jo ikke er den eneste
metavidenskab knyttet til naturvidenskaberne. Der var også videnskabsteorien
og videnskabssociologien. Blandt disse viser den første sig som en slags storfor
bruger af videnskabshistoriske resultater. Analysen af videnskabens principper
og metoder sker kun sjældent alene på grundlag af den helt moderne videnskab.
Den underbygges eller søges underbygget med historiske eksempler og analyser
af, hvorledes store forskere i fortiden har løst deres metodologiske problemer.
Dette betyder, at videnskabshistorien bliver leverandør af materiale til viden
skabsteorien. Dette er ingen ny situation, men der er grund til at fremhæve at
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det må være historikeren, der står inde for dette materiales pålidelighed, således
at videnskabsteoretikeren ikke kommer til at bygge på et uholdbart fundament.
Dette giver videnskabshistorien en ny rolle som kritikgrundlag for videnskabs
teorien, eller som det arsenal hvorfra der kan hentes våben til bekæmpelse af de
forsøg, der fra tid til anden gøres på at gøre videnskabsteorien til en normativ
disciplin, der påtager sig at fortælle videnskabsmændene, hvorledes de retteligt
bør gå frem i deres forskning.
Et eksempel på denne funktion kan hentes fra den hos talrige ældre tidligere
videnskabsteoretikere fremsatte anskuelse, at naturvidenskaben bygger og må
bygge på en induktiv metode, dvs. den indsamler fakta på må og få og uddrager
så naturlove af dem ved en eller anden matematisk behandling af materialet. Til
støtte herfor anførtes ofte et udsagn af Galilei, der lød: „Mål alt hvad der er
måleligt, og gør det måleligt, som endnu ikke er det“. Dette harmonerede smukt
med den metode, som Francis Bacon havde gjort sig til talsmand for i sine let
læste bøger om videnskabens fremme. Dette smukke historiske fundament
smuldrer imidlertid totalt, når man har gennemlæst de 21 bind af Galileis sam
lede værker uden at finde det omtalte udsagn, og når man herunder har opdaget
at Galilei selv som oftest benyttede en helt anden, hypotetisk-deduktiv metode,
der blandt andet betød, at man ikke skulle måle mere end højst nødvendigt.
Videnskabsteorien er da også senere kommet på bedre tanker, og går nu i al
mindelighed ud fra, at naturvidenskaben ingensinde har brugt rent induktive
metoder og aldrig er gået forudsætningsløst til værks. Dette lyder umiddelbart
langt mere plausibelt, men må naturligvis også gøres til genstand for en historisk
efterprøvning.
Man kunne nævne andre felter end videnskabsteorien, hvor videnskabens hi
storie er forudbestemt til at spille en rolle som kritisk fundament for præmisser,
der benyttes i en anden sammenhæng. Men lad dette være nok til at understrege,
at videnskabshistorien kan og bør spille en rolle udover sine egne enemærker,
når det drejer sig om at destruere forudfattede meninger om og dogmatiske hold
ninger til naturvidenskaben og dens mangeartede relationer til såvel det materi
elle som det intellektuelle liv i samfundet. Denne kritiske funktion af viden
skabshistorien gør den måske ikke til en grundvidenskab i egentlig forstand;
men den begrunder, at vi formentlig ikke har råd til at undvære den.
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Litteraturhenvisninger
I det følgende anføres en række værker om de eksakte videnskabers historie, der kan tjene
som vejledning for dem, der ønsker at kende mere til emnet. I listen er der ikke medtaget
skrifter om enkelte videnskabsmænd, idet det er let at finde frem til disse ved hjælp af
bibliotekernes biografiske kataloger. Litteratur af særlig lettilgængelig art, der kan benyttes
som en første indledning til et nærmere studium, er mærket med en * efter forfattemavnet.
- For fuldstændighedens skyld er der tilføjet ganske enkelte værker om de biologiske fags
og medicinens historie. Vi begynder med nogle få skrifter; om selve
Studiet af de eksakte videnskabers historie

G. *
:Sarton The Study of the History of Science, Cambridge, Mass., 1936, og The Study of
the History of Mathematics, Cambridge, Mass., 1936 (udgivet i eet bind New York, 1957).
Disse små skrifter af en af videnskabshistoriens pionerer i vort århundrede giver mange
gode råd og vink om, hvordan man kommer i gang med at studere faget, med gode
henvisninger til litteraturen op til 1935. En god indledning til fagets moderne proble
matik er
R. H. Stuewer (ed.): Historical and Philosophical Perspectives of Science, Minneapolis, 1970
(Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Bd. 5).
Heri findes bl. a.
E. McMullin: „The History and Philosophy of Science: A Taxonomy“, s. 12-67.
M. Hesse: „Hermeticism and Historiography: An Apology for the Internal History of
Science“, s. 134-162.
Her giver McMullin’s kapitel en meget klar analyse af bl. a. videnskaben som proces og
som resultat og de deraf følgende to aspekter af videnskabshistorien. Mary Hesse’s af
snit er en god indledning til debatten om intern og extern videnskabshistorie.
Biografiske og bibliografiske hjælpemidler

A. V. Howard
:
*
Chambers’s Dictionary of Scientists, London, 1951 og senere udg.
T. I. Williams
*
(ed.): A Biographical Dictionary of Scientists, London, 1969.
Dictionary of Scientific Biography, vol. 1-14, New York.
De to første af disse værker er korte, et-binds leksika over naturvidenskabsmænd fra
oldtiden til vore dage. Det tredie er et mere omfattende og ajourført værk, der i mange
år vil være videnskabshistoriens biografiske standardværk.
F. Russo: Bibliographie de l’histoire des sciences et des techniques, 2 éd., Paris, 1969.
Indeholder talrige henvisninger både til forskernes egne værker og til litteraturen om
dem og er den bedste korte bibliografi, der findes i øjeblikket.
G. Sarton: Introduction to the History of Science, I—III (5 Bd.) (til år 1400), Baltimore,
1927-48.
Et kæmpeværk, der for sin tid gav en næsten udtømmende, kritisk oversigt over hele
den videnskabelige og videnskabshistoriske litteratur vedrørende oldtid og middelalder.
For den senere periode har man intet tilsvarende værk, men kun en simpel fortegnelse
over forskernes egne publikationer i de mange bind af
J. C. Poggendorff: Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten
Wissenschaften, Leipzig, 1863 ff.
Den nyeste litteratur registreres løbende i
Bulletin Signalétique 522: Histoire des sciences et des techniques, Paris (Centre National de
la recherche scientifique)
der giver korte indholdsangivelser af både nye bøger og tidsskrifter.
Kildesamlinger

Chase and Archibald: The Rhind Mathematical Papyrus I—II, Oberlin, Ohio, 1927-29.
O. Neugebauer and R. D. Parker: Egyptian Astronomical Texts I-III, London, 1960.
O. Neugebauer and A. Sachs: Mathematical Cuneiform Texts, New Haven, 1945.
O. Neugebauer: Astronomical Cuneiform Texts I-III, London, 1955.
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Intet nok så grundigt studium af litteraturen om videnskabens historie kan erstatte ud
byttet og glæden ved at stifte bekendtskab med selve kilderne. De fire ovennævnte vær
ker er store, videnskabelige udgaver, der viser, hvorledes kilderne til den ægyptiske og
babyloniske matematik og astronomi ser ud. I det følgende anføres en række mere let
tilgængelige bøger, der bringer udvalgte kilder i engelsk oversættelse med mere eller
mindre fyldige indledninger og kommentarer. Læser man om en videnskabs historie, vil
udbyttet blive langt større om man også samtidig læser af denne videnskabs historie i en
sådan kildesamling.
M. R. Cohen and I. E. Drabkin: A Source Book in Greek Science, Cambridge, Mass., 1958.
I. Thomas: Greek Mathematical Works, 1-2, London, 1939-41.
E. Grant (ed.): A Source Book in Medieval Science, Cambridge, Mass., 1974.
D. J. Struik: A Source Book in Mathematics 1200-1800, Cambridge, Mass.
D. E. Smith: A Source Book in Mathematics 1—2, New York, 1959.
H. Shapley and H. E. Howarth: A Source Book in Astronomy, 1500-1900, New York, 1929.
H. Shapley: Source Book in Astronomy, 1900-1950, Cambridge, Mass., 1960.
W. F. Magie: A Source Book in Physics, New York, 1935.
H. M. Leicester and H. S. Klickstein: A Source Book in Chemistry, 1400-1900, Cambridge,
Mass., 1963.
H. M. Leicester: Source Book in Chemistry, 1900-1950, Cambridge, Mass., 1968.
Almene fremstillinger af videnskabshistorien

S. F. Mason
:
*
A History of the Sciences — Main Currents of Scientific Thought, London,
1953.
R. J. Forbes and E. I. Dijksterhuis
:
*
A History of Science and Technology, 1-2, London,
1963.
R. Taton (éd.): Histoire générale des sciences, I—III (4 Bd.), Paris 1957-64 (også engelsk
oversættelse).
Vor kulturarv
*
Bd. 1-6, København 1961-70
indeholder følgende videnskabshistoriske bidrag
Bd. 1, s. 163-214: „Oldtidens videnskab“ af Olaf Pedersen.
Bd. 2, s. 501-566: „Middelalderens tænkning og videnskab“ af Olaf Pedersen.
Bd. 3, s. 139-218: „Ideernes historie“ (i renaissancen) af Sten Lindroth.
Bd. 4, s. 185-262: „Videnskaben“ (i 1800-tallet) af Henrik Sandblad.
Bd. 5, s. 139-244: „Fra videnskabens verden“ (1900-tallet) af G. Aspelin, Mogens Pihl
og H. V. Brøndsted.
E. Lund, M. Pihl, I. Sløk
*:
De europæiske ideers historie, København, 1962.
J. D. Bernal
:
*
Science in History, London, 1954 (2. udg. 1957).
Disse fremstillinger dækker hver for sig alle videnskaber gennem hele den historiske tid.
De er gennemgående ret populære, men mere eller mindre udførlige. Artiklerne i Vor
Kulturarv indeholder et rigt illustrationsmateriale. Bernal’s bog giver en gennemført
marxistisk tolkning af videnskabshistorien.
Værker om flere fag i forskellige perioder

O. Neugebauer: The Exact Sciences in Antiquity, Copenhagen, 1951 (senere udg. New York,
1962).
Et standardværk, der oprindeligt er forelæsninger holdt ved Københavns Universitet,
især om matematik og astronomi i Ægypten og Babylon.
B. L. van der Waerden: Science Awakening, Groningen, 1965.
Supplerer Neugebauer’s bog, især hvad angår den græske periode.
O. Pedersen: Matematik og naturbeskrivelse i oldtiden, København, 1975.
Dækker ægyptisk, babylonisk og græsk matematik og astronomi, samt Platon’s og Aristoteles’s erkendelsesteori og videnskabsteori. De tre ovennævnte bøger forudsætter
nogle matematiske forkundskaber.
G. Sarton
:
*
A History of Science, I—II, Cambridge, Mass., 1952-59.
B. Farrington
:
*
Græsk naturvidenskab - Hvad den betyder for os, København, 1962.
Disse to værker kan læses uden særlige forkundskaber. Sarton’s to bind er de første
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dele af et meget grundigt og omfattende værk, der imidlertid ikke nåede længere end
til den græske periode. Farrington’s bog er en klassisk filologs forsøg på en marxistisk
tolkning af den videnskabelige udvikling i den græske oldtid.
O. Pedersen og M. Pihl
*:
Historisk Indledning til den klassiske Fysik, 1: De eksakte natur
videnskaber i oldtid og middelalder, København, 1963 (revideret udgave på engelsk: Early
Physics and Astronomy, London, 1974).
Bogen indeholder en kortfattet skildring af astronomiens, fysikkens og kemiens udvik
ling, efterfulgt af et leksikon over alle de videnskabsmænd, der er nævnt i teksten, samt
udførlige litteraturhenvisninger.
P. Duhem: Le système du monde, 1-10, Paris, 1913—1960.
Et standardværk, der især omhandler verdensbilledets udvikling, men også tager hensyn
til mekanik og fysik i oldtid og middelalder. Det er uundværligt for ethvert dybtgående
studium.
A. C. Crombie
:
*
Mediaeval and early modern science, 1-2, New York, 1959.
Den bedste korte fremstilling af middelalderens naturvidenskab i almindelighed.
H. Butterfield
:
*
Den naturvidenskabelige revolution — Den moderne videnskabs oprindelse
1300-1800, København, 1964.
Om den naturvidenskabelige renaissance under hensyntagen til nyere opfattelser af renaissanceproblemet.
H. T. Pledge
*:
Science since 1500, London, 1959.
Noget tør og skematisk, men indeholder et væld af nyttige årstal og facts.
A. Wolf
*:
History of Science, Technology and Philosophy, 1-2, London, 1935-39.
Omfattende, elementær fremstilling dækkende perioden 1500-1800.
Specielt om matematik

H. G. Zeuthen
:
*
Forelæsning over Mathematikens Historie, I—II (til circa 1700), Kjøbenhavn
1893-1903 (genoptrykt 1949).
På visse punkter forældet, men et banebrydende og åndfuldt værk af stor betydning for
den videnskabshistoriske tradition i Danmark.
M. Cantor: Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, I-IV, Leipzig, 1880-1908 (til om
kring år 1800). Nyoptrykt Stuttgart, 1965.
Eneste store og nogenlunde fuldstændige fremstilling af matematikkens historie op til
1799.
K. O. May: Bibliography and Research Manual of the History of Mathematics, Toronto,
1973.
Mest moderne og fuldstændige bibliografi.
D. J. Struik
*:
A Concise History of Mathematics, London, 1956.
C. B. Boyer: A History of Mathematics, New York, 1968.
Disse to et-binds værker egner sig som en første introduktion til matematikkens historie.
J. E. Hofmann: Geschichte der Mathematik, 1-3, Berlin, 1953-57 (Sammlung Göschen No
226,875,882).
Skrevet ud fra moderne synspunkter og under hensyntagen til den moderne forsknings
resultater, men meget kompakt og vanskelig at læse; gode litteraturhenvisninger.
P. La Cour
:
*
Historisk Matematik, København, 4. udg. 1942.
Dette meget populære danske værk er på afgørende punkter forældet.
W.W. Struve: Mathematischer Papyrus Moskau, Berlin, 1930 (Quellen und Studien, Bd. A 1).
En strengt videnskabelig analyse af en af hovedkilderne til den ægyptiske matematik.
O. Neugebauer: Vorgriechische Mathematik, Berlin, 1934.
Disse forelæsninger fra København blev optrykt uforandret i 1969, men kan stadigt
læses med udbytte som et af de mere avancerede værker om den førgræske matematik.
K. Vogel: Vorgriechische Mathematik: I Vorgeschichte und Aegypten, Hannover, 1958. 11 Babylonien, Hannover, 1959.
Disse to små bind giver en omfattende, men meget sammentrængt oversigt.
A. Aaboe
:
*
Episoder fra Matematikkens Historie, København, 1966.
Glimrende og pædagogisk vel tilrettelagt fremstilling, der egner sig til brug for eksempel
ved specialelæsningen i gymnasieskolen.
T. L. Heath: History of Greek Mathematics, 1-2, Oxford, 1921.
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Stadig den mest fuldstændige oversigt over den græske matematiks udvikling.
A. P. Youschkevich: Geschichte der Mathematik im Mittelalter, Leipzig, 1964.
Det bedste moderne værk om den middelalderlige matematik, også i de ikke-europæiske
kulturer.
J. L. Coolidge: A History of Geometrical Methods, Oxford, 1940.
C. Boyer: History of Analytic Geometry, New York, 1959.
C. Boyer: The Concepts of the Calculus, New York, 1939.
Disse tre værker behandler hver for sig en af matematikkens vigtige discipliner, men er
på visse punkter forældede.
M. Kline
:
*
Mathematics in Western Culture, London, 1954.
Et åndfuldt forsøg på at skildre matematikkens udvikling ud fra et kulturhistorisk syns
punkt.
Specielt om astronomi

A. Thom: Megalithic Sites in Britain, Oxford, 1967.
A. Thom: Megalith'.c Lunar Observatories, Oxford, 1971.
R. Müller
:
*
Der Himmel über dem Menschen der Steinzeit — Astronomie und Mathematik
in den Bauten der Megalithkulturen, Berlin-Heidelberg, 1970.
A. Thom’s to bøger præsenterer det forskningsmateriale, hvorpå hypotesen om en for
historisk astronomi i sten- og bronzealderens Europa bygger. Müller giver en letlæst,
sammenfattende oversigt over spørgsmålet.
S. Toulmin og J. Goodfield
:
*
Verdensbilledet - Astronomiens Idehistorie, København, 1964.
En populær og letfattelig skildring af verdensbilledets udvikling.
J. L. E. Dreyer
:
*
A History of Astronomy from Thales to Kepler, New York, 1953 (1. udg.
Cambridge, 1906).
A. Pannekoek: A History of Astronomy, London, 1961.
Disse to et-binds værker er gode introduktioner, især til den teoretiske astronomis histo
rie. Dreyer’s bog har på de fleste punkter bevaret sin værdi. Pannekoek fører historien
op til den moderne astronomis periode.
F. X. Kugler: Die babylonische Mondrechnung, Freiburg im Br., 1900.
Et pionerarbejde, der startede hele den videnskabelige udforskning af den førgræske
astronomi.
O. Neugebauer: A History of Ancient Mathematical Astronomy, I—III, Berlin-HeidelbergNew York, 1975.
Et meget omfattende og helt ajourført hovedværk, der er uundværligt for et grundigt
studium af den gamle astronomi, men kræver ret betydelige forudsætninger.
O. Pedersen: A Survey of the Almagest, Odense, 1974.
En analyse af oldtidens astronomiske hovedværk.
O. Pedersen
:
*
Middelalderens Verdensbillede, København, 1962.
Populære forelæsninger fra Radioens Søndagsuniversitet.
A. Koyré: From the Closed World to the Infinite Universe, New York, 1958.
En grundig undersøgelse af det moderne verdensbilledes udvikling i senmiddelalder og
renaissance.
A. Koyré: La révolution astronomique, Paris, 1961.
Om den teoretiske astronomis omvæltninger fra Copernicus til Kepler og Borelli.
J. B. Delambre: Histoire de l’astronomie, 1-6, Paris, 1817-1827.
P. Tannery: Recherches sur l’astronomie ancienne, Paris, 1893.
P. Tannery: Mémoires scientifiques, 1-17, Paris, 1912-51.
Disse værker er nærmere omtalt ovenfor side 6-7.
E. Zinner
:
*
Geschichte der Sternkunde, Berlin, 1931.
Meget kompetent og omfattende fremstilling, men med overdreven vægt på den „ger
manske“ indsats i astronomien.
J. A. Repsold: Zur Geschichte der astronomischen Messwerkzeuge, 1-2, Leipzig, 1908-14.
E. Zinner: Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11.-18. Jahrhunderts,
München, 1956.
To hovedværker om astronomiske instrumenter og deres historie, der i Repsold’s bog
føres op til slutningen af 1800-tallet.

27

F. Boll: Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das Wesen der Astrologie, Berlin,
1918.
E. Zinner
:
*
Sternglaube und Sternforschung, München, 1953.
To bøger om astrologien gennem tiderne, dens historiske betydning og dens forvandling
fra en pseudo-videnskab til ren overtro.
Specielt om fysik

P. La Cour og J. Appel
:
*
Historisk Fysik, Bd. 1-2, 2. udg. København, 1896-97, genoptrykt.
Der er ikke så mange gode fremstillinger af fysikkens som af matematikkens eller astro
nomiens historie. Det her nævnte værk er i Danmark blevet noget af en klassiker, der
stadigt kan læses med fornøjelse, selvom det ofte er upålideligt i detailler.
J. Jeans
:
*
The Growth of Physical Science, Cambridge, 1947.
Også et populært værk, der skildrer hele fysikkens udvikling i et enkelt bind, men rum
mer mange forkerte enkeltheder.
E. Mach: Die Mechanik in ihre Entwicklung, Leipzig, 1883 og talrige senere udgaver.
En anden klassiker om mekanikkens udvikling, skrevet ud fra et bestemt filosofisk syns
punkt, der i lang tid var ret dominerende blandt fysikere.
E. J. Dijksterhuis: The mechanization of the world picture, Oxford, 1961.
En stor og sober fremstilling af den mekaniske fysiks udvikling fra oldtiden til den klas
siske fysiks gennembrud af en af nutidens mest kompetente videnskabshistorikere.
I. B. Cohen
:
*
Fysikkens Gennembrud, København, 1962.
En ret populær og lettilgængelig bog om fysikken i 1600-tallet.
M. Jammer: Concepts of Space, Cambridge, Mass., 1954.
M. Jammer: Concepts of Force, Cambridge, Mass., 1957.
M. Jammer: Concepts of Mass, Cambridge, Mass., 1960.
Max Jammers tre bøger giver historiske fremstillinger af udviklingen af nogle af fysik
kens fundamentale begreber, præget af dyb indsigt og en elegant stil. Om nogle af fysik
kens vigtigste grene handler de følgende to værker.
E. Mach: Principles of Physical Optics, New York, New ed., s.d.
E. T. Whittaker: History of the Theories of Aether and Electricity, I-II, New ed., London
1951-53.
Mach’s bog om den fysiske optik svarer til hans oven for nævnte fremstilling af meka
nikkens udvikling, medens Whittakers bog om elektrodynamikken kræver større fysiske
og matematiske forudsætninger af læseren. Endelig anføres til sidst i dette afsnit nogle
bøger om den moderne fysiks historie. Ingen af dem er helt elementære.
A. D’Abro: The Rise of the New Physics, 1-2, New York, 1939, optrykt 1951.
En ret omfattende skildring af relativitetsteoriens og kvantefysikkens historie.
M. Jammer: The Conceptual Development of Quantum Mechanics, New York, 1966.
Fr. Hund: Geschichte der Quantentheorie, Mannheim, 1967.
Kvantemekanikkens historie af en af dens egne pionerer.
Specielt om kemi

J. R. Partington
:
*
A Short History of Chemistry, 2. ed., London, 1948.
J. R. Partington: A History of Chemistry, I-IV, London, 1961-70.
Partington’s Short History er den mest lettilgængelige korte fremstilling af hele kemiens
udvikling, medens hans store fire-binds værk giver en meget detailleret fremstilling.
Andre kortere værker af betydning er:
H. S. Klickstein: Outline of the History of Chemistry, St. Louis and New York, 1950,
der bl. a. indeholder en fortrinlig kronologisk oversigtstabel, samt
H. E. Fierz-David: Die Entwicklungsgeschichte der Chemie, Basel, 1945.
Om den nyere periode handler det meget kyndige værk
A. J. Ihde: The Development of Modern Chemistry, New York, 1964.
Til sidst anføres tre bøger om alkymien og dens forhold til den egentlige kemi:
F. Sherwood Taylor
:
*
The Alchemists, London, 1951.
E. J. Holmyard
:
*
Alchemy, London (Penguin) 1957.
J. Reid: Through Alchemy to Chemistry, London, 1957.
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Specielt om teknik

C. Singer, A. J. Holmyard, A. R. Hall (eds.): A History of Technology, I-V, Oxford, 195458.
Dette internationale samleværk omfatter hele teknikkens historie i alle dens aspekter
fra forhistorisk tid indtil i dag og er af meget høj forskningsmæssig standard.
H. Holst
*
(red.): Opfindelsernes Bog, Bd. 1-4, 4. udg. København, 1923-26.
Et populært dansk værk, der stadig kan studeres med udbytte, omend det hist og her er
forældet.
F. M. Feldhaus: Die Technik der Vorzeit, der geschichtlichen Zeit und der Naturvölker,
München, 1965.
En teknikhistorisk opslagsbog i form af et et-binds leksikon med talrige illustrationer.
F. Klemm
:
*
Technik. Eine Geschichte Ihrer Probleme, München, 1954.
R. J. Forbes
:
*
Man the Maker. A history of technology and engineering, New York, 1950.
To ret korte, og let læselige fremstillinger.
K. O. B. Jørgensen
:
*
De store opfindelser, København, 1965.
Populære forelæsninger fra Radioens Søndagsuniversitet.
F. M. Feldhaus
:
*
Die Maschine im Leben der Völker. Ein Überblick von der Urzeit bis zur
Renaissance, Basel, 1954.
E. P. Usher
:
*
History of Mechanical Inventions, New York, 1929.
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oldtid, København, 1963.
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Et grundlæggende værk om en vigtig side af antikkens og middelalderens teknik.
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S. Lilley: Men, machines and history: the story of tools and machines in relation to social
problems, London, 1968.
Interessant analyse ud fra et marxistisk grundsynspunkt.
F. R. J. Jervis: The evolution of modern industry, London, 1963.
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Ikke en egentlig kildesamling, men en almen indisk matematikhistorie med en række
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Grundvidenskaben i dag er navnet på en foredragsrække, Det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskab begyndte i efteråret 1976. Formålet er at
bidrage til en større forståelse af den forskning, der ikke direkte stiler mod
praktisk anvendelse, men mod forøget indsigt i sammenhængen i verden.
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videre beskæftigelse med de behandlede fag og emner. Hertil hjælper også
omfattende litteraturhenvisninger.
Behandlingen af de enkelte naturvidenskabelige og humanistiske viden
skabsgrene sigter mod at give et indtryk af forskningens udvikling i den
sidste menneskealder. Det drejer sig ikke alene om metoder og resultater;
også spørgsmålet om grundforskningens praktiske betydning og de farer,
den kan rumme, berøres. I det første hæfte drøftes den grundvidenskabelige
forskning som helhed samt dens samfundsmæssige rolle.
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P. Nørregaard Rasmussen

ØKONOMISK VÆKST
A. Indledning
1. Når man skal søge at give et samlet udtryk for et lands produktion, der jo
består i varer og tjenester, må man på en eller anden måde sammenveje mursten,
synåle, undervisning osv. Det er nærliggende at bruge priserne på de forskellige
produkter og ydelser. Dette bliver til det såkaldte bruttonationalprodukt, evt.
nettonationalprodukt, hvis man trækker sliddet på realkapitalen - maskiner,
bygninger, transportanlæg m. v. - fra. Man vil da finde, at bruttonationalpro
duktet - i det følgende forkortet til BNP - f. eks. i 1976 var af størrelsesordenen
260 mia. kr. eller godt 50.000 kr. pr. dansker. Regner man netto, og tager man
dels hensyn til, at en del af denne produktionsværdi er så at sige „kunstigt“ for
øget i kraft af indirekte skatter og dels hensyn til, at en del af produktionsvær
dien skal afleveres til udlandet som betaling for renter af vor gæld til udlandet,
så må man ned på godt 180 mia. kr. Dette er den såkaldte nettonationalindkomst, som altså er 36.000 kr. pr. indbygger.
Sådanne tal siger næppe mange noget. De må på en eller anden måde sættes
i relief. Det kan ske på mange måder. Man kan se på produktionens sammen
sætning, dvs. fordele på erhverv eller fordele på godernes karakter. Hvor stor
en del er f. eks. forbrugsgoder? Eller man kan undersøge, hvorledes den ind
komst, som skabes ved produktionen, fordeler sig på forskellige grupper i sam
fundet. Man kan også forsøge at sammenligne med andre lande. Og endelig kan
man se på produktionens udvikling over tiden. Det er dette sidste synspunkt, som
her skal anlægges.
B. Danmark efter krigen
2. Lad os begynde med at se på udviklingen her i landet fra 1950-75. Tabel 1
kan her danne udgangspunktet.
Man løber naturligvis straks ind i vanskelige problemer. Som det ses, er vær
dien af produktionen målt ved BNP næsten 10-doblet på de 25 år, dvs. en gen
nemsnitlig årlig stigning på tæt ved 10 pct. Men man vil naturligvis straks sige,
at dette er ikke noget reelt, fordi priserne er steget. Piller man dette fra ved at
regne i faste priser - prisstigningen har været ca. 6 pct. om året - ses det, at der
dog er tilbage en stigning på op mod 150 pct. Så meget skulle den producerede
mængde af varer og tjenester altså være vokset. Dette svarer til en årlig vækst-
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Tabel 1

Samlet befolkning, tusinde..........
BNP, mia. kr., løbende priser . . .
Index ........................................
Prisudvikling. Index....................
BNP, 1955-priser. Index............
BNP pr. indbygger, faste priser.
Index ........................................

1950

1955

1960

1965

1970

1975

.. 4271
23
. . 100
. . 100
. . 100

4439
32
135
122
110

4581
44
192
139
137

4758
76
329
187
176

4929
128
553
254
217

5060
227
982
406
241

106

128

158

188

203

..

100

Kilde: Danmarks Statistik og Poul Buch-Hansen, Vækst og konjunkturer, 1977. (Samfunds
litteratur).

rate på ca. 316 pct. Vi er samtidig blevet flere om at producere, idet befolknin
gen (og i øvrigt også arbejdsstyrken) er vokset med små 20 pct. Dette kan man
naturligvis tage hensyn til ved ikke alene at måle BNP i faste priser, men tillige
måle pr. indbygger. Hermed får man en fordeling på de 25 år, dvs. en gennem
snitlig vækstrate på meget tæt ved 3 pct., jfr. tabel 1.
Dette er virkelig en enestående vækst. Man kan jo blive svimmel ved at tænke
på, at om dette fortsætter, skulle vi altså nå en ny fordobling ved næste århun
dredskifte. Når vi måske ikke har følt det helt på denne måde, hænger det jo
nok sammen med, at det er kommet så stille og roligt. Ét er at blive f. eks. 3 pct.
rigere pr. år i en 25-årig periode, et andet er at få fordoblet sin indtægt fra én
dag til en anden. Det gælder i øvrigt, at det private forbrug er vokset noget lang
sommere, samt at offentligt forbrug som bekendt har vist en meget stærkere
vækst.
Der males her lidt bredt, og det hører med til billedet, at væksten har ikke
været helt jævn. Målt pr. indbygger steg BNP kun med godt en snes procent i
50’erne mod det dobbelte i 60’erne, efterfulgt af tilløb til stagnation i de seneste
år - fra 1973 til 1975 var der slet ingen stigning. Vi har med andre ord sakset
os frem omkring de nævnte 3 pct. - På samme måde har inflationstakten varieret
ganske stærkt. I 50’emes begyndelse kom man helt op på 8-9 pct. mod 1-2 pct.
i andre år. I 60’erne lå man i intet år under 5 pct. Og i 70’erne har vi et enkelt
år (1974) været helt oppe på 13 pct.1
C. De vestlige lande efter krigen
3. Den økonomiske vækst efter krigen i Danmark genfindes i forstærket eller
afsvækket form i andre lande i den vestlige verden. Men særlig i forstærket form;
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thi den gennemsnitlige vækstprocent for de vigtigste OECD-lande lå 1950-75 i
overkanten af 4 pct. pr. år. Beregnet pr. indbygger bliver tallet ca. 314 pct., men
med betydelige variationer mellem lande og for de enkelte år. Stort set var det
især i 50’erne, de andre lande havde en stærkere vækst end Danmark. I 60’erne
lignede vi mere de øvrige. Og det samme gælder i 70’erne. Fra 1974 til 1975
faldt den danske produktion med knap 114 pct., hvilket er nogenlunde OECDlandenes gennemsnit. År-til-år-stigningeme for alle lande under ét og for ud
valgte lande er vist i fig. 1. Som man ser er der meget betydelige forskelle - med
Japan og United Kingdom som ekstremer.
Fig. 2 supplerer billedet fra fig. 1 ved at vise de årlige vækstrater. Som man
ser er der meget store variationer fra år til år.
Det er naturligvis ikke tilfældigt, at vækstprocessen gentages i flere lande sam
tidig, således som både fig. 1 og fig. 2 viser. En vækst i land A betyder under
nogenlunde frie handelsforbindelser - som man fik etableret i løbet af 50’erne at landets import fra land B vokser. Og dette er et vækstincitament for B med
deraf følgende stigning i A’s eksport til B. Man trækker hinanden op ved hårene!
Hertil kommer, at tekniske fremskridt med deraf følgende produktionsstigninger
spredes fra land til land. Hele verden er bundet sammen i et netværk, som ikke
overalt er lige tæt, men som dog er meget tættere end nogen sinde før i vor
verdens historie.
Men det er heller ikke tilfældigt, at vækstens tempo varierer. Hvert land har
sin egen historie og sine egne betingelser. Det må give variationer. Et enkelt
eksempel: UK kom først i industrialiseringsprocessen - med en start tilbage i
det 18. århundrede. Nu betyder enhver industrialisering, at man tapper land
bruget for arbejdskraft. Men den mulighed havde UK ikke efter 2. verdenskrig.
Da var landbruget for længst tappet. Heraf fulgte, at de muligheder for produk
tionsstigning i byerhvervene, som i Japan, Italien, Frankrig m. fl. lande (her
under Danmark) kunne bygge på afvandring fra landbruget, ikke fandtes i UK.
(Dette er naturligvis kun én side af et stort, kompliceret billede).

D. Hundrede år tilbage
4. Ovenfor er givet et hastigt rids af udviklingen efter den 2. verdenskrig. Men
økonomisk vækst er på ingen måde begrænset til denne periode. Går vi længere
tilbage, bliver vor viden straks mere spredt - og selv for efterkrigsårene er data
materialet på mange måder kritisabelt, et problem som dog ikke her vil blive
drøftet.
Historiens gang fortæller om rigers opståen og nedgang. Det ville være spæn
dende, om disse lange opgange og nedture kunne beskrives ved tal som de oven-
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Fig. 1
Den økonomiske vækst (målt ved BNP i faste priser)
i OECD-landene efter krigen
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Fig. 2
Årlige vækstrater efter krigen
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for refererede. Men vi mangler solidt materiale, et datagrundlag, for noget så
dant. Og hertil kommer, at de moderne nationalregnskaber, som har været ud
gangspunktet ovenfor, måske ikke er den helt relevante referenceramme for en
beskrivelse af f. eks. Romerriget eller middelaldersamfundet, som i struktur for at bruge et ord, som kan dække meget - var så vidt forskelligt fra vore dages
avancerede (i økonomisk, incl. teknisk, forstand) vestlige samfund.
Det er jo en almindelig opfattelse, at frem til det moderne, industrialiserede
samfund kunne man i perioder have kraftig økonomisk vækst, som f. eks. den
der fulgte efter (samtidig med? - var en forudsætning for?) opdagelserne i slut
ningen af det 16. århundrede. Og langt tidligere må man forestille sig, at en øko
nomisk vækst har været resultatet af samfundenes langsommelige ændringer,
f. eks. fra samlere og jægere til agerdyrkere.
Men det er også en ret så udbredt opfattelse, at disse vigtige ændringer og de
forøgede produktionsmuligheder i et ganske væsentligt omfang blev „spist op“
af befolkningsforøgelsen. Den engelske økonom Malthus formulerede herom en
barsk lov, hvorefter produktionsstigning og befolkningsstigning holder hinanden
i ave på en sådan måde, at man på langt sigt netop overlever.
Herom er meget at sige. Det er jo ikke sikkert, at årsagskæden går fra pro
duktionsstigning til befolkningsstigning. Det kan gå den anden vej. Et befolk
ningspres fører til produktionsstigning. Hvorom alting er, alle synes at erkende,
at med industrialismen som en virkelig magtfaktor sker der noget afgørende nyt:
Produktionsmulighederne vokser ikke med, så at sige, et ryk, som da man be
gyndte at dyrke land eller opdagede Indien. Produktionsmulighederne bliver nu
stadigt, langsomt men sikkert, voksende. Teknologiske fremskridt bliver til dag
ligdag, og en til nu fortsat proces fremtvinger en økonomisk vækst. Dette vil
blive nærmere diskuteret nedenfor, når vi skal se på vækstens årsager. Men her
er det vigtigt at bemærke, at Malthus bliver åbenbart sat ud af spillet (hvis han
altså nogen sinde rigtig har været der). Befolkningsudviklingen bliver efterhån
den, som vi så godt kender det fra Vesten i dag, ikke bestemt af økonomiske
forhold — men af noget andet, som ligger uden for dette emne.
Postulatet er således her, at set med en økonoms øjne sker der noget afgø
rende og noget helt nyt med industrialismens gennembrud. Men det bør nok
ikke forties, at renæssancen gik forud. Med et flot slagord taler man jo her om,
at mennesket blev frigjort. Frigørelsen var og blev måske nok så som så. Men
kan man påstå, den blev i højere grad mulig. Det gælder i hvert fald frigørelsen
fra fattigdommens - det absolutte eksistensminimums - tyranni.
5. Hvorom alting er: Så vidt vi overhovedet ved, har ethvert land oplevet en
økonomisk vækst fra den tid, hvor industrialismen brød igennem i landet. Der
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har vist sig store variationer, opgange er blevet fulgt af nedgange. I agrarsam
fundet var høstens størrelse afgørende. I industrisamfundet blev naturens luner
mindre afgørende. Til gengæld fik man konjunkturbevægelserne, som, på godt
og ondt - og meget kort fortalt -, var en følge af den måde, man nu indrettede
sig på med adskilte køber- og sælgerbeslutninger. Men hen over disse svingnin
ger fortsatte væksten stædigt. Vi blev stadig rigere.
Det begyndte som bekendt i UK i 2. halvdel af det 18. århundrede og spredte
sig i det 19. århundrede til Frankrig og Tyskland og videre mod provinserne.
Danmark hægtede sig på i 2. halvdel af sidste århundrede og havde det held, at
vi i vor udenrigshandel passede som hånd i handske til at være en engelsk pro
vins, der producerede dens fødevarer og kunne importere dens industrivarer.
Naturligvis er dette en lang historie, som fortælles alt for kort. Men lad det
være i denne sammenhæng. Lad tallene - alle ufuldkommenheder (og her er
mange) til trods - fortælle om en længere periode.
Og tallene giver et temmelig klart billede.
Tabel 2 giver vækstrater for de sidste godt hundrede år. Som det ses, er der
gennemført en periodeopdeling svarende til ganske karakteristiske forskelle. Op
til den 1. verdenskrig finder man en - i øvrigt af konjunkturnedgange påvirket
- vækst på 2Vi pct. om året, hvilket svarer til en fordobling på 25-30 år. Pris
stigninger var i samme periode gennemsnitligt af størrelsesordenen Vi pct. årligt.
Så følger krigs- og mellemkrigsår, hvor der dog er tale om en vækst på alt i alt
små 2 pct. Perioden 1950-70 adskiller sig markant fra de øvrige år ved den helt
usædvanlig kraftige vækst: små 5 pct.,2 eller en fordobling på ca. 15 år. Som det
Tabel 2

Årlige vækstrater og arbejdsløshedsprocenter for 16 OECD-lande
BNP

1870-1913 ..................
1913-50 ......................
1950-70 ......................
1970-76 ......................

............
............
............
............

2.5
1.9
4.9
3.0

BNP/
indbygger

Eksport i
mængde

Arbejds
løshed3

1.5
1.1
3.8
2.4

3.7
1.1
8.6
6.0

5.7
7.3b
3.1
3.3

a) Antal arbejdsløse som procent af den samlede arbejdsstyrke.
b) 1920-38.
Kilde: A. Maddison, „Phases of Capitalist Development“, Banca Nationale del Lavoro,
Quarterly Review, June 1977. Alle tal er simple, dvs. uvejede, gennemsnit af tallene
for de enkelte lande.
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Fig. 3
Indeks for bruttofaktorindkomsten i Danmark 1818-1975

Kilde: Søren Gammelgaard m. fl., Den samfundsøkonomiske udviklingsproces, National
økonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus, 1977.

10

ses, er dette historisk uhørt. Derefter kommer (den forløbne del af) 70’eme. Det
kan se ud, som om vi her er nået ned på et klart lavere niveau, selv om det må
ske kan overraske, at vi dog har ligget klart bedre end før den 1. verdenskrig.
Det er imidlertid endnu for tidligt endeligt at fastslå, at udviklingen bryder om
kring 1970. For at fuldende billedet kan tilføjes, at prisstigningerne i 70’erne
sneg sig op mod 10 pct. årligt - mod små 4 pct. i perioden 1950-70.
Tabel 2 kan suppleres af fig. 3, som viser bruttofaktorindkomstens udvikling
i Danmark gennem 150 år. I figuren er der gengivet beregninger i såvel løbende
som faste priser - tillige med et prisindeks. Man må hæfte sig ved, at BNP i
faste priser stort set er vokset efter en ret linie. Da der imidlertid er brugt loga
ritmen til tallene, betyder dette en exponentiel udvikling. Med andre ord: Man
kan forsvare at påstå, at i det store og hele har vi over en længere årrække haft
en gennemsnitlig konstant vækst - her på 2-3 pct.
I tabel 2 er tillige medtaget de 16 landes vækstrater for eksporten (regnet i
faste priser). Disse tal illustrerer ganske godt, hvad blev anført ovenfor: Vækst
og stigende udenrigshandel går hånd i hånd i en blandet (og kompliceret) årsag
- virkning - sammenhæng. Det samme forhold belyses af fig. 4, som viser sam
menhængen mellem verdens industriproduktion og eksport af industrivarer. Men
figuren kunne tillige tyde på, at denne sammenhæng er tættere efter den 2. ver
denskrig, jfr. at punkterne her samler sig mere omkring den indtegnede trend.
Og tillige er sammenhængen her stejlere.
En engelsk økonom - Marshall — formulerede for et par menneskealdre siden
disse sammenhænge ved at sige: „Export is an engine of growth“. Og det er så
sandt, som det er sagt, ikke mindst for små lande.

E. De ikke-vestlige lande
6. Den overvejende del af verdens samlede produktion finder sted i den gruppe
af lande, som har været betragtet ovenfor. Men verden er jo på godt og ondt
opdelt i de vestlige, industrialiserede lande, de socialistiske lande (dvs. Øst
europa, incl. Sovjet), udviklingslandene i Sydamerika, Afrika og Mellemøsten
og Asien. Man kunne fristes til at føje Kina på som en fjerde part. Om Kina
ved vi ikke så forfærdelig meget. Det er under alle omstændigheder et kontinent
i sig selv, som vanskeligt lader sig sammenligne med noget andet. Alene af den
grund - samt fordi emnet er så stort - skal der ikke siges noget om Kina.
Om de østlige lande tillader pladsen heller ikke meget. Det er en blandet
gruppe, hvoriblandt findes adskillige, som i industrialiseringsniveau og også i
levestandard let tåler sammenligning med vestlige lande. Eksempler er Østtysk
land og Czekoslovakiet. Andre er længere tilbage - som Bulgarien. Men at fler11

Fig. 4
Verdens industrieksport og -produktion (log),
1876-80 til 1926-30 og 1948 til 1966

Note: De to angivne trend-linjer findes ikke i kilden, men er her lagt ind ved simpel grafisk
interpolation. De enkelte punkter refererer sig til 5-årsperioder op til 1926-30 og
derefter årlige tal.
Kilde: OECD, The Growth of Output 1960-1980, Paris 1970.
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tallet gennemløber en vækstproces er hævet over enhver tvivl. Konkrete sam
menligninger med Vesten er vanskelige, omend i begrænset omfang mulige. Det
er imidlertid et helt kapitel - for ikke at sige bøger - for sig og kan i denne sam
menhæng ikke tages op.
7. Tilbage står hvad man almindeligvis betragter som udviklingslandene. Om
denne gruppe er der straks det at bemærke, at den er så heterogen, at man viger
tilbage for at tale generelt. Det er så temmelig meningsløst at slå Bangladesh
eller Øvre Volta sammen med lande som Persien eller Brasilien. Der er her for
skelle, som gør forskellene mellem OECD-landene til noget småt. Når den offi
cielle statistik således fortæller, at BNP pr. indbygger fra 1960-73 voksede med
små 4 pct. i OECD-landene og med små 3 pct. i udviklingslandene, så må det
første tal tages med et korn salt, det sidste med mere end det. De 3 pct. dækker
over vidt forskellige ting, hvortil kommer, at man kan vise, at der er systematisk
virkende skævheder i tallene, som tenderer mod at undervurdere forskellene i
vækstraterne - de 3 ctr. de 4 pct.
Det kan tilføjes, at forsøger man at måle forskellene i produktionens niveau
(= realindkomsten) mellem de to grupper løber man ind i lige så store, ja for
mentlig større vanskeligheder (hvis en sammenligning af fejlgrænserne på vækst
raterne med fejlene på (f. eks.) $-indkomsterne pr. indbygger overhovedet er
mulig). Der svirrer en masse tal rundt, som fortæller, at i Indien er indkomsten
pr. indbygger kun et par procent af det amerikanske gennemsnit. Men man skal
nok tage mange forbehold mod sådanne tal. Nyere beregninger sætter de nævnte
2 pct. op til 7 pct., hvilket naturligvis er en kolossal korrektion - den meget store
forskel helt ufortalt.
Såfremt man accepterer, at summariske tal for udviklingslandenes situation
ikke forsvarligt kan gives, må man også acceptere, at man ikke kan give en
generel beskrivelse af disse landes muligheder for at runde det hjørne - som ikke
er et hjørne, men et blødt sving - der hedder industrialisering og selvforstær
kende vækst. Mange af de sydamerikanske og mellemøstlige lande er jo godt på
vej - andre lande, som i Afrika eller Østasien, har langt igen.
Det er ganske åbenbart, at rammerne for denne fremstilling ville blive sprængt,
såfremt der med det ovenfor givne udgangspunkt - at generelle talemåder er så
temmelig meningsløse - skulle gives en systematisk beskrivelse af de enkelte lan
des eller regioners situation. Emnet og problemerne må slet og ret springes over
i denne sammenhæng.
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F. Hvad kan forklare økonomisk vækst?
8. Det er stort set først i efterkrigsårene, man har fået et statistisk materiale, som
det ovenfor benyttede, og som kan belyse den økonomiske vækst. Med ret få,
hæderlige undtagelser - hvoriblandt Karl Marx - er det også først i efterkrigs
årene den økonomiske teori om vækstprocessen mere systematisk er blevet ud
viklet. Nu er det jo sådan, at af gode grunde vil økonomers teoretiske interesse
felter meget ofte være bestemt af, hvad der måtte være øjeblikkets brændende
økonomisk-politiske problemer. Man kan imidlertid let finde sådanne problemer
i efterkrigsårene, som kan forklare, at vækstteorien blev udviklet. For det første
kan man henvise til den kolde krig i 40’erne og 50’eme, som bl. a. blev udkæm
pet ved, at man slog hinanden oven i hovedet med vækstprocenter for dermed
at overbevise sig selv og modstanderen om, at ens eget system måtte være det
bedste. I den situation ligger det snublende nær, at grave ned bag procenterne
og spørge, hvorfor de nu netop var sådan og sådan.
Ikke mindre vigtigt var det vel - for det andet — at interessen for udviklings
landenes problemer blev akut. Disse problemer kan jo let formuleres som spørgs
målet om, hvorfor så mange udviklingslande stagnerer, og hvad man kan gøre
for at forøge deres økonomiske vækst.
Og den teoretiske interesse blev som sagt også inspireret og forstærket af, at
man samtidig fik et empirisk materiale i hænde.
Ofte - men ikke altid - tager teorien udgangspunkt i en såkaldt produktions
funktion, som i al sin enkelthed siger:

Produktion (Y) afhænger af og er et resultat af indsatsen af realkapital (K)
og arbejdskraft (L), eller i symboler Y = F (K, L).
Det er naturligvis meget afgørende, hvorledes denne sammenhæng er. Vil f. eks.
en 10 pct. forøgelse i realkapitalmængden og en 10 pct. forøgelse af den ind
satte arbejdsmængde give en produktionsstigning, som er mere end 10 pct., lig
10 pct. eller mindre end 10 pct.? Lad dette vigtige spørgsmål hvile et øjeblik.
Under alle omstændigheder må det gælde, at hvis indsatsen af realkapital og
af arbejdskraft øges, vil produktionen øges.
Lad os først se på arbejdskraften (L). De klassiske økonomer i England i be
gyndelsen af sidste århundrede var ikke i tvivl om, at mængden af arbejdskraft
på langt sigt var bestemt af reallønnen. Ved en stigning i reallønnen faldt døde
ligheden, og mere arbejdskraft blev tilført markedet - og omvendt. I en lidt
vulgær formulering er dette, hvad Malthus prædikede. Denne teori er omstridt.
Men hvorom alting er, så taler meget for, at i vore velfærdssamfund er det i
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hvert fald andre mere komplicerede mekanismer, som virker. Det er i hvert fald
ikke helt uberettiget, når økonomer i dag skubber problemet fra sig med argu
mentet, at i et industrialiseret samfund af vor type er det næppe sådanne snævre,
for ikke at sige primitive, økonomiske mekanismer, som forklarer befolknings
udviklingen. Et er imidlertid befolkningsudviklingen, et andet udbuddet af ar
bejdskraft. Ændringer i udbuddet af arbejdskraft er stadig økonomernes bold
gade.
Dette gælder også den anden produktionsfaktor: realkapitalen. For at produ
cere realkapital må der være produktionsressourcer, som ikke beslaglægges til
produktion af forbrugsvarer. Men dette må på sin side være betinget af, at der
er en opsparing. Thi al produktion modsvares af indkomst. Hvis hele indkomsten
blev forbrugt, måtte al produktion således bestå af forbrugsgoder.
Heraf følger nu, at en vigtig side af hele spørgsmålet bliver samfundets op
sparingsadfærd. En større opsparing muliggør en større produktion af realkapi
tal, som indsat i produktionen vil muliggøre en større samlet produktion. Men
heraf ses også, at udover opsparingsadfærden må den nævnte produktionsfunk
tions egenskaber blive en vigtig ingrediens i teorien om økonomisk vækst.
Man kunne gøre det hele meget enkelt ved et øjeblik at forudsætte, at pro
duktionens størrelse (Y) var bestemt alene af mængden af realkapital (K) og
tilmed forudsatte, at der var tale om en proportionalitet. Man kunne da i fig. 5
aflæse produktionen, når man kender kapitalen. Er K = Ko bliver Y = Yo. Hvis
der nu ud af en indkomst i periode 0 på Yo i næste periode bliver sparet et beløb,
og hvis dette betyder en investering i fast realkapital af samme størrelse, så får
vi i periode 1 et kapitalapparat på Kb hvor Ki - Ko — s • Yo — Si. Men med
K = Ki får vi Y — Yi og en opsparing i næste periode på S2, som igen skal
lægges til K. Vi får da K = Kg, Y — Y2, der i næste periode giver S = S3 og
K = K3 med hertil hørende Y = Y3 - osv. Man kan næsten se væksten på fi
guren.
Processen ses at blive følgende: Der spares ud af indkomst, hvorved man kan
anvende en del af den produktive kapacitet til produktion af kapitalgoder, hvor
ved kapitalapparatet forøges - med det resultat, at man kan producere mere.
Det betyder på sin side større indkomst med den følge, at man kan spare mere,
forøge produktion af kapitalgoder med det deraf følgende større kapitalapparat,
yderligere producere mere, osv., osv. i en stadig vækst.
Det anførte er en vækstteori. Men det er en uhyre forenklet teori. Mere raffi
nerede teorier er tilgængelige - og anvendes.
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Fig. 5

S^Y; Y*øK;/(^
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G. Tekniske fremskridt
9. Hvis der samtidig er en stigning i arbejdsstyrken vil dette naturligvis hjælpe
til. Thi arbejdsstyrkens størrelse er jo generelt — i modsætning til forudsætnin
gerne i relation til fig. 5 - medbestemmende for produktionens størrelse. (Det
blev ovenfor udtrykt ved at skrive Y = F (K, L)). Men man må da forudsætte,
at tilvæksten til arbejdsstyrken faktisk inddrages i produktionen, hvilket jo ikke
behøver at gælde på kort sigt, som vi så trist kan konstatere i dagens Danmark.
Hertil kommer, at en større arbejdsstyrke også betyder flere munde at mætte.
Såfremt den ovenfor nævnte produktionsfunktion er således beskaffet, at en
10 pct. stigning i både realkapital (K) og arbejdskraft (L) netop giver en 10 pct.’s
stigning i produktion, så vil det ses, at vi kan nok få en stigning i samlet pro
duktion, men ikke i produktionen pr. beskæftiget. For at opnå en stigning i pro
duktionen pr. beskæftiget skal vore sammenhæng være sådan, at 10 pct. mere
realkapital og arbejdskraft giver mere end 10 pct.’s produktionsstigning. Pro
duktionsfunktionen skal lægge guldæg. Og det tyder tallene ovenfor på, at den
kan. Hvordan?
Dette er naturligvis muligt på grund af tekniske fremskridt, som gør real
kapitalen mere produktiv, og på grund af stadige forbedringer i arbejdskraftens
kvalitet, forstået som den produktive evne. Det er først og fremmest i kraft af
bedre maskiner, bedre organisation og bedre uddannelse, at vi får stigninger i
produktionen pr. mand.
En sådan konklusion kan ikke overraske. Vi behøver jo blot at se os om for
at erkende, hvilken enorm løftestang for menneskeligheden, de tekniske frem
skridt har været og er. Det kan være nok så svært at kvantificere dette, men
betydningen er åbenbar. (En amerikansk undersøgelse mener at kunne fastslå,
at mellem 80 og 90 pct. af produktionsstigningen pr. arbejdstime i USA i perio
den 1909-49 kan henføres til tekniske fremskridt).
Efter dette er det altså ikke så meget, fordi vi har flere maskiner m. v., altså
mere realkapital, til vor rådighed, men det er kvaliteten af disse samt af arbejds
kraften, som er afgørende. Man må dog straks tilføje, at man kan ikke heraf
slutte, at så er det ikke så væsentligt at have en høj investering og dermed hurtig
udbygning af realkapitalmængden. Forholdet er jo det, at det først og fremmest
er gennem investeringer,, man bliver i stand til at „pløje“ ny teknik ind i pro
duktionen. Ny viden kan derfor hurtigere blive udnyttet, hvis investeringerne er
store, og hvis arbejdsstyrken vokser hurtigt. Forudsætningen for det sidste er, at
de nye arbejdere har en bedre uddannelse. Naturligvis er det også tænkeligt at
forbedre kvaliteten hos alle de, der allerede er inde i produktionen. Efteruddan
nelse er her et nøgleord, som har sin analogi til et teknisk fremskridt, som også
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kan komme allerede produceret realkapital til gode. (Eksempel: Bedre smøre
olie!).

H. Hvorpå beror tekniske fremskridt?
10. Med den helt afgørende betydning, som ovenfor er tillagt tekniske frem
skridt, er det meget nærliggende at grave lidt mere i dette. Hvad bestemmer det
tekniske fremskridt?
Om dette ved vi på samme tid meget og lidt. Vi ved meget - eller dog en god
del - fordi vi i løbet af den sidste halve og hele snes år har fået data om forsk
ning og udviklingsarbejde (F & U) og om spredning af og nyttiggørelse af den
ny viden - den såkaldte innovationsproces. Men vi ved kun lidt, for så vidt som
hele vejen fra erhvervelse af ny viden til dennes faktiske udnyttelse ikke endnu
har kunnet beskrives ved enkle og let overskuelige modeller.
I en vis forstand begynder en god del jo i forskningsenden - omend slet ikke
alt. En del af den øgede produktivitet - dvs. produktionen/mand - kan natur
ligvis henføres til bedre „organisation“, ikke mindst forstået som simpel anven
delse af sund fornuft i relation til produktionsprocessen. Et godt hoved finder
på at gøre tingene på en lidt anden måde. Og mange opfindelser er gjort uden,
at der i hvert fald direkte har ligget en forskning bag. Edison var ikke forsker,
men han var opfindsom og kunne se mulighederne for at anvende foreliggende,
ikke udnyttet, viden.
Der er talrige eksempler på, at et forskningsresultat i årtier kan ligge hen som
død viden i den forstand, at der ikke affødes resultater, som bliver udnyttet i
produktionen. (Dette må ikke misforstås. Selv inden en sådan udnyttelse er en
forøget viden ingenlunde noget ligegyldigt set fra samfundets synspunkter. Men
her taler vi jo om økonomisk vækst, dvs. produktionsstigninger, og anlægger et
meget snævert synspunkt. At efterspore Holbergs „kilder“ kan være noget over
ordentligt frugtbart. Det kan kaste nyt lys over komedierne, ja kan inspirere til,
at man spiller „Henrik“ på en ny måde. Noget sådant er en del af vor hele kul
tur - og er udtryk for kulturel vækst!).
Det er på den anden side også eksempler på, at processen fra erhvervelse af
viden til dennes udnyttelse går meget hurtigt.3
Men alene med dette er jo vist, at der så langt fra er nogen tæt og éntydig
sammenhæng mellem forskning og udnyttelse af forskning i produktionsproces
sen. Og bedre bliver det ikke, når det tilføjes, at det relevante for den økono
miske vækst er jo andet og mere end en sporadisk udnyttelse af et forsknings
resultat. Der skal en bred spredning af innovationen til, før det giver noget.
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11. Uanset alle disse forbehold medtages her tabel 3, som viser de danske tal
(1975) for udgifter til forskning og udvikling.4 Som man vil se, bruger vi 21Ó
mia. kr. om året på F & U, hvoraf det offentlige betaler godt 60 pct. Tallet var
ganske pænt voksende i 60’erne, men har i de sidste 5-10 år været stagnerende
- en udvikling, som genfindes i mange andre lande, også i de lande, som ofrer
relativt mere end vi.
Tabel 3

De samlede danske F & U-udgifter 1975, fordelt på sektorer og
finansieringskilder

Finansieringskilde

Universi
teter og
højere
lærean
stalter

Sektor
Offentlige
og private
Erhvervslivet
ikkeerhvervs- Institutter Firmaer
mæssige
inst.

Udlandet

I alt

Statslige midler, i alt . .
Heraf:
- erhvervsmæssig
udvikling..................
- offentlig service ....
- almen videnskabelig
udvikling..................
- forsvar og
rumforskning ..........
Kommunale midler . . .
Egne midler................
Midler fra private
firmaer ....................
Midler fra private
institutioner,
organisationer..........
Udenlandske midler . .

723

521

44

41

88

1417

—

165
259

40
1

38
3

4
3

247
266

723

79

3

—

41

846

-

18
86
12

-

-

40

21

810

58
86
843

2

5

16

7

15

45

3
2

12
2

5

12

I alt.............................

730

638

86

870

15
21
103

2427

Kilde: Forskningsstatistik 1975, København 1977. (Udredning nr. 1-1977 fra Forsknings
sekretariatet).
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Faktisk ofrer flertallet af de lande, vi gerne sammenligner os med, relativt mere
end vi på F & U - selv et lille land som Holland ligger på det dobbelte. Det er
naturligvis ikke let at afgøre, hvor stor den danske indsats „burde“ være. Men
der kan i hvert fald være god grund til at minde om, at vi kan ikke med held
stole på, at vi blot kan overlade til udlandet at producere viden og ny teknik —
og derefter inportere denne. Helt bortset fra, at væsentlige dele af vor forskning
har specifik dansk tilknytning, så er det meget vigtigt, at vi har et „modtager
apparat“, som kan opfange de resultater, der nås i den store verden og næsten
bogstaveligt oversætte disse til dansk. Og dette forudsætter klart, at en gruppe
mennesker er aktivt beskæftiget med F & U.
12. Det er allerede fremhævet, at det for væksten naturligvis er afgørende, at
nyerhvervet viden og teknik faktisk anvendes. Situationen varierer her fra er
hverv til erhverv og mangt og meget er bestemmende. F. eks.: Er der mange,
relativt små virksomheder i branchen (som f. eks. i landbruget)? Er den nye tek
nik stærkt kapitalkrævende - eller drejer det sig alene om at købe én såsæd i
stedet for en anden? Findes der institutionelle rammer, som kan lette sprednin
ger - som f. eks. teknologiske institutter eller landbrugskonsulenter - og er disse
i givet fald hensigtsmæssigt organiserede? Giver det økonomiske miljø i vid for
stand et pres på virksomhederne eller går det godt eller nogenlunde, selv om
man kører videre i gamle spor?5 Og i denne sammenhæng mere generelt: Er det
materielle og det kulturelle miljø stærkt traditionspræget, således at nye tanke
sæt og livsformer har svært ved at trænge igennem.6
Mange undersøgelser har vist, at gennemslagskraften for ny teknisk viden
varierer stærkt. En undersøgelse fra 60’eme, gennemført af OECD, af den den
gang stærkt omdiskuterede teknologiske kløft mellem Europa og USA gav ikke
et klart billede i den forstand, at man på alle områder fandt USA teknologisk i
spidsen. Men man fandt, at ny teknologi gennemgående spredes meget hurtigt
i USA.
At konkurrencesituationen for den enkelte virksomhed kan være afgørende,
er så ganske klart. Her er to ekstremer: Monopol og fuldkommen fri konkur
rence. Og der er gode argumenter for, at intet af disse yderpunkter i sig selv
begunstiger udvikling af ny teknik og produktudvikling. Tag den enkelte land
mand, dvs. frikonkurrencesituationen. For ham er incitamentet til at udvikle en
mere givtig kornsort ikke stort. Kernen flyver for let ind til naboen. Tag på den
anden side monopolisten: Hvorfor skulle det norske vinmonopol sætte kraft ind
på at blande en ny snaps? - Det er nok et sted mellem yderpunkterne innova
tionsincitamenterne er stærkest. (Og det amerikanske marked ligger jo netop
generelt mellem yderpunkterne - det såkaldte oligopol).
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I. Har BNP interesse?
13. Uden diskussion, ja nærmest som en selvfølge, har bruttonationalproduktet
(evt. nettOnationalproduktet - som jo nok er mere relevant) ovenfor været brugt
som mål for væksten. Herom kan der siges meget. I denne sammenhæng skal
blot enkelte misforståelser, som man kan støde på uden for økonomernes lille
kreds, ryddes af vejen.
Med BNP siges der naturligvis meget lidt eller intet om menneskers velfærd
- for nu ikke ligefrem at tale om menneskelig „lykke“. Det er et mål for den
samlede strøm af varer og tjenester, der hvert år står til befolkningens rådighed.
Hvis nogen vil mene, at en stigning i denne strøm giver mennesker bedre mulig
heder for livsudfoldelse eller omvendt vil mene, at dette synspunkt er udtryk
for en dans om en guldkalv - ja, så er det for så vidt op til den enkeltes vurde
ring. (Personligt kan jeg ikke frigøre mig fra at betegne indførelse af 8-timers
arbejdsdag, en ferie og hjælp ud over fattighjælp til de gamle som fremskridt,
dvs. som stigning i menneskelig velfærd. Dette og meget mere med er betinget
af den økonomiske vækst).
Når der med sådanne argumenter med BNP som et mål for vækst indvendes,
at man alene interesserer sig for materiel velfærd, så er indvendingen for så vidt
korrekt. Men man må dog minde om, at tjenesteydelser er med. Det kgl. Teaters
aktivitet påvirker BNP. Hertil kommer, at det er nu engang den side af tilvæ
relsen, der er målelig, som er økonomers interessefelt. Man kan så overlade det
til andre at give en subjektiv fortolkning.
Man ser også den indvending, at der ikke i BNP tages hensyn til kvalitet. Dette
kan være rigtigt, hvis man hermed tænker eksplicit på forurening m. v., jfr. her
om nedenfor. Men det er jo ikke rigtigt, at en forbedret eller forringet kvalitet
af de enkelte varer og tjenester ikke afspejler sig i BNP-målet.
14. Mere hold kan der være i argumenter, der henviser til, at med væksten føl
ger menneskelige ulemper, for ikke at sige ulykker, i mange former. F. eks.:
Der har utvivlsomt været en tendens til, at menneskets stilling i produktionen
er blevet afgørende ændret ved industrialiseringen. Jeg tænker naturligvis på det
så meget omtalte problem om fremmedgørelsen. Dette problem er som bekendt
knyttet til - ja skabt af - sociologen Karl Marx. Men det er måske værd at minde
om, at Marx så problemet, beskrev det, men han klynkede ikke over det. Han
så det med rette som industrialiseringens uundgåelige konsekvens. Hvorvidt hans
drømme om, at dette meget fundamentalt menneskelige problem kunne finde en
form for løsning i fremtiden, står til troende, kan måske være tvivlsomt.7 Det
hævdes, at den stadig voksende fritid gør problemet mindre. Måske, og dog. Det
fundamentale problem ændrer vel ikke karakter herved.
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Det nævnte problem er svært, og særlig vanskeligt er det at konkretisere det.
Dette gælder i mindre grad en række „ulemper“, som vort BNP ikke tager i
betragtning. Illustrerende nævnes her „forureningen“, som er sat i gåseøjne, fordi
ordet tages i meget vid betydning. En del af denne kunne - omend med vanske
ligheder - tages i betragtning og „fratrækkes“ BNP. Samtidig er der andet, som
burde lægges til. Det gælder ganske særligt værdien af den længere fritid.
Alt dette er ikke nogen nem sag. Men faktisk er det forsøgt, og det viser sig
da, at det konventionelle BNP og væksten heri fordamper ikke. Den konstate
rede vækst synes reel nok.
Dette gælder ikke mindre, hvis man i vækstmålene inddrager indkomstens
fordeling. Det kan jo være ganske rimeligt - eller man kan i hvert fald argumen
tere for - at tillægge en vækst på 3 pct. større vægt, hvis den ledsages af en jæv
nere indkomstfordeling, end hvis det går modsat. Samtidig må det erkendes, at
det er ikke så lige til at fastslå, hvad man skal forstå ved en mere ligelig ind
komstfordeling. Dette vil måske overraske nogle. Men tag følgende helt simple
eksempel:

A........ ..........
B ........ ..........
C ........ ..........

Indkomst
i år ti

Indkomst
i år t2

80
140
210

100
110
220

Tallene kan være i tusind kr. Hvem kan afgøre, om indkomsten i t2 er mere eller
mindre ligelig end i ti?
Måske kan dette siges at pege hen mod noget meget generelt: Vi har en ulyk
salig trang til at komme med kategoriske udsagn, når vi skal beskrive en udvik
ling. Væksten har været så og så mange procent pr. år. Punktum. Men der er vel
al grund til at vente, at vi ikke kan opfange virkeligheden med et enkelt tal. En
nuanceret beskrivelse er påkrævet. Mange tal! (Dette må gerne opfattes som et
åbent angreb på de hurtige, kategoriske, firkantede opfattelser).

J. Vækst og ressourcer
15. En evighedsmaskine er jo en indretning, hvor der kommer mere ud, end
man stopper ind. Når den først er sat i gang, producerer den mere (f. eks. ener
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gi), end den forbruger. Alle ved, at en sådan maskine ikke lader sig konstruere.
Den strider mod en af fysikkens fundamentale love.
Men betragt et øjeblik et økonomisk samfund - et samfund — som en sådan
maskine. I hver periode slider vi på vor realkapital. Men ikke alene opbygger
vi, hvad vi har slidt bort. Men tillige ender vi jo i reglen - og når vi har en vækst:
altid - med mere realkapital, end vi overtog fra forrige periode. Og i mellem
tiden har vi endda holdt menneskene ved lige, dvs. har konsumeret, ja mere end
det: Befolkningen vil i reglen være vokset. Det kunne se ud, som om vi endelig
har magtet at konstruere en storslået evighedsmaskine.
Det kan der nok også være noget om. Men man må jo straks erkende, at der
er tilførsler „udefra“. Thi vi udnytter jo naturressourcerne. En del af disse kan
ikke udtømmes. Eks.: Vind- og vandkraft. Men nogle findes kun i begrænset
mængde - som olie og mineraler. Og produktionen ser ud til at finde sted på
bekostning af en måske langsom, men dog sikker udtømning. Det evige i evig
hedsmaskinen synes at blive nok så timeligt. Allerede ved århundredskiftet vil
- siges der - op mod 90 pct. af verdens oliereserver være opbrugt.
Det ser naturligvis ud som dystre perspektiver for fremtidens vækst. Og man
har da også med dette udgangspunkt tegnet jordens fremtid i meget mørke far
ver. Dommedag nærmer sig hastigt. Engang i næste århundrede, ja måske alle
rede om et halvt hundrede år bryder systemet sammen - og vi må tilbage til
hulerne. Det mest kendte - og berygtede - eksempel på sådanne ræsonnementer
er som bekendt bogen Grænser for vækst, som den såkaldte Rom-klub udsendte
i 1972.
At gentage argumenterne mod disse betragtninger er som at slå på en død
hest. Men et par bemærkninger er nødvendige, idet det her synes at dreje sig
om en kat med syv liv. Ganske kort kan man resumere fatale fejl i ræsonnemen
terne.
For det første er der ingen priser indbygget i modellen. Når en økonom siger
dette, kan man let forledes til at tro, at han blot dyrker en lille faglig hobby. Når
dette imidlertid er et vigtigt punkt, er det, fordi i vores verden8 vil stigende knap
hed på en råvare jo betyde stigende priser. Og dette er rigtigt; thi dels vil man
begynde at spare på råvaren, og dels vil man se sig om efter andre varer, som
kan erstatte denne. En innovationsproces, jfr. nedenfor, som har vist sig uhyre
slagkraftig, sætter ind. (Der har længe været produceret kunstgødning ud af den
bare luft og ved vandkraft). Herved kan en truende knaphed ikke alene udsky
des, men måske helt fjernes.
For det andet er der i reglen slet ikke eller kun på yderst primitiv måde taget
hensyn til den tekniske udvikling, som i øvrigt er afhængig af prisudviklingen.
Dette er ganske afgørende. Der er ingen grund til ikke at vente, at teknologiske
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fremskridt ikke vil fortsætte. Og disse har jo i flere hundrede år været en helt
afgørende magtfaktor i vore samfund. I hvert fald er argumenterne for, at de
vil fortsætte meget stærkere end besynderlige tanker om, at de skulle gå i stå.
Men heri ligger naturligvis ikke et argument for, at de vil fortsætte „hurtigt nok“
(hvad dette så måtte betyde).
Sammenhængende hermed er det, for det tredje, ganske meningsløst at opgøre
vore ressourcer, som det i reglen sker: Man tæller op, hvad man i øjeblikket ved
om f. eks. oliemængderne, og beretter så om den knaphed, som snart vil ind
træde. Man medregner f. eks. ikke her de enorme mængder skiferolie, som fin
des. Thi det kan i dag ikke betale sig at udnytte denne. Men dels kan olieprisen
jo udvikle sig sådan, at det betaler sig, og dels kan teknikken jo gå frem, så det
betaler sig.
For det fjerde er vi jo ikke interesseret i olie som sådan. Vi er først og frem
mest interesseret i den energi, olien kan afgive. Og bortset fra, at der er kendte
forekomster af kul til mange hundrede år,9 så kan der findes gode argumenter
for, at vi står tæt foran revolutionerende ændringer i energiforsyningen. Jeg tæn
ker ikke alene på den allerede traditionelle, stærkt diskuterede, atomenergi, inch
formeringsreaktoren, men tillige på fusionsenergi, solvarme og meget andet. Man
kan antage, at olieprisernes udvikling har betydet, at der er kommet vældig gang
i det forsknings- og udviklingsarbejde, som er nødvendigt for at trække disse
luftkasteller ned på jorden.10
Når der ovenfor er talt om olie og energi, er det ikke alene, fordi problemet
jo er, eller påstås at være, akut. Det er tillige at opfatte som et illustrerende eks
empel. Noget ganske tilsvarende kunne være kommentarerne til påstande om
andre truende knapheder.
Man kan derfor påstå, at der til nu ganske savnes en rimelig sandsynliggørelse
af et postulat, om, at den økonomiske vækst absolut må — på grund af fysiske
knapheder - standse. Ligeledes er det i debatten ikke let at finde overbevisende
argumenter for, at væksten „bør“ standse. Den forurening (igen taget i videste
forstand), som følger med væksten, og som man ikke uden god grund er bekym
ret for, kan naturligvis bekæmpes. Det vil koste noget, men vil langtfra koste,
hvad væksten på den anden side giver.
Og for nu endelig at lægge et trumfkort på bordet: Alene i kraft af økonomisk
vækst har vi mulighed for at forbedre tilværelsen for millionerne, der lever på
livets skyggeside. Her må blankt erkendes, at disse muligheder kun sparsomt har
været udnyttet.
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K. Kan væksten fortsætte?
16. Rentes rente virker kraftigt. 100 kr. sat på bog i dag til et nyfødt barnebarn
betyder ved en beskeden rente på 5 pct., at der venter 3000 kr., når samme barne
barn bliver 70 år. (At købekraften til den tid kan være mindre end 100 kr., og
at skattevæsenet tager sit hen ad vejen kan naturligvis være argumenter mod at
gøre det. Men det kommer ikke sagen ved. Samfundet som helhed bliver ikke
fattigere, blot fordi man ændrer regneenheden, og samfundet som helhed betaler
kun skat til sig selv).
Men kan væksten fortsætte efter rentes-rente-princippet? Svaret må naturligvis
være nej. Det giver af gode grunde ikke megen mening at regne med fortsat
vækst ud i en megen fjern fremtid. I 1976 var den gennemsnitlige timeløn for en
ufaglært arbejder her i landet godt 38 kr. Prøv at forudsætte en 3 pct.’s årlig
realvækst i dette tal. Om hundrede år skulle denne samme timeløn da være
(realt) 730 kr. med en årsløn på godt P/å mill. kr. Og i år 2176 ville timeløn
nen være intet mindre end 14.000 kr. i 1976-kroner, dvs. en årsløn på over 25
mill. kr. Det virker naturligvis så temmelig meningsløst at gennemføre sådanne
mekaniske fremskrivninger på så langt sigt.
Der er gode og indlysende årsager til, at vækstens tempo på langt sigt vil
aftage. Vi kan således ikke være i tvivl om, at mennesker vil vælge at hente en
del af stigningen i levestandard ind i form af øget fritid - kortere arbejdsuge og
længere ferier. Selv om væksten skulle blive på beskedne 2 pct. pr. indbygger
over de næste 50 år, vil dette dog give plads til en nedsættelse af arbejdsugen
til det halve samtidig med godt en 70 pct.’s stigning i den reale årsløn. Denne
faktor vil betyde et kraftigt fald i den materielle vækstrate, men ikke i „velfærd“.
Hertil kan man ytre et spinkelt håb om, at vi i vor del af verden frivilligt
accepterer et relativt fald i vækstraten for vor disponible indkomst til fordel for
den tredje verden. Med andre ord: En storstilet indkomstoverførsel på et globalt
plan - ganske analogt til, hvad vi i dette århundrede har set på det nationale
plan.
Konklusionen — som vist et flertal af økonomer ville tilslutte sig - er da: Der
er ikke inden for overskuelig fremtid tekniske grunde til, at den økonomiske
vækst skal standse. Men en lavere vækstrate kan blive resultatet af i højere grad
at vælge fritid fremfor materielle goder. Og en lavere vækst i forbruget kan blive
resultatet af en forbedret indkomstfordeling på et globalt plan.
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L. Nogle problemer
17. Nu må og kan man ikke af det ovenfor givne slutte, at alt er lutter idyl. At
rydde misforståede hindringer for vækst af vejen betyder ikke, at der ikke kan
være alvorlige nok tilbage.
For det første har det været en klar, uudtalt forudsætning ovenfor, at vi ikke
igen rammes af verdenskrige som de to, vi allerede har haft i dette århundrede.
Om denne forudsætnings realisme må hver enkelt dømme.
For det andet kan der meget vel komme kortvarige kriser. Vi husker alle olie
krisen fra 1973-74. Noget lignende kan gentage sig. Men det er vigtigt at minde
om, at den type kriser har en politisk rod. Det var jo ikke oliemangel i den for
stand, at der ikke var mere olie, som gav oliekrisen. Men sådanne kriser kan
komme igen og kan virke nok så chokagtige på vort økonomiske system. Blandt
disse problemer af mere kortvarig - men yderst alvorlig - karakter må også
nævnes de fra naturens luner stammende ulykker, f. eks. med hungersnød til
følge. (At man ikke på internationalt plan har klaret sådanne problemer med en
„kornpulje“ er beskæmmende).
For det tredje kan der komme afsvækket vækst, direkte konjunkturnedgange,
fordi vi slet og ret ikke behersker vort økonomiske system godt nok. Ovenfor er
det således vist, at det synes som om vi i 70’eme er kommet ind i en økonomisk
situation, som klart adskiller sig fra 50’erne og 60’erne. Stagflation - en uskøn
blanding af stagnation og inflation - er over os. Da det økonomiske samfund er
menneskeskabt - og ikke noget naturgivet - kan vi bebrejde os selv noget sådant.
Og noget sådant kan godt være noget meget alvorligt - som man så i 30’me. Der
er desværre fra 70’eme snart mange eksempler på, at hvert land beskytter sig selv,
hvilket let fører over i en ond cirkel.
På lidt længere sigt kan, for det fjerde, fremhæves befolkningsproblemet. Dette
er alvorligt, også fordi en opbremsning tager så lang tid. Problemets alvor er
først og fremmest knyttet til, at plads på jorden er absolut knap - og måske på
længere sigt mindre til problemet om at skaffe føde nok. Og hermed opstår,
hvad man kunne kalde storbyproblemet. Det kan se ud, som om menneskehe
den ikke rigtigt har formået at organisere sig i de store koncentrationer af men
nesker. Det er jo ikke alene forurening, som her viser sine værste sider, men til
lige enorm spildtid ved transport. Vold og ufred synes også at være storbyens
trofaste følgesvende.
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18. I det hele taget kan man nok mere generelt fastslå, at mennesker i dag er
langt mere afhængigt af hinanden end før i historien. Dette betyder, at man er
langt mere sårbar. Oliekrisen kan igen tjene som eksempel. En EDB-strejke
kunne være et andet. Dette er en uundgåelig følge af den hurtigt voksende spe
cialisering. Man må vente, at dette problem vil være stadigt voksende.
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Noter
1. Alle nævnte prisstigninger er målt ved at sammenligne BNP i løbende og i faste priser.
2. Man kan indtrængende fraråde at tage decimaler for disse tal særlig alvorligt.
3. Bemærk, at det er uhyre vanskeligt - og nok så arbitrært - at fastslå, hvornår en ny
viden, som fører frem til en bestemt anvendelse, kommer til verden. De „kunstigt“ frem
bragte nuclears processer (som førte til atombomben), som første gang blev til virkelighed
i Chicago i 1942 „begyndte“ jo ikke i 1939 med opdagelsen af fusionsprocessen. Man
skal meget længere tilbage og angivelse af et starttidspunkt må blive så temmelig vil
kårligt.
Ganske særlig, når man betragter grundforskning og målforskning som liggende i for
længelse af hinanden, synes det temmelig håbløst at angive starttidspunktet. Det lader sig
lettere gøre ved målforskningen, hvor man ofte så nogenlunde kan tidsfæste, hvornår et
bestemt projekt starter. Men igen bliver det kompliceret, når man erkender, at sondrin
gen er meget svær at gennemføre.
4. Der er striber af problemer med måling af F & U-indsatsen. Skal man måle ved udgiften
eller ved antal arbejdstimer. Og skal man i det hele søge at belyse indsatsen og ikke
snarere se på - eller supplere med - resultatet. Med det sidste åbnes der naturligvis for
næsten håbløse problemer. Hvordan kan man måle, dvs. kvantificere, hvad der kommer
ud af F & U?
5. Man må f. eks. vente, at en høj eksportandel i erhvervslivet alt andet lige tvinger til at
være på tæerne.
6. Et eksempel: Jøder i Vesteuropa har udgjort et mindretal og har ikke været så bundet af
omgivelsernes tryk. Det lidt paradoksale er, at de samtidig har levet et meget traditions
rigt liv „indenfor murene“.
7. Et ekstremt optimistisk synspunkt på dette spørgsmål finder man hos Mogens Boserup,
jfr. litteraturlisten overfor.
8. Dette gælder for øvrigt ikke alene i Vest, men også i Øst, hvor man i stigende omfang
anvender de såkaldte skyggepriser i planlægningen.
9. Dette er et område, hvor den tekniske udvikling har været meget langsom i hele dette
århundrede. Den relativt billige olie har ikke givet incitamenter til afgørende tekniske
ændringer.
10. Det oplystes for kort tid siden, at visse elementer i et solenergisystem skulle falde i pris
med en faktor 50, før denne energiform skulle blive rentabel. Men dette er jo ikke et helt
afgørende argument mod muligheden. Prisen på en enkelt EDB-operation er faldet langt
mere i pris i den sidste snes år.
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Grundvidenskaben i dag er navnet på en foredragsrække, Det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskab begyndte i efteråret 1976. Formålet er at
bidrage til en større forståelse af den forskning, der ikke direkte stiler mod
praktisk anvendelse, men mod forøget indsigt i sammenhængen i verden.
Pjeceserien bygger på disse foredrag. Forfatterne er fremtrædende for
skere hentet såvel i som uden for Selskabets medlemskreds. Fremstillingen
er gjort så almen, at det enkelte hæfte kan tjene som udgangspunkt for en
videre beskæftigelse med de behandlede fag og emner. Hertil hjælper også
omfattende litteraturhenvisninger.
Behandlingen af de enkelte naturvidenskabelige og humanistiske viden
skabsgrene sigter mod at give et indtryk af forskningens udvikling i den
sidste menneskealder. Det drejer sig ikke alene om metoder og resultater;
også spørgsmålet om grundforskningens praktiske betydning og de farer,
den kan rumme, berøres. I det første hæfte drøftes den grundvidenskabelige
forskning som helhed samt dens samfundsmæssige rolle.

De nedennævnte 10 pjecer forventes udsendt 1977-78. De nummererede er
allerede udkommet:
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B. Gomard: Retsvidenskabens opgaver og metode belyst ved eksempler
fra aktieselskabsretten.
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HVAD KAN LITTERATURVIDENSKABEN?
Indledning

Når man bliver vist rundt igennem en stor moderne fabrik med dens komplice
rede og leddelte produktion, står man gang på gang over for apparater, maskiner
og beholdere med overordentlig karakteristiske udseender, der indgyder respekt
og nogen skræk. Man kan komme til at bevæge sig igennem hele landskaber af
metal og sten, som man ikke på nogen måde kan forstå og meget nødig ville
sættes til at skulle reparere. Alligevel vidste man godt, da man gik ind på fa
brikken, hvad den producerer og véd i mange tilfælde også, hvad man selv eller
andre har af gavn fra fabrikkens produkter. Selv om man så godt som intet
forstår af arbejdsgangen, kan man som regel godt tage stilling til produktet, og
man kan i al fald blive nødt til det af praktiske grunde: om man tør spise det,
om man tør have det inden for landets grænser osv.
Bevæger man sig ind i centraladministrationen, i folketinget eller retsmaski
neriet, står man lige så fortabt over for en række af teknikker og fremgangs
måder, som man ikke kan følge og som man dog må tage resultaterne af til
efterretning.
På tilsvarende måde er næsten alle samfundets aktiviteter blevet så labyrin
tiske, at kun ret få mennesker kan nå at sætte sig ind i hver deres labyrint.
Derfor er alle udleveret til at kunne stole på de fremstillinger, som andre men
nesker giver af deres labyrints særpræg og vanskeligheder. De videnskabelige
fag er ikke undtaget fra dette, men er måske tværtimod dem, der forekommer
udenforstående allermest labyrintiske.
Også litteraturvidenskaben har i de sidste år udviklet sig til en labyrint, der
end ikke kan overskues af de forskere, som er ansat i den. Den fremstilling,
som jeg skal levere i det følgende, er da ikke en beskrivelse af alt det, som
litteraturvidenskaben kan præstere og har præsteret; den som vil vide noget om
det, kommer ikke uden om at vove sig ind i labyrinten selv. I stedet er dette et
forsøg på at overveje, hvorfor der eksisterer en litteraturvidenskab, hvilke typer
af emner denne videnskab har og hvilken type af opgaver den løser til det fælles
bedste. Det er hele tiden i min fremstilling en forudsætning, at man ikke lige
så godt kunne undvære litteraturvidenskab, men at den som så mange andre
videnskabelige aktiviteter har godt af at klargøre sig selv og andre mennesker,
hvorfor den findes og hvad nytte den gør. På disse præmisser må det følgende
læses.
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De gode historier

En god historiefortæller kan altid samle opmærksomhed omkring sig. I samme
øjeblik indledningsformlen lyder - nu skal I bare høre, eller: der var engang . ..
- opstår der en bemærkelsesværdig situation med et øjebliks stilhed og spændt
forventning, som om alle tilhørerne indstiller deres fantasi på at følge med der
hen, hvor fortællingen vil føre dem. Selv nutidens mest uregerlige skoleklasser
kan i særlige øjeblikke falde til ro og overgive sig til fortællingen.
Der er i den moderne verden kommet så mange nye måder at fortælle på:
fjernsynet og filmen f. eks. eller den lydløse indenadslæsning, hvor man næsten
ikke på den læsende kan se, at der overhovedet sker noget i hende eller ham.
Men knap er man færdig med det, man har set eller læst, før man selv bliver til
en fortæller og vil dele sin oplevelse med andre. Fortællinger er næsten ikke til
at beholde for sig selv, de er utålmodige og vil hele tiden videre. Selv folk, som
man véd kender historien eller har set filmen, fortæller man den dog for engang
til for at kunne godte sig over den i fællesskab. Hvem har ikke været med til at
fortælle sin barndoms Anders And-blade eller Chaplin-film?
Skønt vi altså i moderne tid delvis har overladt det til en række upersonlige
medier som bogtrykkerkunsten eller billedmaskinerne at fortælle, så er vi dog
stadig - som mennesker øjensynlig altid har været det - omgivet af historier,
og historierne synes at være næsten lige så vigtige som luften eller maden for
at mennesker kan trives og forblive sunde.
En række af de historier, vi støder på til daglig, beslaglægger os kun en meget
kort tid; men selv de korteste giver os dog et gisp eller et gys eller en god latter,
der for et øjeblik ligesom ventilerer bevidstheden og gør den klar til at gå i gang
med opgaverne igen. Man er med rette irriteret på den, der altid fortæller elen
dige og virkningsløse historier, historier uden klarhed eller pointe. Han snyder
én for noget, man mener at have ret til.
Der findes altså midt på arbejdspladsen eller midt i familiens samliv eller midt
i festen en institution omkring fortællingen, en institution med uskrevne love,
men med et ret fast mønster for holdning og optræden, en rollefordeling mellem
den fortællende og de lyttende. En egentlig institution er fortællingen i denne
kortform naturligvis ikke, men den synes at være kimen til en institution - eller
måske resterne af en.
Anekdoter, sladderhistorier, sensationer, vittigheder, småoplevelser osv. udgør
kun en brøkdel af det umådelige fortællestof, som en kultur tager i anvendelse.
Det er historier som ligger meget tæt på menneskenes dagligdag, omtaler begi
venheder af begrænset rækkevidde og beslaglægger en begrænset plads i folks
livsførelse. Alligevel kan det allerede på disse små fortællinger iagttages, at for
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tællingen som sådan synes at være meget væsentlig i dannelsen af fællesskaber.
Fortællingen opretter et rum af fantasi, som mennesker kan blive delagtige i ved
fortællerens hjælp. Og dette fantasirum er ikke kun virksomt på steder, hvor
fællesskaber fungerer i forvejen - det bemærkelsesværdige ved det er, at det i
høj grad selv skaber et fællesskab af kortere eller længere varighed.
Nu indgår der imidlertid fortællinger på alle niveauer af det menneskelige
liv, og også de mest vidtrækkende og langvarige fællesskaber mellem mennesker
opstår ofte i forbindelse med forskellige arter af fortællinger. De fortællinger,
jeg her tænker på, er naturligvis af en anden art; de fremstiller ofte i symbolske
former det, som er en menneskegruppes eller hele menneskehedens fælles virke
lighed.
Det er ikke sikkert, at disse historier er sande i den forstand, at de ikke skulle
kunne kritiseres eller dementeres, men de er forsøg på at definere noget grund
læggende om menneskelivets plads midt i verden, omgivet af en samfundsdan
nelse, af natur og af forskellige åndelige magter, der tilsammen skaber deres
livsbetingelser. Også om historier af denne art gælder, at de ikke blot fortælles
i et fællesskab, der i forvejen eksisterer, men at de ved at blive fortalt etablerer
eller fornyer eller kritiserer et fællesskab, som mennesker kan deltage i.
Det gælder for en mængde af kendte kulturer eller riger, at de gør sig megen
umage med at fastholde deres tilblivelse som kulturer eller statsdannelser og
derfor omgås deres tilblivelseshistorier med største ærbødighed. Man kan tænke
på oldsagn som dem om Roms grundlæggelse (anvendt af Vergil i Æneiden)
eller om bosættelsen på Island. Tilsvarende gælder det om religionerne, at histo
rierne om deres stiftere fortælles igen og igen som udtryk for en fornyelse af
det religiøse fællesskab med stifteren og med alle religionens tilhængere. De
kendteste eksempler i vores kulturkreds er de jødiske pagthistorier omkring
Moses samt de kristne evangelier. Stammen, folket, menigheden, senere også
gruppen eller samfundsklassen bliver til i forbindelse med fortællinger og ud
folder en vigtig del af deres liv i forbindelse med fortællinger. Hvis ikke Holger
Danske selv vågner, når Danmark er i nød, så vågner fortællingen om ham og fortællingen er måske i det hele taget den måde fortiden har at vågne op på
i nutiden. Sådanne fortællinger synes at være en art forbillede for, hvordan livet
i fællesskabet ideelt set burde forme sig. Og hermed er vi inde på en meget
væsentlig funktion, som fortællingen har haft i umindelige tider (og måske har
endnu): den er en opstilling af forbilleder, som man gerne vil efterligne eller bør
efterligne. I børns lege spiller det episke stof fra Robin Hood eller Junglebogen
meget vigtige roller som forlæg og mønstre, i menigheden er nadveren på en
måde en leg, der gentager den oprindelige nadverindstiftelse; selv i helt moderne
menneskers livsførelse spiller helte og forbilleder en betydningsfuld rolle og
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historierne om dem (f. eks. Che Guevara) fortætter sig ofte på en karakteristisk
måde til moderne myter.
På denne måde indgår fortællingen altså både i den menneskelige drøm og
den menneskelige tilpasning til samfundets normer. Visse historier vælger man
sig selv som forbilleder og foregriber dermed i fantasiens form en skæbne, man
kunne ønske sig; andre forbilleder får man af autoriteterne holdt op for sig som
skæbner, man i den ene eller den anden forbindelse burde indprente sig og
efterligne.
Historier indgår således fra de ældste tider, der er tilgængelige for vores under
søgelser, på fuldkommen afgørende steder i samfundets og det enkelte individs
tilblivelse, tilpasning og forvandling. Kun et alt for snævert, finkulturelt litte
raturbegreb har overhovedet kunnet få den tanke til at opstå, at man skulle
kunne klare sig uden litteratur og at litteratur skulle være en ret tilfældig og
nytteløs pynt på samfundet. Begrebet samfund er i sig selv ikke tænkeligt uden
litteratur.
Og lige så lidt er begrebet individ, det enkelte samfundsmenneske, tænkeligt
uden litteraturen. For heller ikke individet er nogen uforanderlig størrelse, der
altid har eksisteret på samme måde som i nutiden. Tværtimod må man konsta
tere, at individet i vor moderne forstand er et ret sent kulturprodukt, hvis til
blivelse bl. a. de gode historier har været afgørende for. De betydeligste dele
af ældre tiders litteratur synes at handle om, hvorledes et fællesskab stiftedes
og holdtes levende og funktionsdygtigt; det enkelte menneske fik i hovedsagen
sit væsen defineret af fællesskabets egenskaber. Men fra et vist tidspunkt op
imod moderne tid (formentlig i forbindelse med borgerskabets fremkomst som
toneangivende klasse) kommer en meget væsentlig del af litteraturen til at være
stiftende ikke for samfundet, men for det enkelte individ. Igennem de historier,
som menneskene kommer i forbindelse med ved mundtlig fremstilling, ved læs
ning osv., kommer individet til at interessere sig for sig selv og føle sig selv som
den mindste enhed, der kan have en historie og en skæbne. Individ betyder
netop det udelelige og er følgelig de humanistiske videnskabers modstykke til
naturvidenskabernes forestillinger om atomet (der også betyder det udelelige).
Det er klart at andre, samfundsmæssige udviklinger i høj grad bidrager til at
stifte individet i dets moderne form, men afgørende er i den henseende netop
individets forståelse for sig selv som et væsen med en historie, som der altså
kan fortælles historier om. Igennem sin historie bliver individet opfattet som
noget, der langsomt kommer til syne for sig selv og for omverdenen. Derfor må
fortællingen om andre individuelle skæbner spille en afgørende rolle for indi
videts voksende forståelse og fortolkning af sig selv. Når individet altså er noget
tilblivende og først langsomt kommer til forståelse for sig selv, kan samfundet
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med dets normaliseringer af menneskelivet i love og institutioner i høj grad
optræde i rollen som individets fjende, og vi får da i forlængelse af denne stærke
konflikt, der især kendetegner det 19. og det 20. århundrede, en litteratur, der
skrives (og læses) i solidaritet med det individ, der er problematisk for sig selv
og i konflikt med samfundet. Det kommer i høj grad til at skabe nye typer af
historier, der tages i brug på nye måder og tjener til at styrke og formulere
individet i dets konflikt med samfundet. De gode historier bliver dermed tve
tydige, men nytteløse bliver de ikke. Til gengæld unddrager historierne sig ofte
fra den samfundsmæssige anvendelse af dem, og det kommer til at kræve en
tolerance fra samfundets side at understøtte og fremme en type af historier, der
ikke umiddelbart stifter fællesskab, men snarere fortolker fællesskabets util
strækkeligheder.

Litteratur og videnskab

Der findes i Danmark en særlig art af afsky over for enhver videnskabelig beskæf
tigelse med kunstneriske fænomener. Man kunne kalde den for dansklærer
traumet. De mange mennesker, der lider af dette traume, afviser meget beslut
somt at ville fortolke på deres kunstneriske oplevelser. Oplevelsen skal have lov
til at hvile i sig selv og skal ikke pilles fra hinanden af foretagsomme pædagog
fingre, siger man.
Dansklærer-traumet er udtryk for en meget forståelig vilje til at beskytte
kunstoplevelsen, der i mange former for pædagogik er blevet gjort til påskud
for indlæringen af alt muligt andet end den forstandige omgang med kunstvær
ker. Et virvar af fag (blot ikke kunstnerisk fornemmelse) trivedes i kommentar
hæfterne og i lærernes omgang med værkerne. Forsvaret imod denne hård
hændede fremgangsmåde er da blevet den udbredte påstand om, at fortolkning
er en tvungen og kunstfremmed aktivitet, der forråder den oprindelige kunst
oplevelse og i årevis blokerer ens mulighed for på ny at tage kunstneriske udtryk
til sig.
Skønt tanken er forståelig, er den forkert; det er ikke muligt eller hensigts
mæssigt at opretholde forestillingen om, at fortolkning og tankeaktivitet prin
cipielt er krænkelser af kunstens renhed. Fortolkningsvirksomhed er ikke blot
en kæphest for pædagoger og videnskabsmænd, der absolut vil bruge kunstvær
ker som påskud for deres udfoldelser. Som man kan forstå, er den fortolkende
aktivitet på færde i alle former for kunstværker, f. eks. er de tidligere omtalte
gode historier for visses vedkommende udtryk for nogle af de stærkeste og mest
virkningsfulde fortolkninger, der overhovedet har været på færde i menneske
hedens historie. Det kan ofte være et arbejde for et menneske blot at komme
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på indsigtsniveau med disse historier, og meget af det, der kaldes fortolkning,
har da netop til formål at gøre mennesker delagtige i de indsigter, der er på
færde i f. eks. en af de stærke, kulturdannende fortællinger. Fortolkning i denne
betydning udgør da en aktivitet, som ingen kultur kan være foruden. Selve et
menneskes gradvise indpasning i et kulturmønster er en fortolkningsaktivitet.
Det er da også værd at bemærke sig, at de første tilløb til det, vi i moderne
tid forstår ved litteraturvidenskab, opstod i forbindelse med sådanne tekster,
der var uundværlige dele af samfundets organisation. Det gjaldt først og frem
mest Bibelen. Eftersom denne kanoniske tekst udgjorde selve retningslinjerne
for, hvorledes mennesket skulle forholde sig i både jordiske og evige spørgsmål,
var den rette forståelse af denne tekst en mere brændende sag end noget andet.
Der udvikledes i forbindelse med bibellæsning og -oversættelse en filologisk
videnskab, som med største omhu varetog tekstens sproglige renhed og præ
cision i udtrykket, og der udvikledes en fortolkningsvidenskab, der skulle rede
gøre for, hvilke læsninger af teksten som var korrekte i forhold til Bibelens egen
ånd og hvilke der var kætterske eller misforståede. Og i tilknytning til disse
fortolkningsproblemer udvikledes der endelig en række discipliner, som hand
lede om, på hvilken måde man i sit eget liv, både i hverdagen og i forholdet til
sin salighedssag, kunne forvalte den rigtige forståelse af de religiøse sandheder.
Betydningen af hele denne bibelvidenskab for litteraturvidenskaben kan næppe
overvurderes og den spiller stadig hos forfattere som Northrop Frye eller Paul
Ricoeur en afgørende rolle for forståelsen af den humanistiske fortolknings
aktivitet.
En tilsvarende filologisk og fortolkningsmæssig omhu blev siden også lagt
for dagen i forbindelse med andre tekster, der blev normgivende for kulturen i
kortere eller længere tidsrum, f. eks. oldtidens klassiske tekster og senere oldteksterne fra den nationale fortid (hos os f. eks. saga, edda, Snorre og Saxo).
Skønt det kan forekomme nutiden, at der findes meget urimeligt tekstpedanteri
i den gamle filologiske videnskabelighed, må man ikke overse, at den uforvan
skede videregivelse og den korrekte fortolkning af tekster overalt i det kulturelle
liv er af grundlæggende betydning (man kan f. eks. tænke på juraen). Det er da
også stadig en af litteraturvidenskabens vigtige opgaver at sikre den korrekte
videregivelse af traditionens tekster - blot er traditionen nu opfattet i meget
bredere forstand og indbefatter også helt moderne forfatterskaber.
Man kunne nu spørge sig, hvorfor det da er så vigtigt, at fortidens (og nu
tidens) tekster fastholdes i deres autentiske skikkelser. Svaret er det, at kunst
neriske tekster er formuleret med lige så stor præcision og konsekvens som
mange af de hverdagslige tekster, der bestræber sig på at være utvetydige og
nøjagtige (kontrakter, love, naturvidenskabelige afhandlinger osv.). Omtrent
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lighed eller snæversyn i omgangen med kunstneriske tekster indebærer da en
uklar eller utilstrækkelig opfattelse af en række af de fænomener, som er med
til at etablere vores kultur. Det nytter ikke, at lægen omtrent kan huske, hvor
ledes man helbreder en sygdom - eller at arkitekten omtrent kan konstruere et
hus, der bliver stående. Men heller ikke litteraturens tekster tåler omtrentlig
heden uden at sætte deres duelighed over styr.
Derfor prøver litteraturvidenskaben såvel som de såkaldt eksakte videnskaber
at leve op til et krav om præcision og sandhed, skønt arten af dens emne natur
ligvis medfører, at dette krav må opstilles og opfyldes på en anden måde end
f. eks. i naturvidenskabelige sammenhænge. Også en fortolkende videnskab som
litteraturvidenskaben må arbejde med den mulighed, at den umiddelbare op
fattelse af et fænomen kan være fejlagtig og behøve revision og kritik. Den en
kelte læser kan ophøje sine egne fordomme eller sin samfundsklasses fordomme
eller sin tidsalders fordomme til lige så mange misopfattelser af en historisk
tekst. Og vi kan igennem fortolkningens historie konstatere utallige eksempler
på, at man i virkeligheden har indlæst sin egen tidsalders problemer i fortiden,
når man mente at give et billede af fortiden. Et berømt eksempel er den franske
klassiks opfattelse af den græske tragedie (Corneille, Racine).
I løbet af de sidste to hundrede år er der blevet udviklet en historisk viden
skab, som også har sat sine afgørende spor i litteraturvidenskabelige sammen
hænge. Et af de væsentligste krav, som den nye historiske bevidsthed har bragt
ind i de humanistiske discipliner, er bevidstheden om, at man ikke kan gøre sin
egen person eller sin egen tidsalder til normen for sin opfattelse af fortiden.
Historikeren, og med ham også litteraturhistorikeren, må gøre sig klart, at
historien ytrer sig som en stadig række af forvandlinger, og at disse forvand
linger ikke blot har gjort historikerens samtid fremmed over for fortiden, men
også har gjort historikeren selv fremmed på samme måde. Fortiden foreligger
ofte for os i en række vrængbilleder, og disse vrængbilleder lader sig kun korri
gere, hvis forskeren udvikler sin evne til at lade fortidige begivenheder eller
tekster virke omfattende og præcist på sig selv.
I forlængelse af den historiske bevidsthed fra 1800-tallet og i et forsøg på at
løse en række af de fortolkningsvanskeligheder, videnskaben ved dens mellem
komst var blevet præsenteret for, udvikledes der i første halvdel af vort århun
drede en række fortolkningsvidenskaber og teknikker, som også satte deres spor
i litteraturvidenskaben. Både lingvistiske og strukturalistiske metoder blev taget
i anvendelse, og i forlængelse af en række modernistiske kunstneriske erfaringer
udvikledes der også en række egentlig litterære fortolkningsmetoder, der som
regel går under betegnelsen: den ny kritik. (New Criticism).
I en periode har det set ud, som om den vedvarende fordybelse i enkelte
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kunstværker eller enkelte tekstområder var ved at udvikle sig til en helt ahistorisk
læseform, men der kan være grund til at klargøre sig, at den række af nye tolk
ningsevner og tolkningsresultater, som er udviklet igennem de nye læsnings
traditioner, har bidraget med et meget stort materiale af autentisk viden om
fortidige tekster. Dette materiale er uundværligt i dannelsen af en mere omfat
tende forståelse for fortiden i dens fra nutiden afvigende særart. Og det er vi
denskabeligt set meget problematisk, hvis den nye tids (marxistiske) historie
skrivning ikke nyttiggør sig de her indvundne resultater og udviklede evner.
Man kunne måske sige, at en fortolkning er et forsøg på at komme ind til
livsprocessen, vitaliteten i et fænomen, hvadenten det nu drejer sig om en tekst,
en tidsalder eller en hel tradition. Den stadige fortolkning er en nødvendighed,
fordi alt hvad der henligger ufortolket får en selvstændig magt, som ikke er
under kontrol og kritik. Det gælder i vores forhold til naturen, hvor den kul
turelle aktivitet hele tiden ytrer sig som forsøg på at kontrollere og forme natu
rens egne kræfter; men det gælder ikke mindre i forhold til historien. Også den
har skabt et helt „landskab“ som menneskeligt liv udspilles i, en mængde af
indretninger, problemløsninger, holdninger og vurderinger, der tilsammen udgør
vores nuværende historiske situation.
Når fortolkningsarbejdet da udgør en så vigtig bestanddel af et samfunds
livsytringer, skyldes det netop, at ved fortolkningen skaffer vi os indsigt i de
mange kræfter, som fra fortiden er med til at forme os. I fortolkningen forsøger
vi at se vores plads i historiens forløb, og i fortolkningen forsøger vi at styre
historiens videre forløb. Kun ved at kende historien kan vi selv forme historien.

Videnskab og fortolkning
Som litteraturvidenskabsmand kan man godt somme tider misunde de videnskabsmænd, der har langt lettere ved at beskrive deres fags emneområde og af
grænsning, end man selv har. F. eks. synes lægekunsten at have et ubetvivleligt
og entydigt emne: det menneskelige legeme og dets sygdomme og sundhed. Faget
kan forekomme så afklaret, fordi det kan udvikle sine teorier omkring en af
grænset emneverden, og fordi der til den teoretiske udvikling af faget hører en
praksis, der stiller krav om en række færdigheder og kan opvise en række resul
tater, opmuntrende såvel som nedslående, men i det store og hele vurdérbare.
Eller man kunne tænke på musikforskeren, hvis emne også synes at være
lettere at afgrænse og som med lægevidenskabsmanden deler den forudsætning,
at der til udviklingen af det teoretiske kan knyttes en praksis, indsigten i de
musikalske love, i kontrapunktet og beherskelsen af et musikinstrument.
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En sådan sammenknytning mellem teoridannelse og praksis (evt. instrument
beherskelse) forekommer ikke i litteraturvidenskaben. Det kunne synes at åbne
for en teoretisk vidtløftighed, når en videnskab ikke holdes i skak af en praksis,
der i nogen grad er teoriernes prøvesten. Det nærmeste, man kommer til en
praksis, der ligner musikforskerens eller medicinerens, er den pædagogiske situa
tion, hvor det er fortolkningens prøve, om den lader sig forstå og fastholde af
en gruppe af elever eller lignende.
Men formentlig beror det trods alt på en illusion, hvis man mener, at nogen
videnskab egentlig besidder et virkelig entydigt emne. Enhver videnskab har sin
historie, og denne historie handler bl. a. om en række forskydninger i selve
videnskabens opfattelse af sit emne. Det efterhånden så navnkundige studenter
oprør er kun det sidste af mange eksempler på, at en række fag eller et helt
universitet blev tvunget til at tage selve sine grundforudsætninger op til revision.
Sådanne revisioner, som fagene med mellemrum tvinges til at gennemføre,
hænger ofte sammen med, at den praksis som man hidtil i samfundet (måske
med videnskabernes sanktion og bistand) har benyttet sig af, viser sin mangel
fuldhed eller skadelighed så tydeligt, at en nytænkning tvinges frem.
Man kunne tage et overkommeligt eksempel: sin barndomstids undervisning
i naturhistorie. Undervisningen kunne f. eks. begynde med, at klassen præsen
teredes for en udstoppet vibe, hvorefter timen forløb på den måde, at man stu
derede vibens anatomi (i al fald den udvendige) og derved lærte at placere den
på den plads i dyrearternes system, som naturhistoriebogen var opbygget efter.
Man lærte om viben som et eksempel på fuglene, og havde ugen før hørt om
spurven, mens storken ventede i næste uge.
Set på årenes afstand kan man nok synes, at det at lære storbybørn om natur
på denne måde, var et gennemteoretisk foretagende, der havde meget lidt udsigt
til at kunne lykkes. Den økologiske katastrofe, som nu trækker op over kloden,
har da også medført, at man i de naturhistoriske fag har ændret sine beskrivelses
måder radikalt. Skal et væsen som en vibe kunne begribes, må den ses i sin
sammenhæng med den natur, den udfolder sit liv i. Den må ses i forbindelse
med enge og strande som biotoper (livssteder), den må ses som trækfugl i sin
afhængighed af lys og varme osv. Og den må til syvende og sidst anskues under
det overordnede synspunkt, at de forskellige livsvæsner på en måde er hinandens
organer sådan som f. eks. planter og fisk er det for hinanden i et akvarium.
Eller et andet eksempel: lægevidenskabens spørgsmål efter, hvad en sygdom
egentlig er. Er sygdom identisk med det sammenbrud i det menneskelige legeme
eller den menneskelige sjæl, der almindeligvis betegnes sådan? Eller er sammen
bruddet snarere sygdommens symptom, så at sygdommen er resultatet af, at
legemet eller dele af det i lang tid har været genstand for mishandling, fejl
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ernæring, forgiftning osv. Socialmedicinen og det, man kunne kalde den økolo
giske medicin, har gjort opmærksom på denne helt anderledes opfattelse af be
grebet sygdom. Også den siger, at miljøet og vi er hinandens organer i et meget
indviklet og meget sårbart vekselspil.
Eksemplerne er valgt blandt mange tænkelige, men de viser begge to, at en
ændret teoretisk opfattelse af et fags emneverden korresponderer med en ændret
retning for den videnskabelige opmærksomhed og muligheden for en ændret
praksis. F. eks. i arbejdet med naturfredning og rensning af industriens udslip
eller i den politiske bearbejdelse af menneskers arbejds- og livsmiljøer.
I begge de nævnte eksempler er der tale om, at man begynder i en meget
specifik og definerbar videnskabelig emneverden, men slutter i meget omfat
tende problemer, der har både filosofisk, politisk og religiøs betydning.

Det fortolkende menneske
Når man en række gange har iagttaget sådanne spring i opfattelsen af et fags
emneverden, som beskrevet i de to eksempler, kan man efterhånden gøre selve
dette spring i opfattelsen til et emne i sig selv, et emne der kan beskrives og
anvendes kritisk. Vi står nu ikke mere over for en emneverden, hvor vi skal
tænke udelukkende over fænomener i vores omgivelser: viber eller syge menne
sker. Det, vi nu skal tænke over er, hvorledes selve vores menneskelige fortolk
ning af de nævnte emneverdener lader dem fremtræde for os på karakteristiske
måder. Tænker vi udelukkende over omverdenen, er der i vores tanke- og ar
bejdsform gemt en række forudsætninger, som vi ikke har gjort os klart og som
derfor begrænser og måske også fortegner vores opfattelse af emnet.
Dermed er vi nået til at kunne definere de humanistiske studier som studiet
af de menneskelige tankevaner og arbejdsvaner. Man kunne også sige, at i de
humanistiske studier gør mennesket sig selv til genstand for den nysgerrighed,
som det øjensynlig omfatter alt mellem himmel og jord med. Det kunne godt
lyde som om de humanistiske videnskaber da var mere selvoptagne end de andre
fakulteter tilsammen, hvad der også er rigtigt, hvis man fjerner den moralsk
bebrejdende klang fra ordet selvoptaget.
Det er fra århundrede til århundrede blevet mere tydeligt, at intet andet af de
livsvæsner, der findes på jorden, har så afgørende en betydning for jordens
skæbne som mennesket. Samtidig med at mennesket igennem sin overlegne
teknik har overtaget beherskelsen af områder i naturen, der tidligere så at sige
var selvregulerende, er der faldet stadig større magtbeføjelser til den menneske
lige beslutningsverden. Af netop den grund er det mere end nogen sinde nødven
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digt, at de humanistiske fag forsøger at holde sig à jour med, hvilken situation
menneskeheden nu står i. Dermed tilfalder der de humanistiske videnskaber en
opgave, som er overordentlig dramatisk, og en opgave som i øjeblikket ser ud
til at være tragisk.
Et af de forhold, der for alvor adskiller mennesket fra dyret er, at mennesket
har sat sig i besiddelse af evnen til at opbygge og fastholde billeder af den ver
den, det skal leve sit liv i. Hvor dyrets handlinger så vidt man kan konstatere
er bundet af den meget begrænsede form for tankevirksomhed, vi kalder instink
ter, er den menneskelige tankeaktivitet vokset op til en meget omfattende og
selvstændig billedverden. Denne billedverden kendetegnes af menneskets evne
til at huske, dvs. indbygge fortidige erfaringer i sine forestillingsbilleder, så at
de forbliver der og kan aktiviseres, når det er påkrævet; og billedverdenen er
tilsvarende kendetegnet ved menneskets evne til at foregribe, hvad der vil sige:
benytte sin viden og sin fantasi på en sådan måde, at man med stor sikkerhed
kan forestille sig det, der vil indtræffe, og tage sine forholdsregler for at styre
det eller opfange det på den mest hensigtsmæssige måde.
I og med dette tanke- og bevidsthedsliv har mennesket kunnet forskaffe sig
viden om snart sagt alting mellem himmel og jord (såvel som i himlen og under
jorden). Men samtidig har mennesket måttet konstatere, at den menneskelige
bevidsthed i sig selv er en så enestående eksistens, at også den må omfattes med
interesse og med kritik. Eftersom mennesket ikke længere handler med instink
tets nødvendighed, men med bevidsthedslivets frihed, må det også bevidstgøre
sig, hvad det vil sige at være et væsen med bevidsthed. Dette skyldes givetvis
bl. a. den menneskelige nysgerrighed, og man skal ikke underkende, at nysger
righeden er en af de nyttigste og mest charmerende af samtlige menneskets egen
skaber - og en af de væsentligste kilder til det, vi kalder videnskab.
Da mennesket altså ikke blot som dyret handler ind i verden, men handler så
at sige igennem et billede, som det har skabt sig af denne verden, bliver alle
menneskelige handlinger på en måde til forsøg. Nok skal mange af vore hand
linger tjene yderst praktiske og nødvendige formål, og størstedelen af vores
hverdagsliv mener vi selv at benytte til løsningen af sådanne opgaver, der tjener
til livets opretholdelse.
Men dog ved vi f. eks. i opdragelsen af børnene, eller i øjeblikke hvor vores
vaner slår fejl, eller i sammenhænge, hvor vi fornemmer os frem ved grænsen
af vores viden, at vi hele tiden må arbejde på at skaffe os så sande billeder af
verden som muligt og at vi derfor til stadighed må være indstillede på at kor
rigere vores billeder, hvis de er uhensigtsmæssige eller leder os forkert. Bevidst
heden må til stadighed kritisere sig selv, underkende gamle billeder for at lade
nye billeder opstå i deres sted og på deres grundlag. Også dette er en aktivitet,
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der overhovedet ikke kan tænkes bort i en menneskelig civilisation, og det er
en aktivitet, der ikke er knyttet til den ene eller den anden profession eller
tidsalder, men til selve den menneskelige livsform.
Ganske vist kender vi den i nutiden særlig i dens videnskabelige varianter.
Selv mennesker, der ikke vil tilskrive humanistiske videnskaber nogen art af
betydning, har dog knyttet mange forventninger til den videnskabelige forsk
ning, der overskrider vor nuværende erkendelses grænser og skaffer os indblik
i og magt over nye områder af virkeligheden (ny medicin, ny teknologi).
Men sagen er, at ethvert menneskeliv udfolder sig som en meget lang række
af forsøg, der principielt ligner videnskabens. Det er jo ikke nok, at viden fore
ligger sådan i al almindelighed for et samfund eller en tidsalder. Viden skal til
egnes af mennesker og omsættes igennem deres bevidsthed. Og det gælder ikke
kun den mest avancerede videnskabelige indsigt (der som helhed kun frem
skaffes af forholdsvis få af et samfunds medlemmer) - det gælder i langt bredere
forstand om den fond af livsviden, som ethvert menneske må sætte sig i besid
delse af og som de fleste da også klarer at erhverve i løbet af deres opvækst.
Derfor bliver selv de elementæreste problemer uophørligt stillet og må løses om
fra bunden, selv i samfund der som vores har lært sig at løse også meget avan
cerede problemer.
Hvis det altså er rigtigt at anskue det menneskelige liv som en lang række af
forsøg, der gennemprøver de forestillingsbilleder, vi har gjort os om verdens
beskaffenhed, så er det klart, at ethvert menneske jo ikke behøver at gøre alle
menneskehedens erfaringer om fra bunden. Tværtimod tilbyder enhver kultur
kreds en mere eller mindre omfattende og sammenhængende kollektion af pro
blemløsninger, som individet kan overtage og betjene sig af. Hvis man til tider
kan synes, at der tales lidt floromvundet om traditionen, så må man gøre sig
klart, at den elementære grund i traditionen slet ikke er alt det, der kan gøres
til genstand for retorik, men er selve den videregivelse af problemløsninger, som
et menneskeliv er utænkeligt uden.
Det er sådanne komplekser af traditionelle problemløsninger, man i den
moderne kulturdebat har kaldt ideologier, idet det dog aldrig er blevet ganske
afklaret, hvor langt ned i det elementære en ideologi egentlig strækker sig. Med
ordet ideologi har man villet betone, at det tilbud af problemløsninger, man får
stillet til sin rådighed inden for en kulturkreds eller samfundsklasse, ikke er
uproblematisk eller ukritisabelt, men at det ofte forsøger at fremtræde, som om
det var det eneste tænkelige fortolkningstilbud i verden. I kritikken af en ideologi
gør man således opmærksom på, at dens problemløsninger er meget mere fordel
agtige for én klasse af mennesker end for en anden. Kritikken af ideologien
opstår altså som en tankemæssig formulering af et ubehag eller en nødssitua
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tion, som den herskende orden hensætter en række mennesker i. For dér, hvor
en eksisterende løsning vækker ubehag eller skaber nød, der bliver det mest
tydeligt, at den udkastede problemløsning er utilstrækkelig og fejlagtig.
Dermed gøres det altså klart, at også verdenshistorien set på meget langt sigt
er en art forsøg med forestillingsbilleder og med disse forestillingsbilleders indprægning i virkeligheden i form af værktøjer, tankevaner, institutioner, bygnings
anlæg, lovforordninger osv. Også en samfundsform er en forsøgsvis problem
løsning, og forsøgets mangler gør uafbrudt opmærksom på, at løsningen ikke er
den endelige.
Det er i dette store erfaringsområde, litteraturen har lejret sig, og det er
dette store erfaringsområde, litteraturvidenskaben har som sit emne. Det litte
rære kunstværk har egenskaber, der gør det til et enestående medium for be
skrivelsen af den menneskelige bevidsthed i arbejde og forandring. I den store
roman eller i dramaet ser vi ikke blot tanker blive tænkt og meninger blive ud
trykt. Selve kravet om, at der skal være handling eller dramatik, er et krav om,
at tankerne skal komme til afprøvning og meningerne belastes med virkeligheds
materiale. Det er derfor man med rette kan hævde, at fortolkning på ingen måde
er et fremmedelement i forhold til litterære værker. Litterære værker er i sig
selv fortolkning. Således er det f. eks. indholdet af den såkaldte dannelsesroman
fra forrige århundrede, at man følger et barns overtagelse af de normer og vur
deringer, der er gældende i dets barndomsmiljø, for siden at se, hvad der sker,
når disse første fortolkninger i barnets liv belastes med erfaringer fra den voksnes
liv eller fra andre sociale sammenhænge. Dannelsesromanens forløb er den kri
tiske afprøvning af fortolkninger samt et tilbud om en større og mere sammen
hængende fortolkning, der indfinder sig som en art livsresultat ved romanens
slutning (et resultat, der naturligvis igen kan gøres til genstand for kritik - og er
blevet det i rigt mål). Eller man kender fortolkningsproblemet i en mere stili
seret variant fra komedien, hvor det er indlysende for publikum at hovedper
sonen eller måske alle personerne har forkerte forestillingsbilleder i hovedet, og
hvor den fremkaldte latter skyldes, at publikum selv mener at sidde inde med
en rigtigere forståelse af tingenes sammenhæng. Når dyr ikke så let kan blive
komiske, hænger det sammen med, at der ikke hos dem egentlig kan optræde
falske forestillingsbilleder af verden sådan som der kan hos mennesker. Også
komediens virkninger er udpræget intellektuelle og rendyrker bestemte egen
skaber ved den menneskelige fortolkningsaktivitet.
Fordi det litterære kunstværk således både arbejder med psykologisk men
neskebeskrivelse og med sociologisk beskrivelse af en samfundsform og et na
turligt miljø, leverer romanen og novellen i fiktiv form en beskrivelse af, hvor
ledes tanker bliver til i mennesker, hvilke tilbøjeligheder og påvirkninger der
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præger tankerne, hvilke handlinger personen foretager som resultat af tankerne,
hvilke lykker eller ulykker han afstedkommer derved og hvilke ændringer de
indhøstede erfaringer da påtvinger den oprindelige tankeverden. Jeg tror ikke,
at nogen videnskab til dato har gennemarbejdet dette afgørende erfaringsfelt
for den menneskelige eksistens så omfattende som den episke og den dramatiske
kunst har det. En slags bevis på denne påstands rigtighed er det, at en række
videnskaber til stadighed inddrager litteraturen som eksempelmateriale og som
anskuelsesbillede, fordi der ikke andre steder kan findes tilsvarende sammen
trængte og konsekvensrige studier over menneskelivet anskuet som en lang række
af tolkningsforsøg.
Et af nøgleordene til den moderne videnskabsdebat er ordet hermeneutik, der
betyder fortolkningslære. Der findes naturligvis hermeneutiske aspekter af alle
eksisterende videnskaber. Men netop litteraturvidenskaben synes at kunne bi
drage til hermeneutikkens udvikling med det særlige erfaringsmateriale, som en
række af fortællere og kunstnere har tilvejebragt ved deres udholdende interesse
for menneskers måde at handle på og at løse både de korte og de langsigtede
livsspørgsmål på.
Den episke og den dramatiske litteratur (formentlig også den lyriske) beskæf
tiger sig uafbrudt med mennesket som et væsen, der har sin egenart fra den
kendsgerning, at det vil kunne danne sig et billede af meningen med den situa
tion, det befinder sig i. Tabet af mening er under alle omstændigheder en alvor
lig sag, selv hvor det blot drejer sig om ret konsekvensløse sammenhænge. Men
det synes at høre med til den menneskelige livsform, at man til stadighed stiller
spørgsmål også om den totale mening med, at man lever et liv i verden og er
opmærksom på, om dette liv kommer til at tegne en historie, en skæbne på godt
og ondt.
Tilsyneladende vil mennesker gerne kunne se deres livsforløb som en historie
og naturligt nok helst som en god historie, en historie der har været værd at
deltage i, værd at huske tilbage på, værd at fortælle videre. Og alle mennesker
har vel i perioder lange drøftelser med sig selv og andre for at komme til at se
deres livsforløb på en sådan måde, at det giver mening for dem selv og
andre.
Måske har mennesker i ældre og simplere kulturformer ikke spurgt så radi
kalt som det såkaldte moderne menneske gør det. Måske har mange tidligere
kulturer haft et større enhedspræg ved, at de fleste mennesker kunne dele den
fortolkning af livets mening, som var den beherskende og kulturskabende histo
rie i samtiden. Men sagen er den, at det moderne menneske bl. a. kendetegnes
derigennem, at det er et regnskabsførende menneske i en grad som sjældent før.
Vi kender vel først og fremmest regnskabsføringen fra økonomiske sammen
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hænge og véd af dyr erfaring, at det ikke i nutidens samfund er muligt at lægge
mange planer eller drømme mange drømme uden at tage de økonomiske rea
liteter i ed.
Alligevel er denne økonomiske realitetssans ikke selv den øverste virkelig
hedsopfattelse, men bl. a. udtryk for, at det moderne menneske bliver overvåget
og overvåger sig selv med stor strenghed. Der stilles krav om, at rækken af ens
valg skal hænge sammen, så at man kan klare sine (økonomiske og andre) plig
ter til højre og venstre. Og dette regnskab, der omfatter ens penge, ens arbejde,
ens tid og meget mere, er dybest set nok mellemregningerne i det endnu længere
regnskab, som alle mennesker fører med deres eget liv i håbet om at se det gå
op, så at posterne stemmer - helst hele tiden, men allerhelst ved slutningen.
Det er bl. a. et meget vedkommende emne for litteraturvidenskaben at se det
moderne menneske blive til som et sådant ekstremt regnskabsførende menneske,
men det er i bredere forstand et af litteraturvidenskabens hovedemner at klar
gøre sig, hvorledes mennesker fører deres livsregnskab, hvorledes de bryder
sammen under det, manipulerer med det, vokser eller sygner hen under deres
egne fortolkninger eller mangel på samme. Jeg kan vistnok gentage fra før, at
ingen anden videnskab mig bekendt har så stort et materiale til sin rådighed
som litteraturvidenskaben, når det drejer sig om at forstå mennesket som det
væsen, der fører sit livsregnskab og som kan gøre det på så mangfoldige for
skellige måder. Heller ikke her er der tale om nogen sjælfuld eller sentimental
aktivitet, men om realiteter, som knytter sig til vistnok enhver sund menneskelig
bevidsthedsaktivitet. Mennesker, der er holdt op med at interessere sig for at
føre deres livsregnskab, forekommer syge eller skræmmende. Og en civilisation,
der (som vores industrikultur) anbringer masser af mennesker i omstændigheder,
de ikke kan se meningen med, udløser på tilsvarende måde en meget dybtlig
gende ængstelse og en radikal kritik.
For netop fordi litteraturen i så høj grad har haft det som sin kulturopgave
at skildre menneskers måder at aflægge livsregnskabet på, netop derfor kommer
en meget stor del af den moderne litteratur til at handle om regnskaber, der ikke
vil gå op, eller om regnskaber, der føres så umenneskeligt og ukærligt, at men
nesker bryder sammen under pligten til at svare sin skyldighed overalt og da
trækker sig tilbage i mental døs eller i beruselse og medicinmisbrug.
Gennemskueisens metoder

Fra værktøjets og teknikkens verden kender og accepterer vi, at et præcisere og
ædlere værktøj kan skabe præcisere og ædlere produkter end et plumpt og pri
mitivt redskab kan. Skønt redskaber og maskiner ser så håndgribelige og kon
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krete ud, er de jo dog også en særlig art af ideer, nemlig ideer om, på hvilken
måde man kunne bearbejde sine omgivelser, hvis man ville gøre dem nyttige
for sig.
Det alt for kraftige skel mellem naturvidenskaber og humanistiske videnska
ber, som man i de sidste par århundreder har oprettet, tildækker det faktum, at
vores teknologi er en delmængde af vores totale forråd af ideer om verden. For
også i en række andre livssammenhænge har mennesker udviklet sig ideer, der
gør tjeneste som en art af redskaber, skønt de ikke foreligger håndgribeligt i træ
eller stål.
Dette er en indsigt, som de humanistiske videnskaber har måttet forny for
sig selv inden for de sidste år. Også de politiske ideologier, de videnskabelige
„sandheder“ og hverdagens mere eller mindre fælles forestillinger om, hvordan
virkeligheden er, må anses for at være redskaber, der løser en bestemt type af
problemer - og løser dem på en bestemt måde.
Der er naturligt nok en sammenhæng imellem den materielle kultur med pro
duktion og teknologi, som vi befinder os midt i, og de ideer, som vi i alle mulige
andre sammenhænge tænker. Man kan vist godt sige, at kunsten i de sidste 100
år har haft som sit hovedtema at skildre det civilisationschok, som tilblivelsen
af den moderne livsform har været. Både produktionen af livsfornødenhederne
og den administrative styring af menneskenes liv er i de sidste hundrede år
blevet centraliseret på en sådan måde, at såvel produkter som beslutninger bliver
til langt borte fra menneskers hverdagsmæssige virkelighed. Både varer og be
slutninger kommer dumpende ned til én langvejsfra uden at man altid kan blive
klar over, hvor deres oprindelse egentlig befinder sig. Dette har gjort de om
givelser, man umiddelbart befinder sig i, mere eller mindre uvirkelige for mas
ser af mennesker, de sanselige situationer, man lever i, arbejdssituationen, fami
liens samliv osv. er ikke længere tilforladelige, fordi de afgørende beslutninger
ofte træffes dybt inde i den labyrint, som nogle kalder „systemet“.
Den moderne og „modernistiske“ kunst har registreret dette som et chok, der
har ramt alle opmærksomme mennesker. Det konkrete, sanselige liv, der altid
har været af afgørende betydning for den kunstneriske afbildning af virkelig
heden, mister i pålidelighed og betydning, verden bliver stadig mere abstrakt,
hvad kunstnerne bl. a. reagerer på ved at gøre deres kunst abstrakt. Skal man
fatte, hvad der virkelig er på færde i en situation, må man ofte med en kritisk
tankeaktivitet gennembryde det umiddelbart synlige og afsløre det som dække
over store fjerne magter, som arbejder skjult, men virkningsfuldt i det konkrete.
Mennesket er ikke længere som en homerisk helt, der så at sige bar alle sine
egenskaber på sig, og derfor forekommer os at kunne handle helt og spontant.
Det moderne menneskes væsen er opløst og afgivet til en række af institutioner
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og produktionsmæssige ordninger, der binder det og gør dets tilværelse mere
eller mindre uigennemskuelig og afmægtig.
Denne udvikling har medført, at de fortolkende videnskaber og ikke mindst
litteraturvidenskaben har måttet udvikle en række discipliner, hvis arbejdsform
er kritisk og gennemskuende. Hovedsynspunktet er det, at det sprog, som tales
i det offentlige liv (hvadenten det drejer sig om politiske, videnskabelige eller
kunstneriske tekster) ikke heller er umiddelbart tilforladeligt. Også i det sprog
lige forekommer der alle mulige tildækninger af det reelle sagforhold. Dette
indebærer, at den, der vil analysere en sproglig ytring videnskabeligt, ikke blot
skal tage stilling til det, teksten meddeler indholdsmæssigt, men også skal vur
dere teksten kildekritisk, tage stilling til dens pålidelighed, og overveje de mo
tiver, som den talende eller skrivende kan have til at ytre sig på en bestemt måde.
Denne mistænksomhedens metode er naturligvis ikke en finesse, som særligt
videnskabelige hoveder har fundet på, men er en fremgangsmåde, som de fleste
mennesker selv har tilegnet sig i et eller andet omfang, om ikke andre steder, så
når de vurderer, hvad politikerne fra de andre partier siger under valgkampen.
Hvem har ikke næse for at vejre stanken af valgflæsk hos modstanderen.
Det bliver i denne forbindelse endnu en gang klart, hvilken basal rolle de
omtalte gode historier spiller i samfundslivet. Med gode historier overtaler man
mennesker til at tilslutte sig og nære tillid, og selv i en meget mistænksom tids
alder som vores kan kulturen stadig ikke eksistere uden at mennesker tror på
den ene eller den anden af disse gode historier. Man har i moderne litteratur
videnskab kaldt sådanne historier, der kan overtale og vinde tilslutning, for
myter eller ideologier. Og ved at gøre dem til genstand for sin analytiske inter
esse demonstrerer man jo allerede sin tvivl over for dem. Denne tvivl skyldes
ikke kun en særlig mistænksom natur hos de videnskabelige analytikere, men
har sin saglige begrundelse i, at mange af de gode historier jo reelt nok er over
taget af magthavere, som er interesseret i at bruge dem for at vinde tilslutning
og tillid.
Man kunne tage et enkelt eksempel blandt mange. Brecht skriver: Vi gør
vores erfaringer i livet i katastrofal form. Den måde vores sociale samliv fun
gerer på, må vi slutte os til ud fra katastroferne. Ved at tænke os om må vi slutte
os til den „inside story“, der ligger inden i kriserne, depressionerne, revolutio
nerne og krigene. Når vi læser aviserne (eller regningerne, afskedigelsesbrevene,
indkaldelsesskrivelserne osv.) føler vi allerede, at en eller anden må have gjort
et eller andet, så at den åbenbare katastrofe indtrådte.
Et resultat af et sådant syn på samfundet er det blevet, at den videnskabeligt
analytiske aktivitet meget ofte ytrer sig som en gennembrydning af en teksts
tilsyneladende indhold. En sådan kritisk analyse af de toneangivende syns
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punkter finder jo sted, hver gang en yngre generation giver sig til at betvivle
det idémæssige grundlag, deres forældre har opdraget dem efter, men et af de
mest vidtrækkende af disse ideologikritiske gennembrud fandt vel sted, da en
moderne videnskabeligt-skeptisk generation gennemførte sin kritik mod den
front af borgerlighed og kristentro, som havde været toneangivende i Europa
frem til omkring midten af forrige århundrede. Fra i al fald dette tidspunkt er
tvivlen blevet en stadig metode også inden for de humanistiske videnskaber.
En afgørende formulering af gennembrydningens metode fandt sted hos psy
koanalysens grundlægger, Sigmund Freud, som under arbejdet med drømme og
med patienters beskrivelse af sig selv blev klar over, at det dagklare (manifeste)
udtryk i deres fremstillinger ofte dækkede over et (latent) betydningsindhold,
der ikke vovede sig frem. De sproglige udtryk, Freud stødte på, bar altså tyde
lige præg af, at der fandtes en censurerende magt, en offentlig normdannelse,
som foreskrev, hvad der kunne komme til orde og på hvilken måde.
En konsekvens af dette synspunkt måtte jo blive, at man i analysen af ud
sagn også klargjorde sig den totale samfundsmæssige situation, udsagnet var
fremsat i og havde måttet indrette sig efter, og det er på dette punkt den
freudianske analyse har kunnet forbinde sig med den fra Karl Marx inspirerede
ideologikritik, som netop arbejder med beskrivelsen af, hvorledes samfunds
former og produktionsformer afspejler sig i forskellige ideologiske udtryk, f. eks.
kunsten.
Den såkaldte ideologikritiske arbejdsform har været stærkt toneangivende
inden for litteraturvidenskaben siden 1968 og har især tilført den en påvisning
af, hvorledes kunstneriske udtryk kan stå i bestemte interessers tjeneste som
legitimering af en undertrykkelsespraksis. En række litterære udtryk fremtræder
med krav om at være beskrivelser af, hvorledes verden i og for sig er indrettet.
Men ideologikritikken afslører ved sit gennembrud af teksten, at der findes meget
store menneskegrupper, hvis interesser slet ikke varetages af en bestemt ideolo
gisk kunst.
En tilsvarende fortolkningsteknik har kvindebevægelsen opøvet inden for
litteraturvidenskaben. Når den ny tids videnskabskvinder foretager deres gen
nembrud i en analyse, påviser de hvorledes en række normdannelser i littera
turen og samfundet kun varetager mandlige interesser, men undertrykker eller
fortegner de kvindelige.
Mange kilder løber således sammen i den brede aktivitet, som lader sig samle
under betegnelsen ideologikritikken, men det fælles teoretiske udgangspunkt er
nok, at man igen tager det dybt alvorligt, at ideologier og normdannelser er ar
bejdsredskaber, der på godt og ondt former menneskers liv i samfundet, hvorfor
en stadig kritik af det ideologiske værktøj er livsvigtig. At der inden for så stort
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et felt som ideologikritikken findes en række mindre fronter, som ikke er ind
byrdes enige, siger sig selv.
En konsekvens af dette syn på ideologierne har det været, at kunsten hele
tiden er blevet vurderet som ét sprogligt udtryk blandt så mange andre, der
kommer til orde i et samfund. Den såkaldt finlitterære kunst har ifølge ideologi
kritikken kun sin status som udtryk for, at den er den herskende klasses legiti
mering af sin egen virkelighedsforståelse. En række andre mennesker i sam
fundet kommer imidlertid kun til orde i helt andre typer af „kunst“, i trivial
litteraturen, i den folkelige kunst, i andre medier eller måske slet ikke. Litte
raturvidenskaben har følgelig udvidet sit emneområde næsten grænseløst ved sin
meget vide forestilling om sproget som ideologisk redskab. Det har tilført faget
meget store nye emneområder, samt en grad af forvirring, der endnu ikke er
kommet til en egentlig afklaring. Samtidig har det bevirket at litteraturkritikere
igen har kunnet ytre sig mere generelt i samfundsdebatten med deres kendskab
til de nye medier og deres kritiske holdning over for mange af samfundets tone
angivende anskuelser.
Skønt ideologikritikken selv har legitimeret sig ved at hævde, at den arbejder
i folkets tjeneste, har den ikke vundet nogen entydig folkelig tilslutning. Som al
skarpt kritisk aktivitet løber ideologikritikken den fare, at den gennembryder
og afslører for radikalt og efterlader sig temmelig raserede landskaber. Sådan
er det i nogen grad gået for den ideologikritiske del af litteraturvidenskaben. I
sin iver efter at gennemskue den eksisterende litteratur har den ofte overset, at
der i mangfoldige (og de bedste) kunstværker findes kvaliteter, som ikke kun
tjener til legitimering af bestående samfundsforhold. Som et område, hvor men
nesker har investeret en umådelig fantasi og opfindsomhed, har gransket sit eget
særpræg og formuleret sine egne problemer, er kunsten ofte mere omfattende
og sand i sit væsen, end ideologikritikerne har villet tillade den. Der findes me
gen kunst, der ikke gøres overflødig, lige meget hvor mange samfundsforbedrin
ger og -omvæltninger der finder sted. Og dette bevises jo bl. a. af, at store dele
af den kritiske teknik, som ideologikritikken har vendt imod kunsten, er udviklet
af kunstnere.

Litteraturens nytte?
I en af sine Moralske Tanker skriver Ludvig Holberg om mennesker der er som
de underjordiske Folk, der formedelst Synets Skarphed kunde see Blommen i
et Eg, men ikke Skallet, ja der vare ligesom blinde af formeget Syn. En sådan
type af „blindhed“ forekommer i dag ikke blot blandt de underjordiske, men
udgør en af de afgørende farer, den moderne videnskab og måske overhovedet
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det moderne menneske trues af. Hvor mange fabrikanter har ikke set lige igen
nem kvaliteten og skønheden af deres produkt og ind til den kapital, det kan
indbringe; hvor mange jordspekulanter har ikke haft umuligt ved at se land
skabets skønhed på grund af den spekulationsgevinst, en udstykning kan bringe.
Osv.
Når den samfundsmæssige praksis er af en sådan art, må naturligt nok sam
fundsanalytikerne, også de litteraturvidenskabelige, kunne forstå de tankefor
mer, som et moderne kapitalistisk produktionssystem har udviklet. Gennem
skueisen er nødvendig, jo mere man i en moderne medietidsalder bliver klar
over, at bevidsthed og bevidsthedsmanipulation er magt.
Problemet for de humanistiske videnskaber og specielt for dem, der som lit
teraturvidenskaben har kunstneriske udtryk som deres emne, er, at man med
sit gennemskuende blik gang på gang kommer til at udslette selve sit emne. Hvis
man ligesom spekulanten ikke kan få øje for andet end økonomi, savner man
en egentlig begrundelse for, hvad der tilføres samfundslivet igennem kunsten og
litteraturen.
En række litteraturvidenskabelige analyser fra de sidste år har været mærket
af denne fare. Når den videnskabelige analyse af et værk, et forfatterskab, en
periode osv. er ført til ende, står man ofte med et meget magert resultat: endnu
en påvisning af kunsten som falsk bevidsthed, der skjuler over den kapitalistiske
produktionsform, eller endnu en sammentrækning af kunstværket til en eller
anden art af fortolkningsformel, der er blank og afkogt som et skelet. Derved
har analytikerne på en underlig bagvendt måde givet de kritiserede kapitalister
ret: virkeligheden er økonomi, kunsten er blot påskud og lokkemiddel.
Den skarpe intellektuelle mistænksomhed, røntgenblikket, er da ikke kun et
redskab, litteraturvidenskaben kan overtage fra samfundslivet og fra natur
videnskaberne. Også her består en del af den humanistiske problemstilling i, at
man klargør sig virkningerne af sin fortolkningspraksis, hvorfor en fortolknings
praksis, der gang på gang fører til sit emnes udslettelse, må vække bekymring.
De sidste hundrede år har inden for den modernistiske kunst vist en udvik
lingsgang, hvor kunstens billedverden i stadig voksende grad har bortstødt alle
de billedvirkninger, der gjorde den genkendelig. Dette gælder især i malerkun
sten, hvor man for længst er nået frem til det helt abstrakte udtryk; men det
gælder også ordkunsten i adskillige af dens ytringer. Den spanske kunstteoretiker
Ortega y Gasset har kaldt denne udvikling: menneskets fordrivelse fra kunsten,
og det er for en moderne litteraturvidenskabsmand en smal sag at påvise, at
mennesket er blevet fordrevet fra kunsten nogenlunde samtidig med at det er
blevet fordrevet fra at have indflydelse på sit naturlige miljø og på de økono
miske love.
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Denne udvikling har også sin parallel inden for videnskaberne, og det siger
sig selv at man taler om en meget kritisk situation, når man også må overveje,
om mennesket ikke er blevet fordrevet fra de humanistiske videnskaber. Det
lader sig påvise, hvorledes den moderne litteraturvidenskab på visse afgørende
punkter løber parallelt med den modernistiske kunst, f. eks. ved at betjene sig
af et formelsprog eller et videnskabeligt mandarinsprog, som lukker en meget
stor del af den interesserede almenhed ude. Dette er en af grundene til, at lit
teraturvidenskaben ikke blot skal acceptere de moderne fortolkningsmetoders
røntgenteknikker, men også må kritisere dem. F. eks. ud fra en forestilling om
mennesket i dets mest udfoldede, mindst reducerede skikkelse. En humanisme,
som er sit navn værdig, må efter min mening altid forholde sig til et billede af
mennesket som et væsen, der kan udfolde og mangfoldiggøre sine egenskaber.
Derfor er der noget umenneskeligt i selve forsøget på at tilbageføre et menneske
(eller et udfoldet menneskeligt formuleringsforsøg som et kunstværk) til nogle
få, altforklarende grundstørrelser. Et menneske, såvel som et kunstværk må altid
også opfattes i fremadførende retning, dvs. man må iagttage, hvad det er på vej
til at udvikle sig til.
At ideologikritikken kan trues af en sådan afvej, er imidlertid ikke et argu
ment for, at den så må overvindes eller undertrykkes. Det er derimod et argu
ment for, at den må supplere sig med en mere positivt formuleret forståelse for,
hvad litteraturen da løser af nyttige og måske livsvigtige opgaver i et samfund.
Mit indledningskapitel rummer diverse bidrag til sådanne formuleringer, og jeg
vil sluttelig vende tilbage til spørgsmålet, der er påtrængende i en politisk ulve
tid, hvor også politikerne mener at kunne gennemskue kunsten og anskaffe den
med økonomisk argumentation.
Kunstneriske tekster har en egenskab, der adskiller dem fra andre typer af
brugstekster: de er fiktive, som man kalder det. Det vil sige, at de benytter spro
get anderledes end sproget bruges, når man løser forskellige praktiske opgaver
ved dets hjælp. I en verden, hvor der kunne synes at være utrolig brug for prak
tisk handling, kunne man nok finde, at fiktive tekster udgjorde en utilladelig
omvej til virkeligheden, og sådan tænkes der vel faktisk også mange steder.
Litteraturvidenskaben kan naturligt nok ikke slå sig til tåls med denne fore
stilling, men må stille det som en opgave at udrede, hvilke opgaver tekster løser
netop ved at være fiktive. Måske kunne man komme ind på problemet via et
eksempel: Den tyske sociolog Habermas viser i sin berømte bog: Borgerlig Of
fentlighed en mærkværdighed ved den udviklingsproces, som i løbet af 1700tallet førte borgerskabet frem til den virkelige magt i samfundet. Borgerskabets
magtovertagelse fandt ikke sted ved, at man direkte skred til f. eks. en revolu
tionær handling. Revolutionen (den franske) kom først henimod århundredets
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slutning. Men allerede fra århundredets begyndelse havde borgerskabet så at
sige skolet sig selv til at blive en politisk myndig klasse, og denne skoling foregik
bemærkelsesværdigt nok således, at man først diskuterede allehånde litterære
emner i klubber og kaffestuer og først senere hen tog hul på de direkte politiske
problemer.
Man kunne måske sige, at i litteraturen foregribes på fantasifuld måde det,
som efterhånden bliver til et virkeligt politisk pres og omsider forskaffer sig
egentlig politisk magt. Vi kan igen i vore dage se litteraturen (i andre former,
naturligvis) lejre sig omkring steder i samfundet, hvor nye pressionsgrupper er
ved at danne sig og forsøger at ændre samfundsindretningen (kvindesagen, Chri
stiania o. m. a.). Den menneskelige fantasi ses her i en af sine vigtigste roller,
nemlig som det sted, hvor der danner sig billeder af, hvorledes tingene kunne
indrettes anderledes og bedre. Kunsten er bl. a. et sted, hvor fantasikraften ytrer
sig, indtil den kan forvandle sig og blive til handlekraft. Fantasi er i høj grad
en ungdommelig evne og viser sig f. eks. i den måde, som børn ved fantasiens
hjælp foregriber, hvad det er at blive voksen. En sådan ungdommelig evne i
samfundslivet er kunsten.
Men den er på en måde også en alderdomsevne. Den er en eftertanke, en art
otium, hvor man ser tilbage på det, man har præsteret i sit såkaldt aktive liv og
prøver at overskue og vurdere det. I handlingens øjeblik, der jo for moderne
mennesker optager meget store dele af ens voksenliv, kan man blive nærsynet
ved den ihærdighed, hvormed man prøver at løse en stillet opgave. Denne iver
for at bryde igennem med løsninger er naturligvis en uundværlig menneskelig
egenskab, men den udgør ligesom kun den ene del af det totale menneskelige
bevidsthedsliv.
Når jeg kalder kunsten en slags alderdomsevne for mennesker, så hænger det
sammen med det, jeg tidligere omtalte som menneskets livsregnskab. Kunsten
er et af de steder, hvor dette livsregnskab bliver gjort op, og forudsætningen for
at opgørelsen kan ske sandfærdigt og med overblik er netop, at man har ud
viklet et sprog, der ikke skal være ihærdigt opsat på at løse dette eller hint del
problem, men tværtimod være til rådighed i overblikkets tjeneste. Det fiktive
sprog er et sådant sprog.
Hvis litteraturens sprog således har barndommens fantasikraft og alderdom
mens overblik, betyder det dog ikke, at det kun er vedkommende for børn og
oldinge. Men det betyder, at kunsten på en række punkter netop supplerer det
moderne voksne handlingsmenneske med evner, som det i nogen grad under
udvikler i sin dagligdag: med fantasi og forventning på den ene side, med krav
om overblik og sandfærdig regnskabsaflæggelse på den anden.
Lad mig vælge et eksempel, som er overskueligt. Når Dorothy Sayers’ kendte
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detektiv Peter Wimsey hører om en mordgåde, bliver han som besat af iver
efter at komme i kast med den og løse den. I hele denne handlingsiver kommer
han ofte til at rode op i sagen på sådan en måde, at den bliver kritisk og død
sensfarlig for en række af de implicerede, inklusive ham selv. Men det er først
på et sent tidspunkt i handlingen, at han selv bliver klar over disse omkostnin
ger ved hans detektiviske iver, og det overvælder ham som chok eller depres
sion i flere af bøgerne. Først når hans handlingsiver er aftagende, fordi sagen
er ved at være løst, vinder han betragtningens ro.
Dette er nu bare et enkelt eksempel der viser, hvorfor det er af betydning, at
overblikket varetages af f. eks. den fiktive digtning. Man kunne nævne et andet
eksempel, et fænomen som satiren og spotten. Hvis man offentligt latterliggør
et menneske, f. eks. en korrupt magthaver, udløser man så mange vredesudbrud
og måske så mange repressalier over sit syndige hovede, at man hurtigst muligt
ser at få lukket munden igen. Da det imidlertid er meget vigtigt at blive klar
over, hvorledes korrupte magthavere handler og betér sig, må man skaffe sig
et sprog, der muliggør beskrivelsen af ham/hende, uden at man straks udløser
alverdens ulykker med sin tale. I det fiktive sprog kan man da påstå at tale i
almindelighed og ikke med nogen speciel adresse til navngivne personer. Også
her muliggør det fiktive sprog altså en besindig indlevelse i og vurdering af
fænomener.
Det er for eksistensen af en kultur uundværligt, at mennesker lærer sig den
fiktive tænkning. Det hører til i enhver socialisering og opdragelse, at man lærer
mennesker at få styr på deres egen impulsivitet. Man kan ikke altid sige eller
gøre det første, der falder én ind. Man må derfor lære sig at overveje, hvilke
virkninger en replik eller en handling vil udløse, og igen her står vi ved et sted,
hvor hvert eneste menneske for sig selv opøver en art af fiktivt, digterisk sprog,
som er af overordentlig nytte - og som er en af de spirer, den virkelige digtning
vokser frem fra.
Hvis evnen til at foregribe i fantasien og til at overskue i eftertanken er uund
værlige i det enkelte menneskes livsførelse, så er dette i endnu langt højere grad
sandt i forhold til den kollektive livsførelse, som vi er nødt til at tage hensyn til
i den moderne verden. Samhandelen, produktionen, kommunikationen, medi
erne, den overvældende oprustning, forureningsproblemerne, overbefolknings
problemerne, ressourceproblemerne, altsammen er nu størrelser, der på godt
og ondt betyder, at jordkloden er udleveret til én skæbne, som kan blive alle
menneskers. Vi deltager nu på afgørende punkter i den samme dramatiske krise
for kloden. Og på visse punkter kan vi derfor tænke over klodens historie på
samme måde, som vi har tænkt over individets historie. Også kloden har sin
impulsivitet, som i nutiden især viser sig i den tilsyneladende umættelige udnyt
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telse og ødelæggelse af det naturlige miljø. Meget stærke kræfter fastholder den
produktions- og samfundsform, der mishandler naturen så groft, og vi er for
længst i besiddelse af prognoser, der gør det klart, at katastrofer, hungersnød,
krige osv. uundgåeligt vil blive følgen, hvis de nuværende tendenser fortsætter
uændret.
Hvis det virkelig er rigtigt, at det kun er de materielle produktionsforhold,
der skaber den menneskelige tanke og fantasi såvel som den menneskelige digt
ning, så er der intet der tyder på, at vi kan slippe ud af den djævelske meka
nisme, vi for tiden er havnet i. Men netop derfor må man nu fastholde, at den
menneskelige opfindsomhed og fantasikraft er et overskud, der kan tilvejebringe
det uforudsete. Nu skal der virkelig digtes, der skal tænkes anderledes på meget
grundlæggende områder, og der skal overskues, så at man foregriber og afværger
de katastrofer, som man med sine handlinger er i færd med at udløse. Littera
turen og litteraturvidenskaben er langtfra de eneste kræfter, som må komme til
orde i denne forbindelse, men på den anden side forvalter de en række af meget
vigtige menneskelige evner og ideer, som lader sig aktivisere.
Den engelske økonom E. F. Schumacher har gjort opmærksom på, at der
synes at gå tre eller fire generationer fra en idé fødes til den når sin fulde mo
denhed, hvor den fylder sindene i en ny generation og får dem til at tænke med
den. Og han uddrager i forlængelse af denne sætning følgende synspunkt: Vi er
skam nødt til at have mod til at drømme, hvis vi vil overleve og give vore børn
mulighed for at overleve.
Man møder så mange steder en art af sprog, som er grundlæggende håbløst,
fordi det i realismens navn påstår at beskrive, hvordan tingene er og må være
efter de økonomiske nødvendigheder. Man behøver ikke tvivle om, at dette er
et sprog, der udtørrer de talende, hvis de ikke kender andre former for sprog.
Et sprog, der ikke vil andet med virkeligheden end at afspejle den, sådan som
den er eller påstås at være. Darwin har i sin selvbiografi beskrevet for sit eget
vedkommende, hvorledes han under sine vedholdende videnskabelige studier
kom til at opleve en udtørring af sine andre menneskelige evner, hvad han i sin
alderdom selv vurderede som et uigenkaldeligt tab, et offer til den positivistiske
videnskab.
Darwin skriver: Lige til jeg blev henimod 30 år eller måske lidt længere
har jeg haft stor fornøjelse af mange slags digterværker ... og allerede i min
skoletid interesserede jeg mig for Shakespeare, særlig for hans historiske skue
spil. Jeg har også omtalt, at både malerkunsten og musikken skaffede mig mange
glæder. Men nu har jeg ikke i mange år kunnet udholde at læse en linie poesi;
jeg har for nylig prøvet på at læse Shakespeare, men fandt ham så utrolig ke
delig, at jeg ligefrem fik ondt. Jeg har også mistet næsten al interesse for maler
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kunst og musik . . . Min ånd synes at være blevet en slags maskine, der frem
bringer almene love ud af store læs kendsgerninger, men jeg kan ikke forstå,
hvorfor dette skulle have forårsaget hensygnen af den del af hjernen, hvori de
ædiere evner har sæde . . . Tabet af disse evner er et tab af lykke og kan måske
være skadelig for intelligensen, skønt rimeligvis mere skadelig for den moralske
karakter, idet vore naturlige følelser afstumpes.
Når man selv er videnskabsmand med et humanistisk fag, må man stå fast
på den mening, at de humanistiske og kunstneriske aktiviteter ikke overflødig
gøres af, at der i en række andre fag og discipliner opstår eksperter med hver
deres særlige kundskabsområde. Og først og fremmest må man vogte sig for
at lade den økonomiske argumentation være fældende argument for, om huma
nistiske studier er berettigede. Man skal ikke spørge om et åndsliv må finde sted,
for det er en bagvending af alting, hvis den økonomiske kalkulation skal be
stemme det. Man skal konstatere, at åndsliv finder sted, iagttage dets former,
rydde forhindringer af vejen for det ved kritik, gøre plads for nye gennembrud
af fantasikraft, tankemæssigt mod, god pædagogik osv. Man skal gøre sig klart,
at åndsliv ikke er en luksusaktivitet for en privilegeret klasse, men er den måde,
selve den menneskelige livsproces ytrer sig på. Det er en art meget alvorlig
invaliditet man konstaterer, hvis man må iagttage, at et menneske har mistet sin
fantasimæssige og intellektuelle vitalitet. Hvis man ikke tænker på det ellers, så
bliver man i al fald klar over det, når man somme tider møder mennesker, f. eks.
de gode fortællere, som med sprogets midler kan skabe fantasirum, som man
selv kan færdes i og forbavses over.
En sådan kraft har sproget nemlig også. Det ikke blot afspejler virkelighe
den, det skaber den og former den, det kalder på den virkelighed, som endnu
ikke er til stede, og det ødelægger måske, hvis det tales forkert, den virkelig
hedsforvandling som er så nødvendig.
Det er ikke sikkert, at det er de såkaldte realister, der er de mest realistiske.
I en tid, hvor det realistiske synspunkt synes at føre imod katastrofen med stor
fart, er det måske den fantasifulde, som er mest virkelighedstro.
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Litteraturhenvisninger
Den danske litteraturforskning er i de senere år blevet gennemtrængt af en række internatio
nale teoridannelser, hvorfor en stor del af de fænomener, der er beskrevet i det forrige, må
studeres i udenlandske tekster, der kun delvis er oversat til dansk. Jeg holder mig i det føl
gende til at nævne oversatte tekster (samt naturligvis en række orignalt danske).
Den generelle diskussion af de humanistiske aktiviteters betydning har i de sidste år afsat
to skrifter, der har vakt nogen opsigt: Ebbe Spang-Hanssens bog Kulturblindhed (Gad 1976)
og den af Ritt Bjerregaard redigerede antologi: Rapport fra en kaffeklub (Fremad 1977). Af
mere vidtrækkende betydning er måske nok kapitlet om uddannelse i den engelske økonom
E. F. Schumachers Vækst eller Velfærd (Gyldendal 1975), som er citeret i det forrige og
hvorfra Darwincitatet er hentet.
Om nykritikken kan man læse i Johan Fjord Jensens bog: Den ny kritik (Berlingske
1962), og Torben Brostrøm har i en række bøger (f. eks. Poetisk kermesse, Gyldendal
1962) forbundet den nykritiske teoridannelse med en række analyseeksempler. En antologi
over udenlandske strukturalistiske teoridannelser ved Peter Madsen bærer navnet Struk
turalisme (Rhodos 1970).
Skærpelsen af kravene til den metodiske tekstforståelse afsatte dels en oversættelse af
Wellek og Warrens berømte grundbog Litteraturteori (Munksgaard 1964) dels John Chr.
Jørgnsens Litterær metodelære (Borgen 1971).
En mindre teoribunden, men dog gennemreflekteret art af litteraturanalyse findes i Villy
Sørensens Digtere og Dæmoner (Gyldendal 1959) og hos Aage Henriksen, hvis synspunkter
f. eks. kan findes i artikelsamlingen Den intellektuelle (Fremad 1974). Et forsøg på at for
binde den indtrængende tekstanalyse med et historisk synspunkt foreligger i Poul Behrendts
bog Viljens former (Fremad 1974). De to sidstnævnte forfattere tilhører begge kredsen om
kring tidsskriftet KRITIK, der løbende har bragt artikler, hvis emner har berøring med nær
værende lille afhandling. I tidsskriftets første årgange findes introduktioner til en række
udenlandske teoretikere (især ved Jørgen K. Bukdahl), ligesom tidsskriftet til stadighed har
bragt diskussioner af litteraturvidenskabelige emner og en lang række tekstanalyser.
Mere strukturalistisk inspireret var fra begyndelsen tidsskriftet POETIK, som også har
bragt en række introducerende artikler og derudover har været hjemsted for indtrængende
teoretiske og formalistiske bestræbelser. I de senere år er tidsskriftets linje lagt over i det
mere marxistisk-politiske, og det har været banebrydende inden for ideologikritikken (se
f. eks. bindet Tekstanalyser, 4. årgang nr. 2-3).
Litteraturhistorie er i de senere år dels blevet skrevet på den traditionelle måde i Dansk
Litteraturhistorie (Politiken 1964, 2. udgave 1976f), dels af en række forfattere fra KRITIKkredsen i den mere sammentnikne fremstilling Ideologihistorie I-1V. En litteraturhistorie på
materialhistorisk baggrund er under udarbejdelse for forlaget Gyldendal.
Den sociologiske litteraturforsknings mest toneangivende værk i øjeblikket er måske Jür
gen Habermas’ Borgerlig offentlighet (Fremad 1975), mens en mere positivistisk litteratur
sociologi kan studeres i Robert Escarpit: Bogen og læseren (Reitzel 1972, med en stor efter
skrift af Hans Hertel).
Udvidelsen af litteraturvidenskabens emneområde kan f. eks. studeres i analysen af uge
bladet EVA - Udsigten fra det kvindelige univers (Røde hane 1972) eller af Tegneserier
(GMT 1973).
Den nye interesse for kvindelitteratur har afsat en stor og stadig voksende litteratur,
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hvoraf kan nævnes Jette Lundbo Levy: De knuste spejle (Tiderne skifter 1976) og Anne
Birgitte Richard: Kvindelitteratur og kvindesituation (Gyldendal 1976).
Borgens forlag har udgivet en længere række af antologier med tekstanalyser: Analyser
af dansk kortprosa I-1I (1971), Analyser af moderne dansk lyrik I—11 (1976) og Analyser af
dansk børnelitteratur (1976). Endelig kan det nævnes, at der er tegn til, at hermeneutikken
nu for alvor bliver af interesse i Danmark. En introduktion til hermeneutikkens hovedværk
Hans-Georg Gadamars: Wahrheit und Methode findes i KRITIK 4 ved Jørgen K. Bukdahl
og i H. C. Winds bog Hermeneutik (Berlingske 1975). Endelig kan jeg nævne min egen bog
Fortolkningens veje (Gyldendal 1978) som eksempel på den hermeneutiske interesse.
Da litteraturvidenskaben i øjeblikket er kendetegnet ved en række skoledannelser, der ind
byrdes kan være temmelig krigeriske, må man gøre sig klart, at både ovenstående litteratur
udvalg og hele min fremstilling bør læses som én persons forståelse af situationen. Det lig
ger klart i forlængelse af artiklens meningsverden, at der ikke kan findes egentlig objektiv
fremstilling af litteraturvidenskaben - heldigvis. Men det betyder selvfølgelig ikke, at man
så har frit slag til at fremstille tingene præcis som man har lyst til.
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Grundvidenskaben i dag er navnet på en foredragsrække, Det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskab begyndte i efteråret 1976. Formålet er at
bidrage til en større forståelse af den forskning, der ikke direkte stiler mod
praktisk anvendelse, men mod forøget indsigt i sammenhængen i verden.
Pjeceserien bygger på disse foredrag. Forfatterne er fremtrædende for
skere hentet såvel i som uden for Selskabets medlemskreds. Fremstillingen
er gjort så almen, at det enkelte hæfte kan tjene som udgangspunkt for en
videre beskæftigelse med de behandlede fag og emner. Hertil hjælper også
omfattende litteraturhenvisninger.
Behandlingen af de enkelte naturvidenskabelige og humanistiske viden
skabsgrene sigter mod at give et indtryk af forskningens udvikling i den
sidste menneskealder. Det drejer sig ikke alene om metoder og resultater;
også spørgsmålet om grundforskningens praktiske betydning og de farer,
den kan rumme, berøres. I det første hæfte drøftes den grundvidenskabelige
forskning som helhed samt dens samfundsmæssige rolle.

De nedennævnte 10 pjecer forventes udsendt 1977-78. De nummererede er
allerede udkommet:
1.
2.
3.
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5.
6.
7.
8.

Mogens Pihl: Hvad er grundvidenskab?
Erling Bjøl: Politik som videnskab.
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C. Møller: Omvæltninger i fysikernes tankesæt i vort århundrede.
Arne Noe-Nygaard: Jordens nye ansigt.
Olaf Pedersen: De eksakte videnskabers historie.
P. Nørregaard Rasmussen: Økonomisk vækst.
Erik A. Nielsen: Hvad kan litteraturvidenskaben?
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Ingmar Bengtsson

MUSIKVIDENSKAB - NU OG I FREMTIDEN
Optakt: om faget, dets genstand og dets eventuelle nytte
Musikvidenskab er i eminent grad en international disciplin, og det på to måder:
dels findes faget i forskellige former repræsenteret i en mængde lande, dels har
det som forskningsgenstand al slags musik fra hele jordkloden.
Musik har formodentlig været en ingrediens i menneskelig aktivitet, næsten
lige så længe som der har været mennesker til. Musik er til stadighed forekommet
i forbindelse med såvel magiske og rituelle som dagligdags handlinger. Den er
desuden blevet dyrket „autonomt“, ikke alene „for sin egen skyld“, som enøjede
l’art pour 1’art-doktriner til tider har hævdet, men også i kraft af sin betydning
som menneskeligt udtryksmiddel, æstetisk eller ikke-æstetisk. I dag er vi ind
hyllet i musikalsk lyd, hvad enten vi ønsker det eller ej. Vi trues af en overvæl
dende polarisering på flere niveauer mellem på den ene side accepterede mester
værker, som har fået en tidløs eksistens, og som stiller dominerende krav til deres
omverden, og på den anden side lydprodukter, der for nogle fungerer som lyd
kulisse eller psykofarmaka, mens de af andre opleves som en akustisk forurening,
man må værge sig imod.
Disse antydninger må være tilstrækkelige som grundlag for den tese, at musik
ken utvivlsomt er en af menneskets ældste, almindeligste og mest afvekslende
udtryksformer. Dette er grund nok til at gøre den til genstand for forskning.
Denne forskning er sket og sker ud fra flere videnskabsidealer og synsmåder —
humanistiske, naturvidenskabelige og antropologiske - og musikken er blevet
behandlet snart som en „kunstart“, som må betragtes i musikæstetisk perspektiv,
snart som en i vid forstand tonende del af menneskelig adfærd og menneskelige
forestillingsverdener. Musikken består, mens synsmåderne forgår - for at erstat
tes med nye.
Til tider har de humanistiske videnskaber set sig trængt ud i en position, hvor
det har forekommet nødvendigt at forsvare sin eksistensberettigelse og sin nytte
i et hårdt utilitaristisk socialt klima. Desuden har man følt et videnskabsideolo
gisk tryk fra natur- og samfundsvidenskabernes side: kun ved at antage og prak
tisere deres idealer og metoder kunne humaniora muligvis blive „videnskabeligt
acceptable“. Herom kunne siges meget, men jeg vil nøjes med i største korthed
som min opfattelse at erklære, dels at et sådant forsvar er overflødigt, dels at
valget af synsmåde og metoder skal bestemmes af arten af de foreliggende pro
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blemer og spørgsmål, ikke omvendt. Sætter man mennesket som helhed i cen
trum, ikke som biologisk væsen, men som på én gang samfundsvæsen og legemesjæl-individ, er humaniora ikke blot nødvendige, men væsentlige, og de må have
lov at vælge deres metoder på menneskets vilkår og ikke f. eks. på naturfænome
nernes eller teknologiens.
„Musik“ vil kunne anvendes som et udefineret grundbegreb ud fra den forud
sætning, at alle intuitivt ved, hvad der menes med det. Måske behøves dog
alligevel nogen forklaring. Til musikvidenskabens genstand må regnes alt, hvad
der i en eller anden social sammenhæng betragtes og benyttes som musik, uanset
om man i en anden sådan sammenhæng kunne have lyst til at hævde, at „dette
er ikke (længere) musik“. Af den største betydning er endvidere musikkens be
mærkelsesværdige evne til at forene sig med, ja at indgå symbioser med, andre
menneskelige aktivitets- og udtryksformer, kunstneriske eller ikke-kunstneriske.
Det er ikke bare et kulturhistorisk kuriosum, at antikkens mz/s/cTié-begreb om
fattede både digtning, dans, og hvad vi i snævrere forstand kalder musik. Lig
nende kombinationer og symbioser har eksisteret overalt og er væsentlige også
i dag. Som eksempler behøver man blot nævne musik og ritus eller kult, musik og
digtning, musik og dans, musik og drama, musik og scenekunst, musik og film.
Den største mangel i en sådan opregning knytter sig til det lille ord „og“. For i
„musik og digtning“ forvandles digtet til sangtekst, samtidig med at musikken
forvandles til én af mange mulige nøgler til teksten; „musik og drama“ vokser
sammen til musikdrama. I det hele taget bliver der tale om nye og særegne hel
heder. For forskningens vedkommende fører dette over i centrale tværvidenska
belige problemstillinger. Musikvidenskaben vender ganske simpelt ud imod lige
så mange andre områder som de symbiotiske dannelser. Omvendt kan andre
kunstdiscipliner m. m. helt åbenbart drage nytte af musikvidenskaben.

Udviklingslinier inden for musikvidenskabens traditionelle domæner
Efter denne almindelige indledning skal de områder berøres, hvor musikviden
skaben traditionelt har haft, og på mange måder stadig har, sit tyngdepunkt. Det
centrale interessefelt har lige til det sidste været den vesterlandske kunstmusiks
historie. Dette har længe været betragtet som så selvfølgeligt, at man dels ikke
har draget det i tvivl, dels ikke for alvor spurgt sig selv, hvad der dermed blev
udeladt.
Forskere har alt efter anlæg og interesser helliget sig forskellige tidsperioder
(fra antikken og middelalderen til 1800-tallet, sjældnere vort eget århundrede),
forskellige komponister og deres værker, forskellige musikarter eller musikgenrer
(f. eks. kirkemusik, opera, symfoni, solosang) eller musik og musikliv i et bestemt
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land. Hertil kommer allehånde specialiteter, f. eks. forskning angående musik
instrumenter og deres historie, nodeskriftens historie, musikalsk opførelsesprak
sis, musikæstetiske anskuelser m. m.
Arbejdet har, foruden til utallige specialstudier, blandt andet ført til udarbej
delsen af adskillige oversigtsværker i form af musikhistoriske håndbøger af
varierende omfang. Det er væsentligst gennem sådanne fremstillinger, at yngre
studerende og lægmænd får et billede af musikken gennem tiderne. Alt for let
bibringes de derigennem den fejlagtige opfattelse, at musikkens historie i alt
væsentligt er skrevet færdig, måske ligefrem også en forestilling om, at historie
skrivning blot er et produkt af en kumulativ proces baseret på stadig flere og
sikrere fakta. De ser ikke, hvad der mangler, hvad der er overbetonet, hvad der
skyldes forfatterens præferencer (og det modsatte), endsige hvad der indebærer
fortolkninger og er resultat af omvurderinger. Lige så lidt som de i sådanne
fremstillinger får indblik i selve forskningsprocessen, lige så lidt behøver de des
uden at få indblik i det kultur- og samfundsliv og de idéstrømninger, som musik
ken på en gang er del af og symptom på. Alt for ofte har hovedvægten nemlig i
det væsentlige ligget på kronologiske - bl. a. biografiske - fakta og på snæver
musikalsk genre- og stilhistorie. (Et interessant eksempel på en reaktion mod
sådanne fremstillinger er den eksplicit marxistiske kritik, som en gruppe stude
rende i Arhus fremførte i 1974 i et skrift om D. J. Grouts flittigt benyttede hånd
bog A History of Western Music).
Historieskrivning indebærer jo både opnåelse af øget viden og skabelse af nye
billeder af fortiden. Hvad musikhistorieskrivningen angår, gælder det netop nu,
at omfanget af vor viden vokser hurtigt takket være en mængde detailundersøgel
ser, samtidig med at det bliver stadig sværere at overskue, sammenfatte og tolke
deres resultater. Alligevel er det både let og taknemmeligt at påvise, hvor der
stadig findes store huller; delvis findes de endda på områder, som i det mindste
en udenforstående kunne tro var vel kortlagte.
Hele 1800-tallets overordentlig rige musikproduktion er længe blevet forsømt.
Først fra engang i tresserne er man med energi gået igang med denne tidsperiode,
ikke mindst i Tyskland, hvor den store af Thyssen-Stiftung understøttede serie
Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhundert er på vej til at blive et betyd
ningsfuldt monument.
Det må anbefales den, der eventuelt forestiller sig, at det sene 1700-tals musik
historie - Haydns og Mozarts tid - er godt kortlagt, at læse en artikel af Jens
Peter Larsen i tidsskriftet Current Musicology fra 1969: „The Viennese Classical
School: a Challenge to Musicology“. Frit oversat hedder det her: „Det er ikke
sandsynligt, at der findes nogen anden vigtig periode i den vesterlandske musiks
historie, hvor der i den grad savnes et fælles grundlag af virkeligheden, som
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angående Wienerskolen i den sidste halvdel af 1700-tallet“. For resten kan der
netop i denne sammenhæng være anledning til at understrege, at den danske
musikforskning bestandig har bestræbt sig på at gøre indsatser af international
rækkevidde på det musikhistoriske område med Knud Jeppesen og Jens Peter
Larsen i spidsen.
Hvad 1900-tallet angår, er situationen ikke meget bedre. Et symptom på dette
er, at der i og for sig findes rigeligt med håndbogsoversigter, men at ingen af dem
er tilfredsstillende. At netop sådanne oversigter forældes særlig hurtigt, ligger i
sagens natur. Men der er andre slags mangler, f. eks. at hovedvægten for kunst
musikkens vedkommende gennemgående ligger ensidigt på Europa, samt at
andre musikformer (specielt populærmusikken i vid forstand) er forsømt, en
omstændighed som der senere vil blive anledning til at vende tilbage til.
Ser man på de nordiske lande, så er situationen kun delvis lysere. Om norsk
musik udkom der en god oversigt i 1971 (af Nils Grinde), i Danmark er et
lignende arbejde, som ser ud til at blive fortræffeligt, under udgivelse (med Nils
Schiørring som hovedforfatter). I Sverige har forarbejderne til en håndbog været
igang i mange år uden synligt resultat; i mellemtiden er der udkommet to bind
(af A. Aulin og H. Connor), som har et lignende sigte, men som i øvrigt lader
meget tilbage at ønske. Men helt bortset fra udbudet af sammenfattende over
sigter er de nordiske landes musikhistorier endnu fulde af „hvide pletter“. For
Sveriges vedkommende er det overordentlig let at udpege mange sådanne, f. eks.
i form af genrehistoriske studier og komponistbiografier, som venter på at blive
gennemført. Der er ganske simpelt ikke noget rimeligt forhold mellem på den
ene side opgavernes mangfoldighed og på den anden side forskningens unge
alder og manglen på personelle ressourcer. Ud over dette kunne man også pege
på vigtige fælles opgaver for musikforskningen i de nordiske lande, f. eks. at til
vejebringe et mere samlet og uddybende billede af skandinavisme og såkaldt
nationalromantik i 1800-tallet.
Noget, som musikhistorikere har ofret mange kræfter på, er at fremdrage
ukendt (glemt) ældre musik fra arkivgemmerne samt at udarbejde kritiske ud
gaver af musik fra ældre tider. Sådanne udgivelser er en selvfølgelig forudsætning
for, at musikken kan blive tilgængelig for studium, forskning og fremførelse, her
under indspilning. En forudsætning for dette er så igen indgående viden om
ældre tiders nodeskriftsystemer, som på visse punkter kan frembyde store tolk
ningsvanskeligheder. I adskillige årtier har aktiviteten på dette område været
meget intens, og den har affødt forskellige Monumenta- og Denkmälerudgivelser,
serier med enkelte komponisters samlede værker o. 1.
Et vigtigt resultat er, at der derved er skabt grundlag for en almindelig ud
videlse af repertoiret, til et musikhistoriens musée imaginaire fra middelalderen
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og frem. Dette er en virksomhed, som må fortsættes, og som kræver ekspertise.
Imidlertid frembyder den visse åbenbare mangler. Hovedvægten har i stor ud
strækning ligget på de store mestres værker, og publiceringen er blevet afhængig
af de store kommercielle musikforlag, som på deres side er blevet stadig mere
afhængige af bevillinger fra de enkelte stater, store fonds og lignende. Samtidig
er kravene om et detaljeret kritisk apparat næsten vokset til det absurde med
stærkt forøgede omkostninger til følge. En ulykkelig konsekvens af denne taktik
er, at der findes mængder af anden ældre musik, som stadig er svær at få fat i
(f. eks. kun tilgængelig i håndskrift eller ældre tryk, og i mange tilfælde kun som
stemmemateriale, ikke i partitur).
Den koncertvirksomhed og de pladeindspilninger, som kræver adgang til node
materiale, hviler yderligere på to forudsætninger, hvor musikforskere har med
virket til at lægge grunden. Det gælder dels instrumentîorskningen, dels studiet
af ældre tiders opjørelsespraksis, dvs. af de dagældende normer for selve udførel
sen lige fra valg og kombination af instrumenter, ensemblers størrelse o. 1. til
ornamenter og rytmiske detaljer.
At musik forudsætter reproducerende, genskabende virksomhed - ligesom
scenekunst og dans - er jo en selvfølgelighed, og den får afgørende konsekven
ser for musikforskningen. Til nodebilledet kommer et reproduktionsled, ud
øverne, som har til opgave at forme musikken. Også musikalsk fortolkning og
dens historie bliver dermed et vigtigt forskningsobjekt. Desuden er det meste af
al musik, gennem tiderne og jorden over, hverken baseret på noder eller skabt
af bestemte komponister, men er et produkt af ikke nedskreven tradition. I
sådanne sammenhænge er udøverne som på én gang gengivende og kreative
traditionsbærere samt de bagvedliggende idealer, sædvaner, mønstre og hensigter
lige så meget i centrum som de lydlige resultater.
Hvad instrumenterne angår, er der i løbet af 1900-tallet vokset en stadig større
indsigt frem om farerne ved evolutionistiske synsmåder. Instrumenterne fra en
bestemt ældre periode har ikke været „uudviklede“, de har tværtimod været for
bløffende hensigtsmæssige i relation til den musik, de har været beregnet til. Her
til kommer som et nødvendigt udgangspunkt, at komponister altid har skabt ud
fra konkrete samtidige klangidealer og klangforestillinger. I den henseende har der
i vor tid været ført dybtgående debatter om stræben efter historisk rigtige klang
billeder kontra tilpasning til moderne lydredskaber og publikumsvaner. Uden
at selve debatten nærmere skal berøres her, kan det fastslås, at en lang række
ældre instrumenter igen er kommet til ære og værdighed, at adskillige pædago
giske skrifter fra 1500- og 1700-tallet er blevet ny udgi vet, at der findes stadig
flere værksteder, hvor der bygges cembali, blokfløjter, messingblæsere af ældre
type m. m. I mange led af denne generobring er forskning og praksis gået hånd
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i hånd, ikke sjældent i form af personalunioner. Vigtige amesteder og baser i
denne sammenhæng er musikmuseeme, som dels giver sig af med bevaring og
restaurering af instrumenter, dels med udstillings- og koncertvirksomhed. An
gående opførelsespraksis må det her være nok at henvise til de mange special
ensembler, som er fremkommet i de seneste årtier; de fleste af dem er godt re
præsenteret på plade.

Udvidelse og internationalisering
Noget af det vigtigste, der er sket inden for musikvidenskaben i de seneste ca.
tredive år, er, at faget er blevet stadig mere forgrenet, er kommet til at omfatte
stadig flere delområder, og at delområder, som tidligere har været betragtet som
perifere, nu har fået større betydning og selvstændighed. Til dels hænger dette
sammen med musikkens ovennævnte evne til at indgå symbioser, til dels med, at
man har fået øje på nye problemområder. Men det beror dog ikke mindst på, at
man også i stigende omfang er begyndt at anvende metoder og teknikker, som
først er udviklet inden for andre fagområder, lige fra akustik og elektronik til
socialvidenskaber og antropologi. Allerede sammensætninger som musiketno
grafi, musikantropologi, musiksociologi, musikfilosofi, musikæstetik, musikpsy
kologi, musikterapi, musikakustik, og på det sidste endog musikarkæologi, anty
der, hvad det drejer sig om. I dag gælder det, at ingen enkelt forsker bare
tilnærmelsesvis kan have solide kundskaber inden for alle disse felter.
Hovedfaktorer bag det udvidede perspektiv har været globaliseringen, ind
dragelsen af hele jordens musik og musikudøvelse, endvidere den øgede opmærk
somhed over for stadig flere musikarter og musikgenrer, ikke bare inden for
kunstmusikken, men også inden for „all those musics“, samt internationalise
ringen af selve forskningen. (Hertil kunne som et fjerde punkt også føjes den til
tider markante politisering af idealer og synsmåder, men dette er på ingen måde
specielt for netop musikvidenskaben).
Internationaliseringen er drevet frem af fælles behov og interesser og er blevet
fremmet af flere internationale sammenslutninger, ikke mindst International
Musicological Society og Association international des bibliothèques musicales
samt musikmuseernes og musikantropologernes sammenslutninger. Tre centrale
internationale projekter skal i korthed beskrives, den moderne musikvidenskabs
tre store R’er: RISM, RILM og RIdIM.
RISM (Repertoire international des sources musicales) er et gigantisk katalog
over musikalske kilder i tryk og i håndskrift fra middelalderen til ca. 1800 (det
kan naturligvis senere udbygges frem i tiden). Værket er skabt i halvtredserne,
tresserne og halvfjerdserne i to serier, en systematisk og en alfabetisk. Arbejdet
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er udført i en mængde lande og resultatet er blevet et uundværligt arbejdsred
skab. Parallelt hermed har man i flere lande også gennemført en såkaldt incipitkodning, dvs. registrering af hvert enkelt begyndelsestema med en ciffer- eller
bogstavkode, hvilket har gjort det muligt at identificere mange hidtil anonyme
værker.
RILM (Répertoire international de littérature musicale) er en musikbibliografi
startet i 1967 med korte resumeer (abstracts) af de enkelte skrifters indhold. Den
er den første i sin art inden for det humanistiske område; senere er den blevet
efterfulgt af bl. a. RILA på kunsthistoriens område. Også her er der tale om et
intensivt samarbejde mellem mange nationalkomiteer. Til bibliografien hører
værdifulde typer af registre, og eftersom materialet er indkodet på datamaskine,
kan søgning efter bibliografisk information ske på grundlag af stikord (se fig. 1).
RIdIM (Répertoire international d’iconographie musicale) er det yngste af
projekterne, påbegyndt i begyndelsen af halvfjerdserne. „Musik i billeder“ har
vist sig at være et lige så rigt som vanskeligt håndterligt materiale. Mange musik
videnskabeligt set meget interessante billedmotiver har lige til det sidste været
ukendte for forskningen. Parallelt med selve optegnelses- og dokumentations
arbejdet er deldisciplinen musikikonografi ved at udvikle sig, med speciel op
mærksomhed omkring de ofte betydelige kildekritiske problemer. (Hvad er vir
kelighedstro gengivelser, hvad hentet ud af kunstnerens fantasi? Kan det tænkes,
at engle på et maleri er blevet tildelt symbolske instrumentkombinationer, som
måske aldrig har haft noget sidestykke i denne verden?)
Forskningsvirksomhed kan også have et internationalt præg uden direkte at
være forankret i internationale organisationer. Der skal straks gives nogle eks
empler på dette.
Musikakustisk forskning har - ikke overraskende - fået et meget kraftigt op
sving med udviklingen af elektroakustiske teorier og nyt elektronisk udstyr til
undersøgelser af lydfrembringere og analyse af lydforløb. Denne udvikling er
forløbet parallelt med og er blevet fremmet af udviklingen på lydoverføringens
og lydgengivelsens område og af datateknikken. Man har ikke mindst interesseret
sig for undersøgelser af musikinstrumenter og af menneskestemmen. Undersøgel
serne er foregået i samarbejde blandt andet med fonetik, tonepsykologi og hørefysiologi. I Skandinavien fortjener specielt at nævnes det arbejde, der er udført
ved den musikakustiske forskningsgruppe ved Kungliga tekniska högskolan i
Stockholm under ledelse af docent J. Sundberg.
Instrumentforskningen, som har været berørt ovenfor, er i den seneste tid
blevet intensiveret, især i tre retninger: 1. i form af studier af musikinstrumenter
som akustiske systemer ved siden af indgående analyser af deres klanglige egen10

Fig. 2. Et eksempel på det musikikonografiske materiale, der registreres i RIdIM. Denne titel
vignet er et godt udtryk for det lutherske „kantori“, blandet kor med enkelte instrumenter,
syngende efter bøger hvor korsatsen er opskrevet stemmevis, ikke i partitur. Hermann Finck:
Practica Música, Wittenberg 1556.

skaber; resultaterne må blandt andet kunne få betydning for kunsthåndværk,
restaureringsarbejde og industri inden for området; 2. i form af nøjere studier
end nogensinde tidligere af instrumenterne som fysiske genstande; hvad meto
derne angår har man her lært både af træforskning, arkæologi og kriminalistik! ;
3. i form af studier af instrumenterne som dele af kommunikationssystemer,
hvor man tager hensyn til relationerne mellem musikalsk tradition, repertoire,
instrument, udøver, spilleteknik og tilhører.
Her kan det være på sin plads lidt nærmere at berøre anvendelsen af data
maskiner i musikvidenskaben. Jeg vil tillade mig at forbigå alle udtryk for over
tro respektive frygt i den sammenhæng: EDB er et virkningsfuldt hjælpemiddel,
som i forbindelse med musik - det være sig nedskrevet eller som lyd - kan ud
nyttes på en mængde måder. Adskillige positive resultater er allerede indvundet
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Fig. 3a. Fordelingen af de målte grundfrekvenser i en melodi spillet på violin. Eftersom det
er svært at undgå fejlmålinger specielt af violinmusik, som optages med en almindelig mikro
fon, er der her anvendt en ganske lille kontaktmikrofon, som er sat fast på violinstolen. Det
signal, man derved opnår, volder ingen vanskeligheder for en grundfrekvensmåler. Den øver
ste serie lodrette punkterede linier viser fordelingens modi, som operatøren har fastsat, og
som svarer til frekvensernes middelværdi for hver skalatone. Den nedre serie punkterede lod
rette linier viser, hvor datamaskinen har sat grænserne mellem skalatonernes frekvensområ
der (halvvejs mellem middelfrekvenserne i en logaritmisk skala). Den øverste talrække angi
ver skalatonernes procentuelle forekomst i melodien. Tallene nedenunder viser middelfre
kvensernes afstand til tonikafrekvensen målt i hundrededele.
♦LYCKOBRINGAREN FIOL SPELAD EFTER HANDTRANSKRIPTION KONTAKTMIK NOTVBRDEN >1:8

Fig. 3b. Den automatisk opnåede nodeudskrift af melodien fra 3a. Bemærk vanskelighederne
ved at tildele tonerne de korrekte nodeværdier. Datamaskinen afmærker alle takter, der har
et forkert indhold af nodeværdier, med et nul.
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på stilanalysens område. I Norden er det især i Norge, man har arbejdet med
dette. De registre med kodede incipits (tematiske initialer), som er nævnt ovenfor,
er som skabt til EDB. Også transkription fra én notationsform til en anden kan
foretages ved hjælp af datamaskiner; dette er allerede sket med succes fra ældre
såkaldt tabulaturskrift for lut til moderne notation. I Sverige gennemføres netop
nu et interessant projekt (i et samarbejde mellem den ovennævnte musikakustiske
forskningsgruppe og Svenskt visarkiv med en baggrundsgruppe repræsenterende
alle de nordiske centre for folkemusikforskning), et projekt som går ud på at få
en datamaskine til at optegne en indspillet melodi i nodeskrift (fig. 3 a-b). De
indledende forsøg er allerede nået langt. I forlængelse af dette projekt har man til
hensigt at opstille eftersøgningskriterier af en sådan art/at datamaskinen, ud af et
omfattende melodimateriale oplagret i dens hukommelse, skal kunne sortere alle
de melodier ud, som udviser påfaldende ligheder (er paralleller eller varianter af
hinanden); også her ser de hidtil gennemførte forundersøgelser lovende ud. Som
et sidste konkret eksempel skal nævnes det rytmeforskningsprojekt, som udføres
i Uppsala med henblik på at undersøge musikalsk adfærd med hensyn til rytme
og rytmeoplevelse. Her benyttes dels udstyr, som kan tilvejebringe analoge
registreringer (grafiske kurver) af selve lydforløbet, dels EDB-programmer, med
hvis hjælp man nærmere kan bearbejde og undersøge de målingsværdier, som er
opnået ved registreringerne (fig. 4 og 5).

„A II those musics“
Lige til det sidste har musikvidenskaben været koncentreret om den vesterlandske
kunstmusik, samt sideløbende om hjemlandets folkemusik. Stedmoderligt be
handlet blev imidlertid en række andre musikarter, som i mangel af bedre plejer
at sammenfattes under betegnelsen populærmusik. Dens område kan næsten defi
neres negativt som alt det, som hverken kan anses for „seriøs“ kunstmusik eller
traditionel „ægte“ folkemusik! (Alle den slags etiketter synes stadig mere uklare
og uhåndterlige, efterhånden som der sker en omfordeling af funktionerne og op
står flere og flere blandingsformer). Der er i hovedsagen tale om musik, der er
nået ud til store befolkningsgrupper, selv om den kun delvis er taget op som ak
tiv mundtlig tradition. Hertil hører alle slags viser, arbejdssange, schlagere og en
mængde dansemusik; og hertil må også regnes alle mulige former for religiøs
musik uden for statskirkerne, f. eks. i frikirkelige bevægelser, Frelsens Hær o. 1.
Mellem sådanne genrer findes højst interessante forbindelser bl. a. hvad angår
melodistilarter og melodityper. Mens det på kunstmusikkens område oftest er
enkelte værker der tildeles hovedroller som forskningsgenstande (hvad enten de
13
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Fig. 4. Analogregistrering af en melodi med melodiskriveren MONA (Institutionen för musikvetenskap i Uppsala). Øverst ses kalibreringskurver for respektive tonehøjde (en diatonisk
tempereret skala med aj = 440 Hz) og lydstyrke (med 10 dB-trin). Derunder ses selve me
lodiregistreringen. Den øverste kurve angiver tidskalibreringen (50 c/s), den mellemste viser
frekvensforløbet, den nederste forandringerne i tonestyrke. Papirstrimlen kan fremføres med
hastighederne 1, 2, 5, 10 og 20 cm/sek.

betragtes som individuelle „meddelelser“, som repræsentanter for genrer eller
som bærere af overordnede stiltræk), er det, når der er tale om populærmusik, i
højere grad genrerne som sådanne, der kommer i brændpunktet sammen med
deres konkrete brug og deres ikke altid lige åbenbare funktioner.
Naturligvis har der bag den skitserede adskillelse ligget både bevidste og
ubevidste, skjulte og åbne vurderinger. Længe ansås det ikke for „fint“ at be
skæftige sig med populærmusik, desuden heller ikke for „vigtigt“, i det mindste
ikke så længe der var meget tilbage at udrette for forskningen på den borgerlige
kunstmusiks område. Som øverste vurderingskriterium, i spørgsmålet om, hvad
det var vigtigt at udforske, gjaldt desuden selve musikkens kvalitet, ikke tilhørernes/brugernes kvantitet. Sat lidt på spidsen kunne det synes mere magtpåliggende
nøje at kortlægge en halvvejs glemt tysk kirkemusikers produktion i 1600-tallet
end at ofre opmærksomhed på „lettere“ musik f. eks. fra sidste århundredskifte,
også selv om den bevislig har haft betydning for hundredetusinder, måske millio
ner af mennesker.
Her er der sket en forandring af synsmåden, og dermed har man fået øjnene
op for, at forskningen på disse områder har det meste tilbage at udrette; hæder
ligt udviklet er foreløbig egentlig kun jazzforskningen, i det mindste i visse lande.
Det er også helt åbenbart, at disse genrer er kommet i søgelyset i massemediernes
tidsalder. Flere steder findes allerede en særlig massemedieforskning, og her må
naturligvis hele pladeindustrien samt musikdistributionen via radio og TV
komme i fokus. Kendetegnende for den nuværende situation er, at der stadig
skrives håndbøger af den slags, som omtaltes ovenfor, hvor populærmusikken
ikke ofres nævneværdig opmærksomhed. Og i dag er hovedgrunden ikke længere,
at man ikke vil beskæftige sig med den slags musik, men derimod at den stadig
er så mangelfuldt udforsket.
15
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Globalisering
Det er nu længe siden, man i nedsættende betydning talte om „primitiv“ musik.
Opdagelsen af en hel verdens musik er sket gradvist i løbet af hele dette år
hundrede; indspilninger af musik fra fremmede verdensdele begyndte allerede
på fonografens tid. Den hurtige udvikling af kommunikationsmidlerne og bånd
optagerens fremkomst har imidlertid fremskyndet denne udvikling så meget, at
der nu indspilles langt mere materiale, end forskerne kan nå at sortere og
bearbejde.
Vi får på den måde et stadig fyldigere billede af alle folkeslags musik, men
påtvinges samtidig et materiale af yderst vekslende kvalitet. I tidsskriftet Current
Musicology fremførte to af de internationalt mest anerkendte musikantropologer,
Bruno Netti og Alan P. Merriam, i 1975 deres syn på den aktuelle situation.
Nogle af deres synspunkter fortjener at blive gengivet. Efter deres opfattelse har
fagområdet bare i løbet af de sidste ti år undergået så gennemgribende forandrin
ger, at alt for tiden er „in a state of flux“. (Etiketteringsproblemer som f. eks.
valget mellem betegnelserne musiketnografi, musiketnologi og musikantropologi
giver blot en antydning heraf).
Grundene til at fagområdet er „in a state of flux“, er flere. Der opstår stadig
større problemer med (og det virker til tider mere og mere meningsløst) at for
søge at trække sikre grænser mellem kunstmusik, folkemusik og populærmusik
eller mellem „oprindeligt“ og „lånt“, overtaget og bearbejdet, i den stadig hur
tigere roterende hvirvel af akkulturations- og transkulturationsprocesser. I stedet
for at være fiktive statiske tilstande - som må iagttages eller forsøges rekonstrue
ret - fremstår disse forandringsprocesser stadig tydeligere som et vigtigt studie
objekt i sig selv; spørgsmålet er snarere, om forskningen overhovedet kan nå at
registrere og analysere dem.
En anden usikkerhedsfaktor er, at stadig flere kategorier af interesserede per
soner - med alle mulige forskellige baggrunde og formål - bliver indblandet i
arbejdet. Ikke sjældent er det vanskeligt overhovedet at afgøre, hvem der skal
betragtes som „musiketnografer“, og hvem der ikke skal. Til forskere af enhver
slags slutter sig revival-entusiaster, folk som vil slå mønt af modestrømninger,
pladeproducenter, radiofolk og en horde af pædagoger. Altsammen i et klima af
Fig. 5. Eksempel på grafisk registrering af tidsværdiernes afvigelser fra helt „mekanisk“ ud
førelse af en enkelt melodi. Positive værdier svarer til forlængelser, negative til forkortelser
udtrykt i promiller af melodiudførelsens totaltid. Registreringen foretages af en datamaskine
ved hjælp af specialprogrammet RHYTHMSYVARD. Som det kan ses, udføres indtegnin
gen på flere metriske niveauer f. eks. som her på grundlag af den enkelte lydbegivenhed
(„node“) (øverst), den enkelte takt (i midten) eller den enkelte totaktsgruppe (nederst). (Fra
Rytmforskningsprojektet, Uppsala.)
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overstrømmende entusiasme for alt, hvad der er „etnisk“ og „folkeligt“. Til dels,
eller i det mindste for tiden, hænger dette givetvis sammen med forskellige nu
tidige „modkultur“-tendenser, med „den grønne bølge“, nyrousseauske strøm
ninger o. 1. I entusiasmens følge opstår både god og dårlig amatørisme. Samtidig
svinger man i flere såkaldte u-lande mellem at bevare og fornægte sin egenart på
musikkulturens område, alt imens muzak o. 1. spredes som en farsot også i disse
lande.
Situationen stiller forskerne over for nye typer problemer, af hvilke i det mind
ste nogle må antydes. Den overvældende mangfoldighed og rigdom fremtvinger
en øget specialisering — på enkelte lande, traditioner o. 1. Men dette medfører
fare for at det fælles, hvad angår orientering, viden og synsmåde, skrumper ind.
Man udfører uafhængigt af hinanden stadig mere indgående lokalundersøgelser,
men bliver parallelt med den øgede indsigt i områdets uhyre kompleksitet stadig
mere overforsigtig, når det gælder om at anstille sammenligninger og generalise
ringer. Man fjerner sig med eller mod sin vilje fra det, som tidligere hed „Ver
gleichende Musikwissenschaft“ (fordi sammenligning mellem musikkulturer stod
som noget primært), på trods af at man dog i et længere perspektiv ønsker at
bibeholde en stræben efter helhedsbilleder.
Musikantropologen stilles præcis som socialantropologen over for „indenjorudenfor-problemet“. Kan en udenforstående på den ene side overhovedet i nogen
dybere forstand sætte sig ind i og forstå en fremmed kultur? Kan på den anden
side den indfødte, som selv har del i kulturen, opnå den nødvendige distance og
få et perspektiv på det, som er hans eller hendes eget? En energisk, undertiden
mekanisk kritik af den førstnævnte situation er kommet på mode med vester
landsk „etnocentrisme“ som kombineret slagord og skældsord. Denne kritik har
afgjort på mange punkter været berettiget og nyttig; det er blot skade, at den nu
og da har mistet den saglige balance. En mere sober variant af dette synspunkt
består i at skelne mellem deltagelse og observation, og på dette punkt er der
gjort åbenbare fremskridt. Man har i det mindste blandt de seriøse forskere,
taget afstand fra de korte og turistagtige besøg. I stedet har man indset nødven
digheden af længere ophold, af at leve nær det folk, man vil studere, at acceptere
sædvaner og helst lære sig sproget, og i det mindste for en tid forsøge at deltage
i samfundet ved at finde en rolle, som kan accepteres. Alligevel vil der altid være
et element af fremmedhed tilbage. Der vil også være en mængde etiske og moral
ske spørgsmål angående retten til forskellige former for „udnyttelse“ af den
fremmede kulturs frembringelser.
Endnu et punkt, som synes at rumme kim til kontroverser, er den modsætning
som stadig oftere kan skelnes mellem interesse for selve musikken (det lydlige,
tonestruktureme) respektive for musikkens samfundsfunktioner, anvendelser o. 1.
18

Tidligere har hovedvægten udpræget ligget på det førstnævnte (samt på systema
tisering af tonesystemer, skalaer, rytme- og melodiformer osv.). Siden er der
opstået en risiko for, at man går i den modsatte grøft; ikke uden grund er der af
og til blevet advaret mod en musikantropologi - og også en musiksociologi „uden musik“! Vi er ingenlunde kommet forbi de stadier, hvor moderetninger,
metodedoktriner og andre ideologiske ensidigheder kan tage overhånd over den
saglige og i egentlig forstand ydmyge kundskabsinteresse.
På lignende måde forholder det sig med det centrale problem, som vedrører
udnyttelsen af gængs vesterlandsk nodeskrift, det være sig kompletteret med
alle mulige såkaldte diakritiske tegn eller ikke. Megen energi er blevet anvendt
på at forfine notationen ved hjælp af sådanne tegn, undertiden ført ud i det
meningsløse. Hermed har der været stor fare for at forveksle det hørte med det
akustiske respektive det, som er opfattet „udefra“ og forudsætningsløst, kontra
det, som opfattes med en tilbundsgående fortrolighed med den pågældende
musiks grammatik. Vigtig „undervejs“ har været erkendelsen af, at mange
karakteristiske faktorer f. eks. med hensyn til stemmebehandling og klangfarve
hos instrumenter slet ikke kan angives med noder, men må beskrives på andre
måder. Der har været en skadelig tilbøjelighed til at „smide barnet ud med
badevandet“ ud fra naive, af og til anti-intellektuelle udgangspunkter. For en
ikke ringe del kan den til tider aggressive kritik af nodesystemet bunde lige så
vel i rosværdig forståelse for forskellige „musics’“ egenart som i mangelfuld
indsigt i de principper, som ligger til grund for sædvanlig vesterlandsk notation.
Hvad der end er tilfældet, gælder det - stadigvæk - om at udvikle beskrivelsesog afbildningssystemer, som tillader relevante sammenligninger af musikmate
riale fra forskellige kulturer og tidsperioder.
For at afrunde dette afsnit skal det til sidst bemærkes, hvordan Alan P. Mer
riam har villet karakterisere udviklingen inden for musikantropologien i de
sidste årtier. Han mener at kunne iagttage tre stadier: 1. et stadium med den
væsentlige orientering mod selve de musikalske strukturer („etnocentrisk“ op
fattede eller ikke), 2. et stadium med hovedvægten på socio-kulturelle jænomener
i videste betydning, samt 3. en voksende opmærksomhed over for musikkens
mening eller indhold, musikken som udtryk for livsholdninger, emotioner, idealer
o. 1. Der er imidlertid ikke noget, der siger, at disse retninger udelukker hinanden.
Måske ville det være en vigtig opgave i stedet at forsøge at forene dem ud fra et
helhedssyn. Af særlig interesse at bemærke er i hvert fald, at selv musikantro
pologer er begyndt at interessere sig for musikkens mening eller indhold, ofte
fra et strukturalistisk udgangspunkt med sigte på sammenhængen mellem musik,
magi og myte.
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Musik og samfund, musikvurderinger, musikoplevelse
Hvad historieskrivningen angår, er en hel del blevet udrettet til belysning af „a
social history of music“, omend der er adskilligt tilbage at udforske. Desværre
har dog ret få af resultaterne fra sådanne specialstudier givet ekko i håndbøgerne
(hvilket som tidligere antydet beror på, at andre indfaldsvinkler har fået lov at
dominere der). En beklagelig følge heraf er, at ikke-fagmænd, herunder stude
rende ved musikvidenskabelige uddannelser, kan få den fejlagtige opfattelse, at
hele området længe har været forsømt.
Den nye entusiasme for musiksociologi, som voksede frem fra og med 1960’erne, er imidlertid klart orienteret mod nutiden, lige som den ofte er klart politisk
farvet. Den tager især sit udgangspunkt i de gennemgribende forandringer, som
musiklivet har undergået efter anden verdenskrig. I løbet af denne periode har
en mængde musikgenrer med stort publikum og effektive distributionsorganer
trængt kunstmusikken i baggrunden, specielt den moderne, som er kommet til
at fremstå som stadig mere eksklusiv og undertiden er blevet stemplet som
„elitær“.
Den musikalske kommunikationskæde, som i sin enkleste gengivelse omfatter
leddene komponist - nodebillede - udøver med instrument (eller stemme) lydforløb - tilhører, har allerede med henblik på musiksituationer før 1900-tallet
krævet adskillige tilføjelser (f. eks. pædagoger, musikforlag, kritikere) samt kom
pletteringer, som viser alle mulige feedback-processer i systemet. Nu om dage
bliver systemerne imidlertid ofte langt mere mangfoldige og komplicerede.
Blandt andet omfatter allerede leddet „lydforløb“ sådanne dele som lagring,
bearbejdning og genfrembringelse af lyden (fig. 6).
I dag når „all those musics“ praktisk taget alle mennesker i i-landene lige fra
barnsben af. Alligevel sker der i en vis udstrækning kraftige socialt betingede
sorteringer gennem udvikling af snævre præferencer og af afværgereaktioner,
hvortil kommer den passive og pacificerende tilegnelse af den type „musik“, der
bevidst er fremstillet i overensstemmelse med den mindste modstands lov. Alle
disse fænomener stiller forskningen over for en mængde nye opgaver, hvad enten
den ser det som sit hovedformål at kortlægge, eller om den derudover vil forsøge
at gribe ind ud fra visse idealer. Den slags forsøg på at gribe ind har jo ikke
tidligere været regnet for en del af den videnskabelige virksomhed, omend det
har været anset for prisværdigt, når foranstaltninger kunne vises at have støtte i
videnskabelige forskningsresultater. For den, der anlægger et kritisk-emancipatorisk videnskabssyn, synes den pågældende barriere at være blevet revet ned, i
takt med at enhver form for „objektivitet“ er blevet draget i tvivl.
De konkrete resultater af nyere musiksociologisk forskning er foreløbig færre
end de igangsatte eller i det mindste planlagte projekter. Til en vis grad beror
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dette på, at man enten startede idérigt, ganske vist, men metodologisk tøvende,
eller nøjedes med ret konventionelle fremgangsmåder, som ledte til velunderbyggede men temmelig trivielle resultater. (En tredie vej, som allerede T. W.
Adorno har udpeget, er at hengive sig til intelligente spekulationer uden empirisk
grundlag, en fjerde den slags blåøjet defaitisme, som munder ud i, at intet af
betydning kan udrettes, med mindre man totalt forandrer hele samfundet).
Kontrasten mellem behavioristiske modeller og statistiske hårde data på den
ene side og indfølende-forstående teknikker på den anden side stod også her en
tid i forgrunden præcis som inden for musikantropologien; men det må vel mere
og mere være blevet klart, at det heller ikke her behøver at være et spørgsmål
om enten eller. I hvert fald er der meget at udrette bare på det socialpsykologiske
område, f. eks. med hensyn til hvordan musikpræferencer opstår og udbredes
samt mere overordnet: hvordan de økonomiske og kulturpolitiske faktorer, som
styrer musikdyrkelsen, ser ud, og hvordan de samvirker eller modarbejder hin
anden. Resultaterne bør om ønsket kunne være vejledende for samme kultur
politik. De bør også kunne få betydning for, hvordan musikpædagogikken skal
udformes.
I forbindelse med den energisk fremførte påstand, at musikken må under
søges i sin totale samfundsmæssige sammenhæng, er det vigtigt at fremhæve, at
alle den slags generelle modeller eller generaliseringer med fordel kan kobles til
sådanne kategorier som musikarter, genrer, stilarter, moderetninger o. 1. Er man
interesseret i det individuelle musikalske kunstværk, må andre veje prøves, et
faktum som leder ind på det musikæstetiske område.
Mange af de centrale musikæstetiske ideer er produkter af 1700- og 1800tallet: udtalelser om det musikalsk skønne, om. musikalsk udtryk, musik som
„følelsernes sprog“ eller „tönend bewegte Formen“. Fra et stykke efter sidste
århundredskifte og i lang tid derefter førte nypositivistiske og rationalistiske
strømninger bort fra sådanne temaer, eller man overlod dem til musikkritikerne.
Samtidig både skabtes og opdagedes musik, over for hvilken det foregående år
hundredes æstetiske begreber syntes at komme til kort. I tiden omkring og efter
anden verdenskrig førte dette til, at man fra mange sider på én gang kom til at
betragte det musikæstetiske som et problemkompleks, der var velegnet for empi
riske undersøgelser på musikpsykologisk basis, og til værdirelativisme og underti
den værdinihilisme. Man ville hæfte sig ved modtagerens reaktioner og frakendte
musikken „værdi“ og „indhold“ i sig selv. Dog overlevede og videreudvikledes
i visse lande helt andre anskuelser, som jeg skal komme tilbage til nedenfor.
Større har interessen været for musikpsykologisk forskning, en videnskabsgren,
der har været ganske livskraftig lige siden 1800-tallets slutning. For en stor del
har der dog mere været tale om tonepsykologi end musikpsykologi i egentlig
22

exuberant
lively
triumphant

oxe\\t>x'

soft
mi I d

(RELAXATION)

TENSION / ENERGY

dreamy
peaceful
melancholy

yearning
sa
unhappy'’
serious

fateful

Fig. 7. En tredimensional model af musikoplevelsers „emotionsrum“, uddraget med faktor
analyse. Fra Lage Wedin, „Multivariate studies of musical perception“, Reports from the
Psychological Laboratories. Supplement Series. Supplement 13, August 1972 (Stockholm).
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forstand. Etapevis er nye metoder blevet brugt, som er udviklet inden for den
almene eksperimentelle psykologi, f. eks. varianter af den semantiske differentialmetode samt cluster- og faktoranalyse m. fl. statistiske fremgangsmåder (som nu
er standardinventar i datamaskinernes programbibliotek). Som et eksempel fra
Norden kan nævnes en svensk undersøgelse om bl. a. oplevelsen af ,,emotive
karakterer“ i musik (fig. 7) samt en anden om rytmeoplevelse; i Danmark er en
interessant undersøgelse af musikoplevelse over tid (en hel komposition eller et
større afsnit) netop nu ved at blive afsluttet.
Forskning uden for universiteterne
En hel del forskning vedrørende musik eller af musikvidenskabelig interesse
drives andre steder end ved universiteterne. Først og fremmest bør her nævnes
musikbiblioteker og musikmuseer og specielle arkiver, f. eks. de folkemusik
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arkiver, som findes i alle de nordiske lande, og dokumentationscentraler som det
i 1965 grundlagte Svenskt musikhistoriskt arkiv. Men desuden skal der mindes
om den „industriforskning“, der udføres med stor energi og med stor indsats af
ressourcer, men som sædvanligvis er svær eller umulig for den „akademiske“
forsknings repræsentanter at få adgang til. En del af den gælder det rent lyd
tekniske: udvikling af båndoptagere med flere kanaler, stadig bedre forstærkere
og højttalere (hvor man dog ofte ved afprøvning må forlade sig på musikpsykolo
gisk ekspertise) samt udstyr til analyse af lydforløb. Lytterundersøgelserne udgør
en anden og mindst lige så vigtig del af forskningen uden for universiteterne. De
udføres regelmæssigt af de større radio- og TV-stationer, hvad enten de er mo
nopolforetagender eller ikke. At kalde det forskning er måske for meget sagt,
men der foretages systematiske sammenstillinger af data, som kan være af største
værdi for forskningen. I nogle lande er den slags materiale imidlertid vanskeligt
at få adgang til for udenforstående. Dette gælder i endnu højere grad de resulta
ter, som tilvejebringes i forbindelse med den kommercielle musikproduktion:
musik til varehuse, flyvemaskiner, elevatorer, musik til arbejdet o. 1. Et hoved
formål for sådanne undersøgelser er at kunne skræddersy baggrundsmusik m. m.
for bestemte aftagerkredse med hensyn til sound, melodik, arrangement og tekst
(hvis en sådan overhovedet skal forekomme). Man kan i denne forbindelse
komme til at tænke på mesterkokke, som ikke gerne udleverer deres opskrifter,
men også på baroktidens affektkataloger og stumfilmtidens lige så systematiske
forråd af „effektmusik“.

Noget om synsmåder og metodespørgsmål
Efter ovenstående antydninger om forskellige delområder skal der siges noget
om forskellige synsmåder og metoder inden for musikvidenskaben, altså om
bagvedliggende idealer på den ene side og om normer vedrørende fremgangs
måder på den anden. Heri adskiller musikvidenskaben sig ikke på afgørende
måde fra andre humanistiske videnskaber, specielt ikke fra de æstetiske discipli
ner. Mange faser i forløbet er fælles, både generelt og som udviklingen har formet
sig i de enkelte lande f. eks. de nordiske.
Den tidlige musikvidenskab, rundt regnet placeret i halvtredsårsperioden
omkring 1900, fik vigtige forbilleder fra filologien. Man beskæftigede sig med
kildekritik og tekstkritik, arbejdede energisk på kritisk-videnskabelige musikud
gaver, samlede biografiske og andre leksikalske oplysninger og lagde derudover
stor vægt på studiet af musikalsk stil, hvortil ikke mindst kunsthistorien leverede
forbilleder. Naturligvis fandtes der undtagelser, men således var hovedtendensen,
og begge disse beskæftigelser og de bagvedliggende idealer spiller den dag i dag
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Example 1.

Figure 22a from the Anhang to Der Freie Satz.

Reprinted with permission from Universal Editions, Vienna.

Fig. 8. Eksempel på en Schenker-analyse med successiv reduktion af strukturen. De tre node
systemer repræsenterer de tre „lag“, som Heinrich Schenker skelner imellem: nederst „for
grunden“, derover „mellemlaget“ og øverst „baggrunden“, som ifølge Schenker afslører det
grundlæggende strukturskelet („ur-linien“), hvad angår tonale funktioner og stemmeføring.

en temmelig fremtrædende rolle. Dette kan generelt siges at gælde, i hvert fald
i de sammenhænge hvor naturvidenskabeligt farvede positivistiske idealer har
været fremherskende.
En naturlig følge heraf blev en stærk betoning af det musiktekniske, dvs. af
studiet af musikkens form og struktur samt af det kompositionstekniske. Musik
værkerne blev i høj grad behandlet som bærere af stilegenskaber og som eksem
pler på kompositionstekniske greb. Herved blev også analysemådeme udviklet
ret højt, og nu i datamaskinernes tidsalder er metoderne som sagt blevet yder
ligere forfinet.
Samtidig er der undervejs opstået en risiko for ensidighed. Også i forskningen
oplever man modestrømninger, profeter og sektdannelser. Snart er de nye ideer
opstået internt, snart er de blevet lånt fra andre videnskaber. En typisk intern
foreteelse er f. eks. den polsk-østrigske teoretiker Heinrich Schenks lære om
forskellige strukturelle „lag“, som man kan analysere sig igennem, lige til man
når ned til en enkelt grundlæggende „urlinie“ pr. komposition eller sats (fig. 8).
Schenkerismen har i dag dannet skole, særlig i USA. Et andet eksempel er den
serbisk-amerikanske forsker Rudolf Retis studier af, hvad man kalder „den tema
tiske proces“, og som han præsenterer som noget i retning af de vises sten, når
det gælder om at gøre rede for de indre sammenhænge i flersatsede musikværker.
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Naturligvis har også musikvidenskaben haft sin omgang „new criticism“, hvor
selve analysen af det enkelte værk næsten kunne blive et mål i sig selv, løsgjort
fra både historiske - f. eks. biografiske - og sociale omstændigheder. Naturligvis
har man også en tid forsøgt sig med og næret forhåbninger til informations
teorien og også ladet sig påvirke af forskellige former for strukturalisme. Det
sidstnævnte er dog delvis lidt sværere at få fat på - undtagen hvor relationen
mellem musik og myte har udgjort hovedtemaet -, simpelthen fordi man i musik
videnskaben altid har måttet interessere sig for strukturanalyse i en eller anden
forstand. Store forhåbninger har også været knyttet til udnyttelsen af lingvistiske
modeller, specielt generativ eller transformationel grammatik à la Chomsky.
(Eksempelvis er der i Sverige således gjort forsøg på at analysere og derefter
automatisk „frembringe“ børnesange af Alice Tégner). Det samme gælder den
stigende interesse for den mere generelle tegnvidenskab, som kaldes semiologi
eller semiotik. Og musik kan uden tvivl betragtes og behandles som en af menne
skets mange kommunikative koder (eller som indgående i adskillige kombinatio
ner af flere sådanne koder). Om just den lingvistiske kode - den absolut bedst
udforskede - kan levere den mest hensigtsmæssige teoretiske model for den
musikalske kode, må dog stadig anses for at være et åbent spørgsmål.
I flere af de nysnævnte sammenhænge, altså i forbindelse med sådanne idealer
eller moderetninger, er naturligvis indgået en overbevisning om at have fundet
det eneste rigtige, den endegyldige metode. At hage sig fast i en sådan tro ligger
lige for, dels for den forsker, som selv har udklækket den nye idé, dels for unge
forskere, som efter deres grundlæggende uddannelse skal til at give sig i kast med
den første mere kvalificerede forskningsopgave. For dem kan det synes lige så
bekvemt som betryggende at finde et bestemt ideal, gerne i form af en færdig
betragtningsmåde med medfølgende metode, som kan fungere som platform.
Først i det lidt længere perspektiv begynder sagen at se anderledes ud: man ser
at ideerne havde deres store men dog begrænsede værdi, f. eks. ved at give impul
ser, åbne døre mod nye perspektiver, påvise mangler i tidligere synsmåder o. 1.
- men at de dog ingenlunde var det sidste ord.
Af større betydning og rækkevidde end nogen af de antydede retninger og
metoder er imidlertid det grundlæggende syn på naturvidenskabelige kontra
humanistiske videnskabsidealer. Ovenfor er det både direkte og indirekte frem
gået, at de førstnævnte til tider har domineret temmelig stærkt, ikke mindst i
angelsaksiske og nordiske lande. I Tyskland og Frankrig, til en vis grad også i
Italien, er de humanistiske traditioner ikke på samme måde blevet trængt i bag
grunden. Hvad musikvidenskaben angår, så fandtes der særlig omkring år
hundredskiftet en stærk interesse for hermeneutik repræsenteret ved forskere
som H. Kretzschmar og A. Schering, i Norden frem for alt ved finnen Ilmari
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Krohn. Deres tolkninger er dog blevet kritiseret og synes nu i varierende grad
romantiske, naive, for svagt funderede eller af andre grunde forældede. Den
virkelig humanistiske tradition inden for filosofien var imidlertid hele tiden livs
kraftig med fænomenologi, hermeneutik og eksistentialisme som solide grene;
man behøver blot anføre navne som Dilthey, Husserl, Heidegger, Gadamer,
Hartmann, Ingarden, Dufrenne og Merleau-Ponty. Flere af disse filosoffer har
på frugtbare måder behandlet også musikfilosofiske og musikæstetiske proble
mer; særlig skal her fremhæves Roman Ingarden, Nicolai Hartmann, hvis Ästhe
tik forekommer med urette at være overset i Norden, og Mikel Dufrenne, hvis
betydningsfulde hovedværk og æstetik fra 1953 udkom i en forbilledlig engelsk
oversættelse så sent som i 1973. De i sådanne arbejder fremherskende ideer
adskiller sig radikalt fra de positivistiske. De tolkninger, som værkeksegesen
tager sigte på, kan af principielle grunde ikke opfylde hverken logikkens eller
naturvidenskabernes sandhedskrav. (Derimod kan kunstværker i en anden for
stand tillægges deres egen sandhed, som blandt andre Dufrenne veltalende har
fremført). For at citere Heidegger i en fri oversættelse: på dette område kan
ingenting bevises, men meget kan vises.

Hypoteser om den nærmeste fremtid
Man bør afgjort være forsigtig med at lege spåmand. Men der findes fremtids
visioner, som er legitime, ja nødvendige, og som ikke behøver savne enhver
fundering. Ellers ville ingen af os kunne lægge planer for morgendagen og ingen
vejrmeldinger være mulige. Dette sidste afsnit skal helliges spredte spekulationer
om, hvor musikvidenskaben kan tænkes at være på vej hen.
Fremfor alt er det min overbevisning, at den historisk orienterede forskning
også i fremtiden vil indtage en central plads. Ikke blot fordi der er så meget til
bage at kortlægge og tolke, men også af den enkle grund, at alting sker i en
tidsmæssig dimension, som bliver til historie. Desuden fordi der må skabes nye
og klarere billeder af det tilbagelagte, som det nuværende er en fortsættelse af.
Blandt meget andet kan fremhæves betydningen af at være opmærksom på mu
sikværkers „Wirkungsgeschichte“ fra deres tilblivelse og frem til dette øjeblik.
Endvidere kan man håbe på bedre samspil mellem de forskellige dele af den
kulturhistoriske forskning i bred forstand samt derudover med idé- og samfunds
historie under hensyntagen til politiske og økonomiske forandringer. Det gælder
på den ene side om at forsøge at afdække årsagssammenhænge, på den anden
side om at nå frem til bedre fortolkninger, og dette må ske i vekselvirkning
mellem naturvidenskabelige og humanistiske synsmåder.
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Det, som alle sådanne bestræbelser først og fremmest åbenbarer, er begiven
hedsstrømmenes overordentlig komplicerede forløb og sporenes fragmentariske
art. På den baggrund må man beklage den anti-intellektuelle modstrøm med
retning mod forenkling, forgrovelse og forfladigelse, som af og til har ladet sig
høre i den senere tid og undertiden er blevet mærkbar også ved universiteterne.
Der savnes absolut ikke korrigerende indsigt i faren ved falske analogier og
overfladiske ligheder eller ved forenklende forklaringsmodeller, men afvisningen
af sådanne fejltagelser skulle helst blive mere kraftig, mindre frygtsom.
Meget taler for at de fleste grænser og etiketter, som tjener til på nydelig men
forældet måde at adskille både musikarter og forskningsaktiviteter inden for
„musicology“, vil blive opfattet som mere og mere diskutable (helt bortset fra
hvilke yderligere modsætninger mellem forskellige slags „musiksmag“ der kan
støde til). Sandsynligvis vil man også i voksende udstrækning betragte musik
kulturer - lokaliseret i tid og rum - som helheder med varierende lagdeling eller
profiler og hermed over en bred front rette opmærksomheden og kræfterne mod
det, som ovenfor er blevet kaldt „all those musics“. At en musikantropologisk
synsmåde hermed får forrang synes kun rimeligt - så længe det ikke sker på
bekostning af den uundværlige historiske bevidsthed eller anerkendelsen af en
kelte musikværkers egenart og betydning.
Forhåbentlig vil man også finde nye veje til at fremme det interdisciplinære
samarbejde. Der råder stadig, ja i stigende grad, en stærk specialisering, som
medfører at forskere fra ét område både er og føler sig som amatører, når de må
begive sig ind på et tilgrænsende område. To aktuelle konkrete eksempler fra
Sverige kan belyse dette. Jeg tænker på Bellman-forskningen, som udføres af
tekstforskere, altså litteraturspecialister, på den ene side og musikforskere på den
anden. Desværre har begge parter været „bange“ for at begive sig ind på hinan
dens gebet, med det resultat, at det har varet længe, inden man har vovet at
nærme sig den musikalsk-poetiske helhed. Jeg tænker endvidere på undersøgelser
af samernes jojker. Til optegnelse af melodierne er der udviklet nye metoder,
men musikforskeren kan sjældent sproget. En sprogekspert, som forstår at op
tegne vokalteksten, kan tilknyttes. Men ingen af dem har sædvanligvis de forud
sætninger, som er nødvendige for i detaljer at kunne tilpasse noder og tekst
stavelser til hinanden i en transskription.
Flere eksempler fra forskellige felter kunne let tilføjes, især hvis man tager de
flere gange nævnte „musiksymbioser“ i betragtning. Tag f. eks. filmmusik: hvis
man skal beskæftige sig med den, må man nødvendigvis vide en hel del både om
musik og om film.
At den hurtige udvikling af musikakustikken sammen med andre naturviden
skabeligt orienterede områder inklusive stilanalyse, melodiklassifikation o. 1. vil
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fortsætte med stigende udnyttelse af datamaskiner, må anses for givet, og her
kan man vente sig interessante nyheder, hvad teoridannelse og metoder angår.
Formodentlig vil vi i fremtiden også opleve nye former for samarbejde mellem
musikforskning og praktisk musikudøvelse herunder musikpædagogik. Dette
gælder både musikalsk opførelsespraksis og musikalsk fortolkningskunst. Dels
har man opdaget, at vor viden om ældre tiders opførelsespraksis trænger til at
fordybes og nuanceres væsentligt; den er ikke så god og så „definitiv“, som man
forestillede sig for 15-20 år siden. Men frem for alt er man begyndt at indse, i
hvor høj grad tidsperioderne efter ca. 1800 har været forsømt. De har længe
stået i skyggen, eftersom både forskere og musikere længe har bildt sig ind, at
man i kraft af en direkte overlevering umiddelbart „vidste“, hvordan musik af
f. eks. Beethoven, Chopin, Schumann, Brahms etc. skal udføres. Men hermed
har man ikke blot overset den musikalske flersprogethed, som voksede frem i
personstilartemes første store århundrede, men også at der uafbrudt er tale om
stadig flere „tabte selvfølgeligheder“, som pludselig slet ikke er selvfølgeligheder
mere, men noget der skal generobres. I denne sammenhæng kan man også vente
en øget interesse for indspillet musik og for de dele af praksis- og interpretations
historien i de sidste op mod hundrede år, som de egner sig til at belyse.
Til sidst vil jeg vende tilbage til A. P. Merriams billede af musikantropologiens
tre faser: én med sigte på de musikalske strukturer, én med hovedvægten på
socio-kulturelle fænomener og sammenhænge, samt én med øget opmærksomhed
over for det musikalske udtryk og musikalsk mening. Det er min personlige
overbevisning, at dette er tre fundamentale aspekter og indfaldsvinkler. At
tyngdepunktet har forskudt sig på den antydede måde, er dog først og fremmest
af videnskabshistorisk interesse. Disse arbejdsområder forudsætter i væsentlig
grad hinanden, vi behøver dem alle tre. Vi har passeret det stadium, hvor ud
forskningen af de musikalske strukturer kunne synes et mål i sig selv. Men vi
kan hverken granske de sociale sammenhænge omkring musikken eller forsøge
at tolke musikkens meningsindhold uden at fastholde selve musikken i det net
af relationer, den indgår i: Musikken både som kode og meddelelse, som noteret,
lydlig og oplevet struktur eksisterende i en videre kulturel sammenhæng og som
bærer af mening. Måske vil dette ske bl. a. i kraft af en videreudvikling af en
musiksemiotik på den ene side og af musikhermeneutisk eksegese på den anden,
i begge tilfælde under hensyntagen til denne menneskelige udtryksforms dybere
forankring i livsholdninger, verdensbilleder og samfundsstrukturer.

29

Litteraturhenvisninger
Der kan i første række henvises til Bengtsson, L, Musikvetenskap. En översikt. Stockholm
1973, 21977.
Dette værk indeholder en fyldig bibliografi (s. 412—432) over alle musikvidenskabens
delområder „med hovedvægten på titler af principiel og metodologisk interesse“ samt et
udvalg af titler inden for tilgrænsende discipliner. I andenudgaven fra 1977 har der ikke
været mulighed for andre ændringer, end at netop denne bibliografi er ført à jour (til
sommeren 1976).
I den foreliggende litteraturvejledning er angivet, dels et lille udvalg af vigtigere titler af
principiel interesse fra denne bibliografi, dels et antal arbejder publiceret efter 1976. Her
udover kan det anbefales at rådføre sig med oversigtsartiklerne i et nyt større musikleksi
kon. På skandinavisk foreligger Sohlmans musiklexikon i 2. udgave (Stockholm 1975-78);
i 1979 udkommer den særdeles omfangsrige 6. udgave af Grove’s dictionary of music and
musicians.
På mange af musikvidenskabens områder gælder det, at man ikke kan få kendskab til
den aktuelle debat o. 1. på anden måde end via specialarbejder og tidsskriftartikler. Med
henvisning til hvad der er anført ovenfor, er der i stedet blevet udvalgt et begrænset antal
„støttepunkter“: musikvidenskaben som disciplin, dens mål og sigte, musikhistorie-skriv
ning, musik som kommunikation og som semiotisk system, samt „musik og mening“ tekster som belyser nyere synsmåder på musikfilosofiske og musikæstetiske problem
stillinger
Af nyere oversigtsværker bør nævnes den af C. Dahlhaus redigerede antologi Einführung
in die systematische Musikwissenschaft (Köln 1971); denne lille bogs begrænsninger frem
går direkte af titlen. Principielle spørgsmål behandles i øvrigt i bl. a. følgende skrifter, nævnt
i kronologisk rækkefølge:
Musicology, red.: F. L. Harrison, M. Hood & C. V. Palisca, Englewood Cliffs 1963.
„Grundfragen der Musikwissenschaft“, en gruppe af artikler i Festschrift Walter Wiora,
Kassel &c 1967 (s. 5-190).
Perspectives in musicology, red.: B. S. Brood, E. O. D. Downes & S. van Solkema, New
York 1972.
Current thought in musicology, red.: J. W. Grubbs, Austin & London 1976.
Interessante diskussionsgrundlag vedrørende systematiseringsspørgsmål er blevet frem
ført af bl. a. O. Elschek i artiklerne „Gegenwartsprobleme der musikwissenschaftlichen
Systematik“ (Acta Musicologica 45, 1973, s. 1-23) og „Entwurf einer neuen musik
wissenschaftlichen Systematik“ (Die Musikforschung 26, 1973, s. 421-434).
Bemærk også afsnittet „Musicology to-day (Roundtable III)“ i Report of the 11th IMS
Congress (Copenhagen), Vol. 1, s. 167-218.
Om musikhistorieskrivning:
Allen, W. D., Philosophies of music history. New York 1939, 21962.
Andenudgaven dækker på ingen måde tiden efter 1939. Værket indeholder flere læseværdige oversigtsafsnit, men det har store mangler, hvad angår det videnskabshistoriske
overblik. Større interesse vækker to helt nye værker:
Dahlhaus, C., Grundlagen der Musikgeschichte. Köln 1977, og Knepler, G., Geschichte
als Weg zum Musikverständnis. Leipzig 1977. I Kneplers udpræget marxistiske bog findes
en værdifuld bibliografi, som bl. a. medtager flere titler fra det østeuropæiske område, end
man er vant til fra vesteuropæiske fremstillinger.

30

Musik og kommunikation, musik og semiotik:
Stockmann, Doris, „Musik als kommunikatives System. Informations- und zeichenteoretische Aspekte insbesondere bei der Erforschung mündlich tradierter Musik“. I
Deutsches Jahrbuch der Musikwissenschaft 14, 1969/1970, s. 76-95.
Ruwet, N., Langage, musique, poésie. Paris 1972.
Nattiez, J.-J., Fondements d’un sémiologie de la musique. Paris 1975 [1976].
Matejka, L. & Titunik, I. R., eds.: Semiotics of Art. (Prague School Contributions),
Cambridge (Mass.) 1976.
Musikfilosofi/musikæstetik:
Blandt nyere arbejder med sigte udelukkende eller hovedsagelig på musik skal særlig
nævnes:
Lissa, Zofia, Aufsätze zur Musikästhetik. Eine Auswahl. Berlin 1969, samt Neue Auf
sätze ..., Wilhelmshaven 1975.
Dahlhaus, C., Analyse und Werturteil. Mains 1970.
Musik und Verstehen, red.: P. Faltin & H.-P. Reinecke. Mainz 1973.
Beiträge zur musikalischen Hermeneutik, red.: C. Dahlhaus. Regensburg 1975.
Det må imidlertid erindres, at centrale musikfilosofiske og musikæstetiske problemer
også er blevet taget op i værker, der sigter mod almene æstetiske problemstillinger. Tre
sådanne værker, som repræsenterer fænomenologiske og hermeneutiske idéorienteringer,
skal nævnes:
Hartmann, N., Ästhetik. Berlin 1953.
Dufrenne, M., Phénoménologie de l’experience esthétique 1-2. Paris 1953. Dette over
ordentlig vigtige arbejde er udkommet i en fremragende oversættelse: The phenomenology
of aesthetic experience. North Western University Press 1973.
Ingarden, R., Untersuchungen zur Ontologie der Kunst (specielt afsnittet om „Das
Musikwerk“ s. 3-136), Tübingen 1962.
Schumacher, G., Einführung in die Musikästhetik. Wilhelmshafen 1975.

31

Grundvidenskaben i dag er navnet på en foredragsrække, Det Kongelige

Danske Videnskabernes Selskab begyndte i efteråret 1976. Formålet er at
bidrage til en større forståelse af den forskning, der ikke direkte stiler mod
praktisk anvendelse, men mod forøget indsigt i sammenhængen i verden.
Pjeceserien bygger på disse foredrag. Forfatterne er fremtrædende for
skere hentet såvel i som uden for Selskabets medlemskreds. Fremstillingen
er gjort så almen, at det enkelte hæfte kan tjene som udgangspunkt for en
videre beskæftigelse med de behandlede fag og emner. Hertil hjælper også
omfattende litteraturhenvisninger.
Behandlingen af de enkelte naturvidenskabelige og humanistiske viden
skabsgrene sigter mod at give et indtryk af forskningens udvikling i den
sidste menneskealder. Det drejer sig ikke alene om metoder og resultater;
også spørgsmålet om grundforskningens praktiske betydning og de farer,
den kan rumme, berøres. I det første hæfte drøftes den grundvidenskabelige
forskning som helhed samt dens samfundsmæssige rolle.

De nedennævnte 10 pjecer udgør tilsammen bind I, og titel ark hertil findes i
hæfte nr. 10. Forventeligt vil der senere kunne udsendes to bind (2 x 10
hæfter) med de foredrag, der er holdt 1977/78, og dem der er planlagt for
vinteren 1978/79.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mogens Pihl: Hvad er grundvidenskab?
Erling Bjøl: Politik som videnskab.
Søren Egerod: Det fjerne Østens sprog - sammenhænge og påvirkninger.
C. Møller: Omvæltninger i fysikernes tankesæt i vort århundrede.
Arne Noe-Nygaard: Jordens nye ansigt.
Olaf Pedersen: De eksakte videnskabers historie.
P. Nørregaard Rasmussen: Økonomisk vækst.
Erik A. Nielsen: Hvad kan litteraturvidenskaben?
Ingmar Bengtsson: Musikvidenskab - nu og i fremtiden.
Ole Maaløe: Biologiens molekylære grundlag.

Pris kr. 12,85 incl. 20,25 % moms.

ISBN 87-87696-09-6

DET KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS PJECESERIE

GRUNDVIDENSKABEN I DAG

10

OLE MAALØE

BIOLOGIENS
MOLEKYLÆRE GRUNDLAG

UDGIVET I SAMARBEJDE MED FOLKEUNIVERSITETETS BIBLIOTEK
AF FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN

1978

Redaktion:
professor, dr. phil. Mogens Blegvad
administrator, dr. phil. Erik Dal
professor, dr. phil. C. Overgaard Nielsen
Redaktionssekretær:
cand. theol. N. J. Cappelørn

Ole Maaløe er professor i mikrobiologi ved det naturvidenskabelige hoved
område på Københavns universitet. Han er født i 1914 og studerede først
medicin. Et par år efter sin embedseksamen (1939) blev han ansat på Statens
Seruminstitut, og i 1946 blev han dr. med. på en afhandling om blodets
antibakterielle virkning. Overgangen til den molekylære biologi begyndte
med et bakterieviruskursus hos Max Delbrück i Californien, og i 1950’erne
udviklede han og en række danske og udenlandske medarbejdere et nyt
forskningsområde, der særlig tager sigte på at fastslå, hvordan syntesen af
bakteriecellens kæmpemolekyler (dens proteiner og nukleinsyrer) kontrolle
res under væksten.
Maaløe har i mange år været engageret i internationalt videnskabeligt
arbejde. Han var således med til at grundlægge den Europæiske Molekylær
biologiske Organisation (EMBO), og han har været meget aktiv under
planlægningen og opbygningen af det fælleseuropæiske molekylærbiologiske
laboratorium i Heidelberg. Desuden har han siden 1962 regelmæssigt deltaget
i de bestræbelser, som forskere i mange lande fortsat gør for at modarbejde
rustningskapløbet (den såkaldte Pugwashbevægelse).

Forlag:
Folkeuniversitetet i København
Købmagergade 52
1150 København K

Ole Maaløe

BIOLOGIENS MOLEKYLÆRE GRUNDLAG
i

Indledning
Når man diskuterer forskning, er der et spørgsmål, der bliver ved at dukke op: er
det finere at beskæftige sig med grundforskning end med anvendt forskning? Helt
bortset fra, at der er tilfælde, hvor det er svært at trække en klar skillelinie mellem
de to begreber, er der noget ubehageligt ved ordet „fint“ i denne forbindelse, og
det har ført til megen og meningsløs diskussion.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at de to slags forskning er forskellige. Spørger
man en grundforsker, om det er væsentligt, at der forskes på vedkommendes
måske meget specielle felt, får man omgående svaret JA. Ganske som hvis man
havde spurgt en digter, om det er vigtigt, at der skrives digte. Jeg mener, at begge
har ret, men det eneste bevis, jeg kender, er af historisk karakter: både blandt
forskere og blandt digtere bliver de store enere før eller siden ophøjet til en slags
nationalhelte. Den anvendte forskning kan begrundes mere håndfast. Forskerne
kan ganske enkelt henvise til, at det drejer sig om at løse praktiske problemer,
hvis betydning i dagliglivet kan være indlysende.
Jeg tror, mit emne illustrerer begge sider af sagen: selve udforskningen af, hvad
der foregår i de levende celler, rummer et oplagt spændingsmoment, og det er let
at se, at forskerne kan blive opslugt af deres arbejde på samme måde, som de
store opdagelsesrejsende var besat af tanken om at berejse og beskrive de „blin
de“ områder på verdenskortet. På den anden side er det også klart, at ny viden
inden for biologien - ligesom i sin tid inden for geografien - hurtigt kan blive
nyttig.
Viden er som bekendt noget, man kan tilegne sig f. eks. på et fagbibliotek. Men
det meste af den viden, vi nu bygger på, eksisterede ikke for 100 år siden, og det
er gennem grundforskning, at det ene emneområde efter det andet er bragt inden
for rækkevidde.

De små og de store molekyler i biologien
Ligesom på andre områder af videnskaben kan man i biologien se tilbage på
nogle få, store gennembrud. Det er to af disse sjældne hændelser, der i løbet af
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det sidste århundrede har ført os frem til det, der nu ofte betegnes som molekylær
biologi.
I alle levende celler finder man en blanding af relativt små og umådelig store
molekyler. Når et af disse kæmpemolekyler skal opbygges, sker det ved, at flere
hundrede eller tusinde af de små molekyler føjes sammen til en lang kæde - om
trent som perler der trækkes på snor. En sådan kæde uden forgreninger er i virke
ligheden en meget simpel struktur, selv om den naturligvis kan foldes sammen på
mange måder og danne indviklede mønstre (se fig. 1). Der er to hovedtyper af
kæmpemolekyler:
1. Proteinerne (eller æggehvidestofferne) har været kendt og nøje undersøgt
siden århundredskiftet. Et protein er en kæde små molekyler, der kaldes amino
syrer. I naturen finder man overalt de samme 20 forskellige aminosyrer, og hvis
vi bruger tallene fra 1 til 20 til at betegne dem, kan et proteinmolekyle beskrives
på følgende simple måde: (7) - (16) - (3) - (12)
(1) - (10). Der findes
mange tusinde forskellige proteiner med højst varierende kædelængde; det vigtig
ste er imidlertid, at der på hver plads i en kæde skal anbringes en bestemt amino
syre. Man ser umiddelbart, hvor vanskeligt et problem det er at opbygge en kæde
med f. eks. 300 aminosyrer, når man, hver gang der skal føjes et nyt led til, skal
vælge rigtigt blandt 20 forskellige muligheder.
2. Nukleinsyrerne har længe været kendt som en bestanddel af cellekernen
(nucleus), men først i løbet af de sidste 20 år er deres fulde betydning blevet
klarlagt. Nukleinsyrerne er lange, uforgrenede kæder lige som proteinerne, men
de er sat sammen af andre enheder - de såkaldte nukleotider - og af dem finder
man overalt i naturen de samme fire. Betegner vi nukleotiderne med bogstaverne
A, G, C og T, kan et nukleinsyremolekyle altså skrives som: (A) - (G) - (T) - (A)
(C) - (T) - (T) - (G). Her gælder det samme som for proteinerne: der
findes kæder af højst forskellig længde, men for en given nukleinsyre er det afgø
rende, at der på hver plads føjes et bestemt nukleotid ind. I én henseende er det
altså lettere at opbygge en nukleotidkæde, idet der for hvert led kun er fire mulig
heder at vælge imellem; på den anden side er der i reglen så mange flere led i
kæden, at den statistiske risiko for fejl faktisk bliver større.
Med denne indledning kan vi gå over til at omtale de to store opdagelser, der
ligger til grund for den moderne, molekylære biologi.

Den første store opdagelse
Den blev gjort midt i det 19. århundrede af Pasteur, og den angår de små mole
kyler i cellen. Han fandt, at et stof som glykose (druesukker) blev nedbrudt på
samme måde i en mælkesyrebakterie som i en arbejdende muskelcelle, og ud fra
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Fig. I.
Dette uoverskuelige billede viser et af de mindste og bedst undersøgte proteinmolekyler. Det
er taget med for at vise, at en struktur, der er så enkel i sin opbygning som en række forskel
lige perler trukket på snor, kan foldes sammen, så den ser meget indviklet ud og derfor også
er vanskelig at få rede på. De små tal og bogstaver angiver dels rækkefølgen dels navnene
på de 104 aminosyrer, der findes i dette proteinmolekyle (et af cytochromerne). Det er for
målet med mit foredrag at vise, hvorledes en celles proteinmolekyler, hvoraf de fleste er
større og mere komplicerede end cytochromerne, bygges op fra den ene ende gennem en
række ensartede reaktioner, der ganske svarer til, at en ny perle udvælges og føjes til dem,
der allerede er trukket på snoren.
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dette og andre eksempler på stofomsætning i højst forskellige organismer, kom
han til en for datiden meget dristig slutning: „at de biokemiske reaktioner stort
set er de samme i alle levende celler“. Med andre ord at f. eks. glykose opbygges
og nedbrydes gennem de samme mellemtrin overalt i naturen, og at biokemiske
reaktioner, der sandsynligvis blev etableret i primitive, forhistoriske mikro
organismer for millioner af år siden, er gået i arv temmelig uforandrede til os.
Hvad dette egentlig betyder, skal jeg forklare i næste afsnit, men lad os først
notere, at det sidste århundredes biokemiske forskning helt og fuldt har bekræftet
Pasteurs geniale tanke. Det er trin for trin de samme reaktioner, der gennem en
særdeles kompliceret proces fører fra glykose til mælkesyre, hvad enten vi betrag
ter mælkesyrebakterier eller muskelceller.
Og dog er det ikke sådan, at man i muskelceller genfinder alle de reaktioner,
der kan forløbe i bakterier og omvendt. Ligeledes gælder det om mange reaktio
ner, at de kendes hos forskellige mikroorganismer, men f. eks. ikke hos menne
sket. Sådanne reaktioner, som altså er etableret tidligt i udviklingshistorien, er
senere gået tabt. Et typisk eksempel er kendt fra den almindelige ernærings
fysiologi: mange mikroorganismer og alle grønne planter er i stand til at opbygge
alle de 20 normalt forekommende aminosyrer ud fra simple kulstofforbindelser
(hos planterne kuldioxyd), medens de fleste pattedyr skal have visse aminosyrer
(de såkaldte „essentielle“ aminosyrer) tilført med føden. På et eller andet trin
i udviklingen er evnen til at fremstille disse aminosyrer altså gået tabt.

Den anden store opdagelse
Den opdagelse, vi nu skal beskæftige os med, blev gjort for ret nylig, og den
angår de store molekyler, først og fremmest proteinerne og nukleinsyrerne. På en
måde drejer det sig om to opdagelser, der dog hænger nøje sammen. I afsnittet
ovenfor talte vi på den ene side om celler, der besad visse biokemiske egenska
ber, og på den anden om disse egenskabers nedarving. Vi skal nu adskille disse
to forestillinger og vise, hvordan de er knyttet direkte til henholdsvis proteinerne
og nukleinsyrerne i cellen.
Det er kendt fra biokemien, at hvert enkelt af de overordentlig mange reak
tionstrin, som indgår i en celles stofskifte, kræver en katalysator, hvis tilstede
værelse gør, at den pågældende reaktion kan foregå med den nødvendige hastig
hed ved de temperaturer, der tillader liv. Disse katalysatorer er altid protein
stoffer, og kaldes enzymer. Med andre ord, hver eneste af de kemiske omdan
nelser - opbyggende såvel som nedbrydende - der kan foregå i en celle, er
betinget af, at cellen selv kan fremstille det nødvendige enzym.
Det er overordentlig vigtigt at erindre, at enzymer - i modsætning til de små
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molekyler som, hvis det er nødvendigt, kan tilføres udefra - altid dannes i cellen
selv. Dette hænger sammen med, at enzymer er kæmpemolekyler, der som regel
ikke kan optages i cellen fra omgivelserne.
Alt dette er udtrykt meget simpelt i begreberne „fænotype“ og „genotype“, der
stammer fra arvelighedslæren. Ordet fænotype indbefatter alt, hvad der udadtil
karakteriserer en celle eller et individ; form, farve, bevægelighed o.s.v. Disse
egenskaber forudsætter, at bestemte kemiske reaktioner kan forløbe i cellen;
f. eks. for at danne de farvestoffer, der findes i hud eller øje, eller for at sætte
muskelceller i stand til at trække sig sammen. Hvert enkelt af de træk, der til
sammen udgør fænotypen, er altså betinget af, at de nødvendige enzymer kan
opbygges i cellerne.
Evnen til at danne f. eks. et karakteristisk hudpigment (farvestof) kan, som
bekendt, nedarves igennem talløse generationer, og det ligger derfor nær at an
tage, at hver celle indeholder en „beskrivelse“ af, hvordan de mange enzymer,
der tilsammen giver cellen dens fænotype, skal fremstilles. Det samlede sæt af
beskrivelser, ved vi nu, findes i cellekernen, og det er dette sæt, der udgør cel
lens genotype. Sammenligner man den levende celle med en fabrik, svarer de
enkelte „beskrivelser“ til de arbejdstegninger, der bruges, f. eks. når en kompli
ceret maskine skal samles. Når en celle deler sig, svarer det til, at der anlægges
en ny fabrik mage til den første, og det er indlysende, at denne nye virksomhed
først og fremmest må forsynes med et komplet sæt arbejdstegninger.
Det meget store fremskridt, der er sket i de senere års biologiske forskning, er
nu kort og godt, at man har fundet ud af, for det første hvordan de enkelte
enzymer fremstilles, d.v.s. hvordan en kæde med flere hundrede aminosyrer, der
skal samles i en bestemt rækkefølge, bygges op; og for det andet hvordan og i
hvilken form, beskrivelsen af denne proces overføres fra en celle til en anden.
Det er disse enkelte „beskrivelser“, der i den klassiske arvelighedslære kaldes
„gener“, og indtil vi lærte, hvad et gen er i kemisk henseende, var denne beteg
nelse noget lige så abstrakt som bogstaverne a, b og c i almindelig algebra. Det
er værd at bemærke, at arvelighedslæren i denne abstrakte form nåede til stor
fuldkommenhed, før biokemikerne kom til og gjorde rede for, hvad et gen i
virkeligheden er.
I de næste afsnit skal vi se på de to problemer hver for sig, og af grunde som
snart vil være indlysende, må vi begynde med „beskrivelsen“, d.v.s. med nuklein
syren i cellekernen.
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Kernenukleinsyrens opbygning og formering
Indtil omkring 1940 herskede der stor usikkerhed med hensyn til hvilke stoffer i
cellen, der bærer de arvelige anlæg. Mange var tilbøjelige til at mene, at alene
proteinstofferne, af hvilke man vidste der fandtes uhyre mange, kunne tænkes
at opfylde den opgave at overføre et meget stort antal forskellige egenskaber fra
en celle til en anden. Der blev spekuleret længe og meget over dette problem,
men svaret kom først, da man fandt ud af, hvordan spørgsmålet kunne gribes an
eksperimentelt.
De forsøg, der er tale om, er nu klassiske. I nogle år havde man vidst, at
bakterier ved mutation kan miste enkelte egenskaber, og det blev nu vist, at et
stof, der kunne ekstraheres fra den normale bakterie, var i stand til at overføre
den tabte egenskab til en mutantcelle. Yderligere havde man set, at de bakterier,
der generhvervede egenskaben, kunne give den videre til deres afkom i så mange
generationer, som man havde tålmodighed til at undersøge. Den generhvervede
egenskab var altså arvelig, hvad der igen betyder, at det „noget“, der blev optaget
af cellerne, blev formeret og givet videre til utallige nye celler.
Som rimeligt var, antog man, at det ekstrakt, der på denne måde kunne
„transformere“ celler (give dem et nyt arveligt anlæg), måtte indeholde selve
det arvebærende stof, og det var derfor en oplagt opgave for biokemikere at
isolere og identificere dette stof. Avery og hans medarbejdere på Rockefeller
instituttet i New York gennemførte denne analyse og kom til et resultat, der
overraskede dem selv og de fleste andre: de fandt, at det transformerede stof var
kernenukleinsyren (DNA).
Små 10 år efter Avery’s opdagelse blev DNA molekylets opbygning klarlagt af
Watson og Crick (1953), og det er deres resultater, der ligger til grund for det,
vi nu kalder molekylær biologi.
Da Watson og Crick begyndte at konstruere en model af DNA molekylet,
vidste man, at det indeholdt fire forskellige „små“ molekyler: baserne A (adenin), G (guanin), C (cytosin) og T (thymin). For hver base fandtes desuden et
simpelt sukkermolekyle (desoxyribose), og en fosfatgruppe. Det var også kendt,
at der altid var lige så mange A som T, og lige så mange G som C. Forholdene
A:T og G:C er således altid lig 1, ligegyldigt hvad forholdet A:G (= T:C) måtte
være i det undersøgte DNA. Endelig vidste man, at DNA bestod af meget lange
trådformede molekyler, og at det enkelte molekyle indeholdt to tråde, snoet
sammen i en dobbeltspiral.
På basis af disse fakta og ved at antage, at en A enhed i den ene tråd altid er
koblet til en T enhed i den anden ved hjælp af „brintbindinger“, og G og C en8

Fig. 2. Et DNA molekyle under replikation.
Øverste halvdel af tegningen illustrerer dobbeltspiralen, der består af to sammenkoblede og
snoede enkelttråde. Til et A-nukleotid i den ene tråd svarer altid et T-nukleotid i den anden,
og til et G svarer et C; brintbindingerne, der kobler A til T, og G til C, er antydet med brudte
linier. Det er i denne lukkede form, DNA normalt findes i cellen.
Nederste halvdel viser replikationen. Først er brintbindingerne brudt, og de to oprindelige
tråde (GL = gamle) er skilt fra hinanden, længere nede er der føjet nye nukleotidenheder til
(ved hjælp af brintbindinger), og til sidst er disse nye enheder koblet sammen, så de danner
de to nye tråde (NY). Resultatet er to nye dobbeltspiraler; hver af dem består af én GL og
én NY tråd, og de har derfor begge nøjagtig samme rækkefølge af nukleotider som den op
rindelige dobbeltspiral.
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Fig.3Fig. 2 er naturligvis stærkt skematiseret for på den ene side at vise, hvordan de enkelte base
par er bundet sammen, og på den anden side at illustrere replikationsprocessen. Man kan
skabe sig et mere realistisk billede af dobbeltspiralen ved hj. af særlige samlesæt, hvor kugler
med de rette indbyrdes størrelsesforhold repræsenterer de forskellige atomer, der indgår i
DNA molekylet. Billedet viser en sådan model, og det mest slående er, at strukturen er meget
kompakt, og at de to fortløbende kæder, der forbinder baseparrene indbyrdes (de sammen
hængende linier i Fig. 2) ligger udvendigt. Man kan også umiddelbart se, at det kræver be
tydelige omlejringer at åbne dobbeltspiralen, som vist skematisk i Fig. 2.

heder ligeledes danner par med hinanden, kom Watson og Crick til den model,
der er vist i fig. 3. Alle senere undersøgelser har bekræftet dens rigtighed. Watson’s bog „Dobbeltspiralen“ er en let læst og alligevel ret indgående beskrivelse
af, hvordan dette enestående forskningsprojekt forløb.
Nu er det altid lidt af en bedrift at analysere et kæmpemolekyles opbygning;
men når det drejer sig om den type molekyler, der bærer arveanlæggene i alle
levende celler, undrer det ikke, at DNA modellen har betydet mere for biolo
giens udvikling end nogen anden enkelt opdagelse i vort århundrede.
At dette ikke er en overdrivelse fremgår af følgende korte resumé af de to
vigtigste funktioner, DNA har i en celle: 1. Som bærer af et antal arvelige anlæg
må hvert DNA molekyle kunne „deles“ og blive til to helt identiske molekyler,
og dette må ske én gang pr. celledeling for at sikre, at hver af de to datterceller
kan modtage et komplet DNA udstyr. 2. Det enkelte DNA afsnit, det, vi allerede
har defineret som et gen, må på en eller anden måde rumme en beskrivelse af det
specielle protein, hvis fremstilling „styres“ af genet; DNA molekylet må derfor
indeholde en kode, som i cellen kan oversættes til en aminosyrerækkefølge. Vi
10

vil betragte disse funktioner hver for sig for at se, om de kan forklares ud fra
DNA molekylets opbygning.
Først spørgsmålet om molekylets „deling“: I mange primitive celler, f. eks.
bakterier, indeholder kernen kun ét sæt gener (hos højere celleformer indeholder
kernen som bekendt et sæt gener fra hver af forældrene). Hos bakterier må det
ene sæt gener, der findes, naturligvis fordobles, før cellen kan dele sig, og det
sker gennem en proces, der betegnes „DNA replikation“ (replica = kopi, aftryk).
Fig. 2 viser replikationens tre stadier: først brydes de brintbindinger, der holder
de to DNA tråde i stilling i den lukkede dobbeltspiral; dernæst skilles trådene
fra hinanden, og endelig tillejres nye enheder, der hver består af en base (A, G,
C eller T) + sukker + fosfat. Fig. 2 viser, at denne ret simple proces fører til
dannelse af to identiske dobbeltspiraler. Hvis f. eks. et A-T par opløses i proces
sens første trin, så vil den tråd, der bærer A, tiltrække en ny T enhed, mens den
anden tråd, der bærer T, tiltrækker en A enhed. På denne måde får man derfor

T

X

Ï

Fig. 4.
Denne figur er igen skematisk, men noget mere detaljeret end Fig. 2. Øverst ses de to for
bundne tråde i DNA molekylet, og det er antydet, at de består af to enheder, der hele vejen
gentages i samme orden: en sukkerenhed (de 5-kantede figurer, til hvilke baserne er hæftede}
og en fosfatgruppe (de runde enheder), der holder sukkerenhederne sammen i molekylets
længderetning.
Nedenfor er vist et RNA molekyle, der base for base svarer til den nederste streng i DNA
molekylet (med den ene forskel, at U optræder i stedet for T). Det er denne kopi af den ene
DNA tråd, der optræder på Fig. 5 som et sammenhængende bånd med kodeord i tre bogstaver.
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to dobbeltspiraler, der hver for sig består af en ubrudt tråd fra det oprindelige
DNA molekyle, og én tråd sat sammen af nye enheder, produceret på forhånd
af cellens enzymer. Ved hjælp af „tunge“ isotoper har man kunnet vise, at de
nydannede DNA molekyler faktisk består af en gammel og en ny tråd.
Det, vi særligt bemærker, er, at replikationsprocessen er styret af det samme
baseparringsprincip, som tjener til stabilisering af det normale to-trådede DNA
molekyle; med andre ord molekylets opbygning anskueliggør på en simpel måde
en af dets vigtigste funktioner.

Kernenukleinsyrens funktion
Det næste spørgsmål gælder de enkelte geners funktion. Som nævnt har replika
tionsprocessen til opgave at sikre, at hver af de to celler, der opstår ved en de
ling, forsynes med et komplet sæt gener. Betingelsen for, at en celle kan dele sig,
er imidlertid, at den er vokset i passende grad siden sidste deling. Under denne
vækst er der normalt produceret nye proteinmolekyler af mange slags, og denne
produktion styres af DNA’et gennem processer, der er helt forskellige fra, men
lige så vigtige som replikationen.
Som vi ved, opbygges et proteinmolekyle ved, at et stort antal aminosyrer
kædes sammen i en bestemt rækkefølge. Denne komplicerede proces styres i
hvert enkelt tilfælde af et gen, og man må derfor vente i DNA strukturen at finde
elementer, der kan opfattes som kodeord for de 20 aminosyrer, der findes i pro
teinet. Vi kan betragte baserne i DNA molekylet som tegn (i lighed med morse
alfabetets prikker og streger), der kan sættes sammen og danne de kodeord, vi
har brug for. Det „sprog“, der opstår på denne måde, betegnes ofte som den
genetiske kode.
Hvordan skal man nu forestille sig, at en meddelelse affattet i en kode, der
betjener sig af 4 tegn (baserne A, G, C og T), kan oversættes til et nyt system, i
hvilket de 20 naturlige aminosyrer indgår som tegn? I næste afsnit skal vi se, at
baseparringsprincippet, som danner grundlaget for DNA strukturen, og som gør
replikationsprocessen umiddelbart anskuelig, dukker op igen, når en meddelelse
affattet i den genetiske kode skal oversættes til en aminosyrerækkefølge; d.v.s.
når et proteinmolekyle bygges op ved at føje den ene aminosyre til efter den
anden i den rækkefølge, som er foreskrevet i kodesproget.
Inden jeg begynder at beskrive de kemiske processer, der formidler oversæt
telsen, er der en tredie egenskab ved DNA molekylet og ved den genetiske kode,
som må nævnes. Som bekendt kan der opstå pludselige ændringer i et eller andet
arveanlæg (en mutation). Nogle bakterier producerer f. eks. et dybrødt farvestof,
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men af og til finder man en celle, der har mistet evnen til at danne dette farvestof
(en mutant). Efter det, der allerede er sagt, kan man se, der ikke behøver at være
sket andet, end at et kodeord er blevet ændret i mutanten; der vil f. eks. en
sjælden gang indtræffe en fejl under DNA replikationen. Det kan medføre, at
der på en bestemt plads i et af cellens enzymer anbringes en forkert aminosyre
med det resultat, at cellen fremtidig producerer uvirksomme enzymmolekyler af
denne art. Hvis noget sådant sker for et af de enzymer, der er nødvendige for at
producere det røde farvestof, får vi en mutant (en „albino-bakterie“), og da
„fejlen“ er begået i det arvebærende DNA, d.v.s. i genomet, vil den fænotypiske
forandring føres videre til afkommet ved hver celledeling.
Vi kan nu gå nærmere ind på det problem, som må løses i cellen, hver gang
en meddelelse affattet i den genetiske kode skal „oversættes“ til en rækkefølge
af aminosyrer. Med andre ord hver gang skridtet skal tages fra det genotypiske
til det fænotypiske plan.
Det kan være nyttigt først at gøre sig klart, hvad det i grunden betyder at over
sætte, ligegyldigt om processen foregår i den menneskelige hjerne, i en elektron
regnemaskine, eller ad kemisk vej i en celle. Et ord, der skal oversættes, må først
og fremmest kunne genkendes; d.v.s. ordet må være indeholdt i personens,
maskinens eller cellens „ordforråd“. Når det genkendte ord så skal oversættes
til et andet sprog, støtter man sig almindeligvis til et leksikon, men man kunne
også bruge et sæt kartotekskort, der hver for sig forbinder et ord i det ene sprog
til et (eller flere) ord med samme betydning i det andet sprog. Læg mærke til, at
kartotekskortene ikke behøver at være ordnet alfabetisk eller på anden måde;
det ville være besværligt, men ikke umuligt at oversætte ved hjælp af et sæt kort,
der blev blandet mellem hvert opslag i kartoteket.
Det, der sker i en celle, når et proteinmolekyle opbygges, svarer til at over
sætte ved hjælp af et kartotek med et beskedent antal forskellige kort (tallet er
ikke nøjagtig kendt, men, som vi skal se, er der god grund til at tro, at det ikke
overstiger 64). Det har bestemt ikke været let at finde ud af de kemiske proces
ser, der forløber i cellen, men selve det at oversætte ved hjælp af et „leksikon“
med så få opslagsmuligheder er i grunden en meget simpel opgave. I de næste
afsnit gennemgås de vigtigste enkeltheder i denne proces.
Her optræder en ny type nukleinsyre, som normalt ikke er arvebærende og
ikke indgår som fast bestanddel af cellekernen. Dette nye stof kaldes RNA
(ribonukleinsyre), og det adskiller sig kun i visse enkeltheder fra DNA (rfesoxyribonukleinsyre). De vigtigste forskelle er, at RNA kæder ikke danner dobbelt
spiraler på samme måde som DNA (se fig. 4), og at T nukleotiderne i DNA er
erstattet med U nukleotider i RNA (U = uracil). Med hensyn til baseparring
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spiller dette sidste imidlertid ingen rolle, da U kombinerer med A (og ikke med
G) efter ganske samme princip som T.
Vi ved nu, at de „ord“, der benyttes i den genetiske kode, altid er på 3 bog
staver; f. eks. ACT, GAC eller andre kombinationer af de fire DNA nukleotider.
I dette system kan der skrives 64 (4:i) ord på 3 bogstaver, og ordforrådet er altså
rigeligt stort nok til at omfatte de 20 forskellige aminosyrer (i virkeligheden er
det da også sådan, at mere end ét ord bruges til at betegne den samme amino
syre; svarende til synonyme ord i vort sprog).

Proteinsyntese
Vi kan nu beskrive proteinsyntesen, som den må antages at foregå overalt i na
turen. Det første led i processen kaldes som regel „transkription“ (omskrivning),
og betegnelsen er god, fordi det drejer sig om at overføre den genetiske kode,
tegn for tegn, til et RNA molekyle. Denne proces udføres af et specielt enzym,
som bevæger sig fra den ene ende til den anden af det gen, hvis kode skal over
føres, og for hvert DNA basepar, der passeres, føjes der et led til det nye RNA
molekyle. Ved hjælp af baseparringsprincippet udvælges på hvert enkelt trin den
rigtige RNA base; d.v.s. den der modsvarer DNA basen i den af de to DNA
tråde (altid den samme), der benyttes som model ved transkriptionen. Denne
proces ligner ganske DNA replikationen; se fig. 6.
Tager man hensyn til, at et T i den genetiske DNA kode bliver til et U, når
koden overføres til RNA, vil følgende 5 „ord“ i en DNA tråd
(ATT)/(CGT)/(AGC)/(GGT)/(ATA)
blive til ordene:
(TAA)/(GCA)/(TCG)/(CCA)/(TAT),
hvis det er en ny DNA -kæde, der dannes (replikation), mens vi får ordene:
(UAA)/(GCA)/(UCG)/(CCA)/(UAU)
i den RNA kopi, der dannes under transkriptionen.
Lad os antage, at den RNA kopi, der er dannet, skal benyttes til at styre op
bygningen af et protein med 300 aminosyrer; den må i så fald bestå af 300 „ord“
(900 nukleotider), og bogstav for bogstav må den være en nøjagtig kopi af den
„beskrivelse af proteiner“, som findes i det pågældende gen.
Den færdige RNA kopi transporteres nu fra cellekernen til cytoplasmaet, hvor
næste led i processen foregår. Her engagerer den ene frie ende af RNA kopien
sig med en partikel (et ribosom), hvis opgave det er at fungere som fast basis for
opbygningen af aminosyrekæden. RNA tråden bevæger sig ad en bestemt bane
på overfladen af ribosomet, og når de første 3 baser, der skal aflæses (det første
kodeord), er kommet i den rette position, kombinerer de — igen ved hjælp af
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baseparring - med et såkaldt „transport“ RNA molekyle (tRNA), der bærer
den aminosyre, der svarer til kodeordet. Det er kombinationen mellem de 3 ba
ser, der udgør et kodeord, og det tilsvarende tRNA molekyle, der udgør den
egentlige oversættelsesproces. Hele denne proces er illustreret og beskrevet i fig.
5 med tilhørende tekst.

Fig. 5. En aminosyrekædes opbygning.
RNA kopien er tegnet som et bånd med en række kodeord; den bevæger sig hen over ribosomet (den store oval) i pilens retning. tRNA molekylerne, der hver består af en kæde på ca.
80 nukleotider, er forenklede, så man kun ser det endestillede A-nukleotid (som er fælles for
alle tRNA, og som bærer aminosyren) samt de 3 nukleotider, der kombinerer med et kode
ord på RNA kopien. Brintbindingerne mellem samhørende nukleotider er antydet med korte
dobbeltstreger.
De første fire aminosyrer (1, 2, 3 og 4 foroven) er føjet sammen, og kæden er bundet til det
tRNA, der har bragt nummer 4 på plads. Det næste tRNA er i stilling, men dets aminosyre
(5) er endnu ikke føjet til den voksende kæde. Til venstre ses det tRNA, der bragte amino
syre 3 ind; det er nu frit og parat til igen at optage en aminosyre af den type, der sidder på
tredie plads (aminosyrerne har fortløbende numre, og med de kodeord, der er valgt, vil de 5
første aminosyrer være: methionin, threonin, alanin, isoleucin og arginin).
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Fig. 6.
Denne skematiske figur sammenholder resultaterne af transkriptions- og translationsproces
serne. Øverst har vi igen de sammenkoblede DNA tråde og under dem RNA kopien, der er
resultatet af transkriptionen. Hertil er figuren en gentagelse af Fig. 4. Fra venstre mod højre
er baserne opdelt i kodeord på tre bogstaver, og nederst er så føjet ind de aminosyrer, der
svarer til de 3 kodeord, der er med på figuren. Det specielle ved denne tegning er, at den
viser, hvordan translationsprocessen begynder; N-formylmethionine er altid nummer eet, og
formyl-gruppen (længst ude til venstre) forhindrer, at aminosyrekæden forlænges i den gale
retning. Bemærk også, at denne kæde, der er resultatet af translationsprocessen, holdes sam
men af en række atomer, der er fælles for alle aminosyrerne. Forskellen mellem de enkelte
aminosyrer kommer alene frem, når man betragter de atomgrupper, der ses nederst på teg
ningen, d.v.s. under det grå bånd, der fremhæver den sammenhængende kæde.

16

Som man ser, svarer „transport RNA molekylet“ godt til sit navn, idet dets
funktion består i at bringe en bestemt aminosyre til et ribosom, hvor der netop
er brug for at indbygge denne aminosyre i en voksende kæde. Et tRNA molekyle
må derfor have to egenskaber: det skal dels kunne kombinere med et bestemt
kodeord på RNA kopien (ved hjælp af baseparring), og samtidig skal molekylet
i en anden region være bygget således, at det kan binde til sig netop den amino
syre, der svarer til kodeordet. Cellen må altså råde over lige så mange indbyrdes
forskellige tRNA molekyler, som der er kodeord, der skal kunne læses og over
sættes. Som man ser, svarer dette sæt af forskellige tRNA molekyler ganske til
et sæt kartotekskort: når et molekyle kombinerer med sit specielle kodeord,
svarer det til et opslag i kartoteket, og oversættelsen af kodeordet følger med i
form af en bestemt aminosyre; ganske som et rigtigt kort bærer den skrevne over
sættelse af det ord, man slog op i kartoteket.
Til og med dannelsen af den aminosyrekæde, der udgør rygraden i ethvert
proteinmolekyle, kan vi således følge de enkelte trin i opbygningen. Vi ved endda,
at der findes specielle kodeord, der læses som en slags punktum, og som benyttes
til at angive, at aminosyrekæden har nået sin fulde længde.

Slutbemærkninger
Til slut et par ord om den molekylære biologi i almindelighed. Formålet med
denne form for biologisk forskning er at nå til en forståelse af et molekyles
funktion ud fra kendskab til dets opbygning - det er det, navnet antyder. I det
foregående har jeg så enkelt, som jeg kunne, gennemgået nogle af de betydelige
resultater, der er opnået i den sidste snes år. Den eksplosionsagtige udvikling,
biologien nu er inde i, begyndte med opdagelsen af, at de arvelige egenskaber
bæres af DNA, og som kronen på værket, Watson og Cricks udredning af
DNA’ets opbygning. Det er ikke for meget sagt, at denne sidste begivenhed har
haft samme enorme betydning for biologien, som Rutherfords og Bohrs atom
model havde for fysikken.
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Il

Vender vi nu tilbage til, hvad der i indledningen blev antydet om den praktiske
anvendelighed af den biologiske viden, støder vi for mikrobiologiens vedkom
mende på problemer, der optager sindene meget for tiden. Dette fremgik tydeligt
af diskussionen efter mit foredrag i Videnskabernes Selskab d. 25. oktober 1976.
Der tales i øjeblikket meget om „genetic engineering“ som et eksempel på, at
videnskabelige fremskridt kan rejse etiske problemer. Betegnelsen „genetic en
gineering“ er, som så mange andre engelske ord og vendinger ved at vinde indpas
i dansk, og hvad den dækker er nærmere beskrevet i næste afsnit.
Videnskab og etik1
Mit eget arbejde med bakterier og virus er „ren“ grundforskning, og indenfor
denne gren af forskningen er der i de seneste år dukket nogle uventede og spæn
dende fænomener op. For at vi kan vide, hvad vi taler om, vil jeg begynde med
en enkel beskrivelse:
Alle levende celler og viruspartikler indeholder et eller flere meget lange,
trådformede molekyler, og alle de arvelige egenskaber er optegnet langs disse
molekyler (kendt af mange som DNA), omtrent som en kodemeddelelse i mange
sætninger kan være optaget på et magnetbånd.
I naturen blandes de arvelige egenskaber ikke mellem arter. Det er faktisk
sådan, at man definerer en art som en gruppe mere eller mindre nært beslægtede
individer, mellem hvilke der finder kønnet formering sted. Det er denne forme
ring, der betinger, at arveegenskaber kan udveksles, og definitionen siger altså,
at egenskaber normalt kun udveksles - eller blandes - indenfor en og samme art.
Derfor er det meget bemærkelsesværdigt, at man nu har fundet ud af, hvordan
man i et reagensglas kan frembringe kunstige kombinationer af arveegenskaber
fra vidt forskellige arter. Processen ligner ganske den, man kender fra film
studier, hvor man skærer et stykke ud af eet lydbånd og splejser det ind i et
andet. Når dette „trick“ udføres med de DNA tråde (eller bånd), der bærer arve
egenskaberne, taler man om „genetic engineering“ - en betegnelse, der endnu
ikke har en nem, mundret dansk oversættelse. Det bedste, jeg kan byde på, er
noget så tungt som „kunstig sammenkobling af arveegenskaber“. Den anden
gængse betegnelse „genetic manipulation“, som er nemmere at oversætte, kan
jeg ikke lide, fordi ordet manipulation på dansk har en negativ karakter, og det
er meningsløst at fordømme på forhånd.
1. Dette afsnit er uddrag af en kronik, jeg skrev om emnet i Politiken 14. november 1975.
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Som alle vigtige opdagelser kan de nye muligheder for at sammenkoble arve
egenskaber tænkes brugt på mange måder. Nogle ville vi på forhånd betegne som
nyttige og gode, mens vi ville anse andre for farlige, måske endda onde. Her står
vi altså umiddelbart overfor et etisk problem: hvordan fremmer man de ønskelige
anvendelser af den nye teknik samtidig med, at man undgår de risikable, eller
ligefrem farlige anvendelser?
Her er det nok bedst at give praktiske eksempler på, hvad man med vor nuvæ
rende viden kunne bruge de nye metoder til. Jeg vil først omtale to iøjnefaldende
nyttige - eller gode - anvendelsesmuligheder, den ene indenfor grundforskningen
og den anden indenfor medicinalindustrien:
Uden at gå i detaljer kan jeg fortælle, at den nye teknik åbner vejen for et
nøjere studium af de virusformer, som kan fremkalde kræft (i 1975 blev Nobel
prisen i medicin og fysiologi netop givet for arbejde med sådanne virus). Fra et
lægeligt synspunkt er det meget ønskeligt så snart som muligt at finde ud af,
hvordan et virus kan omdanne en normal celle til en kræftcelle. Når vi en dag
ved, hvordan denne omdannelse finder sted, vil vi være meget nærmere ved
kræftforskningens endelige mål: at forhindre sådanne farlige omdannelser.
Mit andet positive eksempel fører os til lægemiddelindustrien, hvor man til
stadighed er på udkig efter nye og bedre præparater. Insulin, der som bekendt
har været brugt i mange år, er et meget specielt lægemiddel: det er et æggehvide
stof (protein), som normalt produceres i levende celler og cirkulerer i vor orga
nisme. Der er mange sådanne proteiner - hvoraf en del er hormoner ligesom
insulin - som kunne blive af stor værdi i medicinen, hvis det ikke var, fordi der
forekommer så lidt af dem hos dyr og mennesker, at det er umuligt at renfrem
stille dem i de mængder, der kræves selv for behandling af små patientgrupper.
Vi ved nu, at man kan skære DNA fra dyre- eller menneskeceller i småbidder
og få disse stykker bygget ind i bakterieceller. Selv om det, såvidt jeg ved, endnu
ikke er gjort, er det sandsynligt, at man vil kunne udvælge bakterieceller, der
indeholder netop det DNA stykke, der styrer dannelsen af det protein - f. eks. et
hormon - som man gerne ville fremstille i større mængde. Med lidt held kan man
formodentlig også få en sådan bakterie - og billioner af dens afkom - til at pro
ducere det ønskede protein, ligesom man bruger mikroorganismer til at produ
cere penicillin og andre antibiotica.
Nu er det nærliggende at spørge hvorfor videnskabsmænd og kemiingeniører
ikke straks kaster sig over de lovende kræftstudier og produktion af nye værdi
fulde lægemidler. Svaret er naturligvis, at der er visse, måske alvorlige faremo
menter ved forsøg af denne art.
Ønsker man sig en bakteriekultur, hvor alle cellerne producerer et protein,
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der kunne bruges som lægemiddel (eller til andet nyttigt formål), må man, som
jeg har omtalt, først skære DNA fra et dyr eller mennesker i små stykker som
under særlige betingelser kan optages og formeres i bakterier. Med vor nuvæ
rende viden ser det ret håbløst ud straks at udvælge de småstykker af DNA, vi
er interesseret i. Man må derfor blande alle de forskellige stykker med et stort
antal bakterieceller, og senere udvælge de få celler der viser sig at producere det
protein, vi ønsker.
Så længe man er tvunget til at gå frem på den måde, må man alvorligt over
veje, hvad de uhyre mange bakterier kan afstedkomme, der har erhvervet andre
end de ønskede egenskaber. Nogle af dem kan tænkes at have optaget - og for
meret - DNA afsnit, som det kunne være farligt at bringe ind i den menneskelige
organisme.
Så kan man spørge sig selv, om det virkelig kan ske, hvis forsøgene altid bliver
udført af fagfolk i et laboratorium. Det er imidlertid nødvendigt at arbejde med
billioner af bakterier, hver enkelt af dem er ganske lille (meget mindre end de
støvfnug, man kan se danse i en solstråle), og alle de forsøg, jeg har omtalt,
udføres med coli-bakterier, hvis naturlige hjemsted bl. a. er menneskets tarm
kanal. Derfor er det naturligt at forestille sig, at enkelte forsøgsbakterier blev
optaget i tarmen hos laboratoriepersonalet eller personer uden for laboratoriet.
I tarmkanalen må man vente, at de formerer sig, og de kan derfor føres videre til
andre mennesker. Endelig kan det ikke udelukkes, at der blandt disse bakterier
er enkelte, der bærer et af de virus, som kan fremkalde kræft hos mennesker.
Der er dyb uenighed om, hvor stor eller lille denne risiko er, men den blotte
mulighed for så alvorlige konsekvenser fik en gruppe amerikanske biologer til
at reagere på en dramatisk og usædvanlig måde: de indrykkede et „åbent brev“ i
to meget udbredte videnskabelige tidsskrifter. I brevet opfordrede de kolleger
til at stoppe forsøg af den type, jeg lige har beskrevet, indtil det var afgjort under
hvilke forsøgsbetingelser, det ville være forsvarligt at fortsætte.
Dette brev vakte betydelig opsigt, og problemet blev diskuteret indgående
både blandt videnskabsmænd og i pressen. Som ventet var meningerne delte ikke mindst i videnskabelige kredse. De mere konservative videnskabsmænd så i
brevet en trussel mod deres frihed til selv at vælge, hvad de ville undersøge.
Modsat var der nogle, som mente, at de omtalte forsøg var så farlige, at de
aldrig burde genoptages. Det var denne tanke om en slags censur, der virkede
så ophidsende på deres konservative kolleger.
I befolkningen kunne man spore en vis uro, og der dukkede stærkt overdrevne
forestillinger frem m. h. t. hvad de nye forsøg kunne tænkes at føre med sig i en
nær fremtid. Jeg har dog det indtryk, at der var almindelig tilfredshed med, at
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videnskabsmændene „for en gangs skyld“ havde bragt et samvittighedsspørgsmål
frem til åben debat.
Nu må vi vende tilbage til, hvad jeg sagde før om forskellen mellem grund
forskning og udviklingsforskning. Da det drejede sig om atomenergi, blev de
grundlæggende kernefysiske opdagelser hurtigt givet videre til praktisk oriente
rede fysikere og ingeniører, og i den uhyre spændte situation lige før og under
anden verdenskrig var der ikke mange chancer for at forhindre, at atombomben
blev brugt. De forsøg, som en lille gruppe fremtrædende fysikere gjorde, lykkedes
som bekendt heller ikke.
Anvendelsen af atomenergien - først i våbenindustrien og derefter i atom
reaktorer - betød en kolossal og koncentreret indsats af arbejdskraft og kapital.
Når dette skridt først er taget, er vejen tilbage uhyre vanskelig, og vi må regne
med på ubestemt tid at skulle leve med sikkerheds- og forureningsproblemer af
en art og af et omfang, verden ikke før har kendt.
På langt sigt rummer „genetic engineering“ muligheder, der er både skræm
mende og uoverskuelige, det kommer jeg tilbage til. I øjeblikket kan man imid
lertid se relativt optimistisk på situationen, simpelt hen fordi den er kommet til
offentlig „høring“, inden der er investeret nævneværdigt i den praktiske udnyt
telse af de grundvidenskabelige opdagelser.
Det åbne brev, jeg har omtalt, indeholdt også en opfordring til at afholde et
internationalt møde, hvor biologer kunne begynde at udarbejde de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger. Dette møde, som jeg deltog i, fandt sted i Californien
i februar 1975, og de planer, der er lagt, vil betyde, at risikoen ved at arbejde
med „genetic engineering“ bliver nedsat meget stærkt. Efter min opfattelse vil
den type forsøg snart kunne udføres med samme minimale risiko, som alminde
ligt laboratoriearbejde med smitsomme bakterier og virus. Det åbne brev
fra de amerikanske biologer ser derfor ud til at have hindret en udvikling, som
kunne have udsat mennesker rundt omkring i verden for unødig risiko. Det kan
man kun glæde sig over, men mindst lige så vigtigt er det at tænke på, hvad hele
denne sag kan lære os om videnskabens forhold til samfundet nu og i fremtiden.
Det afgørende spørgsmål er naturligvis, om vi kan regne med, at videnskabsmænd i al almindelighed vil være på vagt overfor mulige faremomenter, og om
de vil handle ansvarligt. For at besvare dette spørgsmål så godt, det nu lader
sig gøre, må vi gå tilbage til de grundlæggende videnskabelige iagttagelser, som
„genetic engineering“ bygger på. Disse iagttagelser blev gjort for ca. 20 år siden
under forsøg med nogle harmløse virusarter, som udelukkende angriber bakte
rier. Resultaterne var helt uventede og så spændende ud, men selv de mest fanta
sirige og fremsynede forskere kunne ikke på det tidspunkt - altså for 20 år siden
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- ane, at deres forsøg ville bane vej for det, vi nu kalder „genetic engineering“.
Jeg anser dette forhold for meget vigtigt: det betyder, at det ikke er nok om
hyggeligt at overveje, hvilke følger en ny iagttagelse kan tænkes at få i fremtiden.
Ofte vil følgerne på længere sigt først kunne ses, når det oprindelige fænomen
senere følges op på grundlag af ideer og metoder, som slet ikke fandtes, da
fænomenet først blev iagttaget.
De fleste videnskabsmænd følger naturligvis med på deres felt og er til stadig
hed vågne overfor den mulighed, at det, de arbejder med, kan danne grundlag
for praktisk udviklingsarbejde. I den sammenhæng er det ikke nok at tænke
ensidigt på hvilken nytte, man selv og andre kan få af en opdagelse, man må være
lige så opmærksom på hvilke misbrug, den kan tænkes at give anledning til. Kun
på den måde kan en videnskabsmand være både en god forsker og en god med
borger.
Til slut vil jeg sige lidt om udsigterne på længere sigt. Man møder ofte den
forestilling, at biologer måske snart vil kunne masseproducere individer med ens
og forudvalgte arveegenskaber (noget i retning af ubegrænset store grupper af
enæggede tvillinger). Læsere af Huxleys Fagre Nye Verden ved, hvor uhyggelig
denne mulighed virker på os.
I den sammenhæng er det vigtigt at fremhæve, at der ligger mange års forsk
ning mellem den primitive form for „genetic engineering“, vi har i dag, og det
stadium, hvor man kunne tænke alvorligt på at manipulere med levende menne
skers arveegenskaber. Det er derfor klart, at der vil være mange muligheder for
at bringe både medicinsk, juridisk og politisk fagkundskab ind i den offentlige
debat om disse spørgsmål, før man eventuelt beslutter at gennemføre forsøg,
som ud fra etiske synspunkter er uacceptable.
Jeg har med vilje fremhævet den offentlige debat, fordi det forekommer mig
afgørende, at beslutninger som kan få meget vidtrækkende følger, tages i fuld
åbenhed. Hvis en debat om disse ting en skønne dag kom i gang for alvor, er der
ingen tvivl om, at den ville blive vanskelig og måske bitter. Men modstykket til
en åben debat forekommer mig langt mere afskrækkende: man behøver kun at
forestille sig, hvordan det ville påvirke det politiske klima i verden, hvis et land
pludselig besluttede at hemmeligholde bestemte afsnit af arvelighedsforskningen
og henlægge dem til lukkede områder under militær kontrol.

DNA debatten
Det åbne brev, der er omtalt ovenfor, blev offentliggjort i 1974, og i februar
1975 blev den internationale konference om genetic engineering afholdt i Asi22

lomar i Californien. På denne konference blev der fremsat en række praktiske
forslag til imødegåelse af de mulige risici, og nu, da der er gået over 3 år, er det
naturligt at spørge, hvad der er kommet ud af det dramatiske debatoplæg.
Spørgsmålet har to sider: een, der vender indad mod forskningen, og een, der
vender udad mod samfundet. Forskernes indsats er det lettest at illustrere ved at
citere et par afsnit af et langt brev, som en amerikansk bakteriolog, Roy Curtiss,
i 1977 sendte til direktøren for sundhedsstyrelsen i Washington, D.C. Oversat til
dansk talesprog siger Curtiss først:
„Da jeg havde læst Paul Bergs åbne brev, skrev jeg til ham, og jeg sendte
kopier af mit brev til godt et tusinde biologer i og uden for USA. Jeg pegede
på en række forhold, som endnu ikke var taget i betragtning, og foreslog, at
man frivilligt skulle stoppe alt arbejde med genetic engineering, indtil man
kunne overse, hvor store risici den slags forsøg indebar. Dette meget konser
vative synspunkt anså jeg for det mest forsvarlige, og jeg besluttede derfor i
stedet for at fortsætte de genetic engineering forsøg, jeg lige var gået i gang
med, at udføre nogle af de undersøgelser, jeg anså for nødvendige for at be
dømme risikoen ved de planlagte forsøg. Som anbefalet på Asilomar mødet
påtog vi os først at udvikle en coli-stamme, der kunne bruges i laboratoriet,
men som ikke ville være i stand til at overleve i tarmkanalen hos dyr og men
nesker. Desuden gav jeg mig til gennem læsning og diskussion med kolleger at
samle viden på områder som f. eks. almindelig hygiejne og epidemiologi, der
er af betydning for at vurdere risikomomenterne. Vi satte også helt nye under
søgelser igang, efterhånden som vi blev klar over, at de var nødvendige.“
Derefter følger en rent teknisk gennemgang af arbejdet og til slut skriver Curtiss
så:
„På baggrund af den viden, vi indhøstede, kom jeg gradvis til den slutning, at
fremmed DNA, der bringes ind i en af de svækkede coli-stammer, ikke er
farligt for mennesker i og uden for laboratoriet, så længe man udviser den
forsigtighed, som altid kræves, når der arbejdes med smitsomt materiale. Det
var lidt pinagtigt for mig, at vi kom til det resultat, fordi jeg oprindelig havde
forestillet mig, at genetic engineering var forbundet med meget betydelig
risiko.
Alligevel tror jeg, at DNA debatten har været både nødvendig og nyttig.
Desværre har den ofte vist tegn på degeneration; man har således ofte set
„meninger“ fremført som om de var videnskabeligt underbyggede fakta, og
der er vist mangel på vilje til objektiv diskussion.“
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Med den sidste sætning sigter Curtiss ikke blot til visse radikale kolleger (blandt
dem er den mest kendte Nobelpristageren George Wald), men også til nogle ame
rikanske politikere, som ikke just hører til på venstrefløjen, men som (forgæves)
har søgt at slå politisk mønt af debatten ved at foreslå meget restriktiv lovgivning
for genetic engineering. Blandt disse er den mest kendte Ted Kennedy.
Jeg har beskæftiget mig så meget med Curtiss, fordi hans holdning er det
bedste eksempel, vi har, på en meget kraftig, men samtidig meget nøgtern reak
tion på de muligheder og risici, der ligger i genetic engineering. Eksemplet bliver
ikke mindre velegnet, fordi Curtiss som nævnt begyndte som modstander af
genetic engineering og endte med at acceptere denne type forsøg under bestemte
og præcist definerede betingelser. Dette synspunkt deler han med et stort flertal
blandt sine kolleger - uden at de yderliggående synspunkter dog helt er for
svundet.
Som modstykke til Curtiss’ brev vil jeg fremhæve en artikel af den berømte
immunolog Peter Medawar, der alene henvender sig til ikke-fagfolk. Den er fra
oktober 1977. Medawar tager straks fat på det, som nok mere end noget andet
har sat sindene i bevægelse: forestillingen om at genetic engineering måske åbner
en lige vej til at bestemme menneskers tanker og adfærd. Han prøver med det
samme at mane den tanke i jorden ved at fremhæve, at den mulighed har bestået
i århundreder, uden at man har forsøgt. På det ene punkt tager Medawar efter
min mening for let på sagen. Han gør gældende, at ligesom man har avlet særlig
egnede husdyr - eller genetisk næsten ens mus til forsøg - kunne man have avlet
mennesker med henblik på bestemte egenskaber. Det har han ret i, men man
kan ikke se helt bort fra, at der er gjort mere eller mindre bevidste forsøg i den
retning. Jeg tænker ikke så meget på Hitlers forsøg på at udvikle et arisk herre
folk; det forsøg fik ikke lov at løbe ret længe; men kastevæsenet i Indien har
formodentlig haft en lignende effekt, og i slaveriets blomstringstid (hvis man vil
bruge det udtryk) er der eksempler på meget bevidst menneskeavl. Medawar
kunne godt have nævnt, at viljen til at forsøge sig i den retning har været til
stede, og at betingelserne, for at den skal træde frem, synes at være, at der et
eller andet sted opstår en tilstrækkelig dyb kløft mellem befolkningsgrupper.
Formålet med Medawars artikel er at uddrive den mystik, der omgiver begre
bet genetic engineering. Det vigtigste er, at han viser læserne, at nok kan man
forestille sig, at en kvinde kunne komme til at føde et barn med præcis de samme
arveanlæg som hos den person, der var valgt som forbillede, men at de manipu
lationer, der ville være nødvendige, intet har med genetic engineering at gøre.
Den proces, der her er tale om, begynder med, at kernen i et befrugtet æg udskif
tes med en kerne taget fra en celle hos den person, man ville „kopiere“, og
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processen fortsætter efter, at ægget er anbragt i livmoderen hos den kvinde, der
s'kal føde barnet. Det er ikke utænkeligt, at denne proces lod sig gennemføre,
men de religiøse, læge-etiske og lovgivningsmæssige problemer, der ville melde
sig, er så alvorlige, at man kan forudse en voldsom debat om forsøgets beretti
gelse. Heri ligger nok den bedste garanti, vi kan få, mod ansvarsløse forsøg i den
retning.
Til slut kommer Medawar ind på en tankegang, som jeg synes er vigtig at få
med. Han tager udgangspunkt i science fiction, hvor alt kan lade sig gøre, og
peger på, at en forfatter, der får en god idé, kan gå lige til sagen og skrive. Vi
ville tilmed betragte det som en krænkelse af ytringsfriheden, hvis man på en
eller anden måde lagde ham hindringer i vejen. Hvis man ikke ved, hvordan
eksperimentel videnskab arbejder, kan man derfor let få det indtryk, at hvis en
science fiction skribent kan udnytte en god idé på stedet, så kan en biolog vel
også, og hvordan skal man så føle sig bare nogenlunde tryg for, hvad der pludse
lig kan dukke op af nye og uprøvede muligheder?
Her rammer Medawar plet, for denne vage følelse af, at videnskaben uden
varsel kan bringe hvad som helst ned over os, har sikkert gjort meget til at skabe
utryghed over for forskning og forskere i almindelighed. Her kommer vi tilbage
til noget, der også er fremhævet i min kronik: der er næsten altid meget langt fra
den gode idé til resultater, der kan udmøntes i praksis. Denne afstand kan måles
både i tid og i penge. Moderne videnskab er som bekendt kostbar, og forskeren
med den gode idé må med jævne mellemrum søge støtte til sit projekt f. eks. hos
forskningsrådet. Om han får støtte afhænger derfor af, om de kolleger, der sidder
i rådet, finder at projektet bør føres videre. Under hele dette forløb er der altså
mulighed for at forskere, der kender projektet, kan reagere overfor mulige risici,
således som Paul Berg og hans kolleger gjorde overfor genetic engineering.
Skeptikere kan med rette spørge om dette ene eksempel på at forskere selv
har taget initiativer giver nogen sikkerhed. Det gør det naturligvis ikke, og der
er nok af eksempler på, at et forsknings- og udviklingsprogram ikke har været
under forsvarlig kontrol - Talidomid-affæren og Seveso-katastrofen er grelle
eksempler. Det positive i DNA debatten er først og fremmest, at den viser, at
forskere selv kan reagere ansvarligt, og at man derfor i fremtiden kan kræve, at
de gør det i større omfang, end man har været vant til.
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1. Jura i teori og praksis, retsvidenskab og retsanvendelse
Dette essay er ikke et brudstykke af en populær vejledning eller af en faglig håndbog
i dagliglivets jura. Ej heller et forslag om, hvordan almindelig orientering om lovgiv
ningens hovedprincipper kan gives eller fagjuridiske bøger bedst kan skrives. Hen
sigten med fremstillingen på de følgende sider er at analysere og beskrive den virk
somhed, som udfoldes af de sagkyndige jurister, der professionelt er beskæftiget, ikke
f. eks. som advokater eller dommere med anvendelsen eller konstateringen af gælden
de ret i bestemte situationer til umiddelbar brug i praksis, men f. eks. som professorer
og andre universitetslærere, med retsspørgsmål af generel karakter, med dele af rets
systemet uden udgangspunkt i bestemte sager eller interesser. Ligesom andre profes
sioner som f. eks. lægestanden beskæftiger også den juridiske profession sig både med
praktisk og med teoretisk arbejde. Antallet af praktikere er stort. Antallet af jurister,
hvis hovedbeskæftigelse er juridisk teori, er lille. Der består åbenbart et behov for
jurister i praktisk virksomhed. Juridisk træning og indsigt er påkrævet hos dem, der
skal løse de bestemte konkrete og generelle opgaver af juridisk karakter, som sam
fundet kræver løst, være sig forberedelse af ny lovgivning, eller i egenskab af dom
mere, advokater og administratorer. Som stadig flere aktiviteter er blevet inddraget
under regulering og styring ved hjælp af retsregler, breder arbejdsopgaverne sig over
et stadig større felt. Men hvilke naturlige opgaver findes der, og hvad er behovet for
juridisk teori eller, om man vil, en forskning eller videnskab om juraen? Law Schools
til uddannelse af nye jurister er nødvendige, men hvilke andre opgaver kan juraen
som universitetsfag eller videnskab have?
Dette essay er et forsøg på i kortfattet form at gøre rede for nogle karakteristiske
træk ved og at kaste lys over de opgaver, som retsvidenskaben arbejder med, dens
betydning og de metoder den anvender. Af redegørelsen vil bl. a. fremgå, at rets
videnskaben i adskillige henseender adskiller sig fra megen anden videnskab.
Der findes både i Danmark og i andre lande en ret omfattende juridisk litteratur.
Hovedparten af indholdet i denne faglitteratur er redegørelser for den gældende ret
på forskellige områder først og fremmest i det land, hvor bogen er skevet. Områderne
er, eller disciplinerne er, retlige reguleringer af emner med en vis indbyrdes forbin
delse, f. eks. familieret, arveret, almindelig formueret, selskabsret og skatteret. En
væsentlig del af de juridiske bøger har en dobbelt anvendelse. Juridiske studerende
bruger dem som lærebøger, og juridiske praktikere bruger dem som håndbøger. Rede
gørelser for gældende ret, som de forekommer i den juridiske litteratur, kan betegnes
som juridisk teori, fordi redegørelsernes genstand er det generelle retssystem eller den
gældende ret som sådan, ikke den praktiske anvendelse af de gældende regler, som
systemet består af, i bestemte foreliggende situationer. I hvert fald i universiteternes
juridiske fakulteter er det almindeligt at sætte lighedstegn mellem juridisk teori i den
angivne forstand, såfremt den er dybtgående og lødig, og retsvidenskab. Ordet viden
skab indgår i betegnelsen Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, det traditionelle
navn for den del af et universitet, som dyrker juraen. Denne sprogbrug bygger på en
forudsætning om, at jura i lighed med andre samfundsfag som f. eks. nationaløkonomi
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og sociologi har nogle væsentlige fælles træk med åndsvidenskaber og naturvidenska
ber. De fælles træk angår ikke fagenes genstande eller emner, men består i lighed
mellem måden at bearbejde emnerne på. Karakteristisk for en retsvidenskabelig af
handling er en grundig og konsekvent indsamling af data, en systematisk ordning af
stoffet og en beskrivelse deraf med en fast og klar sprogbrug. Stofindsamling, præ
sentationen og kommentering af stoffet bør bestræbe sig for at undgå slagside (selek
tivitet, bias) efter forudfattede meninger. Fremstillingen kan dog ikke i sine slutninger
fra kilderne til, hvad gældende ret må antages at være, altid holdes på et objektivt
plan. Slutninger af denne art præges undertiden også af vurderinger, som ikke fuldt
ud er fastlagt i lovgivningen og andre autoritative retskilder. Juridisk metode rummer
en vis plads for individuelle spillerum. Fastlæggelsen af indholdet af gældende ret i
retsanvendelse og i retsvidenskab kan derfor ikke altid være éntydig på samme måde,
som matematikkens eller logikkens beviser er sande eller rigtige.
Dette essay indeholder ikke et fuldstændig og fyldestgørende signalement af rets
videnskab, men kun en kort omtale af de spredte særlige træk ved retsvidenskaben,
som er fremhævet i de følgende afsnits overskrifter. Denne begrænsning har flere
grunde. Synet på retsvidenskaben er undergået stadige ændringer, og også af dens sam
tidige dyrkere ses retsvidenskaben i et noget forskelligt lys. Samspillet mellem meka
nisk lovanvendelse og impulser begrundet i hensigtsmæssighedsbetragtninger og ret
færdighedsideologi er uoverskueligt, og der savnes klarhed over, hvilke motiver der
får den juridiske bedømmer til at finde én løsning fremfor andre rimelig og rigtig.
Retsanvendelsen ville ikke kunne fungere uden det sikre judicium, som vi i fødsels
dags- og jubilæumsartikler priser ældre fremstående jurister for at have opøvet og
udviklet, men baggrunden både for den spontane retsfølelse og for denne særlige,
trænede dømmekraft er alt andet end afklaret. En ringe trøst er, at dette også gælder
den intuition, smag, fornemmelse, næse, instinkt etc., som folk i andre professioner
siges at udvise, og som har afgørende betydning for værdien af deres professionelle
indsats.
Selv om omtalen af sider af den teoretisk-juridiske virksomhed i de følgende afsnit
er ufuldstændig og spredt, giver den forhåbentlig dog et vist grundlag for at tage
stilling til, om den virksomhed, som udøves af teoretisk arbejdende - for det store
flertals vedkommende universitetsansatte - jurister ved siden af undervisning bedst
karakteriseres som praktisk udgiverarbejde på linie med udgivelser f. eks. af lovsam
linger og afgørelser af forskellig art, af telefonbøger og vejvisere, eller om dette ar
bejde frembyder større lighed med universitetskollegernes forskning og videnskabelige
arbejder. Min mening er, at juraen har et lige så godt krav som f. eks. litteratur og
historie på betegnelsen videnskab. Det står i hvert fald fast, at der gennem århundre
der - i nyere tid navnlig ved universiteterne - er blevet dyrket en juridisk virksomhed,
som er teoretisk, for så vidt som den ikke har en bestemt praktisk opgave som gen
stand, at sådan virksomhed stadig udføres, og at den tilgodeser væsentlige behov. Det
er derfor en naturlig opgave at lade nogle af den teoretiske juras (retsvidenskabens,
universitetsjuraens) særegenheder passere revu.
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2. Tre nøglebegreber: gældende ret, retskilder og retsvidenskab
2.1. Gældende ret. Ethvert menneske har ofte brug for at vide, hvad der i en bestemt
foreliggende situation er lovligt, eller hvad der er udtrykt i generelle regler er gælden
de ret på et bestemt område. Kan lejen af en bestemt lejlighed eller af alle lejligheder
i en bestemt ejendom lovligt forhøjes? Skal en håndværker ud over betalingen for sit
arbejde have feriepenge? Kan en afholdt udgift eller udgifter af en bestemt art lovligt
fradrages i den skattepligtige indkomst? Kan aktieselskaber lovligt udlåne midler til
aktionærerne eller til én af aktionærerne? Aktieselskabsloven indeholder i § 115 regler
om ydelse af lån til aktionærer. Sådanne lån må kun ydes af selskabets fri egenkapital
og kun mod betryggende sikkerhed. Den umiddelbare læsning af denne regel giver
ikke svar på alle de spørgsmål, som kan opstå i overvejelser om ydelse af aktionærlån
eller ved bedømmelsen af lovligheden af allerede ydede lån. Hvad er „betryggende
sikkerhed“, „egenkapital“ og „fri og bunden egenkapital“? Lovgivningen indeholder
ikke klare og præcise definitioner, som giver udtømmende svar på disse spørgsmål.
Det kan end ikke tages som en given sag, at ord, hvad enten det drejer sig om ord,
som bruges i daglig tale, eller om ord som har karakter af fagudtryk, altid har samme
betydning. Et krav om, at lovkoncipister og lovgivere altid skulle følge en bestemt,
præcis og éntydig sprogbrug, er uigennemførligt. Hjælp til fortolkningen af § 115 i
Aktieselskabsloven og til besvarelse af lignende spørgsmål, som volder vanskelighed
(tvivl) ved fortolkningen af andre lovbestemmelser, kan efter omstændighederne fin
des i almindelig sprogbrug, i den faglige sprogbrug som benyttes af praktiserende
jurister og andre fagfolk som f. eks. revisorer, i et særligt (aktie)retligt begrebssystem,
som er udviklet i den juridiske litteratur, i hvilken eller hvilke fremgangsmåde(r) som
faktisk er blevet fulgt i praksis efter vedkommende regels ikrafttrædelse uden at blive
påtalt eller endelig i selvstændig stillingtagen til, hvilken ordning som - inden for de
grænser loven har sat — må anses for den rigtigste, rimeligste eller hensigtsmæssigste.

2.2. Retskilder. Grundlaget for en fagkyndig stillingtagen til, hvad der på et givet
område eller i en given situation er gældende ret, kaldes retskilder. Ordet bruges i en
dobbelt betydning. For det første som betegnelse for de arter af data, som sædvanlig
vis indgår og bør indgå i afgørelser om, hvad der er gældende ret, og for det andet
som betegnelse for de bestemte data der faktisk er indgået eller indgår i en akcepteret
eller korrekt retsopfattelse eller retskonstatering vedrørende et bestemt spørgsmål
eller emne. De vigtigste kategorier af retskilder - eller retskilder i den førstnævnte
betydning - er
(1) Generelle regler: love, bekendtgørelser og cirkulærer. Både lovens indhold, som
det fremtræder for en kyndig borgers umiddelbare, isolerede læsning, og oplysninger
om de mål og hensigter, som deltagerne i den legislative proces har haft med loven,
har betydning som retskilde.
(2) Konkrete afgørelser: domme og afgørelser truffet af de administrative myndig
heder, til hvis ressort området hører, f. eks. for så vidt angår aktieselskabsrettens af
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gørelser truffet af Aktieselskabs-Registeret og Handelsministeriet. Praksis som rets
kilde er nærmere omtalt nedenfor i nr. 2.3.
(3) Oplysninger om de fremgangsmåder, som borgerne i almindelighed faktisk føl
ger eller mener bør følges.1
(4) Hensigtsmæssigheds- og retfærdighedsbetragtninger af forskellig art.
Den generelle retskildelære, som består i en videreudbygning af dette enkle skema,
angiver arten af elementerne i det juridiske beslutningsgrundlag, men giver ingen be
stemt vejledning om fastlæggelsen af det nærmere indhold af disse elementer eller om
elementernes vægt i beslutningssituationerne. Blandt de spørgsmål herom, som ikke
lader sig besvare generelt eller éntydigt, kan bl. a. fremhæves, at læsning af lovtekster
ikke altid selv blandt fagkyndige personer efterlader samme indtryk. Oplevelsen af
teksten blander sig med andre af læserens indtryk og anskuelser. Det sete afhænger
af øjnene, der ser. Dernæst at lovens forarbejder kan tale for en bestemt forståelse,
uden at dette fremgår af teksten, at indtrykkene både af hensigtsmæssigheden og
retfærdighedens krav kan være forskellige f. eks. på grund af en forskellig vurdering
af interesser, og at der af generelle vejledninger om den indbyrdes vægtning af for
skellige modstridende data kun findes den almindelige grundsætning om lovgivningens
forrang (primat) fremfor andre (subsidiære) retskilder, som er fastlagt i de bestemmel
ser i Grundloven, der sikrer Folketinget den lovgivende magt, og tendensen i retsan
vendelsen til såvidt muligt at fastholde en éngang valgt eller fastlagt praksis.1
2

2.3. Praksis (afgørelser) som retskilde. Anerkendelsen af andre retskilder end autori
tativt formulerede regler som retskilder er en anerkendelse af, at retssystemet foruden
love, bekendtgørelser og cirkulærer også indeholder mere eller mindre præcise regler
og almindelige retningslinier eller grundsætninger, som, selv om de ikke er vedtaget
af Folketinget som lov eller udstedt af en myndighed i medfør af en lov, dog har
betydning for indholdet af gældende ret. Juristers stillingtagen til retlige spørgsmål
1. Se som et illustrerende eksempel på en retssædvane under udvikling Assurandør-Societe
tets responsum nr. 2229, hvor det hedder ... at det i den forsikringsretlige litteratur er
almindeligt antaget, at ristornoreglen i FAL § 16, stk. 2, ikke finder anvendelse, hvor
bortfald af den forsikrede interesse skyldes en forsikringsbegivenhed, jfr. Drachmann
Bentzon og Knud Christensens kommentarer s. 107, og senest Preben Lyngsø: Dansk
Forsikringsret, 3. udgave, s. 93.
Imidlertid har der navnlig inden for motorkøretøjsforsikring udviklet sig en praksis,
hvorefter præmien for den efter skadens indtræden resterende del af betalingsperioden
regnes forsikringstageren til gode, f. eks. på den måde, at denne del af præmien indgår
i præmiebetalingen for et nyt forsikringsobjekt. Om klageren har ret til at forlange ri
stornering af præmie er et retsspørgsmål.
2. Mange afgørelser truffet af et kollegium viser, at synet på kvalifikation og vægtning af
forskelligartede retskilder kan være forskelligt også hos kyndige og indflydelsesrige juri
ster. Som et enkelt særligt illustrerende eksempel herpå kan nævnes Højesterets dom i
UfR 1976.304.
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og myndigheders afgørelser af retlig karakter har, selv om svaret eller resultatet ikke
er helt eller delvis lovbestemt, som oftest ikke karakter af en rent individuel (singulær,
skræddersyet) løsning af ét enkelt tilfælde. Der er i al retsanvendelse en hvis stærkere
eller svagere tendens til at generalisere, til at søge løsninger for typer af tilfælde, til at
undergive ensartede tilfælde en ensartet behandling. Tendensen til ensartethed, lighed
eller regelbundethed fremmes af flere faktorer. Både judicielle og administrative myn
digheders virksomhed med afgørelse af tvister og ansøgninger må som anden praktisk
virksomhed i et vist omfang underkaste sig de krav, som en rationel arbejdsgang stil
ler. Et af disse krav er at følge faste retningslinier såvel i oplysningen og tilrettelæg
gelsen af sagerne som i selve afgørelsernes form og indhold. Skal en ønskelig grad
af central styring forenes med en nødvendig uddeling af kompetence til flere sags
behandlere, må der fastsættes generelle retningslinier for sagsbehandlingen. Også
hvor ensartethed ikke ville være påkrævet af hensyn til arbejdsgangen, bestræber
både judicielle og administrative myndigheder sig for at træffe afgørelser, som er
konsekvente og ensartede. Ønsker om, at borgerne skal have en ligelig behandling og
skal kunne indrette sig efter den retsorden, der håndhæves af myndighederne, er væ
sentlige motiver både i lovgivningen og i retsanvendelsen. Ensartethedstendensen be
tyder, at den praksis, som hidtil har været fulgt i lignende sager, og den forståelse af
retsreglerne, som er lagt til grund for tidligere afgørelser, har karakter af retskilde.
Tidligere afgørelser som præcedens eller præjudikater i den datamængde, som i frem
tiden i tvivlstilfælde kan få betydning for - og derfor må gennemgås før stilling kan
tages til - indholdet af gældende ret.
Tendensen til ensartethed og konsekvens gør sig gældende omend på noget forskel
lig måde både i situationer, hvor der antages at gælde bestemte regler, selv om ingen
regler er foreskrevet i lovgivningen, og i situationer, hvor en administrativ myndighed
må handle efter et skøn. Selv om det administrative skøn i almindelighed beskrives
som frit, og kravet om ensartethed eller lighed og om hvilke momenter, der ikke kan
inddrages i afgørelsen, er mindre end i den judicielle retsanvendelse, følger forvalt
ningen dog også i skønstilfælde i almindelighed skik og brug, hvor ikke gode grunde
taler for at vælge en anden løsning.

Klare, almene retningslinier for, hvor længe enkelte afgørelser bevarer deres betyd
ning eller for, hvor fast og langvarig en praksis i lavere instanser skal være for i al
mindelighed at være udslaggivende, findes ikke. Et fortilfældes og en praksis’ styrke
afhænger af samspillet mellem denne retskilde og andre retskilder.3 Naturligt nok må
afgørelsen af, om en hidtidig praksis skal opretholdes eller forlades, bl. a. afhænge

3.1 1966 ændrede Englands House of Lords sin stilling til præcedens. Det bekendtgjorde,
at Overhuset agtede at „modify their present practice and, while treating former deci
sions of this House as normally binding, to depart from a previous decision when it
appears right to do so“, Practise Statement (Judicial Precedent) (1966) 1 W.L.R. 1234.
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af rimeligheden af den tydning af lovbestemmelser og af den afvejning af interesser,
som denne praksis har foretaget. Almindelige vejledende sætninger kan der kun an
føres få af. Højesteret føler sig i „nye“ spørgsmål i almindelighed ikke bundet af selv
en flerårig hidtidig praksis i de lavere instanser. Højesteretsdomme fra de sidste 25 år
vejer altid tungt. Andre afgørelser har i hvert fald værdi til belysning af spørgsmålet
og som en strømpil af subsidiær karakter. Den citering af ældre afgørelser, som nu og
da forekommer i litteratur, responsa og i noter og kommentarer til domme, må ofte
snarere ses som udtryk for, at afgørelsen stadig akcepteres som en del af retssystemet
og nu benyttes som symbol eller betegnelse for den akcepterede regel.

2.4. Retsvidenskaben. Den interesserede vil ofte lettere kunne finde oplysning om de
retskilder, der vedrører bestemte emner, i lovkommentarer og i juridiske lære- eller
håndbøger, end i de officielle og officiøse lov- og domssamlinger m. v. Fremstillingen
i sådanne værker har ud over at lette eftersøgningen af retskilder bestående i udfær
digelser fra de kompetente myndigheder undertiden en selvstændig betydning både for
den daglige retsanvendelse, som udøves af alle rettens brugere, judicielle og admini
strative myndigheder, advokater og andre konsulenter og enkelte borgere og virksom
heder i den del af deres liv og arbejde, som præges af retlige bestemmelser. Tydningen
af andre retskilder end de af myndighederne formulerede regler er ofte vanskelig, og
selv tolkningen af reglerne i love og bekendtgørelser er ikke altid en enkel og éntydig
proces. Kærnen i retsvidenskabens arbejder er de faglitterære juridiske fremstillinger,
som ikke blot er en kompilation af love, domme m. v., men som ved at bearbejde en
mangfoldighed af retlige data yder en selvstændig indsats til støtte for retsanvendelsen
eller påvirkning af retsudviklingen.
Retsvidenskabens arbejde med at skabe og fremstille et billede af en overskuelig og
sammenhængende retstilstand, som udfra de eksisterende retlige data og retskilde
traditionen bør kunne akcepteres, er særlig påkrævet og værdifuldt på områder, hvor
lovgivningen er tavs, eller hvor bestemmelser i lovgivningen er uklare, spredte i flere
ikke synkroniserede love, eller stammer fra forskellige perioder med forskellige her
skende opfattelser eller fra en svunden tid, hvor de faktiske forhold, kendskabet til
dem eller vurderingerne af dem var anderledes end nu. Nogle dele af retssystemet
styres næsten fuldstændigt af love m. v., mens andre dele af systemet undergår en
betydningsfuld udvikling gennem retsanvendelsen. De sager, der når frem til afgørelse
ved domstolene eller andre myndigheder, giver dog kun de retsanvendende myndig
heder mulighed for spredt og sporadisk at beskæftige sig med problemerne. På nogle
områder kommer tvister og tvivl sjældent eller aldrig længere end til de judicielle eller
administrative første instanser. De oplysninger, som parterne har fremskaffet til brug
for behandlingen af deres sag, giver ikke altid et tilstrækkeligt grundlag for at træffe
en principiel afgørelse, som er egnet til vejledning i fremtiden. Oplysningerne om
generelle spørgsmål i en enkelt sag tåler i almindelighed ikke i henseende til fuld
stændighed sammenligning med det materiale, der ville blive indsamlet og gennem
gået i en lovudvalgsbetænkning om emnet eller i en videnskabelig monografi. Rets
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anvendelse og retsvidenskab har på grund af forskellen i arbejdsvilkår mulighed for
hver på sin måde at bidrage til den supplerende og korrigerende retsdannelse ved
siden af lovgivningen, som er en nødvendighed for opretholdelse af et tilfredsstillende
retssystem. Gennemgangen af en sag, der er lagt frem til afgørelse, giver et særlig
stærkt indtryk af fordele og ulemper i denne konkrete situation ved forskellige stand
punkter. Synspunkter, som falder i øjnene i den enkelte sag, kan risikere at blive over
set i det generelle arbejde. I retsvidenskabens bredere systematiske beskæftigelse med
et emne, der i en eller anden henseende udgør et samlet retsområde, træder derimod
synspunkternes almene vægt undertiden klarere frem, og det kan være vanskeligere i
den enkelte sag end i retsvidenskabens generelle teori at skelne mellem falske og
lødige lodder i Justitias vægtskåle.4 Faren for teoretikeren er virkelighedsfjernhed.
Kvaliteten af retsvidenskabeligt arbejde afhænger i høj grad af forskerens evne til at
indleve sig i de situationer, som reglerne har betydning for.
Det er vel et mindre vigtigt spørgsmål af terminologisk karakter, om de motiveren
de faktorer, som er fremdraget og indarbejdet i argumentationerne i retsvidenskabelige afhandlinger, eller om tillige retsvidenskaben bør betegnes som en retskilde.56Det
bør imidlertid ikke overses, at der i retsudviklingen kan påvises mange mindre og større
tydelige spor af den virksomhed, der er udøvet af retsvidenskaben.0
2.5. Retsvidenskaben, retsanvendelsen og det praktiske liv. Studium af den retsvidenskabelige litteratur og ikke mindst litteraturen om den almindelige retslære kan under
tiden give læseren det indtryk, at retstilstanden i det store og hele er usikker, og at de
fleste spørgsmål om gældende rets indhold er „tvivlsomme“, behæftet med en større
eller mindre usikkerhed. Det må imidlertid ikke overses, at megen retsanvendelse har
karakter af umiddelbar aflæsning af klare svar i lovgivningen og fast praksis på de
spørgsmål, sagerne rejser. Flertallet af ejendomme sælges, selskaber stiftes og boer
skiftes, uden at sagsbehandlerne møder retsspørgsmål, hvis regulering ikke er éntydig.
Hovedparten af det teoretisk juridiske arbejde (den retsvidenskabelige forskning)
angår imidlertid ikke skildring af den normale gennemførelse af overdragelser, selskabsstiftelser, skifter o. s. v. Beskrivelsen af, hvordan køb eller forsikringer forløber,
eller hvordan et aktieselskab arbejder under normale omstændigheder uden tvister
mellem parterne eller forslag til, hvordan den nuværende forretningspraksis kan for
bedres, forekommer kun i begrænset omfang som baggrundsstof eller som en side
bemærkning i juraens værker. Hovedinteressen i retsvidenskaben er viet spørgsmål,

4. En meget læseværdig artikel af Knud Ilium med titlen „Om falske lodder i fru Justitias
vægtskaal“ er trykt i Udvalgte Artikler, 1976, s. 240 ff.
5. Sml. herved Torstein Eckhoff: Rettskildelære, Oslo, 1972, s. 227 ff. Se også Alf Ross:
Folkeret s. 108 f om bestemmelsen i art. 38 i Den internationale Domstols statut, hvor
efter de „mest ansete forfatteres mening“ kan anvendes som hjælpemiddel ved konsta
teringen af, hvad der er gældende ret.
6. Som illustration heraf kan f. eks. henvises til J. L. Frost's redegørelse for Poul Andersens
betydning for dansk retspraksis i Festskrift til Poul Andersen, 1958, s. 7 ff.
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som efter den. øjeblikkelige stilling i lovgivning og retspraksis frembyder tvivl, mens
f. eks. reglerne om den normale færdsel i Færdselsloven i almindelighed kan læses og
forstås uden mobilisering af retslærde. Også mange af de tvister, som når frem til
advokater og dommere, og mange retsafgørelser angår situationer af usædvanlig
karakter. Sager, som ikke frembyder retlig tvivl og ej heller bevisvanskeligheder, løser
sig naturligt nok i almindelighed uden indsats af noget større maskineri. Også den
juridiske praktiker står for så vidt et skridt fra det praktiske liv, som administrationen
af de retligt regulerede fænomener i deres normale forløb ikke i almindelighed er hans
sag. Fortrolighed med det normale arbejde i branchen og med fagets egne udøveres
bedømmelse er imidlertid af stor værdi for retsanvendelsen, ikke mindst ved afgørel
sen af hvad der bør betragtes som „væsentligt“, „rimeligt“, „et særligt tilfælde“ eller
som omfattet af et andet fleksibelt eller elastisk udtryk i en retsregel. Selv efter læn
gere tids anvendelse i praksis bevarer adskillige udtryk af denne art en betydelig del af
deres fleksibilitet. Det bedste resultat i juridisk rådgivning eller afgørelse opnås ofte
ved et nært og fortroligt samarbejde mellem fagets egen sagkundskab og den almene
juridiske kyndighed. Det samme gælder retsvidenskaben. Indsigt og forståelse f. eks.
for en branches forhold og problemer er en forudsætning for at kunne give en skil
dring af dens retsspørgsmål, som har værdi for praksis. I de senere år er der foretaget
en del undersøgelser af retsreglers virkninger i praksis eller af skik og brug på om
råder, som er genstand for retlig regulering. Dette arbejde er nået længere på straffe
rettens end på den private rets område. De almindeligt brugte fagbetegnelser er
kriminologi og retssociologi.

3. Retsvidenskabens genstand og emner

Retsvidenskabens hovedgenstand er den gældende ret. Hos danske dyrkere af rets
videnskaben samler interessen sig navnlig om den gældende danske ret. Enhver retlig
regulering og enhver aktivitet, for hvilken der i en eller anden henseende er fastsat
regler eller opstår spørgsmål om anvendelse af retsregler, kan i princippet undergives
eller inddrages i en retsvidenskabelig studie. Om dette sker afhænger af, om der hos
nogen er behov eller interesse herfor. Retsvidenskabens opgavefelt er bestemt af den
større eller mindre brug, samfundet gør af retsregler.
Både det danske og andre vesteuropæiske samfund er i de sidste hundrede år blevet
stadig mere komplicerede og præget af en tiltagende dirigisme udøvet af myndig
heder og organisationer gennem stadig flere reguleringer og ordninger. Udviklingen
har ført samfundet henimod blandingsøkonomi og mod sikring af socialt velfærd og
har fjernet samfundet stadig længere fra en enkel og individualistisk liberalisme. Ret
ningen for udviklingen har - bortset fra korte perioder præget af afvikling af krise
restriktioner efter 1. og efter 2. verdenskrig - uforandret været, at flere og flere om
råder er gjort til genstand for en stadig mere intens indgriben fra det offentliges side.
Denne regulering og styring er i vidt omfang sket ved hjælp af retsregler. Mængden
af love samt af andre retligt relevante tekster og data (retskilder) og dermed mængden
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af emner og stof for retsvidenskaben er derfor vokset. Mængden af retligt stof over
stiger langt, hvad noget menneskes hjerne kan rumme.
Antallet af danske love, bekendtgørelser og cirkulærer, som stadig er gældende, er
meget stort. Det nøjagtige tal kendes ikke, men en gennembladning af de systematiske
oversigter i Topsøe-Jensens Dansk Lovregister eller af Kamov's lovsamling giver et
stærkt indtryk af lovgivningens mangfoldighed og af, at næsten ethvert tænkeligt
emne i en eller anden henseende i større eller mindre grad er undergivet ordninger og
reguleringer, som er udformet i retsregler. Den, der i praktisk juridisk virksomhed
står over for en bestemt opgave, har ganske vist som oftest kun behov for oplysning
om gældende ret på enkelte bestemte punkter, og ikke om større samlede dele af den
gældende ret, men mængden af retningslinier, som har betydning for retsstillingen
selv på områder af speciel karakter, er ofte stor. Stillingtagen til enkelte spørgsmål
forudsætter ofte kendskab til den samlede regulering af området. Harmoni og konse
kvens i lovgivningens indhold og intentioner spiller en væsentlig rolle for fortolknin
gen. Besvarelse f. eks. af detailspørgsmål vedrørende Selskabskatteloven forudsætter
ofte et nøje kendskab til hele loven, dens baggrund og dens anvendelse i praksis.
Hvad enten stillingtagen til, om en vis handlemåde er lovlig, eller om et krav f. eks.
om tilsidesættelse af en vedtagelse på et aktieselskabs generalforsamling er gennem
førligt (retsbeskyttet, hjemlet), når de relevante data er fundet, har karakter af en
simpel konstatering eller af en mere eller mindre selvstændig afgørelse, kræver data
indsamlingen ofte en omfattende søgning i den foreliggende dokumentation, i sam
linger af love og bekendtgørelser, domme og administrative afgørelser etc.
Med den enorme vækst i antallet af områder, som er retligt reguleret, og i antallet
af regler er naturligvis fulgt en vækst i de juridiske dokumentationssystemers omfang.
Også de retsvidenskabelige fremstillinger er svulmet op. Den gældende ret, som den
fremtræder i retsvidenskabens fremstillinger, er blevet et meget omfattende system
opdelt i talrige dele, specialer eller discipliner. En god juridisk redegørelse må bygge
på et komplet eller et repræsentativt materiale. Dette gælder, hvad enten dens formål
er at give det bedst mulige svar på retsspørgsmål, som er opstået i en bestemt praktisk
situation, eller at give en almen fremstilling, som naturligt kan betegnes som viden
skabelig. En almen fremstilling, der let kan rokkes ved fremdragelse af yderligere
retlige data, er ikke god videnskab. En juridisk praktiker, der eftersøger stof, som
kan have betydning for hans klarlæggelse af retsstillingen i en bestemt situation, aktuel
eller potentiel, konkret eller generel, kan - inden for opgavens rammer - have samme
behov som retsvidenskaben for et fuldstændigt eller repræsentativt materiale.
En ordning af den juridiske dokumentation, som sikrer, at alt relevant retsstof er
tilgængeligt og omhyggeligt systematiseret på en hensigtsmæssig måde, har væsentlig
betydning både for arbejdsbyrden ved informationssøgning og for risikoen for at
overse relevante data. Ukendskab til trufne „utrykte“ (ikke offentliggjorte) afgørelser
er nu og da årsag til, at en sag får en vanskeligere gang eller måske endda et andet
udfald, end den ellers ville have fået, og er noget hyppigere årsag til, at et krav, som
er „hjemlet“ i den forstand, at det kunne have været gennemført, ikke gøres gældende.

12

På områder, hvor de retligt relevante data ikke offentliggøres i et tilstrækkeligt om
fang, er det et nødvendigt og væsentligt led i den juridiske forskning at fremskaffe
de yderligere oplysninger, som kræves for at få et korrekt billede af praksis ved arkiv
studier, interviews eller på anden måde.7 Arbejder af denne art kan som nærmere
omtalt nedenfor i nr. 5 have en betydelig værdi for retsanvendelsen og retssikker
heden i landet.
Indretningen af vore lov- og domssamlinger er ikke undergået større ændringer i
de sidste 100 år, men mange nye samlinger af afgørelser m. v. er kommet til. Der er
endnu ikke udviklet nye metoder til lagring af retsstoffet, og nye metoder til tydning
af retskilderne, som er enkle og sikre, og som ikke kræver undersøgelse af store
datamængder, kan ikke ventes at ville fremkomme i en overskuelig fremtid.8 Forbed
ringer af lagringen, af ordningen af den juridiske dokumentation ligger inden for det
muliges grænser. Udnyttelsen af moderne teknik ved informationssøgning i mængder
ne af lovgivning og myndighedsafgørelser har i den senere tid tiltrukket sig betydelig
opmærksomhed. I Danmark er dette arbejde dog kun på de første overvejelsers sta
dium, men enkelte andre lande er nået noget videre.9 Uoverskueligheden af mængden
af retligt relevant stof, som det fremtræder i de nuværende samlinger, har, siger tyske
ren Spiros Simitis, fremkaldt en informationskrise i retssystemet.10 Situationen er nok
mindre belastende i Danmark end i Tyskland, men retsstoffets mængde taler også
hos os for at stille større krav til omhyggelig registrering og hensigtsmæssig ordning
end tidligere.
At „informationskrisen“ føles mindre belastende i Danmark end i Tyskland skyldes
næppe alene, at det danske retssystem naturligt nok hverken rummer så mange lov
bestemmelser eller så righoldig en praksis som det tyske, men også at vi vist i højere
grad end vore naboer er indstillet på at akceptere, at afgørelser træffes på grundlag
af mindre fuldstændige retlige oplysninger eller efter et selvstændigt skøn. Problemet
om, hvor stort og udtømmende et materiale af retlige data der hører med til et brug
bart eller optimalt repræsentativt beslutningsgrundlag, er vanskeligt. Både en sag og
7. Sml. til illustration f. eks. Mathiassen i Revision & Regnskab 1978. 63 ff om skatterets
praksis.
8. Nævnes må dog, at reglerne kan indrettes bl. a. under hensyntagen til at begrænse arbej
det og usikkerheden ved deres anvendelse og tydning. Der sættes efterhånden megen
kraft ind på at indrette retlige reguleringer således, at vanskelige skøn og komplicerede
afgørelser undgås. Det nødvendige arbejde med den private og offentlige administration
af en lov bør stå i et rimeligt forhold til de fordele, som loven forventes eller beregnes
at skulle bringe. Udnyttelse af EDB og af andre tekniske hjælpemidler kræver brug af
skarpe og klare kriterier, sml. herved bl. a. Jon Bing i TfR 1977.195 ff.
9. En god oversigt herover findes i Jon Bing and Trygve Harold: Legal Decisions and In
formation Systems, Oslo, 1977. I Sverige har Bernitz i artiklen Båttre rättskällor i SvJurTid 1976.81 ff beskæftiget sig med mulighederne for en forbedret ordning af det juridi
ske dokumentationsmateriale.
10. Spiros Simitis: Informationskrise des Rechts und Datenverarbeitung, Karlsruhe, 1970.
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en afhandling skal have det væsentlige med, men ikke druknes i citering af sekundært
stof. Både i juridisk praksis og teori findes en usynlig og vag, men dog mærkbar
grænse mellem lykkelig konduite og intuition - og middelmådighed i form af dårlig
oplysning af sagerne og manglende stringens.
Den ideelle juridiske databank er vanskelig at indrette. Oplagring i lettilgængelig
form af samtlige trufne afgørelser og udspyning af hele stoffet ville ofte overvælde
spørgerne med uinteressant stof. Der træffes på mange områder et stort antal enkle
afgørelser, som ikke har nogen principiel interesse. Udskillelse af en stor del af dette
stof er påkrævet. De offentliggørelseskriterier, der for tiden benyttes i Danmark, er
dog dels for eksklusive dels noget tilfældige. Kun lidt eller intet af det dagligdags
juridiske stof gøres tilgængeligt for en videre kreds. Det er derfor vanskeligt at få
kendskab til de gængse afgørelsesnormer, f. eks. for visse familieretlige og skatteretlige
spørgsmål og med hensyn til strafudmåling i mindre alvorlige sager. Der er behov for
offentliggørelse af et repræsentativt udvalg af dagligdags tilfælde. De, der har gen
nemgået et stort antal afgørelser på et begrænset område, har vistnok ofte gjort den
iagttagelse, at retsanvendelsen følger en noget mindre skarp og præcis kurs, end
teoriens omtale af gældende ret som et fast system af generelle regler kunne give
indtryk af. En meget restriktiv offentliggørelsespraksis kan gøre det vanskeligt at
danne sig et billede af rækkevidden og betydningen af sådanne iagttagelser.

4. Metodelære og retsdogmatik. Centralt og specielt retsstof

4.1. Retsstoffets brogede mangfoldighed og uoverskuelighed lægger den tanke nær,
at den naturligste eller mest udbyttegivende opgave for retsvidenskaben i nutiden
ikke er udarbejdelsen af bindstærke redegørelser for gældende ret, retsdogmatik, men
udviklingen af en almen juridisk metodelære, bestående af generelle forskrifter for
målformulering, argumentationsteknik og beslutningsproces.11 Netop mangfoldighe
den i retsstoffet umuliggør imidlertid fikseringen af bestemte slutningsmønstre som
den rette eller herskende juridiske metode. De almindelige udviklinger om retskilder
og fortolkning, som hidtil har set dagens lys, er da også af en abstrakt karakter, fjerne
fra den juridiske praksis. Selv om der nok kunne opnås nogle fremskridt ved at søge
at opbygge en virkelighedsnær almindelig metodelære, vil dog tyngdepunktet i rets
videnskaben i overskuelig fremtid forblive i de enkelte discipliner. Regler må læses i
lyset af rimelighed, hensigtsmæssighed og fagkundskab.12 Den bedste jura kommer til
verden, hvor den juridiske ekspertise og indsigt i de faglige problemer, som er reglerll.Sml. herved Stig Strömholm i Festskrift til Ivar Agge, 1970, s. 321 ff og i SvJurTid
1974.641 ff.
12.1 angelsaksisk litteratur findes mange inspirerende og sprogligt smukke skildringer af den
juridiske beslutningsproces. Særlig berømt er den amerikanske dommer Cardozo's The
Nature of the Judicial Process, 1921. Den europæiske domstols arbejde med at udvikle
sin fortolkningsstil er interessant skildret af den engelske dommer Mackenzie Stuart i
The European Communities and the Rule of Law, 1977, navnlig s. 59 ff.
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nes genstand, indgår i det tættest mulige samarbejde. Jura som et isoleret, fritstående
fænomen eller servicefag er en kunstig figur.

4.2. Samme ønske om at skabe overblik, klarhed og orden i retssystem og retsviden
skab, som kunne motivere forsøg på videreudvikling af den almene juridiske metode
lære, taler for først og fremmest at vælge centralt, typisk, repræsentativt retsstof som
emner for juridisk metodelære. Kan vi ikke udvikle én generel metodelære, som giver
en reel og betydelig hjælp til gennemførelsen af juridiske ræsonnementer, kan vi må
ske demonstrere en række typiske ræsonnementsmønstre eller metoder ved hjælp af
eksempler. Den naturlige tendens til at skabe nyt ved at bygge videre på det kendte
og prøvede bevirker, at det i et vist omfang er muligt at finde problemløsninger, som
er til nytte også i andre situationer. Selv om det må erkendes, at spørgerens egen
placering i høj grad er bestemmende for, hvilke emner eller regler der er særlig vig
tige, interessante eller centrale, er det dog både muligt og nødvendigt at udvælge
emner og regler, der er mere egnede end andre til at gøres til genstand for juridiske
studier, som bl. a. har til formål at opbygge en almen fortrolighed med retlige syste
mer og et almindeligt juridisk-teknisk beredskab, som kan nyttiggøres også i arbejdet
med ikke studerede regelområder. En uundgåelig følge af, at retsvidenskaben i betyde
ligt omfang beskæftiger sig med typer og generaliseringer fremfor med de enkelte
regler og sætninger i love og afgørelser er, at de sætninger, som de retsvidenskabelige
arbejder finder frem til, kun er tendenser eller almindelige retningslinier, men ikke de
gældende enkeltregler, som praksis arbejder med.
Retsvidenskabens udøvere har i særlig grad interesseret sig for den del af retsstoffet,
som har en tradition bag sig, og som i forskellig betydning og med forskellig vægt
kan betegnes som alment. Udvælgelsen er præget af forskningens personalemæssige
sammenknytning med universitetsundervisningen. Også lærerne har en særlig til
skyndelse til at beskæftige sig med det stof, som er pensum til den juridiske kandidat
eksamen. Stof, som ikke har alment interesse, idet det ikke kaster lys over typiske
træk i retssystemet, er ikke blevet dyrket af retsvidenskaben.13 Den mindre tilskyndel
se til at beskæftige sig med stof, som kun har interesse for få, og de begrænsede res
sourcer har betydet, at mange af de områder, som først i nyere tid er skabt ved eller
gjort til genstand for retlig regulering, i hvert fald endnu ikke i større omfang er
gjort til genstand for retsvidenskabelig forskning.

5. Retsvidenskab og praktisk-juridiske færdigheder
Arbejdet med at nå frem til videnskabelige resultater kaldes forskning, og alt efter
forskningens emne og mål skelnes mellem grundforskning og anvendt forskning.
13. Også lovforberedelsen præges af, om loven alene opfattes som en specialregulering eller
anses for at have almen juridisk betydning, sml. herved en interessant artikel af Asbjørn
Kjønstad i Lov og Ret 1968.3 ff.
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Denne skillelinie har sikkert god mening på naturfagenes område. I retsvidenskaben,
som vi kender den i dag, virker sondringen mindre naturlig. Det ville f. eks. ikke
være en illustrerende parallel eller sprogbrug, at betegne arbejdet med den alminde
lige retslære forstået som metodelære som grundforskning og at kalde litteraturen om
den gældende ret, de retsdogmatiske fremstillinger, for anvendt forskning. Hertil er
bearbejdningen af retsstoffet i altfor høj grad knyttet til og præget af de enkelte re
guleringers særpræg.
Selv om der næppe kan drages en naturlig parallel til skillelinien mellem natur
videnskab og teknisk videnskab, er det dog ikke sådan, at al juridisk viden og kunnen
naturligst ligger i én kurv. Ét er et søkort at forstå, et andet skib at føre. Udøvelse af
den praktiserende jurists virksomhed kræver en del færdigheder, f. eks. mødeledelse
som dirigent, eksekutor eller formand, afhøringsteknik, oplysning og koncentreret,
klar fremstilling af et sagforhold, procedure, koncipering af (udkast til) kontrakter,
love og domme etc. Flere af disse færdigheder har også betydning for udøverne af
andre professioner, men færdighederne antager dog en særlig karakter, når de udøves
som led i den professionelt arbejdende jurists virksomhed. Færdighederne kan alt
efter graden af perfektion og elegance i udøvelsen beskrives som juridisk håndværk,
teknik eller kunst. En vis undervisning i disse færdigheder meddeles som et led i
efteruddannelsen, f. eks. på advokat- og advokatfuldmægtigkurser. Retsvidenskaben
har derimod (endnu?) ikke for alvor beskæftiget sig med emner af denne art, og
grunduddannelsen på universitetet omfatter ikke i almindelighed træning i praktisk
juridiske færdigheder. Det ville i øvrigt være både muligt og ønskeligt, men er endnu
kun i beskedent omfang sket, at gøre f. eks. forhørs- og procedureteknik til genstand
for systematisk og dybtgående undersøgelser med henblik på at opnå forbedringer,
som rækker ud over det stade, der kan nås ved en udvikling i praksis af faglige stan
darder og traditioner. Det naturlige mål for retsvidenskaben er i det hele at yde
bidrag til retsudviklingen, som kan justere og supplere praktikernes skolede og træ
nede skøn (judicium). Forberedelsen af ny lovgivning er en overordentlig vigtig op
gave. Retsvidenskaben beskæftiger sig dog ikke i synderlig grad dermed. Der er måske
også en vis skævhed i forholdet mellem indsatsen for bearbejdning af gældende ret i
retsanvendelsen og for ændring af retstilstanden ved ny lovgivning. Færdighed i lov
forberedelsesarbejdet udvikles i praksis ved arbejdet med konkrete opgaver i mini
sterier, organisationer og i selvstændige udvalg og kommissioner.
Et arbejde med videreudvikling af de juridiske færdigheder på teoretisk grundlag
ville passende kunne betegnes som anvendt videnskab i modsætning til den fundamen
tale retsvidenskab, hvis hovedopgave er at fremstille den gældende ret.

6. Retsvidenskabens hovedopgaver er præcisering af indholdet og lettelse af adgangen
til korrekt viden om gældende ret

6.1. Offentliggørelse og information om retskilderne. Retsfilosoffer har ivrigt debat
teret, om retsreglerne har karakter af befalinger, og om disse befalinger retter sig til
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borgerne eller myndighederne.14 Her i dette essay tages uden nærmere forklaring ud
gangspunkt i den betragtning, at det normale (typiske) formål med en retlig regu
lering er, at borgerne skal efterleve retsreglerne, f. eks. at stifte og administrere deres
anparts- og aktieselskaber på den måde, som er fastsat i lovene om disse selskaber af
1973.
Uvidenhed om eller misforståelse af retsreglerne fritager ikke borgeren for pligten
til lovlydighed. Dette er for så vidt angår strafsanktionen fastslået i Straffelovens § 84.
Ingen kan imidlertid rette sig efter regler, han ikke kender. Hemmelige retsregler kan
ikke akcepteres. Sådan har det ikke altid været. I længst forsvundne dage blev lovens
bud givet til kende for befolkningen af et orakel, af gamle og erfarne folk på tinge
eller af en særlig lovsigemand.1516
I vor tid er det et fundamentalt krav til retssystemet,
at alt relevant retsstof skal være tilgængeligt for enhver. Enhver bør have mulighed
for på egen hånd eller med sagkyndig bistand at skaffe sig pålidelig oplysning om sin
retsstilling. Alle love og alle domme og administrative afgørelser, som har principiel
betydning, bør offentliggøres. Kravet om offentliggørelse af vedtagne love er knæsat
i Grundlovens § 22 og nærmere ordnet ved Lovtidendeloven af 25. juni 1890.1G Of
fentliggørelse af domme og administrative afgørelser af almindelig interesse er der
imod ikke undergivet klare, faste og konsekvente regler.17
Lovene i vort komplicerede samfund kan for størstedelens vedkommende ikke
skrives således, at deres bestemmelser uden videre kan læses og forstås af enhver eller
blot af et flertal. Lovene bør naturligvis gøres så let læselige som muligt, men regler,
som indgår i en omfattende og kompliceret regulering, og som så vidt muligt er ud
tømmende og præcise, lader sig sjældent fremstille i en let tilgængelig tekst. En hel
del af Færdselslovens regler kan og er gengivet i et let forståeligt sprog, men næppe
nogen ville kunne gøre f. eks. reglerne om selskabs- eller dødsbobeskatning til lige så
let læsning. En popularisering hører som oftest snarere hjemme i den almindelige
information om lovene end i selve lovteksterne. Både de befolkningsgrupper, der sær
ligt berøres af en lovgivning, og befolkningen i almindelighed har imidlertid behov
for en orientering om indholdet af lovgivningen. Offentliggørelsen af lovenes tekst i
Lovtidende giver ikke befolkningen en tilstrækkelig orientering om retstilstanden i

14. Se bl. a. Karl Olivecrona: Rättsordningen, 1966, s. 113 ff.
15. „Men eftersom Lovene i gamle Tider bestod mere i Undersaatternes Ihukommelse, end
i nogen skriftlig forfattet Lovbog, .. .“ hedder det i fortalen til Christian V’s Danske
Lov af 1683. Se om den islandske lovsigemand bl. a. artiklen herom i Salmonsens Kon
versationsleksikon.
16. Akterne i ministeriernes sager om forberedelse af nye love er offentlige efter reglerne i
Lov om offentlighed i forvaltningen nr. 280 af 10. juni 1970, men først når lovforslag er
fremsat for Folketinget, jfr. lovens § 6, stk. 2, og Eilschou-Holm's kommentar s. 69 f, 71 f
og 98.
17. Jfr. herved Betænkning om Lovtidende og Ministerialtidende nr. 74/1975 s. 38 f. De
danske domssamlinger er omtalt af Syndergaard i Juridisk Grundbog, 3. udgave, s. 754 ff
og offentliggørelsen af administrativ praksis af Mathiassen i samme værk s. 694 ff.
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landet. En rimelig orientering er en toleddet proces, med den lovbundne offentlig
gørelse som det første led. Det andet led i en effektiv orientering består i videregivelse
af lovstoffet i en form, som er tilpasset efter modtagerens behov. Målet for den
ønskelige brede orientering af offentligheden bør være at give en sådan information
om lovgivningens grundtræk, at borgerne bl. a. sættes i stand til at afgøre, om de bør
søge bistand f. eks. hos en myndighed eller hos en advokat.ls

6.2. Retsvidenskabens indsats med systematisering, bearbejdning og fremstilling af
gældende ret. Uvished og usikkerhed om, hvordan retstilstanden er, er en uting.
Afklaring af retstilstanden kræver efter omstændighederne en indgående bearbejdning
af regler og praksis samt analyse af reglernes formål og virkninger. Det er en betyd
ningsfuld opgave for retsvidenskaben at foretage den nødvendige indsamling, syste
matisering og fortolkning af de data, der har betydning for retssystemets indhold og
derved lette og højne retsanvendelsen og retsudviklingen.18
19 Også i spørgsmål, som
ikke for tiden måtte være modne til afgørelse, idet der kan være fordele ved at ud
sætte tidspunktet for en endelig stillingtagen, har en afklaring af den nuværende
situation værdi for de interesserede parter. Jo klarere og jo lettere tilgængeligt rets
systemet er beskrevet i den retsdogmatiske litteratur, jo færre tilfælde af retstab
forekommer på grund af uvidenhed, usikkerhed eller misforståelse af retsregler.
Hverken den praktiserende jurist eller retsvidenskabsmanden kan i deres arbejde
nøjes med den almindelige information i brochurer o. lign, om retsreglerne. En kor
rekt besvarelse af spørgsmål om indholdet af gældende ret på punkter, som ikke er
ganske enkle eller jævnligt forekommende, kræver studium af retskilderne i deres
originale form, som de findes bl. a. i samlingerne af love og afgørelser af forskellig
art. Fortolkning (tydning) af de fundne kilder, som kan have betydning for spørgs
målet, kræver ofte en så betydelig øvelse og indsigt i retssystemets almindelige op
bygning og hovedregler, som kun en professionelt arbejdende jurist kan erhverve sig.
I det daglige praktisk-juridiske arbejde benyttes den juridiske litteratur nok i større
18. Informationsarbejdet har i de senere år tiltrukket sig megen interesse. De for tiden gæl
dende regler findes i to cirkulærer, Vejledning om det offentliges brug af annoncering
nr. 238 af 3. november 1972 og Cirkulære om statens informationskontor og om statslige
myndigheders annoncering og øvrige informationsvirksomhed nr. 100 af 12. juni 1975.
Cirkulærerne bygge på Betænkning om Statens Informationsvirksomhed nr. 469/1967
s. 25 ff og Betænkning om Dagspressen og Samfundet nr. 536/1969. Senere er fremkom
met en Betænkning om Udvidet statslig information om love m. v. nr. 787/1977. I denne
betænkning fremhæves s. 60 ff, at informationen bør omfatte både „nyhedsinformation“,
„opfølgningsinformation“ og „situationsinformation“. Betænkningen er omtalt af Anders
Winther i NAT 1977.246 ff. Inger Maria Sørensen skriver i NAT 1977.255 ff om den
offentlige informationsvirksomheds muligheder og begrænsninger. - Megen lovinforma
tion gives ad andre kanaler end de statslige. Foreninger orienterer deres medlemmer, er
hvervsdrivende orienterer deres kunder etc.
19. Sml. Dalberg-Larsen: Retsvidenskaben som samfundsvidenskab, 1977, s. 387 ff.
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omfang af yngre end af ældre erfarne jurister. Begynderen kan i særlig grad have
nytte af en retsvidenskabelig fremstillings samlede overskuelige præsentation af rets
kilderne vedrørende et bestemt emne. Hvor det lykkes retsvidenskaben at yde en ind
sats, der består i mere end en klar og systematisk redegørelse for indholdet af lov
regler og herskende praksis, kan den imidlertid påvirke retsudviklingen. Muligheden
af nu og da at kunne præstere sådanne indsatser og yde også den erfarne og kyndige
praktiker hjælp og påvirke hans afgørelse, beror bl. a. på to forhold. Der vindes for
det første undertiden en særlig indsigt ved at behandle de enkelte spørgsmål i en
større sammenhæng og ikke isoleret i lyset af en enkelt konkret sag; og der kan for
det andet undertiden opnås en særlig klarhed ved udvikling og konsekvent anvendelse
af hensigtsmæssige og veldefinerede begreber. Retstilstanden kan på områder, hvor
den ikke får teoretisk støtte, komme til at fremstå som uvis, uklar og uoverskuelig, og
retsanvendelsen risikerer at blive hængende i afgørelser af „singulær“ eller „konkret“
karakter. En teoretisk systematisk behandling og fremstilling kan selv på områder,
hvor brugbare almene regler ikke lader sig formulere, eller hvor afgørelser truffet
efter et konkret skøn er at foretrække, bidage til at skabe klahed over, hvilke mo
menter der bør indgå i skønnet og med hvilken vægt.

6.3. Retsvidenskabens adressater og dens almindelige forståelighed. Afhandlinger om
naturvidenskabelige emner og afhandlinger om økonomi, der benytter et avanceret
matematisk apparat, er kun forståelige for en snæver kreds af fagfolk. Kredsen af
personer, der bør kunne og med en vis indsats kan forstås i hvert fald hovedindholdet
både af love, domme og andre retskilder og af retsvidenskabens bearbejdelser af retsstoffet, er langt videre. Både regler og afhandlinger siger vel som oftest den mere,
som er fortrolig med retsstoffet, men forståelse og tilegnelse af hovedtrækkene er
mulig for enhver, der magter og har tålmodighed til at kæmpe sig igennem tunge
tekster. En sekterisk svært begribelig retsvidenskab ville stå i en sær modsætning til,
at et meget stort antal mennesker deltager i retslivet, som lovgivere, kommunalbesty
relsesmedlemmer, medlemmer af utallige råd og nævn og som meddommere.
6.4. Retsvidenskab og retspolitik. I et stillestående samfund er det naturligt at holde
den gældende ret og overvejelser om ændringer af den gældende ret strengt adskilt.
I et dynamisk samfund, hvor ændrede forhold og opfattelser gør stadige tilpasninger
af retssystemet naturlige, er adskillelsen mindre skarp.20 i retsanvendelsen opstår jævn
ligt spørgsmålet, om det findes forsvarligt at gennemføre en nydannelse ved praksis
ændring, eller om nydannelsen må afvente lovgivningsmagtens beslutning. Ændringer
mod klare lovregler, ændringer af en praksis, som nyligt er konfirmeret af Højesteret
og ændringer, om hvis betimelighed meningerne deler sig efter partipolitiske skel, må
normalt reserveres for Folketinget. At retsanvendelsen delvis er i stand til at sørge for

20. Sml. bl. a. Dalberg-Larsen: Retsvidenskaben som samfundsvidenskab, 1977, s. 505 ff og
dertil Stig Jørgensen i UfR 1978B.146.
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nødvendig eller ønskelig modernisering er ikke udtryk for, at en udvikling gennem
dommerskabt ret altid eller i almindelighed er at fortrække fremfor en revision eller
reform ved lov, som til forskel fra retsanvendelsens innovationer ikke er punktvis,
men kan være systematisk og omfattende.
Den hurtige tekniske og økonomiske afvikling og den udbredte vilje til at påvirke
(styre) udviklingens retning og hastighed bl. a. ved hjælp af indgreb udformet som
lovfæstede reguleringer har gjort det til juristernes måske mest betydningsfulde op
gave at transformere de politiske handlingsprogrammers mål til regelsystemer, som
kan realisere disse mål på en udfra visse forudsætninger tilfredsstillende måde. Lov
givningsmagten er nu om dage i langt højere grad end tidligere parat til at foretage
hyppige indgreb og til at foretage både mindre og større ændringer i retstilstanden.
Den relative betydning af retsudvikling gennem case law og ved lovændringer har
forskubbet sig stærkt til fordel for lovgivningen. Denne forskydning forstærkes ved,
at væksten i lovgivningsmagtens aktivitet dæmper behovet for en kreativ retsanven
delse. Domstolene er i stadig større omfang henvist til at løse tvivl om retstilstanden
(den gældende ret) ved tydning af forklaringer og intentioner i lovgivningens forar
bejder. Meningsforskelle efter almindelige politiske skillelinier toner nu oftere frem
på de traditionelle privatretlige områder (the lawyers law) end man tidligere har
kendt.21
I England har imidlertid i de seneste år flere jurister givet udtryk for, at judgemade law bør bevare eller genvinde sin stærke stilling over for lovgivning.22
At retstilstanden er i stadig ændring gennem praksis og lovgivning er en kendsger
ning, som ofte må tages i betragtning ved planlægning og derfor også i juridisk råd
givning. Kendskab til den gældende ret og til juridisk teknik er af betydning for for
beredelsen af ny lovgivning, og jurister er som oftest (med)inddraget i sådant arbejde.
Vurderinger af forestående ændringer i retstilstanden, som ikke er begrundet i juridisk
21. Sml. herved bl. a. Stig Strömholm i Uppsalaskolan - och efteråt, Uppsala, 1978, s. 203 ff
og samme i Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Uppsala, 1976, s. 194 ff. I Tysk
land er nylig udgivet en materialesamling om Sozialdemokratie und Zivilrechtskodifika
tion, Münsterische Beiträge zur Rechts- und Staalswissenschaft, Heft 24, Berlin, 1977.
Værket viser, at selv retssætninger, der i dag betragtes som hævet over døgnets strid, dog
engang har været omstridte.
22. Lord K. Diplock siger således i The Courts as Legislators, 1965, s. 20 f, at: „the sources
of the common law are found in the bold imaginative judgments delivered by a great
generation of judges between the sixties and the nineties of the last century. It was these
rather than the activities of Parliament which transformed man’s duty towards his
neighbor as he emerged from a static, agricultural and aristocratic society to a dynamic,
industrial and democratic one . . . What in the nineteenth century was done by judges to
adapt the common law and equity to the needs of contemporary society has in the last
thirty years had to be done by the Law Reform Committee, upon whose reports nearly
a score af Law Reform Acts have been passed to alter judge-made rules of common law
and equity. Each of these Acts announces the twentieth-century failure of the judges to
show courage and imagniation.“
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systemskift, kaldes nu ofte retspolitik. Retsvidenskab og retspolitik kan ikke holdes
skarpt adskilt.

7. Juraens foranderlighed
Naturens love er evige og uforanderlige. Tiden kan derfor ikke, skulle man tro, løbe
fra en (korrekt) fremstilling af disse love. Den gældende ret bestående af juridiske
love og andre retsregler, som er genstanden for retsvidenskaben, er i stadig forandring,
både som følge af ny lovgivning og af udviklinger i retsanvendelsen efter skiftende
behov og meninger. Beskrivelserne af gældende ret i den juridiske litteratur mister
derfor gradvis sin betydning for det praktiske liv og bliver til retshistorie. Den juridi
ske litteratur er forgængelig: „Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze
Bibliotheken werden zur Makulatur“, sagde i 1848 tyskeren J. Kirschmann i en af
handling betitlet Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft. Dramatiske
sproglige effekter opnås ofte på korrekthedens bekostning. Kendskab til den tidligere
retstilstand er ofte en uundværlig eller værdifuld hjælp til forståelsen eller videreud
viklingen af den nuværende. En retsvidenskabelig fremstilling består ikke alene af
genfortællinger af de for tiden gældende lovbestemmelser om et bestemt emne, men
giver på forskellige måder en selvstændig belysning af den retlige regulering f. eks.
ved analyse af de interesser, som berøres af reglerne, af reglernes erklærede eller for
modede formål, undersøgelse af reglernes faktiske virkninger etc. Meget af dette stof
giver en almen indsigt i de problemer, der knytter sig til retlig regulering af det på
gældende område, og bevarer derfor sin betydning for forståelsen af gældende ret
efter en mere indgribende lovændring.23 Hensigten med eller målet for en lovændring
er ofte bl. a. bestemt af de erfaringer, som er vundet under en tidligere retstilstand.
Juraens og retsvidenskabens problemstilling og problemløsninger er i øvrigt for en vis
dels vedkommende mere almenmenneskelige og tidløse end megen anden videnskab.
Nutidsjuristen kan med udbytte læse romerret og hundredårig litteratur f. eks. om
aftaler og erstatning. Forældelsen har måske dog trods naturens uforanderlighed ramt
naturfagene endnu hårdere end retsvidenskaben.24
Ældre juridiske afhandlinger og værker er bortset fra deres større eller mindre
betydning for gældende ret vigtige kilder til retshistorien, som er en ikke uvæsentlig
del af historien. Alt efter betragterens temperament og interesser kan både juridiske
værker fra det 19. århundrede og periodens fremstillinger af geografi, kemi eller
danmarkshistorie opfattes som videnskabshistorie eller som makulatur. I fremtiden
bliver alle skildringer til historiske kilder. Retsvidenskabens situation i henseende til
forældelse er ikke totalt forskellig fra anden videnskabs.

23. Aarbakke fremhæver i TfR 1977.380, at Grosskopf’s disputats om beskatning af få
mandsselskaber efter ny lovgivning er „uaktuel“, men dog giver en god indsigt i de sær
lige problemer, som knytter sig til beskatningen af fåmandsselskaber.
24. Sml. J. Dalberg-Larsen: Retsvidenskaben som samfundsvidenskab, 1977, s. 82.
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8. Retsvidenskab har i højere grad end andre videnskaber en national karakter

Genstanden for videnskaber som matematik og fysik er den samme i alle lande. Der
imod beskæftiger fag som geografi, historie og litteratur sig med tilstande og begiven
heder, som er knyttet til bestemte steder og lande. En stærk national tilknytning er
karakteristisk for retsvidenskaben. Grundene til, at det danske retssystem i særlig
grad dyrkes af retsvidenskaben i Danmark og næsten ikke i andre lande, ligger lige
for. Vi har brug for kendskab til dansk ret, og gennemførelsen af et egentligt studium
af et bestemt retssystem er kun muligt for den, der har nøje kendskab til landets
sprog og forhold. Fremmed ret og retsvidenskab er dog i et vist omfang kendt her i
landet. Undersøgelser og sammenligninger med fremmed ret - komparativ retsviden
skab - udgør et ret almindeligt og betydeligt indslag i danske arbejder. Indtryk fra
fremmed ret og retsvidenskab har ofte givet danske jurister værdifuld inspiration og
undertiden ligefrem forbilleder. Den kendsgerning, at dansk retsvidenskab dog i det
væsentlige beskæftiger sig med dansk ret og udgiver sine afhandlinger på dansk, og
at arbejdet ikke i almindelighed følges i udlandet, bevirker imidlertid, at retsvidenska
ben her i landet i langt højere grad end andre videnskaber virker i national isolation.
Kritikerne af tidligere tiders tanker om en sand og universel naturret har frem
hævet, at indholdet af retsideologi og lovgivning i høj grad er afhængig af tid og
sted. Både lovenes indhold, deres antal og omfang og udformningen af de enkelte
bestemmelser i et bestemt land er bl. a. i høj grad afhængig af, hvor indgribende en
regulering og styring ved hjælp af lovgivning, dette land har ønsket, og af landets tra
dition for affattelsen af lovbestemmelser. Der består også en sammenhæng mellem
reglernes mængde og rigdom eller fattigdom på stillingtagen til detailspørgsmål og
landets størrelse og udviklingsstade. Jo større volumen af transaktioner, jo flere
spørgsmål inddrages - alt andet lige - til præcis besvarelse i den retlige regulering.
Englands og Tysklands aktieselskabslove er f. eks. væsentlig mere omfattende end
den nye for os store danske (nordiske) Aktieselskabslov af 1973, og børslovgivningen
i USA indeholder bestemmelser om adskillige situationer, som vel dér forekommer
jævnligt, og som i og for sig også kunne forekomme her, - men kun måske faktisk
indtræffer én gang i hvert tiår. Retssystemer frembyder betydelige forskelle fra land
til land, og disse forskelle præger i høj grad både opgaverne for og arbejdsmåden i
lovgivning, i retsanvendelse og i retsvidenskaben.
I situationer, der i hvert fald i Danmark er af enkeltstående karakter og ikke sær
ligt omtalt i lovgivningen, må vi søge at finde en fornuftig løsning ved hjælp af den
vejledning og hjemmel, der kan hentes fra de almindelige principper eller grundsæt
ninger, som i form af generalklausuler af forskellig art eller af almindelige vurderin
ger er optaget i lovgivningen eller har opnået den akcept, der ligger i at blive anvendt
i praksis.25 Både i lovforberedelsesarbejdet og i den dogmatiske retsvidenskab bør
25. Som eksempel på en generalklausul kan nævnes Aktieselskabslovens §§ 98 og 88, hvor
efter årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger, og skal revideres
af den generalforsamlingsvalgte revisor i overensstemmelse med god revisionsskik.
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kræfterne sættes ind på væsentlige opgaver og ikke i almindelighed på spørgsmål, hvis
plads i Danmark er rarietetskabinettet. Der kan nog siges at findes en gældende dansk
ret om spørgsmål af denne karakter, men dens indhold må udvikles, når eller hvis der
opstår behov herfor.20

¿

Betydningen af, at et spørgsmål er „ulovbestemt“, er i høj grad forskellig på områder,
som hører til i forskellige dele af retssystemet. Kun de handlinger, som loven har sat
straf for, er strafbare. En tilsvarende absolut fordring om hjemmel i skreven lov be
står ikke i den civile ret. Hvilket af stridende parters modsatte krav skulle forkastes
som uhjemlet? I de senere år har en række generalklausuler i den erhvervsretlige lov
givning om god markedsføringsskik, regnskabsskik og anden god skik givet dom
stolene et godt ord med på vejen men i øvrigt ret frie hænder til at finde fornuftige
og rimelige løsninger på spørgsmål, for hvilke der ikke findes faste regler. Lovregler,
der blot består i en henvisning til, hvad der følger af rimelighed eller god skik kan
have en ret forskellig effekt, eftersom der på det område, reglen angår, virkelig be
står en ret fast opfattelse af, hvad der er godt og rimeligt, eller meningen med reglen
er, at domstolene skal gå i gang med at opbygge en ny retlig regulering. Fordelen ved
generalklausuler er navnlig fleksibiliteten, ulempen at retstilstanden under en sådan
standard kan være ganske usikker.
Internationalt samarbejde giver sig udtryk i ny lovgivning. En del samarbejde har
harmonisering af eksisterende forskelligartede lovgivninger som mål. Internationalt
lovgivningssamarbejde kan give de deltagende lande mange fordele af forskellig
karakter. Her skal blot nævnes, at størrelsesforholdene også her gør sig gældende. Alt
andet lige vil et direktiv fra EF eller en konvention, som indeholder regler, som skal
være fælles for medlemsstaterne eller de ratificerede lande, være mere udførlig end en
national lov af samme indhold. En grund hertil ud over det forøgede antal af berørte
transaktioner er, at teksten skal læses og opfattes så éntydigt som muligt af mennesker
med forskellige forudsætninger. En og samme regel, de samme ord — eller tilsvarende
ord på forskellige sprog - kan have forskellig mening for folk, som er skolet i forskel
lige retssystemer.

9. Mulighederne for at gennemføre en verifikation (falsifikation) i retsvidenskaben
Det er en nødvendighed for retsvidenskaben lige som for andre videnskaber, at ud
sagn om dens genstand, den gældende ret, kan underbygges eller forkastes. Karak
teren af den mulige og relevante verifikation af et udsagn afhænger i høj grad af ud
sagnets indhold og genstand. Udfaldet af en fysisk måling f. eks. af temperatur eller
hastighed afhænger af instrumentet, mens f. eks. en påvisning af Mozarts eller
Shakespeares særpræg og betydning for musikken eller for sprog og litteratur vanske
ligt undgår påvirkning af skribentens personlige smag og mening. Subjektive elemen
ter kan ikke altid holdes ude fra den juridiske beslutningsproces. Når f. eks. Aktie-

26. Sml. Alf Ross: Folkeret, 5. udg., 1976, s. 312 f og art. 4 i den franske Code Civil, som
lyder: „Le juge, qui refusera de juger sous pretexte du silence, de l’obscurité ou de
l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de démi de justice“.
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selskabsloven, i § 143 bestemmer, at selskabsledelsens erstatningsansvar kan nedsættes,
når dette findes rimeligt under hensyn til skyldgraden, skadens størrelse og omstæn
dighederne i øvrigt, nødsages bedømmeren til at tage udgangspunkt i, hvad han selv
finder rimeligt, og hvad han tror, andre ville finde rimeligt. Betydningen af den per
sonlige mening kan heller ikke udelukkes i andre tilfælde, hvor loven ikke er præcis
og éntydig. Forestillingen om én sand og lige jordisk retfærdighed må tåle den be
grænsning, at udfaldet af tvivlsomme sager kan afhænge af den tilfældighed, hvilken
retsafdeling sagen henvises til.
Mange jurister har haft vanskeligt ved at affinde sig med, at gældende ret ikke på
alle punkter har et fast og entydigt indhold, og at verifikationsprocessen for retsviden
skabens udsagn derfor er forskellig navnlig fra naturvidenskabernes. Mange har søgt
at konstruere et begreb om gældende ret, der på grund af sin éntydighed eller empiri
ske karakter muliggør en verifikation på objektiv basis og således nærmer retsviden
skaben til naturvidenskaberne. Konstruktioner, som giver et billede, der ikke eller kun
delvis dækker virkeligheden, er imidlertid uakceptable.
Det praktiske behov for en juridisk verifikationsproces er åbenbart. En aktionær
modsætter sig på generalforsamlingen et forslag fra bestyrelsen og hævder, at vedta
gelse af forslaget kræver enstemmighed. Er dette rigtigt? For at kunne fastlægge en
retsvidenskabelig verifikationsproces kræves klarhed over indholdet af grundbegrebet,
den gældende ret. I de talrige tilfælde, hvor loven éntydigt har afgjort, hvad der er
gældende ret f. eks. mindstestørrelsen af et aktieselskabs kapital giver verifikationen
af udsagn om retstilstanden sig i almindelighed af sig selv. Juristerne og navnlig teo
retikerne interesserer sig imidlertid naturligt nok ofte især for spørgsmål, som ikke
kan besvares let og entydigt ved læsning af loven. I disse tilfælde, tvivlstilfældene,
hvor der er behov for mere end en juridisk opslagsbog, indgår der efter omstændig
hederne i fastlæggelsen af den gældende ret bl. a. en mere eller mindre subjektivt
præget vurdering. Både hensigtsmæssighedsvurderinger af forskellig art og konsta
tering eller undersøgelse - ved introspektion eller ved andres vidnesbyrd - af, hvad
retsfølelsen, erfaring, sund fornuft eller rimelighed tilsiger bedømmeren eller andre
mennesker, være sig professionelle dyrkere af juraen eller folk i andre erhverv, læge
eller lærde, øver i mange tilfælde indflydelse på indholdet af gældende ret. Bestyrkelse
eller afkræftelse (verifikation eller falsifikation) af antagelser (meninger) om gældende
ret, som indeholder vurderinger af rimelighed eller hensigtsmæssighed, har en anden
karakter end et opslag i en lovsamling til konstatering af en beløbsgrænse. Forestil
lingen om, at der eksisterer gældende ret også om spørgsmål, som ikke er éntydig
fastlagt i lovgivning, kan kun fastholdes, hvis det akcepteres, at indholdet af denne
gældende ret, som er genstanden for retsvidenskaben, kan være mere eller mindre
ubestemt og undertiden også omstridt. Forfatterne af den juridiske litteratur er for
trolige med, at fastlæggelsen af, hvad der er gældende i tilfælde, som ikke er klart
reguleret af lovgivningen, ikke altid er en helt éntydig proces, som kan bygge på givne
objektive kriterier, uafhængig af den enkelte bedømmers - advokats, dommers viden
skabsmands eller andres - indsigt og personlige meninger og holdninger. Det er skik
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at give udtryk for denne usikkerhed ved til sine resultater at knytte et „formentlig“,
„antagelig“, „måske“ eller på anden måde. Sådanne forbehold kan sigte til, at over
sete eller uforudsete nye omstændigheder måske vil vise sig at tale for et andet resul
tat, men forbeholdene kan også være en advarsel til læseren om, at andre bedømmere
måske på samme grundlag vil komme til et andet resultat.
Selv om alle sagkyndige nu erkender, at ikke alle retsspørgsmål kan besvares éntydigt på grundlag af læsning af og logiske slutninger fra lovgivningen, og at rets
ordenen således på nogle punkter kan være både ubestemt og kontroversiel, har nogle
dog ved at sætte lighedstegn mellem retten og bestemte objektive konstaterbare kends
gerninger søgt at tillægge begrebet gældende ret en særlig teknisk betydning, som er
entydig og samtidigt realistisk og positivistisk. Disse kendsgerninger er domstolenes
afgørelser eller den retsopfattelse, som er indgået i grundlaget for afgørelserne.27 At
denne lære har et vist holdepunkt i virkelighedens verden er åbenbart. Stillingtagen til
retsspørgsmål er i det praktiske liv ofte ensbetydende med et skøn over, hvilken op
fattelse domstolene eller andre myndigheder i givet fald ville lægge til grund for deres
afgørelse. Der er i mange situationer et betydeligt behov for at skaffe den størst
mulige klarhed over (anstille de bedst mulige gisninger, forudsigelser, prognoser om)
den stilling, domstolene og administrative myndigheder vil tage til en bestemt konkret
sag eller til indhold og rækkevidde af en generel regel.28
Hvad enten gældende ret opfattes som bestående af forudsigelser af dommes ind
hold eller som regler, der er systemrigtige eller -egnede, er efterprøvelsen af, om en
regel er gældende, en proces, som er væsentlig forskellig fra naturfagenes målinger
eller konstatering af identitet.
Beskrivelsen eller definitionen af begrebet gældende ret som forudsigelser af udfal
det af retssager lider af den væsentlige mangel kun at pege på en enkelt side af rets
livet.29 For så vidt er beskrivelsen lige så ensidig eller fragmentarisk som en beskri
velse af rigtig eller korrekt nutidig dansk sprogbrug som forudsigelser af Dansk
Sprognævns „råd og vejledning i sproglige spørgsmål“ (bekendtgørelse nr. 25 of 8.
februar 1967) - for slet ikke at tale om en begrebsbestemmelse af god eller rigtig
videnskab som indholdet i afhandlinger som universiteternes sagkyndige må forventes
at ville antage som disputatser!

27. Jfr. i øvrigt retsregler som regler om udøvelse af tvang og om „prognoseteorien“ Alf
Ross: Om ret og retfærdighed, 1953, s. 47 ff, Karl Olivecrona: Retsordningen, 1966,
s. 268 ff og Dalberg-Larsen: Retsvidenskaben som samfundsvidenskab s. 84 ff, 339 ff og
357 ff. Om kritikken af teorien henvises bl. a. til Alexander Peczenik i SvJurTid
1974.369 ff samt særlig om mulighederne for overhovedet at etablere „korrespondance“
mellem en verbal beskrivelse og virkeligheden afhandlinger i UfR 1975B.229 ff og Alf
Ross og Preben Stuer Lauridsen, sammes bog Retslæren, 1977, s. 189 ff og dertil Stig
Strömholms bemærkninger i UfR 1978B.117 f.
28. Mathiassen fremstiller i Juridisk Grundbog, bind III, 3. udgave s. 687 ff forvaltnings
rettens kilder under overskriften „Forvaltningsakters forudberegnelighed“.
29. Se også Jan Hellner i Festskrift til Alf Ross, 1969, s. 207 ff.
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Oprindelsen til læren om gældende ret som forudsigelser af domme er en udtalelse
fra den amerikanske dommer O. W. Holmes’ (1841—1935) som indledning til en fore
læsningsrække om, at han ved ret (law) forstod, hvad domstolene gør. Tilhørerne til
Holmes’ forelæsninger har formentlig opfattet hans programerklæring som en naturlig
beskrivelse af grundlaget for hans juridiske undervisning, som gennemførtes som et
studium af domspræmisser. Begrundelsen for valget af denne studieform var bl. a., at
case-law spiller og på Holmes’ tid i endnu højere grad spillede en dominerende rolle
i de angelsaksiske landes retssystemer.
Holmes’ formel er naturlig for den, der være sig i egenskab af part, procederende
advokat, respondør eller interesseret borger beskæftiger sig med retssager og derfor
må gøre sig sine tanker om udsigten til, at en bestemt sag kan gennemføres eller til, at
en afsagt dom vil holde i tilfælde af anke til højere ret. Fremhævelsen af, at der består
og bør bestå en nøje forbindelse mellem den gældende rets regler (retssystemet) og
retsanvendelsen er også naturlig, fordi både lovgivningsmagtens politiske styring og
retstilstanden og retssikkerheden i samfundet kræver, at retsanvendelsen følger gæl
dende ret. Ikke desto mindre er det ikke træffende at identificere begrebet gældende
ret med retsanvendelsen, således at kriteriet for, om en regel er en del af gældende ret
eller ikke, om reglen faktisk anvendes af domstolene eller dog må forventes at ville
indgå i den retsopfattelse, domstolene vil lægge til grund i den fremtidige retsan
vendelse.
En opfattelse af gældende ret eller af de sætninger, hvori den gældende ret er be
skrevet, som forudsigelser af retsafgørelser støder for det første på den vanskelighed,
at gældende ret traditionelt udtrykkes og af praktiske grunde bør udtrykkes i generelle
regler, medens domme principielt kun afgør de foreliggende tvister. End ikke Højeste
ret beskæftiger sig primært med udformningen af den eller de generelle regler, som
ville være egnede til at afgøre alle fremtidige, lignende sager eller dog de sager, der
frembyder sådan lighed med den afgjorte, at de bør afgøres på samme måde.30 Denne
vanskelighed kan ikke overvindes ved at sætte forudsigelser af de juridiske begrundel
ser i præmisserne i stedet for forudsigelser af dommenes resultater.31 Langtfra alle
domme gør klart rede for, hvilke regler de har lagt til grund, og mange domme af
klarer ikke retsstillingen på det område, de angår. Det kan f. eks. i nogle tilfælde være
klart, at visse generelle synspunkter, som er tillagt en vis vægt i retssystemet, f. eks.
Monopollovens bestræbelse for at fremme den frie konkurrence på lige vilkår taler
for en bestemt løsning i en sag, som er forelagt domstolene, men retten må på grund
af vanskelighederne ved at præcisere, på hvilken måde eller i hvilket omfang syns
punkterne skal gennemføres, nøjes med at træffe en helt „konkret“ afgørelse. I andre
tilfælde, som f. eks. ved bedømmelsen af den effektive monopolvirksomhed går hver
30. Sml. herved Stig Strömholm i Forhandlingerne på Det 25. nordiske Juristmøde, 1969,
s. 488 ff.
31. Ross; Ret og Retfærdighed s. 54 taler om den „normative ideologi, der besjæler dom
meren“.
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for sig approberede synspunkter mod hinanden, og domstolene tvinges ved deres af
gørelser let ud i vanskelige sondringer, særregler og undtagelser. EF-domstolen bakser
f. eks. for tiden med den vanskelige opgave at koordinere monopolret og industriel
ejendomsret. Nogle dommere kommer bedre end andre til bunds i problemerne og
hjælper retsudviklingen videre. Skal forudsigelsen angå den sandsynlige eller den
optimale dom? I atter andre tilfælde er et bestemt resultat i en foreliggende sag stærkt
indiceret, men dette resultat stemmer ikke overens med de i øvrigt almindeligt akcepterede regler. Dommen kan forsøge at formulere en undtagelse eller opgive at præ
stere en sammenhængende generel begrundelse. Dommere lader sig i et vist omfang
ikke mindst i Danmark påvirke af den enkelte sags egenart og den konkrete billigheds
krav. En erkendelse heraf ligger bag englændernes sætning hard cases make bad law.
Det står i hvert fald fast, at retten i sin domskonklusion alene bestemmer, hvad der
skal gælde mellem de parter, som har forelagt retten den konkrete tvist. Den gældende
ret opfattes som et system af generelle regler, mens dommerne træffer beslutning om
afgørelse af konkrete sager på grundlag af gældende ret.32 Der kendes i øvrigt også
eksempler på, at en dom, der isoleret set har klarhed og styrke til at blive et væsentligt
præjudikat, dog føles utilfredsstillende og i den følgende tid gradvis eroderes bort i
udenretlig praksis.
Prognoselærens udelukkelse af andre sider af retslivet end domsafgørelser er - for
det andet - en svaghed, fordi adskillige emner ikke er og ikke kan ventes at ville blive
berørt i endsige „dækket“ at retspraksis. Mængder af tvivlsspørgsmål finder deres
praktiske løsning, uden at domstolene kommer ind i billedet, og på en del områder er
retsafgørelser et særsyn. Der må f. eks. i erhvervslivet tages stilling til en mængde
selskabsretlige spørgsmål. Besvarelsen må ske på et normalt retligt grundlag, uanset
at formulering og forelæggelse af en egnet retstvist for domstolene til afgørelse hen
står som en ganske fjern mulighed. Sædvaner og afgørelser truffet af andre end dom
stolene spiller på sådanne områder i hvert fald kvantitativt set en større rolle for
retsdannelsen end domspraksis, og det er kunstigt som verifikation at henvise til afgø
relser i retssager som givetvis aldrig vil blive anlagt. En prøve, der aldrig kan bringes
i anvendelse, er ikke en reel verifikation.
Prognoselæren er for det tredie mindre naturlig, fordi retssystemet er i stadig ud
vikling. Tidligere domme er ikke ubetinget bindende i senere lignende sager. Det er
kun til en vis grad rigtigt, at juraen dømmer nutiden efter beslutninger og begiven
heder i fortiden. På nogle områder foregår der en tydelig gradvis udvikling i doms
praksis, for tiden f. eks. bl. a. i retning af forhøjelse af størrelsen af erstatninger for
personskade og af en stigende anvendelse af ubetingede domme. Det er på adskillige
områder en umulig opgave og i hvert fald ikke en éntydig løselig opgave at fastslå,
32. Der består trods en betydelig gensidig tilnærmelse stadig en vis forskel mellem angel
saksisk og kontinental retsvidenskab. Den første er væsentlig mere optaget af enkelttil
fælde (sager, cases) og mindre af generelle regler end den anden. Danmark kan vist siges
at repræsentere et mellemstandpunkt.
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hvilke generelle regler og grundsætninger (principper, retningslinier), der i en enkelt
principiel dom eller gradvis i en mere eller mindre omfattende praksis vil træde frem
i praksis.33 Retten er i en stadig fornyelses- og skabelsesproces, og i vækstzonerne kan
der tales om berettigelsen af forskellige tanker og opfattelser i det faglige juridiske
miljø og i de berørte befolkningsgrupper. Det ville i disse tilfælde være kunstigt at
beskrive den gældende ret som domsprognoser.
Det må for det fjerde fremhæves, at der i realistiske prognoser indgår momenter,
som ikke er naturlige bestanddele af gældende ret. Et realistisk forsøg på at forudsige
udfaldet af en given konkret sag, eller på at forudsige hvilken regel der (i hvert fald
i det lange løb) vil sætte sig igennem i praksis, må tage nogle usikkerhedsmomenter,
som klæber til retsanvendelsen, i betragtning. Det må for det første erkendes, at en
sags udfald kan påvirkes af advokaternes indsats under sagen. En særligt overbevi
sende procedure kan efter omstændighederne motivere praksis til at gå nye veje. Hel
ler ikke afvigelser, der må betegnes som fejl, kan helt udelukkes. Fejlene kan både
være en følge af uheldig procedure eller af en utilstrækkelig indsats fra rettens side.
De fleste „fejl“ skyldes dog mangelfuld eller urigtig oplysning af sagernes faktiske
omstændigheder. Der afsiges heldigvis kun yderst sjældent domme, hvis antagelser om
gældende ret overskrider grænserne for dommerskønnet (the judicial discretion) og
derfor må betegnes som urigtige. Dommerindividualiteten kan imidlertid efter om
stændighederne påvirke en sags udfald, uden at udsvingene kan stemples som fejl.
Antallet af dissenser i Højesterets domme viser, at der selv blandt vore førende dom
mere langtfra altid kan opnås enighed om afgørelsen af vanskelige sager. Der knytter
sig endelig til dommerskabt ret (judgemade law, Richterrecht) en særlig begrænsning,
som skyldes, at mens én regel kan synes at burde gives fortrinsret i én sag, kan en
anden løsning forekomme mere rimelig i en anden sag, uden at det dog er muligt at
undergive sagerne forskellige regler. Erfaringen viser vistnok, at de nærmere (bi-)omstændigheder i de første sager, hvori domstolen skal træffe afgørelse om et prin
cipielt spørgsmål, kan påvirke afgørelsen. I den juridiske litteratur er alle disse om
stændigheder, som dog måtte påvirke realistiske domsprognoser, stort set uomtalt. En
af grundene hertil kan være, at forfatterne i virkeligheden ikke i deres tanker identifi
cerer retsordenens gældende generelle regler eller retsgrundsætninger (standarder,
principper) med prognoser for udfaldet af bestemte konkrete tvister eller for bedøm
melsen af visse tænkte situationer og således ikke tager prognoselæren alvorligt.
Skønt prognoseteorien synes at tale om forudsigelse af, hvad udfald en sag faktisk
vil få, taler og skriver teoriens tilhængere om retsreglerne, som de fremtræder efter
det udfald, principielle sager ville få, såfremt de afgøres rigtigt. En prognoselære, der

33. Spørgsmålet om forbindelsen (overensstemmelse, årsagsforbindelse) mellem generelle
retsregler og konkrete retsafgørelser belyses i nogle interessante artikler af R. M.
Dworkin bl. a. i 81 Yale Law Journal 855 (1972). Artiklen behandler også, hvad Dwor
kin kalder rules and principles. Denne skillelinie omtales også i Eckhoff og Sundby:
Rettssystemer, Oslo, 1976, bl. a. s. 130 f.
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undergives disse ændringer, giver ikke begrebet gældende ret et fast, positivistisk fun
dament. Det er imidlertid både for dommeren, som i en votering står over for at skulle
vælge mellem flere tænkelige løsninger, og for retsvidenskaben naturligt i sine over
vejelser over den rette afgørelse eller regel at søge det resultat, som efter bedømme
rens bedste overbevisning og efter hans viden om og erfaring med retssystemets
virkemåde er den rette eller retteste løsning, fremfor at søge at forestille sig, hvordan
hans embedsbrødre eller dommere kunne tænkes at ville se på sagen eller spørgsmålet.
Både præmisserne til en dom og argumentationen i en retsvidenskabelig afhandling er
da også formet som en selvstændig begrundelse eller retfærdiggørelse af resultatet.
Både Holmes’ formel og den senere prognoseteori henviser til nogle hypotetiske
afgørelser, sc. afgørelser som domstolene måtte forventes at ville træffe i nogle
tænkte, passende sager, der ville gøre det nødvendigt for dem at tage principiel stilling
til generelle retsspørgsmål. Hovedinteressen knytter sig imidlertid ikke til at gætte så
danne gåder, men til, hvilke faktorer der motiverer og bør motivere dommeres og
andres bedømmeres beslutninger og meninger. Holmes betragtede de domme, der
afsiges, som givne størrelser, og det er naturligt for den, der docerer jura i et case law
system, at gøre rede for domstolenes virksomhed (what the courts do) ved at gennem
gå domme, som er udvalgt som leading cases. Hovedspørgsmålet både for teori og
praksis er dog, hvilken retsopfattelse som i dag må anses for den rette og derfor i
givet fald burde lægges til grund i judicielle og administrative afgørelser. Hvad gæl
dende ret er, fremgår af udviklingerne og diskussionerne af de enkelte retssætninger
i den juridiske dogmatik. I overvejelserne kan inddrages alle momenter, som ligger
inden for de - vide og vage - rammer, som er sat af den almindelige retskildelære.
Også den case law orienterede undervisning stilles over for dette spørgsmål ved ud
valget af dommene. Hvad er et pletskud, og hvad er en forbier, for den der fornægter
eksistensen af plet? Vurderingen af en doms betydning for retsudviklingen kan ikke
erstattes af mekaniske kriterier, som f. eks. om dommen er blevet citeret ofte (mere
end 3 gange?) i eller i forbindelse med senere afgørelser. Alle ræsonnementer leder
tilbage til den erkendelse, at et begreb om gældende ret, som er renset for normative
elementer, er virkelighedsfjernt. Den reelle opgave for retsanvendelse og retsviden
skab er i alle systemets dele at fastslå, hvad der nu for tiden er den rette eller dog en
akceptabel løsning.34 Kriterierne for, hvad gældende ret er, kan ikke reduceres til
korte formler. Nærmere analyser af brugen af udtrykket gældende ret eller ret i alle
de forskelligartede sammenhænge, hvori det bruges, vil i øvrigt vise, at udtrykket eller
ordet ikke altid bruges i samme betydning.
Afstanden mellem prognoseteorien og en opfattelse, der opfatter gældende ret som
den ordning, der efter vor lovgivning og andre retskilder bør gælde, er ikke stor.
Udsagn om gældende ret, som fremkommer på grundlag af en rigtig eller akceptabel
juridisk metode, vinder i almindelighed tilslutning hos jurister i myndigheder og er

34. Sml. den anderledes fremstilling i Ross: Ret og Retfærdighed s. 91 og dertil bl. a. Ilium
i UfR 1953B.278 ff og i TJFF 1962.381 ff samt Ekelöf i Festskrift til Arnholm s. 109 ff.
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hverv. Der kan i almindelighed ikke i dogmatiske fremstillinger, skrevet af forfattere
med forskellige opfattelser af begrebet gældende ret, påvises spor, som kan føres til
bage til forskellene i deres juridiske grundsyn.35
Tanken om domsforudsigelsen som prøvestenen på, hvad gældende ret er, optræder
hos nogle forfattere i en særlig variant, som undertiden kaldes en rekommendationsteori. Henry Ussing (1886-1954) har første gang i UfR 1934B.292 og senere i Obli
gationsretten alm. del s. 7 kort og programmatisk formuleret denne variant således:
„Ved gældende ret sigter jeg til de regler, der efter min mening egner sig til nu for
tiden at anvendes af de retsudøvende myndigheder“. Forskellen mellem Holmes og
Ussings formler er, at Ussing synes at have været sig, hvad Viggo Bentzon (1861—
1937) kaldte den personlige faktor i teorien, bevidst,36 og at mens retsvidenskabs
manden Ussing beskæftigede sig med regler, var dommeren Holmes optaget af afgø
relsen af konkrete sager.
Forskellen mellem forudsigelser og anbefalinger (rekommendationer) fra fagfolk
er ikke stor. Ingen af de forfattere, der bekender sig til rekommendationsteori, føjer
til deres bøger en beskrivelse af deres holdninger til tilværelsen og navnlig til rets
ordenen, deres sympatier og antipatier, f. eks. sådan som vi i børnenes venne- og
poesibøger finder præsentationer af den skrivende i en enkel form. En udtalelse fra
en kyndig jurist, som føler loyalitet over for retssystemets traditioner, og som giver
gode og kloge råd, vil ofte falde sammen med dommernes opfattelse. En sådan ud
talelse kan undertiden overbevise dommerne og bliver således a self-fulfilling pro
phecy. Rekommendationsformlen giver i og for sig både for Ussing og for de fleste
andre juridiske forfattere en korrekt beskrivelse af forholdet mellem forfatter og
værk, men hverken dommerformler eller Ussings formel giver nogen oplysning om
det centrale spørgsmål om, hvad grundlaget er for forfatterens antagelser om ind
holdet af gældende ret. Det gør her ingen forskel, om antagelserne betegnes som
meninger, anbefalinger eller forudsigelser af praksis eventuelt af praksis’ endelige
stilling. Erfaringen fra retslivet viser, at hvad enten talen er om advokaters forud
sigelser, dommeres afgørelser eller retsvidenskabens meninger, findes der et grundlag
for juristers fagkyndige udtalelser om indholdet af gældende ret, som i hovedsagen er
fælles for alle. En beskrivelse alene af foreliggende afsagte domme og andre afgørel
ser, af verserende eller mulige fremtidige sager, kan af flere grunde ikke formes så
ledes, at den giver en udtømmende redegørelse for, hvori dette grundlag består.
Nu og da fremsættes den påstand, at gode - måske de bedste - domme skrives

35. Enkelte tilhængere af en såkaldt „ren retslære“ indtager dog her en særstilling, idet de
vil begrænse deres beskrivelser af gældende ret til helt sikre og entydige udsagn. Stilling
tagen til tvivlsspørgsmål er politik og falder derfor uden for retsvidenskabens rammer.
Denne puritanske indstilling, som fører til en adskillelse mellem de retlige data og
diskussionen af retssætninger, som ikke éntydigt kan udledes af disse data, er upraktisk,
og er blevet kritiseret af mange, bl. a. af Agge i Festskrift til Niels Herlitz, 1955, s. 1 ff
og A. Vinding Kruse i J 1958.287 f.
36. Jfr. Bentzon: Retskilderne, 1907, s. 207 f.
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bagfra. Først træffes beslutningen om konklusionen på grundlag af et konkret, spon
tant dommerskøn. Til det i sig selv indlysende rigtige resultat føjes derefter en pas
sende begrundelse eller retfærdiggørelse.37 Den beslutningsproces, som beskrives eller
hyldes med denne påstand, er ganske dunkel. Mon resultatet tænkes nået ved intui
tion, ved en åbenbaring, ved udøvelsen af en særlig dommerevne eller dommererfa
ring, som nogle mennesker har eller opøver eller ved ræsonnementer, som i og for sig
er af en mere meddelbar art, men hvis led dog (endnu ?) ikke er erkendt. Det er
rigtigt, at søgen efter en konkret tilfredsstillende løsning er et led i domstolenes virk
somhed, og at adskillige afgørelser er præget af, at en bestemt løsning umiddelbart
forekommer langt mere rimelig og retfærdig end andre. Det må erkendes, at det kan
være nødvendigt at bytte om på den naturlige rækkefølge mellem grunde og konklu
sion, navnlig i situationer hvor en sag har ført retten ind i nye, uafklarede og uover
skuelige problemstillinger, eller hvor en regelret dom åbenbart ville være utilfreds
stillende, og en praksisændring findes forsvarlig. Et bestemt resultat kan forekomme
indlysende rigtigt eller dog andre mulige løsninger overlegent, uanset at generelle
regler eller grundene for og imod bestemte regler på området i hvert fald endnu ikke
lader sig opstille eller udrede på en tilfredsstillende og overbevisende måde.38 En
påstand om, at juridiske tvivlsspørgsmål i almindelighed løses „bagfra“, således at
den begrundelse, loven kræver anført i dommen, normalt kun er en efterfølgende
konstrueret retfærdiggørelse af resultatet, skyder derimod langt over målet. Under en
retstilstand, hvor domspræmissernes retlige begrundelser var uden kausal betydning,
ville domstolenes indflydelse række videre end foreneligt med lovgivningens forrang
og retssikkerhedens krav. Frit løb for dommerskønnet ville sprænge rammerne for
enhver forsvarlig „doctrine of judicial discretion“.

37. Sml. herved f. eks. Ross: Ret og Retfærdighed s. 57 og Trolle’s mindre skarpt formu
lerede bemærkninger i UfR 1965B.145 ff. Bentzon betonede betydningen i retsanven
delsen i individualisering og den praktiske hensigtsmæssighed, jfr. Retskilderne bl. a.
s. 117 og 208. Se også Strömholms omtale i SvJurTid 1974.641 ff af amerikaneren
Richard A. Wasserstroms brug af begreberne „discovery“ og „justification“ i den juridi
ske beslutningsproces.
38.1 diskussionen om beviset for fakta, hvis rigtighed er omtvistet, er det siden Ørsted
stadig blevet fremhævet, at kun den overbevisning, som bygger på objektive eller meddelbare, tilstrækkelige grunde, må lægges til grund for dommen. Det kan være vanske
ligt at leve op til dette krav til bevisbedømmelsen, jfr. herved Gomard: Civilprosessen
s. 312 f. Vanskelighederne ved at redegøre for de grunde, der bærer et skøn over jus i
sagen (dommerskønnet, retsfølelsen, common sense) er vel delvis andre end vanskelig
hederne ved at gøre regnskab for overbevisninger om faktum, men er ikke mindre. Be
hovet for at påkalde sig retsfølelsen eller oplevelsen af en bestemt afgørelse som ret og
rimelig ville svinde ind og måske forsvinde helt, dersom bedømmere altid kunne give en
klar og sikker redegørelse for de grunde, som bærer deres afgørelser.
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Grundvidenskaben i dag er navnet på en foredragsrække, Det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskab begyndte i efteråret 1976. Formålet er at
bidrage til en større forståelse af den forskning, der ikke direkte stiler mod
praktisk anvendelse, men mod forøget indsigt i sammenhængen i verden.
Pjeceserien bygger på disse foredrag. Forfatterne er fremtrædende for
skere hentet såvel i som uden for Selskabets medlemskreds. Fremstillingen
er gjort så almen, at det enkelte hæfte kan tjene som udgangspunkt for en
videre beskæftigelse med de behandlede fag og emner. Hertil hjælper også
omfattende litteraturhenvisninger.
Behandlingen af de enkelte naturvidenskabelige og humanistiske viden
skabsgrene sigter mod at give et indtryk af forskningens udvikling i den
sidste menneskealder. Det drejer sig ikke alene om metoder og resultater;
også spørgsmålet om grundforskningens praktiske betydning og de farer,
den kan rumme, berøres. I det første hæfte drøftes den grundvidenskabelige
forskning som helhed samt dens samfundsmæssige rolle.

De nedennævnte 10 pjecer udgør tilsammen bind I, og titelark hertil findes i
hæfte nr. 10. Forventeligt vil der senere kunne udsendes to bind (2 x 10
hæfter) med de foredrag, der er holdt 1977/78, og dem der er planlagt for
vinteren 1978/79. Nærværende hæfte indleder bind II.
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ØKOLOGIEN SOM GRUNDVIDENSKAB
Dr. Faust: ... Dass ich erkenne, was die Welt
im Innersten zusammenhält,...
Goethe: Faust

INDLEDNING

Den tyske biolog Emst Haeckel (1834-1919) skitserede i 1864 en ny videnskab,
økologi, som - i ordret oversættelse - skulle studere „naturens husholdning“,
dvs. analysere retning, form og omfang af de samspil mellem organismer ind
byrdes og mellem organismerne og deres ydre miljø, som netop skabte naturens
balance. Ud over således at have været fødselshjælper for den nye videnskab
bidrog Haeckel dog ikke selv til barnets opvækst.
Denne økologiens idé hører helt naturligt hjemme her i efterklangen af den
romantiske naturfilosofi, hvor man så ivrigt søgte enheden bag naturens mang
foldighed.
Man diskuterede nutidens flora og fauna og dens sammenhæng med fortidens.
Lamarck (1744-1829) havde fremsat sin evolutionsteori og Cuvier (1769-1832)
sin katastrofeteori. Goethe (1749-1832) var gennem botaniske og zoologiske
studier selv engageret i evolutionsdebatten. Den yngste af Humboldt-brødrene,
Alexander von Humboldt (1769-1859), var vendt hjem fra sine forskningsrejser i
Sydamerika og Asien og cementerede nu i forelæsninger og bøger grunden under
en videnskabelig plantegeografi. Ifølge den har plante- og dyrearter en veldefine
ret geografisk udbredelse, og indenfor de enkelte geografiske regioner bevirker
samspillet mellem plantearter, klima og jordbund, at klart erkendelige vegeta
tionstyper opstår. Her var der altså ét eksempel på naturens orden, de store,
klimatisk betingede, regionale vegetationstyper med hver sit karakteristiske
fysiognomi, fra pol mod ækvator: tundra, taiga (nåleskovsbæltet), tempereret
løvskov og græssteppe, ørken og regnskov osv. Humboldt betragtede klimaet
som årsag og vegetationstypen som virkning, bl. a. fordi bestigningen af den
6300 m høje vulkan, Chimborazo, i Ecuador havde ført ham gennem vegeta
tionstyper som de førnævnte, nu blot i omvendt rækkefølge. Han målte da også
flittigt klimaparametre, først og fremmest temperaturen, og indførte for øvrigt
begrebet „isotermer“, et vigtigt redskab i al senere økologisk forskning.
Mere brænde til dette bål blev båret frem af mange andre, men især af Charles
Darwin (1809-1882) og A. R. Wallace, både i form af konkrete oplysninger om
den biologiske mangfoldighed på fjerne kontinenter og - endnu meget vigtigere i form af tanker om den biologiske evolution, især som udformet i Darwins
„Origin of Species“ (1859). Mens Humboldt først og fremmest havde bidraget
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til at erkende en orden i vegetationen, blev det nu klart, at der til enhver vegeta
tionstype også hørte et karakteristisk inventar af dyrearter.
Den form for orden, som de store globale vegetationstyper repræsenterede,
lod sig relativt tvangfrit forklare ved en tilsvarende global fordeling af stor
klimaet som det da også fremgår af de kort over klima- og plantebælter, der
findes i ethvert skoleatlas. Oversat til nutidens sprogbrug havde man dermed
opbygget en global model, der fungerede, omend de kræfter, der styrede model
len, endnu i det store og hele lå indesluttet i en „black box“.
Afbildet på kort fremtræder grænserne mellem de enkelte klima- og plante
bælter tiltalende skarpe, og det enkelte bælte er med bred pensel malet ensfarvet.
Drømmen om enheden kompliceredes imidlertid af den voksende erkendelse af
mangfoldigheden. Medens Aristoteles kendte 500 dyrearter og Theophrastus 450
plantearter, opererede allerede Linné (1707-1778) med 4235 dyrearter (1758)
og ca. 7000 plantearter (1774). Hertil skal så føjes, at skibsladninger af dyr og
planter fra eksotiske steder stadig strømmede ind i Europas museer og raritets
kabinetter. Senere fulgte nye strømme af ubeskrevne arter fra museernes umid
delbare nærhed, fra skoven og engen udenfor. Alt dette måtte katalogiseres og
navngives, så man entydigt kunne diskutere arter med sikker identitet. Man tog
fat på opgaven, men det var som at fylde danaidernes kar. I 1968 skønnede
Vernadsky, at 1.6 millioner dyrearter nu var beskrevne og navngivne, og i dag
må det skønnes, at der i al fald findes over 3 mill, arter, hvoraf 3A tilhører dyre
riget.
I tilbageblik er det forståeligt, at Haeckels nye disciplin ikke fik nogen fly
vende start. Ganske vist var der i tiden en stor fond af biologisk viden, også
indenfor områder man i dag ville kalde økologi, men der var ikke tradition for
den tværfaglighed, som en analyse af samspil forudsætter. Man var botaniker
eller zoolog osv., og selv om også det praktiske livs folk (landbrug, skovbrug
etc.) kunne bidrage med mange økologiske synspunkter, så manglede man det
formaliserede beskrivelsesapparat og en arbejdsprocedure. Skulle økologien som
disciplin komme nogen vegne med analysen af samspil, da måtte den naturligt
tage sit udgangspunkt i botanikkens og zoologiens hastigt voksende artskend
skab. Samtidigt måtte den dog på en vis måde bryde med denne tradition og
udforme egne ordningsprincipper, f. eks. ved at operere med grupper af arter,
der ikke nødvendigvis var nært beslægtede, men som kunne tildeles en sammen
lignelig status eller funktion i en overordnet økologisk enhed, f. eks. i de Humboldt’ske vegetationstyper. Samspil er noget dynamisk, og for at analysere dy
namiske situationer må der tænkes i processer og arbejdende dele. En sådan
teknik til funktionel beskrivelse var ikke til rådighed.
Når økologiens udvikling, dens arbejdsmetoder og ideer skal præsenteres på
så trang en plads som her, må en vis portion efterrationalisering tages til hjælp.
Groft kan man vel således sige, at økologerne - gennem de hundrede år siden
Haeckel - har brugt tiden på kvantitativt (1) at belyse rigdommen af økologiske
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detaljer, især i forbindelse med arternes tilpasning til de ydre kår, (2) at belyse
„lovmæssigheder“ i naturens artskonstellationer og (3) at udvikle funktionelle
betragtningsmåder, som kunne bringes i anvendelse på store og små udsnit af
naturen. Tyngdepunkterne i den økologiske forskning og interesse har bølget
frem og tilbage, men en klassisk og en moderne fase kan dog anes, omend de
kun er yderpunkter i et forskningsmæssigt kontinuum.

DEN KLASSISKE ØKOLOGI

Plante- og dyresamfund.
Set i satellitperspektiv fremtræder tundraen, taigaen og de andre vegetations
typer nok som monotone flader, men nedsteget til jorden og placeret midt i dem
konstaterer økologen dog, at variation er det eneste konstante. Fra Skandinavien
strækker taigaen sig således som et bredt bælte gennem Sibirien og videre over
det amerikanske kontinent, men den består jo ikke blot af nåletræer side om
side. Der er variation i flere dimensioner: (1) fælles for hele taigaen er, at nåle
træer er dominerende både med hensyn til fysiognomi og biomasse; (2) i forskel
lige geografiske områder dominerer dog forskellige arter, i de svenske skove
således skovfyr og rødgran. I Østsibirien findes disse slet ikke, men erstattes af
helt andre arter, især lærk; (3) visse steder, f. eks. på sumpet jord, er der måske
slet ingen nåletræer, men kun star, kæruld og tørvemos, taigaen rummer altså
mange plantesamfund; (4) indenfor f. eks. den europæiske taiga dominerer
skovfyr ofte på sandede og rødgran på mere lerede steder, og blandingsforholdet
mellem de to træarter kunne således tænkes at være et spørgsmål om fordeling
af jordarter; (5) selv i såkaldt „ren“ nåleskov er der jo andet end nåletræer,
først og fremmest en bundflora, artsfattig i den tætte skov, men artsrigere og
frodigere i lysningerne; (6) vegetationen på den enkelte plet jord ændrer sig
gennem tiden, et stort træ vælter og skaber en lysning med en opvækst, som
viser et udviklingsforløb.
En forudsætning for at analysere en så sammensat variation er at få den opspaltet i delproblemer. Hver af de 6 her nævnte er da også i dag kardinalpunkter
i økologiske deldiscipliner.
I en tid, hvor statistik endnu ikke var blevet et helt selvfølgeligt arbejds
redskab, satsede man på kausalanalysen, med dens skelnen mellem årsag og
virkning. Det var centralt at forstå, hvilke ydre faktorer planter egentlig reagerer
på, og hvad der kunne bringe dem i konkurrence. Det affødte imidlertid et
endnu mere fundamentalt spørgsmål: Hvad lever planter egentlig af, og hvorfor
bærer to pletter jord af forskellig „natur“ forskellig vegetation?
De første klare svar herpå blev givet af den tyske kemiker Justus von Liebig
(1803-1873) i 1840 - altså blot 25 år før Haeckel. Han gav dermed den hidtil
gængse humusteori dens dødsstød og påviste, at planter optager deres kulstof
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fra luftens kuldioxyd (CO2) og ikke, som man hidtil havde troet, fra jordens
humus. Gennem rødderne optager de derimod vand og mineralske bestanddele,
hvoraf de behøver et stort antal. Jordens indhold af nødvendige mineralske
bestanddele bestemmer direkte plantens vækst, og hvis blot ét af dem mangler
eller er i underskud, kan planten ikke vokse i den pågældende jord. Denne tese
er under betegnelsen „Liebig’s minimumslov“ forblevet en grundpille i senere
plantefysiologisk og økologisk forskning, omend den har måttet modificeres i
detaljen. (Når sandheden skal siges, var den allerede fremsat lidt tidligere af
Carl Sprengel, hvilket Liebig udmærket vidste). Plantearternes forskellige krav
til jordens kemiske faktorer formodedes derfor at rumme forklaringen på deres
pletvise fordeling i naturen.
Det skulle vise sig meget mere kompliceret at overføre Liebig’s og plantefysiologernes dyrkningsforsøg til naturlige forhold. I løbet af de følgende 50 år
voksede der en speciel videnskab op, pedologien, der som forskningsgenstand
netop havde jordbunden, de øvre jordlag, hvorfra planterne hentede deres næ
ringsstoffer. Væsentlige bidragydere var russerne Dokuchaev (1846-1903) og
Glinka (1867-1929) samt den danske forstmand P. E. Müller (1840-1926). Det
stod herefter klart, at denne jordbund måtte betragtes som et kompliceret hele:
et oprindeligt forvitringsprodukt af bjergarter iblandet planterester i mere eller
mindre nedbrudt form og med en karakteristisk - kemisk, biologisk og klimatisk
betinget - lagdeling og struktur. Både lerpartikler og organisk materiale frembød
en stor og kemisk aktiv overflade, f. eks. med ionbytteaktivitet (Gedroiz 1912)
og vandholdende evne. Jordbunden havde stor mikrobiologisk aktivitet, og den
fungerede efter omstændighederne som en større eller mindre næringsstofpulje
for vegetationen. Selve den kemisk bestemte næringsstofmængde var dog ikke
et tilstrækkeligt grundlag for vurderingen af en jords egnethed som substrat for
vegetationen. Næringsstoffernes tilgængelighed og hastigheden af deres frigørelse
fra puljen var helt afgørende. Det betød, at selv om Dokuchaev (1910) kunne
konstatere, at der til de Humboldt’ske vegetationstyper også svarede „zonale
jordbundstyper“, så var disse dog yderst påvirkelige af helt lokale faktorer som
plantedække, mikroklima, nedbør, topografi osv.
Gennem disse og talrige andre arbejder var det blevet åbenbart, at plante
samfund var dynamiske fænomener, der måtte ses i sammenhæng med en lang
række faktorer. Dette var da også „budskabet“ i den første lærebog i økologi:
„Plantesamfund. Grundtræk af den økologiske plantegeografi“, der udkom i
1895 og med den danske botaniker Eugen Warming (1841-1924) som forfatter.
Den blev en art programskrift for den økologiske forskning og fik gennem sine
mange fremmedsprogede oversættelser afgørende betydning for økologiens vi
dere udvikling. Warming var selv meget optaget af formerne for planters tilpas
ning til ydre kår. Økologien havde sine egne problemformuleringer, men det
stod ham klart, at en lang række videnskabers analysemetoder måtte tages i
økologiens tjeneste til brug i den økologiske kausalanalyse: plantefysiologi,
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-morfologi, fysik, kemi, klimatologi, osv. Foruden gennem disse overordnede
betragtninger fik Warming’s indsats stor betydning derved at han skabte et
rationelt beskrivelsesapparat for vegetationsanalysen. Han bragte det selv i
anvendelse i en monografisk behandling af tre danske vegetationsdækker: strand
vegetationen, klitterne og skovene. Han indså nødvendigheden af et specielt
økologisk inddelingsprincip for planter, men nåede selv kun til at skelne mellem
vand- og sumpplanter, tørhedsplanter, saltplanter og middelklassen bestående af
planter, der syntes ret indifferente overfor vandfaktoren. Denne side af War
ming’s forskningsaktiviteter førtes videre af en anden dansk botaniker, Chr.
Raunkiær (1860-1938), der udformede det vel nok mest fundamentale økologi
ske inddelingsprincip for plantearterne, de såkaldte livsformer (1907). Overalt
på kloden er der mere eller mindre udprægede årstider. Visse af disse er på
grund af kulde eller tørke kritiske for planters overlevelse. Overvintrings- eller
oversomringsorganernes placering i forhold til jordoverfladen kan betragtes
som planternes reaktion på klimastress. Dette forhold er grundlaget for de
Raunkiær’ske livsformer: luftplanter, jordfladeplanter, jordskorpeplanter og
jordplanter. En analyse af disse livsformers andel i et plantedække kan bidrage
væsentligt til forståelsen af klimaets indflydelse på udformningen af vegetationen.
Foruden den kausalanalytiske opstod der nu også en mere statistisk-beskrivende vegetationsanalyse. Også på dette felt blev Raunkiær en af pionererne,
især gennem sit arbejde „Formationsundersøgelse og formationsstatistik“ (1909).
Allerede ved dette århundredes begyndelse var væsentlige dele af planteøkologien således udformet i teorien, og mange rationelle arbejdsmetoder var
tilgængelige. Vegetationen søgtes allerede da fortolket som en konsekvens af
kårfaktorer (storklima, mikroklima, jordbund o. a.). Efterhånden fik man øjnene
op for, at „andre planters tilstedeværelse“ i sig selv var en kårfaktor for den
enkelte plante og planteart. Der udkrystalliserede sig hurtigt en særlig plantesociologi, repræsenteret ved både en amerikansk og en fransk skole, den sidste
med Braun-Blanquet som primus motor. I USA byggede denne videre på tidlige
pionerarbejder af F. E. Clements vedrørende plantesuccession og planter som
indikatorer for ydre kår. I det hele taget må man vel sige, at det udviklings
mæssige synspunkt på vegetationen har haft en særlig fremtrædende plads i
amerikansk planteøkologi. I Europa blev det især den engelske botaniker A.
Tansley (1871-1955) der formidlede syntesen af den amerikanske tradition og
den europæiske kausale vegetationsanalyse. Tansley var for øvrigt stærkt påvirket
af Warming, så meget at han i 1911, to år før han startede det første Økologiske
selskab, British Ecological Society, betegnede Warming som „the father of
modem ecology“.
Som vi skal se senere, var der felter, hvor zoologerne havde været aktive
indenfor det vi i dag kalder økologi, men som disciplin betragtet stod den
zoologiske økologi ved århundredets begyndelse på et langt primitivere stade
end den botaniske. En virkelig helhedspræget og sammenhængende zoologisk
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økologi kan nok ikke dateres tidligere end 1927 med udgivelsen af den engelske
zoolog Ch. Elton’s bog „Animal ecology“. Den kan med forfatterens egne ord
karakteriseres som „scientific natural history“, men trods dens rent verbale
formuleringer har den haft umådelig betydning for økologiens teoridannelse og
hele udvikling, omtrent som Warming’s 30 år ældre lærebog i botanisk økologi.
Der er mange grunde til denne tidsforskydning indenfor de to parallelle
discipliner. Her skal blot nævnes, at plante- og dyreriget jo ikke er sidestillede,
uden planter ingen dyr. Planter er stationære og dyr omkringfarende. Dette nød
vendiggør helt forskellige metoder til dataindsamling og analyse. Fællesskabet
mellem de to sektorer træder først frem i fortolkningsfasen. Levevis er i dyre
riget uendeligt meget mere varieret end i planteriget. Alene af disse grunde er
det logisk, at etableringen af en botanisk økologi næsten er forudsætningen for
en zoologisk og - dernæst - en samlet (holistisk) økologi.
For fuldstændighedens skyld må det dog nævnes, at studiet af de ferske vande
var noget mere avanceret end den zoologiske økologi i bred almindelighed.
Takket være schweizeren Forel, der i årene 1892-1904 offentliggjorde en række
vigtige arbejder om Genfersøen, danskeren C. Wesenberg-Lund’s (1867-1955)
studier over danske søer og talrige ferskvandsdyr og tyskeren A. Thienemann’s
undersøgelser over nordtyske søer havde man allerede tidligt et rationelt ind
delingsprincip for søtyper. Indenfor oceanografien havde Murray og Hjort bragt
denne disciplin på en ganske rationel økologisk basis. Også Darwin’s under
søgelser over koralrevenes opbygning og geografiske udbredelse (1842) og hans
analyse af regnormenes betydning for mulddannelsen (1881) hører naturligt
hjemme i den tidlige zoologiske økologi. Amerikaneren Shelford formulerede i
1911 sin „tolerancelov“, et supplement til Liebig’s minimumslov. Han postule
rede dermed, at de enkelte dyrearter har en karakteristisk optimumszone inden
for de enkelte kårfaktorers totale spillerum. I kølvandet af disse og lignende
tanker opstod det meget benyttede begreb „økologisk valens“, et relativt mål for
bredden af denne optimumszone.
Allerede i 1877 havde den tyske zoolog Möbius indført begrebet „biocoenose“
som betegnelse for et naturligt, mindre udsnit af naturen, i hans tilfælde en
østersbanke, og alle de dermed associerede organismer, således forstået at biocönosen omfattede en gruppe organismer, hvis sammensætning med hensyn til
arter og individer afspejlede et sæt kårfaktorer. Ændredes disse væsentligt,
ændredes også samfundets struktur. Organismerne ansås at være gensidigt
afhængige af hinanden. Dette sidste forblev gennem mange år det store, kontro
versielle spørgsmål: Var dyresamfundet udtryk for gensidig afhængighed, eller
var der blot tale om en gruppe organismer, der hver især fik deres miljøkrav
opfyldt på stedet?
Fundamental for denne biocoenologiske forskning blev danskeren C. G. Joh.
Petersen’s (1860-1928) analyse af dyresamfundene i havet. Den største forsk
ningsaktivitet indenfor området må dog nok betegnes som forsøg på at overføre
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botanikernes langt mere avancerede begrebsverden på zoologiske problemstil
linger. En virkelig sammenkobling af zoologi og botanik måtte imidlertid afvente
økosystembegrebets udformning.
Populationen
Medens fysiologien betragter individet som den forskningsmæssige grundenhed,
erkendte økologien tidligt, at det jo var grupper af individer, der indgik i natu
rens samspil, men først i den moderne økologi antog disse grupper karakter af
det holistiske begreb populationen, som blev økologiens grundenhed, og som
havde egenskaber udover summen af individernes. Populationsbegrebets vej ind
i økologien fulgte en helt anden bane end det i akademiske kredse formulerede
samfundsbegreb.
Som et led i den tidlige varsling af pestepidemier havde man i London siden
begyndelsen af 1500’erne sammenstillet „Weekly Bills of Mortality“, hvor alle
dødsfald registreredes, senere tillige dødsårsagerne og antallet af fødsler. På
grundlag heraf formulerede Matthew Hale allerede i 1677 den første teori om,
at en populations vækst fra et enkelt forældrepar skete som en geometrisk pro
gression (rækken 2, 4, 8 osv.). Allerede 15 år tidligere havde John Graunt dog
beregnet, at Londons befolkning burde fordoble sig på 64 år - den faktisk
fundne fordoblingstid var 56 år. Demografien (populationsstatistik) var dermed
etableret. Graunt brugte den for øvrigt til at gendrive tidens kronograf, Scaliger.
Hvis denne havde ret i sin påstand, at Adam og Eva skulle tidsfæstes til 3948
f.Kr., burde der i 1662 have været 1026 mennesker på jorden. Det var der ikke,
ergo havde Scaliger uret.
Tanken om populationernes geometriske vækst var således ikke ny, da Th. R.
Malthus (1766-1834) i 1798 fremsatte tesen i sin - anonymt udkomne - bog
„An Essay on the Principles of Population“. Malthus var ikke biolog, og han
behandler kun menneskepopulationer og deres stræben mod det uopnåelige
Utopia. Det i denne sammenhæng vigtige er, at han ikke erkender nogen øvre
grænse for væksten. Matematisk formuleret var hans vækstligning: Nt = Noert
eller, på differentialform, dN/dt = rN, hvor N er populationsstørrelsen generelt,
og hvor subskripteme specielt refererer til tidspunkterne o og t; r er vækstraten
(= fødselsraten 4- dødsraten, b 4- d), senere betegnet som den Malthusianske
parameter.
Når Malthus’ betragtninger over populationsvæksten vandt så hurtig indpas i
biologien, skyldes det nok især hans store indflydelse på Darwin’s teoridannelser,
men selvfølgelig også, at eksponentiel vækst faktisk forekommer i dyre- og
plantepopulationers tidlige vækstfase.
Generelt vokser populationer dog ikke ubegrænset, der er lagt loft over væk
sten. Englænderen Michael Sadler indbyggede dette loft i sin „Law of Popula
tion“ (1830). Han hævder her, at menneskeslægtens frugtbarhed, alt andet lige,
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Fig. 1. Øverste figur viser en teoretisk popu
lations størrelse (N) ved eksponentiel (A) og
ved logistisk vækst (B) som funktion af ti
den. K er den mætningsværdi, populationen
asymptotisk nærmer sig.
Nederste figur viser nettotilvæksten som
funktion af tiden for den logistiske vækst
kurve (B). Bemærk, at vækstraten er størst
midt på kurvens stejle stykke, og at den bli
ver nul, når populationsstørrelsen svarende
til K er nået.

TID

er omvendt afhængig af dens tæthed, dvs. at r i de ovennævnte udtryk ikke er
konstant, men aftager, når N vokser. Med denne lov indførtes begrebet tæthedsajhængighed, der er central i al senere økologi.
Det blev belgieren P.-F. Verhulst (1804-1849), der i 1845 fremsatte den
første simple og realistiske matematiske model for en kontinuerligt voksende
populations vækst med indbygget øvre grænse. Denne model, af ham selv be
tegnet som logistisk, kom til at spille en enorm rolle i populationsøkologien,
dels i sig selv og dels som udgangspunkt for utallige modifikationer. Verhulst’s
model gik ganske vist i glemmebogen, men blev genopdaget af amerikanerne
Pearl og Reed i 1920, da de bragte den til anvendelse i deres prognoser for den
amerikanske befolknings vækst og senere - for første gang - i forbindelse med
analysen af eksperimentelle populationers vækst (bananfluer).
Populationsøkologien blev nu et hektisk arbejdsfelt. Man analyserede eksperi
mentelle og naturlige populationers vækstforløb og disses overensstemmelse med
den logistiske vækst: dN/dt = f(N), især dog i Verhulst’s version: dN/dt =
rN(K-N/K), hvor K er populationsloftet, opfattet enten som grænsen for miljøets
bæreevne (mætning, carrying capacity o. 1.) eller som den populationstæthed,
der udløser så kraftige indbyrdes påvirkninger, at naturlig livsudfoldelse
hæmmes.
Den første syntese af populationsøkologiens teori, resultater og muligheder
fremkom som amerikaneren A. J. Lotka’s bog „The Elements of Physical
Biology“ (1925). Trods vildskud og mange ret naive betragtninger blev den en
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bibel for den tidlige populationsøkologi, vel især på grund af dens forsøg på
eksakte matematiske formuleringer og dens stræben mod de store synteser. En
ny injektion af tanker og ideer fulgte med russeren G. F. Gause’s bog „The
Struggle for Existence“ (1934).
Den næste landvinding kom indenfor analysen af samspil mellem to logistisk
voksende populationer af samme eller forskellige arter. På det felt havde
italieneren V. Volterra ydet fundamentale bidrag, der hurtigt vandt stor udbre
delse i form af et appendix til amerikaneren Chapmans’ bog „Animal Ecology“.
Populationsøkologien var dermed udstyret med teorier og modeloplæg, der
satte den i stand til at analysere populationsvækst kvantitativt, men fortsat med
kraftig skelen til udviklingen indenfor den humane demografi.

Produktionsbiologi
En tredie sektor af biologien, der nu ligeledes er opsuget i økologien, markerede
sig tidligt: studiet af forskellige former for biologisk produktion. Denne klassiske
produktionsbiologi udsprang af det praktiske livs interesse i vegetabilsk og
animalsk produktion, men har i sidste instans at gøre med menneskets udnyttelse
og beherskelse af naturen. Af samme grund må den vel betragtes som den allerældste del af økologien.
Det er naturligt, at den som sin vigtigste støttedisciplin har haft fysiologien,
der jo - ganske vist på individniveau - definerer produktion som tilvækst i
legemsvægt (biomasse). Hovedproblemet i økologien har her været at omforme
disse fysiologiske betragtninger, så de kunne bringes i anvendelse på populations
niveauet, hvor produktionen præsteres af et stort antal individer, der tilsammen
udgør en population med karakteristisk fødsels-, vækst- og dødsrate. Dette er
imidlertid nært knyttet til selve økosystembegrebet og vil blive omtalt i næste
afsnit.
Foruden til fysiologien står økologien indenfor dette tema også i stor gæld til
især landbrugets mere målrettede forsøgsvirksomhed. Det kan diskuteres, hvem
der indførte markforsøget som en hjælp til udviklingen af en rationel produk
tionsbiologi, men da englænderne Lawes og Gilbert i 1843 grundlagde Rotham
sted Experimental Station, satte det nok mere end nogen anden enkeltbegiven
hed skub i tingene. Hurtigt derefter skød forsøgsstationer for planteavl og hus
dyrbrug op over hele verden, herhjemme oprettedes Askov Forsøgsstation i
1885. Resultaterne af disse langvarige og minutiøst kontrollerede markforsøg
har gennem tiderne leveret store mængder data, der har fundet anvendelse i den
økologiske analyse.
Et er imidlertid at kunne indsamle data indenfor sådanne, oprindeligt adskilte
sektorer af biologien som samfundsanalyse, populationsanalyse og produktions
biologi, noget andet at bringe dem sammen i en økologisk helhedsbetragtning.
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Det er forsøgene i den retning, der mere end andet kan berettige til at drage en
grænse mellem en klassisk og en moderne fase i økologien. At der faktisk er tale
om forskellige sider af samme sag, vil for de tre her nævnte discipliners vedkom
mende fremgå af et eksempel.
Enhver ved, at navnet på det gamle danske jordmål, 1 tønde land, hentyder
til, at dette areal ved tilsåning kræver 1 td. korn. I forbindelse med den store
landmåling i 1681-83 blev målet standardiseret som et rent flademål (1 td. land
= 14.000 sjællandske kvadratalen = 5516 m2). Det lyder biologisk urimeligt,
at man ved tilsåning af samme areal skulle bruge 1 td. kom, uanset om det var
rug, havre, byg eller hvede. Før 1681 var 1 td. land da også et udsædsmål, og
selve arealets størrelse varierede efter bonitet (landsdel) og kornsort. På et
bestemt sted i landet var forholdet f. eks. dette: 1 td. (bygsæde)land = % td.
(rugsæde)land = 213% Hamborg kvadratroder = 4485 m2. Heraf følger, at 1
td. (bygsæde)land = 4485 m2, og 1 td. (rugsæde)land = 6728 m2. Det giver
den økologiske mening, som forsvandt med standardiseringen: byg skal erfa
ringsmæssigt sås tættere end rug, men hvorfor? Erfaring på stedet viser, at man
får det største nettoudbytte, hvis kornet sås passende tæt. Sår man for tyndt,
udnyttes jorden dårligt (den samme jord kunne have båret en større høst), og
samspillet med ukrudt giver fordel til det sidste, der kan „kvæle“ kornet og
reducere udbyttet. Sås det for tæt, kan ukrudtets (interspecifike) konkurrence
nok begrænses, men til gengæld „trykker“ kornplanterne hinanden (intraspecifik
konkurrence), hvorved udbyttet også begrænses. Bondevisdommen afspejler en
populationsøkologisk eksperimentering og et dertil hørende teknisk sprog, men
resultaterne af disse eksperimenter med optimering af planteafstande omskrives
til produktionsøkologi som forskellen mellem udbytte og udsæd (fold). Således
omskrevet ses det samme problem at have sin naturlige plads i vegetations
analyse, plantesociologi, populationsøkologi og produktionsøkologi.

DEN MODERNE ØKOLOGI
Efter nu i grove træk at have betragtet økologien i historisk perspektiv vil det
være naturligt at spørge, hvad moderne økologi da er. Den er ikke radikalt
anderledes. De typer økologisk forskning, der foregik tidligere, praktiseres
stadigvæk, blot måske med bedre hjælpemidler og i mere raffineret udformning.
Forskellen ligger mere i den overordnede idé eller filosofi end i de konkrete
forskningsaktiviteter. Personligt vil jeg karakterisere den moderne økologi der
ved, at den har økosystemet som en overordnet referenceramme. Det indebærer
langtfra, at al moderne økologisk forskning også beskæftiger sig med økosyste
met som sådant, men det fremgår næsten altid, at økologerne i det mindste
tænker sig deres forskningstemaer placeret i en økosystemsammenhæng, og at
resultaterne diskuteres på den baggrund.
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Økosystemet — energistrøm og stofkredsløb
Selve begrebet „økosystem“ indførtes af Tansley (1935). Han forstod herved
hele komplekset af naturligt sameksisterende organismer (planter og dyr) samt
alle miljøets fysiske og kemiske faktorer (klima, jordbund osv.), alt opfattet som
dele af et fysisk system. Indenfor systemet er alle disse dele faktorer i et ind
byrdes samspil. Systemet opretholdes gennem disse interaktioner, og de er med
tilnærmelse i ligevægt i det modne økosystem.
Som først påpeget af amerikaneren Lindeman (1942) er økosystemets funk
tionelle identitet knyttet til dets to fundamentale processer, energistrømmen og
stofkredsløbet, der er tæt koblede under passagen gennem økosystemets føde
kæder (trofiske niveauer).
Af den totale solstråling afgives ca. 50 % indenfor bølgelængder (Photo
synthetic Active Radiation - PAR),der kan absorberes af planternes pigment og
omdannes til potentiel kemisk energi bundet i de af planterne opbyggede organi
ske forbindelser, primært kulhydrat. Et plantedækkes udnyttelse af solenergien
er dog af mange grunde oftest langt under 1 % på årsbasis, og heraf taber
økosystemet atter omkring halvdelen gennem planternes egen respiration (Ri).
Den af biomassen Bi præsterede netto primærproduktion er således en beskeden
del af den potentielt mulige. Den udgør imidlertid det materielle grundlag for
hele resten af økosystemet, enten direkte eller efter omdannelse til animalske pro
dukter. Den ovennævnte kobling af energistrøm og stofkredsløb viser sig her ved,
at biomasse, produktion, respiration osv. lader sig angive både som energimål og
som de vægtmængder stof, hvortil energien er bundet. Hvilken af disse mulig
heder man ønsker at bruge, afhænger af det aktuelle problems karakter. Den
overordnede regnskabsaflæggelse for økosystemets processer sker dog konven
tionelt i energimål (joule, kalorier etc.).
Et økosystem-diagram, som det i Fig. 2 viste, udløser mange interessante
økologiske spørgsmål. Kun en smagsprøve kan gives her. Lad os se på pilen C?,
altså omfanget af herbivorernes afgræsning af vegetationen og alle andre former
for udnyttelse af vegetabilsk føde (dvs. bladlus, der suger plantesaft, sommer
fuglelarver, der æder blade, egern, der æder hasselnødder, agern og granfrø).
For en præcis angivelse af C2 måtte vi altså kende alle herbivorernes samlede
indhug på plantearterne i Bi. Det er en umulig opgave i et reelt økosystem,
f. eks. en skov, hvor der måske er 1000 forskellige herbivorer hver med sit
specielle fødevalg. Et stykke vej kan man dog ofte komme ved at koncentrere
den detaljerede analyse om de ret få arter, der er ansvarlige for den væsentligste
del af energistrømmen, og som derfor kan tillægges særlig stor betydning for
den betragtede proces. Under forudsætning af, at rimeligt sikre mål kan frem
skaffes, udtrykker forholdet C2/P1 (generelt Cn/Pn-i) den effektivitet, hvormed
et trofisk niveau (eller de betragtede populationer) udnytter (exploiterer) det
foregående niveaus produktion eller sin nærmere definerede føderessource. Jo
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Fig. 2. Ethvert økosystem har (som her) mindst 3 men oftest 5-7 trofiske niveauer (kasser
ne). Disses størrelse angives ved deres gennemsnitlige biomasse på årsbasis (B) udtrykt i
energi eller vægtmængde. Bj indeholder økosystemets primære producenter, dvs. alle grønne
planter; B2 alle organismer, der lever af vegetabilsk føde (herbivorer), idet dyr, der lever af
blandet kost (omnivorer) indregnes i forhold til plantekostens andel; B3 indeholder alle dyr,
der lever af animalsk føde (carnivorer). Hvis økosystemet er i ligevægt, dvs. alle puljer og
strømme er konstante, må ethvert trofisk niveaus biomasse (Bn) præstere en vis produktion
(Pn) og afholde leveomkostninger (Rn) ved løbende konsumption (Cn) af det foregående
niveaus produktion (Pn_1). Den del af et niveaus produktion, der ikke konsumeres i live,
men ender som dødt materiale (løvfald, selvdøde dyr osv.) overføres som dette niveaus
bidrag (Dn) til økosystemets detrituspulje, hvor det nedbrydes på analog vis. Sker der
ændringer i biomasserne eller detrituspuljens størrelse, er dette udtryk for, at økosystemet er
i udvikling mod en anden tilstand.
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større denne brøk er, jo bedre er herbivoremes evne til at finde deres føde, eller
jo større del af produktionen i Bi foreligger i netop den form, de betragtede
arter fordrer. For skovens vedkommende - i modsætning til et græsareal - sker
størstedelen af den (store) produktion i form af vedmasse. Dette produkt kon
sumeres kun i ringe grad af dyr, men omsættes først og fremmest af mikro
organismer (svampe og bakterier). Konsekvensen er, at brøkens nævner vil være
stor og C2/P1 dermed lille i en skov sammenlignet med et græsareal. Da Pi
imidlertid er stor, må også Di (bidraget til detrituspuljen) blive stor med det
resultat, at en stor del af skovens produktion ender som dødt plantemateriale
(detritus). Da dette omsættes langsomt, er der i skoven en stor pulje af ophobet
detritus. C2/P1 kan altså bringes til at sige noget om forskellige økosystemers
særpræg.
En del af konsumptionen (Cn) assimileres, dvs. optages gennem tarmkanalens
væg (An/Cn). Denne assimilationseffektivitet siger først og fremmest noget om
den indtagne fødes kvalitet. For rovdyr, der æder skært kød, er An/Cn ofte =
0.8-0.9, altså 80-90 %, hvorimod en græshoppe, der æder græs, kun assilimerer
20-30 %. Fødevalget bringes hermed i økologisk perspektiv: der knytter sig en
forskellig og ofte ret karakteristisk udnyttelsesgrad til forskellige former for føde:
blade, græs, plantesaft, hele mus eller skært kød.
En del af den assimilerede føde medgår til produktion (Pn/An), resten til
respiration (Rn/An). Forholdet mellem de to poster siger noget om prisen for at
opretholde et givet organisationsniveau eller om udgifterne, der er forbundne
med fødeerhvervelsen. Som alternativ til den ovenfor anførte netto produktions
effektivitet, kan brutto-produktionseffektiviteten angives ved Pn/Cn.
I en mere overordnet betragtning kunne man være interesseret i at sammen
ligne produktionen i to på hinanden følgende led i en fødekæde eller trofiske
niveauer. Denne såkaldte økologiske effektivitet fremkommer som Cn/Pn_i X
An/Cn X Pn/An = Pn/Pn-i-1 simple (eksperimentelle) økosystemer, hvor denne
relation er målt, har den vist sig at være ganske lav, 5-15 %, og i reelle øko
systemer må den forventes at være betydeligt lavere, ikke mindst fordi efter
spørgslen på føde ikke altid kan tilfredsstilles til ethvert tidspunkt, og fordi
produktionen er så ujævnt fordelt over økosystemet, at konsumenterne ikke altid
kan finde den.
Af disse sidste bemærkninger vil det fremgå, at vore hidtidige betragtninger
har været stærkt forenklede. Det er ikke tilstrækkeligt at betragte totale produk
tioner, konsumptioner osv. Tidsforløbet af disse processer er helt afgørende,
således at de alle må beskrives som produktionsrater, konsumptionsrater osv.
Det er fremgået, at biomassen kan betragtes som et produktionsapparat, og at
det er den præsterede produktion, der på lang sigt udgør ressourcerne. Dette
glemmes ofte, fordi vi direkte kan se biomasserne, men ikke produktionen. De
to ting må imidlertid holdes skarpt adskilte. En tropisk regnskov - frodig at se
på - har pr. m2 overflade en plantebiomasse, der er ca. 5000 gange større end
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Nordsøens, men den årlige produktion pr. m2 er kun ca. 5 gange større. Dette
groteske „synsbedrag“ skyldes de store træers langsomme vækst i sammenligning
med de mikroskopiske algers mange generationer om året.
Et andet bedrag, vi ofte gør os skyldige i, er en undervurdering af detrituspuljens størrelse. Selv i en skov, der består af store træer, er detrituspuljen den
største kategori af organisk materiale, større end den, der udgøres af skovens
træer og alle andre levende organismer tilsammen. I denne sammenhæng er det
værd at nævne, at omkring 90 % af skovens produktion omsættes i detrituskæden, medens græsningskæden (planter - herbivorer - camivorer), det vi vel
til daglig identificerer med økosystemet, kun omsætter 10 %.
Samspilsformer i økosystemet
Den økologiske energetik er et meget aktivt forskningsfelt i disse år. Den bygger
på den i foregående afsnit omtalte trofisk-dynamiske betragtningsmåde. Den
hyppige brug af denne må imidlertid ikke tages som udtryk for, at den giver en
udtømmende beskrivelse af økosystemet. Den er specielt udformet til at belyse
stof- og energitransport. Hvor dette ikke er målet, kan den desuden ofte være
nyttig, hvis man ønsker at bringe økosystemets processer ind i en slags regn
skabsbetragtning („naturens balance“). For mange problemer, især af popula
tionsøkologisk art, er de økologiske processers energetiske slutresultat lidet op
lysende eller måske ganske irrelevant. Interessen kan være knyttet til selve
processernes natur eller forløb. I så fald må de naturligvis afklædes til det de er:
forskellige former for samspil mellem organismer. Et eksempel kan tjene til
illustration af samspilsformer.
Gennem årene 1947-59 gennemførte H. N. Southern en minutiøs analyse af
natuglens populationsbiologi og -dynamik i en blandingsskov, Wytham Woods,
nær Oxford i England (areal 525 ha). Sideløbende registreredes bestandstæthed
af smågnavere („mus“), der er uglernes helt dominerende føderessource.
Figur 3 viser resultaterne i koncentreret form. For uglernes vedkommende
kan alle data betragtes som eksakte, medens de anførte data for musebestande
har statistisk karakter.
Uglerne er stærkt territoriehævdende, men det fremgår, at antallet af territo
rier, der tilsammen dækker hele skovens areal, har været støt voksende indenfor
den betragtede periode. Hvert territorium tilhører et enkelt uglepar, og det
rummer en redeplads. Erhvervelsen af et territorium medfører dog ikke nødven
digvis, at ejerparret også påbegynder æglægning. Ugler lægger maksimalt 3 æg
pr. kuld. En teoretisk maksimal ægproduktion for populationen som helhed
ville således være 3 gange antallet af territorier. Dette teoretiske maksimum nås
dog aldrig, da kun territorier med yngleaktivitet bidrager. Derved sker en reduk
tion til 3 gange antallet af disse. Endvidere er kun en del af ægkuldene fuld
tallige. Af det faktisk lagte antal æg klækkes kun en del, og nogle unger dør i

16

Fig. 3. Kurveti A viser musetætheden sotn antal pr. ha sommer (Q) og vinter
i Wytham
Woods gennem årene 1948-1959. Den vandrette linie ved 20 mus pr. ha forklares i teksten.
Sektion B viser dels antallet af ugleterritorier (trappen), dels antal ynglende uglepar (søjlerne)
i skoven som helhed gennem årene 1947-1959. Sektion C viser antallet af flyvefærdige ugle
unger produceret i skoven som helhed i årene 1947-1959. Sektion D viser ungeproduktionen
udtrykt som antal flyvefærdige unger produceret pr. territorium. Se i øvrigt teksten. (På
grundlag af Southern, 1970).
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reden inden de bliver flyvefærdige. Antallet af producerede, flyvefærdige unger
er således reduceret i forhold til de ovennævnte teoretiske maksima. Af årets
produktion forbliver en del i skoven til den følgende sæson, hvor de så deltager
i kampen om territorier. Resten falder som ofre for vinterdødelighed, eller de
udvandrer fra skoven. Figuren viser endvidere musebestandens størrelse (tæthed)
sommer og vinter gennem årene. Sommeren er den periode, hvor uglernes
ressourceforbrug er størst, idet der da må skaffes føde til både forældrene og de
opvoksende unger. Vinterens ressourceforbrug er væsentligt mindre, men som
det ses, er musebestanden gennemgående også meget mindre.
Den her refererede undersøgelse er en af de grundigste populationsdynamiske
analyser i den økologiske litteratur. Enhver tænkelig facet af uglernes popula
tionsbiologi er godt belyst. Det samme gælder detaljerne i skovens opdeling i
territorier, disses antal og grænsernes forløb. Af figuren ses, at de 525 ha
blandingsskov (altså meget uensartet skov) i 1947 var opdelt i 17 territorier, og
at antallet efterhånden voksede til 32. Den gennemsnitlige territoriestørrelse
faldt altså næsten til halvdelen, og kampen om dem blev tilsvarende hæftigere.
Musebestandens størrelse er bestemt ved statistisk bearbejdning af fældefangster,
og der er tale om gennemsnitsværdier for hele den uensartede skov. Det enkelte
uglepars tilgængelige ressourcer indenfor eget territorium er således strengt taget
ukendt, men det antages, at musebestandens svingninger op og ned dog følges
ad i hele skoven.
Fig. 3 viser, at antallet af uglepar (territorier) voksede jævnt fra 17 i 1947 til
32 i 1959, men at ungeproduktionen - bortset fra 3 magre år - lå fast på ca. 20.
Hvorfor dette produktionsloft? Spørgsmål af denne type er ofte et kernepunkt i
økologiske analyser, således f. eks.: Hvorfor vokser en population eller en pro
duktion ikke så meget som føderessourceme synes at tillade? Hvad kan man
gøre for at øge produktionen? Hvor stor en del af populationen kan fjernes
uden at skade bestanden, dvs. produktionsapparatet? Dette er jo Nordsøfiskeriets
kardinalspørgsmål. Ofte er det indlysende at angribe sådanne problemer energe
tisk, men i mange tilfælde kommer energetikken til kort. Dette gælder f. eks. her
og meget ofte, hvis det drejer sig om planteproduktion og styring af naturarealer.
En energetisk analyse af uglesituationen vil blot afsløre, at tilvæksten af ugler
naturligvis må medføre et merforbrug af mus. Musene synes dog at dø til nær
mest ingen nytte, idet uglernes ungeproduktion forbliver uændret og bruttoproduktionseffektiviteten (Pn/Cn) rundt regnet halveres. Merforbruget indgår på
uigennemskuelig måde i uglernes leveomkostninger, der altså øges, men hvorfor
og hvordan? Grunden til at energetiken må lade disse spørgsmål henstå ubesva
rede vil fremgå senere.
Kan vi da ud fra en analyse af uglernes samspilsformer gøre rede herfor og
for populationsloftet? Efter en omfattende statistisk analyse af talmaterialet som diskret udelades her - tegner der sig følgende billede, jævnfør Fig. 3.
Musebestanden har været stærkt svingende gennem årene og som regel lavest
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om vinteren. Ugler er rovdyr (prædatorer) med mus som byttedyr. Det er natur
ligt først at se på dette prædator-bytte samspil. En analyse viser, at ungeproduk
tionen faktisk vokser med musetætheden, dog kun op til en tæthed på ca. 20 mus
pr. ha (den vandrette streg gennem kurven). Alt i alt må det konstateres, at
musetætheden i en vis udstrækning begrænser uglernes ungeproduktion, på af
gørende måde dog kun i årene 1951, 1955 og 1958. Inden vi forlader dette
samspil mellem to trofiske niveauer bør det dog noteres, at det jo også har en
anden side, nemlig om uglernes prædation bidrager til at holde musenes antal
nede. Dette spørgsmål kan ikke besvares ud fra de foreliggende data, kurvens
forløb tyder dog ikke på at indflydelsen er særlig stor.
Dernæst samspil indenfor samme trofiske niveau. Er uglerne i indbyrdes kon
kurrence om musene? Spørgsmålet må besvares med et nej, se senere. Er de i
konkurrence med andre rovdyr, der udnytter mus som bytte, f. eks. ræv, lækat,
mår osv.? Sandsynligvis, men spørgsmålet kan ikke besvares konkret.
Som nævnt „burde“ uglerne kunne producere 3, hvor de gennemsnitligt kun
har præsteret 1 unge pr. par. Blandt årsager til denne manko må nævnes, at der
lægges færre end tre æg, at nogle lagte æg ikke klækkes, at nogle klækkede
unger dør tidligt i reden. Den manglende klækning er af en vis betydning, men
i øvrigt spiller disse forhold ikke nogen stor rolle. Af Fig. 3 fremgår derimod,
at påfaldende mange uglepar overhovedet ikke lægger æg, i 1958 gjaldt dette
hele bestanden. Denne manglende æglægning viser sig at være den vigtigste
enkeltårsag til den reducerede ungeproduktion, og den har sin forklaring i
uglernes territoriale adfærd, hvis begivenhedsforløb er dette: I det sene efterår
bekriger uglerne hinanden, og de sejrrige tilkæmper sig ejendomsret over et
territorium. I løbet af december måned er denne fase afsluttet, derefter begynder
redebygning og forberedelse til eventuel æglægning. Her viser det sig imidlertid,
at de ugler, der gennem territoriekrigen kun blev ejere af de mindste eller
„dårligste“ territorier, ofte undlader at bygge rede og lægge æg. Fig. 3 viser, at
territoriernes antal i løbet af 12 år ændredes til det dobbelte og deres gennem
snitlige størrelse derfor til ca. halvdelen. Heraf følger, at jo flere territorier der
opstår, jo flere uglepar undlader da også at yngle. Dette er grunden til, at unge
produktionen ikke stiger, men låses fast ved et produktionsloft. Hvorledes
uglerne når frem til „beslutningen“ om ikke at bygge rede eller ikke at lægge æg,
får stå hen i det uvisse, men en eller anden form for „kvalitetsbedømmelse“ må
vel ligge til grund. Det var nærliggende at foreslå „musetæthed“ som et kriterium
for kvalitet. Det rummer dog sine problemer. På det tidspunkt, hvor æglægning
finder sted, er musebestanden normalt nær sit årlige minimum, medens toppen
nås i sensommeren. Opfodringen af ungerne kommer således til at finde sted
ved en musetæthed, der er meget forskellig fra den, der gjaldt, da æggene blev
lagt. En vurdering af territoriets muligheder under spidsbelastningen om som
meren synes vanskelig at foretage i marts.
Endnu et samspil må nævnes: I år, hvor ungeproduktionen er lav, opsuges
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de fleste eller alle ungerne i skovens egen uglebestand. Er produktionen derimod
stor, kan kun et fåtal af årets unger tilkæmpe sig et territorium, medens resten
må udvandre til andre lokaliteter. Dette afslører et problem i den energetiske
analyse af økosystemer, memlig at intet økosystem er lukket mod sine omgivel
ser, og at eksport og import fra det betragtede økosystem må indgå i slutregnskabet. Dette er jo netop forklaringen på at begrebet „biosfære“ er en realitet,
nemlig et samspil mellem alle eksisterende økosystemer, især formidlet gennem
vor klodes interne stofkredsløb.
Afsluttende kan vi altså sige om vor uglebestand, at den er eksempel på en
population, hvis afkomsproduktion er mindre end det maksimalt mulige, men
dog stor nok til, at den kan opretholde sig selv og endog afgive individer til
omverdenen. Den er gennem en række samspil underkastet en næsten perfekt
naturlig regulering. Musetæthed er i en vis udstrækning begrænsende for dens
størrelse, men uglernes territoriale ufordragelighed medfører, at musebehovet
må dækkes indenfor eget territorium, således at uglerne kun i ringe grad kom
mer i direkte konkurrence om musene. Kommer den territoriale adfærd til kraf
tig udtryk, da bliver en større del af territorierne små. Dette resulterer i redu
ceret ungeproduktion og dermed i stabilisering af bestanden. Skulle produktio
nen skyde over populationsloftet på ca. 30 par, fungerer ungeudvandringen som
en ventil til finjustering af systemet.

Økologien på parameterform
Den tidligere nævnte, direkte eller indirekte, binding af den moderne økologi
til økosystembegrebet har givet den en ny drejning. Den mere i det konkrete
arbejdende økologi trives fortsat og er en forudsætning for yderligere fremskridt,
men den har fået en stor og hastigt voksende overbygning i form af et hierarki
af abstraktionsniveauer. Denne mere abstrakte økologi stræber mod synteser og
generaliseringer, og af samme grund er det især dem, der har kunnet notere
betydelig interesse udenfor økologernes egen kreds. Generaliseringerne nås i
princippet derved, at de konkrete organismer i en vis, biologisk acceptabel,
udstrækning afklædes deres mest specielle særpræg og reduceres til aktører i de
økologiske processer.
For forståelsen af at ethvert økologisk udsagn er af statistisk natur og i øvrigt
umådelig sammensat, må vi gøre en afstikker ind i de økologiske arbejds
metoders verden. Lad os betragte et økosystem (So), stort eller lille, en skov
eller et akvarium. Lad os endvidere antage, at systemet har ændret sig med
tiden, og at det specielt er disse ændringers art, retning og hastighed, der
interesserer os. Systemets nuværende tilstand (So) er med andre ord en konse
kvens af en tidligere tilstand, og vi ønsker at forudsige tilstanden (ST) et tids
interval (r) senere, hvor r kan være 1 time, uge, år eller århundrede, alt efter
problemets art.
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Ændringen S0-»Sr opfattes som resultat af visse kræfters påvirkning. Vi må
derfor have formuleret visse transformationslove, der som en operator (O) kan
bringes til anvendelse på So og derved transformere dette til ST. I denne operator
må i al fald indgå (1) visse elementer af en tilstandsbeskrivelse af systemets øje
blikkelige tilstand, (2) et historisk element (t), der afspejler systemets tidsmæs
sige afhængighed af en tidligere tilstand, (3) det tidsinterval (r), over hvilket vi
ønsker at udstrække prognosen, samt (4) nogle parametre (P), der selv er
uafhængige af både S og t. O kan dermed betragtes som det maskineri, der med
So som input giver ST som output.
Hele denne procedure forudsætter, at den tilstandsbeskrivelse af systemet, som
er vort udgangspunkt, er udformet på en sådan måde, at den er dynamisk til
strækkelig, dvs. at man med den som grundlag kan konstruere en dertil svarende
operator O(S,P,t,T), der kan transformere systemet og give de nuværende til
standsvariable de værdier, der hører til den fremtidige tilstand. Med en analogi
fra geometrien kan systemets ændring i tid opfattes som en ændret placering i et
mangedimensionalt rum, hvor hver variabel har sin akse. Operatoren bliver
dermed den ligning, der beskriver systemets bane.
Sagt i al korthed er den moderne økologis indhold mest af alt bestræbelsen
på at udforme tilstandsbeskrivelser og dermed forenelige operatorer til brug for
analyse af økologiske processer. Denne opgave er stor, selv for små og simple
systemer, og den vanskeliggøres af at tilstandsbeskrivelse og operator er kom
plementære begreber. Man kan ikke udforme en dynamisk tilstrækkelig tilstands
beskrivelse, før man kender strukturen af den operator, der skal bringes i an
vendelse, og den kan man, omvendt, ikke strukturere, før man kender den
tilstandsbeskrivelse, den skal operere på. („Først bagefter ved man, hvad man
skulle have gjort“). Heri ligger en stor del af forklaringen på atomiseringen af
den moderne økologi. Den selvsamme situation kan give anledning til mange
forskellige tilstandsbeskrivelser, der kræver hver sin operator. Da en enkelt per
son ikke kan være fuldt fortrolig med alle discipliners teori og praksis, tvinges
økologen til at formulere tilstandsbeskrivelser og operatorer, hvis variable lader
sig beskrive og måle ved hjælp af de metoder, der er gængse indenfor de grund
discipliner, som den pågældende behersker eller lærer sig at beherske. Det er i
høj grad sådanne menneskelige begrænsninger, der er årsagen til at økologien
udfolder sig i form af pedologiske, marinbiologiske, botaniske, zoologiske,
fysiologiske, biokemiske, kemiske, matematiske og mange andre underdiscipli
ner. Det er slet ikke underligt, at økologien ikke er nået så langt endnu med de
mere holistiske betragtninger. Opgaven er formidabel og erfaringen så ringe,
bl. a. fordi økologien som arbejdende, holistisk disciplin er så ung, at den første
internationale økologiske kongres blev afholdt i 1974 og for øvrigt med hoved
temaet: Unifying Concepts in Ecology. Heller ikke er økologien så skråsikker,
som mange tror.
Det er vigtigt at erkende, at dynamisk tilstrækkelige tilstandsbeskrivelser og
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realistiske operatorer er uløseligt sammenknyttede, og at begge må indeholde
alle de momenter, man ønsker inddraget i betragtningen af systemet. De simpleste (ofte = de mindste) systemer leverer ofte de mest realistiske operatorer. Som
leverandør af operator-komponenter har selv tilsyneladende „ligegyldige“ detail
studier meget stor betydning. Hundreder af eksempler kunne nævnes, og det
fremgår med al tydelighed deraf, at den nyere tids økologiske teoridannelser
først og fremmest er udformet ved at drive minedrift på den eksisterende littera
turs mikrobiologiske, botaniske og zoologiske detailstudier suppleret med teori
orienteret eksperimentelt arbejde. En god introduktion til denne økologi på
parameterform gives af May (1976).
For større systemer, f. eks. en skov, må man, alene på grund af arbejdets om
fang, renoncere på detaljer i tilstandsbeskrivelser og operatorer. I den aller
nyeste tid har man søgt nye veje bl. a. til at bevare en vis detailrigdom ved at
etablere systemøkologisk forskning som teamwork. Et større antal specialister
leverer hver sine professionelle bidrag til dataindsamlingen og deltager i ud
formningen af de fælles tilstandsbeskrivelser og operatorer. På initiativ af ICSU
(International Council of Scientific Unions) startede således i begyndelsen af
1960’erne det såkaldte International Biological Programme (IBP). Over hele
jorden etableredes et antal forskningsområder (herhjemme bøgeskovsprojektet i
Hestehaven ved Rønde), alle repræsenterende landskabselementer, der er typiske
for de pågældende regioner. Resultaterne af disse samarbejdsprojekter er be
gyndt at komme, men de er dog endnu for størstedelens vedkommende på
bearbejdningsstadiet. Som et biprodukt af bestræbelsen på at standardisere
analysemetoder og anden teknik er der udkommet en allerede lang serie af
metodologiske monografier, IBP Handbooks, der utvivlsomt vil spille en stor
rolle for den videre udvikling af økologien og dens metoder.
For de allerstørste systemer, de globale, er det hverken muligt eller ønskeligt
at operere med stor detailrigdom i tilstandsbeskrivelserne, bl. a. af den grund, at
man helst overlader det til atmosfæren eller havet at udjævne mest muligt af
variationen, før måling foretages. De væsentligste bidrag til denne sektors model
formuleringer og de tilhørende analyser kommer især fra discipliner som geologi,
geokemi, geofysik, meteorologi, klimatologi og oceanologi. Ikke mindst satellit
data og andre former for fjernmonitering spiller en stor rolle.
Uanset niveau i hierarkiet af tilstandsbeskrivelser er det ikke givet, at selv
den perfekte kombination af tilstandsbeskrivelse og operator også vil resultere i
acceptable eller nyttige prognoser. Foruden at være dynamisk må de også være
empirisk tilstrækkelige, dvs. at de må bygge på variable, der lader sig måle på
tilfredsstillende måde, specielt således at den statistiske usikkerhed, der knytter
sig til prognosen, ikke er så stor, at den kan tilsløre systematiske fejl af betyd
ning. I forbindelse med uglesituationen konstateredes det, at en energetisk
analyse ikke ville kunne føre til den klaring af begreberne, som blev opnået ved
at analysere samspillene. Arsagen hertil var netop, at den energetiske model
22

ikke var empirisk tilstrækkelig, idet vi ikke ville kunne måle, hvilket merforbrug
af energi der knyttede sig til uglernes deltagelse i territorialkampene.
Af ovenstående fremgår, at økologien aldrig vil kunne udtale sig med fuld
sikkerhed om ret meget, mest fordi økologernes fortolkning af resultaterne udgør
så stor en del af det samlede udsagn, at selv fuldstændigt korrekte data teoretisk
kan føre til forkerte konklusioner. Selv i de tilfælde, hvor det økologiske udsagn
kun er formuleret i ord, betjener man sig næsten altid af en model, og modellen
må verificeres, før den kan antages at afspejle virkeligheden.
Biosfæren
Mange aktuelle, økologiske problemer har global karakter, dvs. de er knyttet til
biosfæren, summen af alle klodens økosystemer med tilhørende stofkredsløb.
Vi har hidtil betragtet energetiske og populationsøkologiske processer, der er
knyttet til et enkelt økosystem, f. eks. en skov. Vi har også konstateret at til
standsbeskrivelser og operatorer, der udformes til den anvendelse, trods stor
forenkling hurtigt bliver meget komplicerede. Tænkte vi os analysen udstrakt til
at omfatte f. eks. alle bøgeskove, ville klima- og vækstparametre blot blive
gennemsnitsværdier, der ikke har gyldighed noget enkelt sted. Skulle vi yder
ligere sammenfatte alle skove eller endog alle landjordens, de ferske vandes og
verdenshavenes økosystemer og analysere dem under ét, ville vi blive kvalt i
detaljer, så vi end ikke kunne vurdere eller verificere modellens output.
Modeller for biosfærens totale funktion må angribes „ovenfra“, og vi må
benytte tilstandsbeskrivelser og operatorer, der er bygget op ved hjælp af data
hentet fra helt andre discipliner end dem der betjener lokale økosystemanalyser.
Princippet i opbygningen af en model som den i Fig. 4 viste er, at man først
indsætter de pålideligste tal, der dog immervæk er skøn, og „skubber“ usikker
heden eller uvidenheden foran sig til andre sektorer i modellen. Derved opnår
man det bedste fodfæste og provokerer samtidig til fornyet vurdering af de mest
usikre poster, således at modellen kan revideres og forbedres. For denne models
vedkommende vil denne revisionsproces fortsætte i al fremtid.
Vi skal her blot se på en enkelt facet af modellen. Forskere med speciel ind
sigt i atmosfærekemi og -fysik, hævder, at denne indeholder ialt 670x109 ton
kulstof (C) i form af kuldioxyd (CO2), men at koncentrationen af CO2 er
voksende, i perioden 1957-1971 således fra 312 til 322 milliontedele (ppm).
Af andre kilder fremgår, at også menneskehedens brændselsforbrug har været
stigende, og at det på modelleringstidspunktet androg et årligt udslip til atmo
sfæren på 3.6xlO9 t C i form af CO2. Disse to vækstforløb betragtet i sammen
hæng førte til den (sandsynlige) teori, at det øgede brændselsforbrug også var
årsag til atmosfærens øgede C02-koncentration. Som resultat af prøvespræng
ningerne af atombomber omkring 1960 modtog atmosfæren et tilskud af kulstof
isotopen 14C, og under benyttelse af dette „mærkede“ atom i forbindelse med
23

andre vidnesbyrd har CO2 molekylernes gennemsnitlige opholdstid i atmosfæren
kunnet beregnes. Med kendskab til den atmosfæriske COg-puljes størrelse, den
gennemsnitlige opholdstid for CO2 i atmosfæren, tilvæksten i COg-koncentrationen og den via brændsel tilførte CCVmængde kunne det beregnes, at hvis teorien
var korrekt, så var stigningen i atmosfærens C02-koncentration kun halvt så
stor som forventet. Da teorien opretholdtes, følger logisk, at halvdelen af de
3.6 X IO9 t C (= 1.8 X 109 t C) hurtigt forlader atmosfæren igen. Men hvorhen?
En supplerende teori går ud på, at denne mængde optages i havenes overflade
lag. I konsekvens heraf viser modellen da også, at havets optagelse af C fra
atmosfæren er 1.8 x IO9 t større pr. år end afgivelsen af C.
Uden at fortsætte den detaljerede optrævling af modellen vil vi dog kort
betragte økosystemernes andel i C-kredsløbet. Det fremgår af figuren, at atmo
sfæren årligt modtager 201.8 og afgiver 200 x 109 t C henholdsvis fra og til jord
klodens overflade ligeligt fordelt mellem land og hav (husk dog på, at 3A af
jordens overflade er hav). For havets vedkommende er der et mellemregnskab
mellem organismer og vand, fordi organismerne lever i vand med opløst CO2;
dette komplicerer forholdene, lad os derfor kun betragte diagrammets venstre
halvdel. Det fremgår her, at hele eksporten af CO2 fra atmosfæren går gennem
den totale biomasses bruttoproduktion (A). Halvdelen vender derefter tilbage
efter at have passeret planternes egen respiration (Ra), medens den anden halv
del har været transporteret kortere eller længere op gennem økosystemernes
trofiske niveauer for derefter at sive tilbage til atmosfæren langs alle de pile,
der i Fig. 2 er betegnet med R.
Umiddelbart kan det måske være lidt overrumplende, at diagrammets fir
kantede orden står for noget så diffust som åndingsluftens udsivning fra ethvert
punkt på jordens overflade, men vidnesbyrdene herom er overbevisende.
Når det ovenfor konstateredes, at atmosfærens COa-koncentration var steget
fra 312 til 322 ppm, så bygger det ikke på nogen simpel måling. Ændringen har
kun kunnet konstateres gennem langtidsmålinger udført gennem hele året og
efter en påfølgende statistisk bearbejdning af måleresultaterne. Fig. 5 viser de
beregnede månedsgennemsnit (punkterne), den deraf beregnede årskurve (bugtet)
samt en kurve visende årsgennemsnittet. Det er denne sidste kurve, der viser den
omtalte stigning i CO2-koncentration. Den bugtede kurve viser imidlertid, at
COg-forbruget (autotrofe planter) og udskillelsen (planter og dyr) ikke følges ad
gennem året, men at de forårsager en tydelig årstidsrytmik. Økosystemernes
årstidsrytmik med hensyn til produktion og respiration påvirker altså atmosfæ
rens CO2-koncentration så stærkt, at variationen indenfor et enkelt år er omtrent
af samme størrelse som ændringen af årsgennemsnittet gennem hele perioden
1959-71. Der kan herefter ikke være tvivl om, at det er økosystemernes funk
tion, der dominerer den atmosfæriske CCh-puljes rytmik. Alt tyder således på, at
økosystemmodellen i Fig. 2 er rimelig. Den er muligvis også dynamisk tilstræk
kelig. I global sammenhæng vil den imidlertid aldrig kunne gøres empirisk til24

Fig. 4. Model af det globale kulstofkredsløb. Systemet tænkes opdelt i 4 komponenter: (1)
atmosfæren, (2) landjorden (incl. ferskvandet), (3) havet (ved den punkterede linie opdelt i
2 underafdelinger, overfladelagene og dybet) samt (4) lithosfæren, dvs. de geologiske aflej
ringer i form af karbonatholdige sedimenter samt kul og olie.
Systemet fungerer gennem udveksling af kulstof mellem puljerne, hvis størrelse er angivet.
Transporten sker langs pilene, der symboliserer transportprocesserne. Transportens årlige
omfang samt puljestørrelser er angivet i milliarder (10®) ton kulstof.
Øvrige betegnelser: B: summen af alle biomasser; D: den totale detrituspulje; UORG: ha
vets indhold af opløst uorganisk kulstof, fordelt som en overfladisk og en dyb underafdeling
med indbyrdes udveksling; OPL: den opløsningsproces af CO2 i vand hvorved atmosfære og
hav udveksler kulstof; R: respiration, dels fra autotrofe planter (RA), dels fra heterotrofe dyr,
bakterier osv. (RH): en del af respirationen stammer fra detrituspuljerne (RD) og for havets
vedkommende er heri tillige indregnet kulstof, der opløses i vandet i anden form end CO2.
Jævnfør i øvrigt Fig. 2.
(modificeret efter Reiners, 1973)
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Fig. 5. Ændringen i atmosfærens CO2-koncentration gennem årene 1957-1971 registreret
ved Mauna Loa Observatoriet på Hawaii. Punkterne er de månedlige gennemsnitsværdier.
Den bugtede linie viser årstidsforløbet og den jævne kurve årsgennemsnittets ændring. Se i
øvrigt teksten. (Modificeret efter Ekdahl & Keeling, 1973).

strækkelig, fordi vi i praksis ikke vil kunne måle den diffust udsivende CO?.
Dette er netop grunden til, at globale modeller må opbygges „ovenfra“.
Nu kunne man spørge, hvor mange målinger af den type, der er vist i Fig. 5,
der er foretaget. Svaret er: kun to samt nogle brudstykker, den ene på Sydpolen,
den anden (den her viste) på Hawaii. Nu ved man en del om atmosfærens
opblanding, således at mangt og meget kan udledes af disse to kurver, men
unægteligt havde det været værdifuldt at have lidt mere fast grund under fød
derne i den standende diskussion om årsagerne til øgningen af atmosfærens
COå-koncentration. Et lille problem af direkte betydning for modellen kan
nævnes her. Når man i modellen har vedtaget, at halvdelen af den fra brænd
selsforbruget stammende COs hurtigt ender i havet, så kunne det jo måske netop
skyldes, at udgangsmaterialet for hele diskussionen stammer fra Hawaii, der er
en lille prik langt ude i Stillehavet. Ville man være kommet til samme model
udformning, hvis de oprindelige data havde stammet fra Centralasien? Engang,
ifølge sagens natur dog først om en årrække, vil også det spørgsmål blive besva
ret. I nogle af de tidligere nævnte IBP-projekter har man dog søgt at belyse,
hvorvidt også massive skovområder eventuelt kunne overtage havets rolle som
dræn for CO2 stammende fra det øgede brændselsforbrug.
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Den kulstoftransport, der sker indenfor økosystemerne, og som ender med
den heterotrofe respiration, er skønsmæssigt fordelt med henholdsvis 13 og
37xl09 t på græsnings- og detrituskæden. I betragtning af den usikkerhed, der
knytter sig til en direkte måling af respirationens omfang i et enkelt økosystem,
må det jo nok betegnes som dristigt at hæfte faste tal på disse pile i et globalt
diagram. Hertil kun denne bemærkning: Diagrammet viser jo ikke biosfærens
kulstofkredsløb. Den er en model af dette kredsløb og bygger på de bedste skøn,
vi kan præstere i dag. I næste udgave af modellen vil alt være anderledes - og
så fremdeles indtil økologien gennem mange små skridt forhåbentlig får ned
kæmpet væsentlige dele af dens store mangel på konkret viden.
Galileo: Eine Hauptursache der Armut in den Wissenschaften ist meist ein
gebildeter Reichtum. Es ist nicht ihr Ziel, der unendlichen Weisheit
eine Tür zu öffnen, sondern eine Grenze zu setzen dem unendlichen
Irrtum.
Bertolt Brecht: Leben des Galilei
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Faget religionssociologi er som etableret fag ved Københavns Universitet forholdsvis
nyt. Man kan derfor nok regne med, at ikke særlig mange danskere uden for universi
tetet, og for øvrigt heller ikke inden for, ved, hvad faget drejer sig om.

I betegnelsen ligger antydet, at det er et fag, der dækker et grænseområde mellem

to i forvejen eksisterende fag, nemlig på den ene side faget sociologi og på den anden
side faget religionshistorie. Imellem disse to veletablerede fag findes et stort uopdyrket

område - en slags ingenmandsland -, som fagene fra begge sider forsøger, omend ikke

at erobre, så dog at trænge ind i og være med til at opdyrke.
I praksis kunne det se ud, som om det er faget sociologi, der først er begyndt at

arbejde sig ind i dette hidtil uopdyrkede område. Hvis det undersøges, hvad man her
i landet og i udlandet sædvanligvis giver sig af med, når man skriver om religions

sociologi, vil der kunne findes temmelig mange bøger, der bærer titlen religionssocio
logi, og endnu flere artikler i tidsskrifter, som på den ene eller anden måde antyder,

at de indeholder noget om dette emne. Men det vil også kunne konstateres, at den
altovervejende del af det materiale som offentliggøres, beskæftiger sig med en meget

snævert afgrænset del af det samlede ingenmandsland. Man beskæftiger sig helt over
vejende med undersøgelser af religiøse foreteelser i den vestlige verdens samfund, og
her atter hovedsagelig lige så iøjnefaldende begrænset til forhold i nutiden. Dette

hænger sammen med, at vi med den anførte fremgangsmåde næsten udelukkende vil

få det uopdyrkede område at se fra sociologiens side. Sociologerne beskæftiger sig

med samfundsforhold i al almindelighed, de undersøger samfundstilstande og forhold
mellem forskellige grupper indbyrdes, samt mellem det enkelte individ og de grupper,
individet tilhører. Herunder er man i sociologien ganske naturligt også kommet ind på

at undersøge en række forhold i forbindelse med de grupper, der er bestemt ud fra
religiøse kriterier, kirker, sekter, osv. Der er foretaget umådelig mange undersøgelser

af denne art, og det meget store materiale, der foreligger, har i mange tilfælde kastet

nyt lys også over den religiøse side af de nutidige samfundsforhold, i Europa, i

Canada, og særlig i USA.
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For at tage nogle eksempler kan det dreje sig om undersøgelser, der eftersporer en

sammenhæng mellem folks religiøse indstilling - tilhørsforhold til den ene eller anden

kirke, om de er katholiker eller protestanter, om de tilhører den ene eller anden ret
ning inden for protestantismen - og deres placering i anden samfundsmæssig sammen

hæng, f. eks. om der kan konstateres en sammenhæng mellem folks økonomiske for
hold, henholdsvis deres sociale status, og deres tilhørsforhold til en bestemt kirkelig
retning eller sekt. Mange undersøgelser i forskellige lande har til resultat givet, at der

upåtvivleligt er en vis sammenhæng. Det er ikke helt tilfældigt, om folk i bestemte

sociale lag tilslutter sig den engelske højkirke, eller de tilslutter sig en af de lavkirkelige
retninger i England. Det er heller ikke helt uden afhængighed af tilhørsforhold til et

bestemt socialt lag, om man i Danmark bliver grundtvigianer eller tilhænger af Indre
Mission, og især var det ikke uafhængigt af social status, om man i forrige århundrede

blev det ene eller det andet. Det er ligeledes almindelig iagttaget, at der er sammen
hæng mellem socialt lag og tilslutningen til en retning som Jehovas Vidner.

Andre af den slags religionssociologiske undersøgelser har taget så at sige alle

mulige sider af samfundsforholdene op for at konstatere, om der er sammenhæng
mellem de forskellige foreteelser. Hertil hører, at man har foretaget undersøgelser,

der prøver at finde korrelation mellem politisk tilhørsforhold og religiøst tilhørsfor
hold, og det viser sig da, at der i nogle lande endda er en ret høj korrelation. Man
kan således i nogle lande finde en tydelig sammenhæng mellem tilhørsforhold til den
katholske kirke og de pågældende landes liberale og venstreorienterede bevægelser,

ikke mindst hvor det drejer sig om oppositionen i en diktaturstat. Netop dette eksem
pel bruges med hensigt, fordi det i Danmark vistnok blandt store dele af befolkningen

er en fastgroet opfattelse, at når mennesker er katholiker, så er de med sikkerhed og

uvægerligt „højreorienterede“, konservative og vel endda „reaktionære“, som det hed
der i vore dage. Det kan være tilfældet i nogle lande, tilmed i udpræget grad, men
generelt holder det ikke stik. Man behøver blot at følge en lille smule med i udenrigs

politik for at se, at der rundt omkring i verden findes liberale bevægelser og politiske

reformbevægelser, som først og fremmest bæres af katholske lag i de pågældende
landes befolkninger.

Man har selvfølgelig endvidere undersøgt sammenhængen mellem folks religiøse til
hørsforhold og deres stillingtagen til forskellige konkrete politiske problemer. Det vil

formodentlig ikke overraske nogen at høre det resultat, at jo strengere en bestemt

religiøs retning, eller en religiøs sekt, inden for kristendommen er med hensyn til over
holdelse af moralske bud, des mere vil dette øve indflydelse på tilhængernes holdning
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over for praktiske politiske forhold, som kan have med de moralske bud at gøre, altså
over for sådanne spørgsmål som ægteskabslovgivning, specielt dens negative side
skilsmisselovgivningen, og spørgsmål som abortlovgivning. Men det kan dreje sig om
mange andre politiske spørgsmål, og gang på gang viser det sig, at når en befolkning

er markant opdelt i forskellige religiøse retninger, så vil der også være et tydeligt
sammenfald mellem det religiøse tilhørsforhold og reaktionerne over for temmelig

mange af de konkrete politiske spørgsmål.

Om måling af „religiøsitet“

Endnu en meget stor del af de undersøgelser, der af sociologer er foretaget under
betegnelsen religionssociologi, tilsigter at nå frem til måling af noget, man kalder

religiøsitet. Det vrimler med undersøgelser, der har haft til formål at måle folks
religiøsitet, i de øvrige skandinaviske lande, i den engelsktalende verden, både i Eng

land selv, i USA og i Canada, og i de katholske lande i Europa. Det er gjort med
forskellige metoder, som nogle har fundet uhyre sindrige, og som andre formentlig
har fundet meget lidt sindrige. I reglen tager man sit udgangspunkt for målings
forsøget ved at finde noget der er iagttageligt, noget der er tælleligt, og det man vælger

er så sådan noget som at finde ud af, hvor tit folk går i kirke, eller i synagogen, hvis

det er jødiske menigheder man undersøger. Ikke på den måde, at man står i kirke
dørene rundt omkring og tæller op, hvor mange der kommer, men sådan at man
sender spørgeskemaer til et statistisk repræsentativt udsnit af den befolkningsgruppe,

man vil undersøge. Man stiller de udvalgte en længere serie spørgsmål, herunder

spørgsmålet „Hvor tit går De i kirke?“ eller „Hvornår har De sidst været i kirke?“.
Det har man fået en masse udmærkede og i sig selv ganske interessante tal ud af, de
er blevet behandlet efter alle den statistiske kunsts regler, og det, der er kommet ud af
det, er flydt ind i almindelige sociologiske lærebøger, hvorfra det forventeligt giver

læserne et indtryk af, hvor stor eller hvor lille religiøsiteten er i den og den provins,
på landet contra i byen, og i den ene socialgruppe contra den anden socialgruppe.
Uden at lefle for den tendens, der er blandt ikke-sociologer til at trække på smile

båndet af visse sociologiske undersøgelser, skal det siges, at undersøgelser af den type

næppe er frugtbare i den givne sammenhæng.
Sociologiske undersøgelser af den omtalte type skal derimod ingenlunde affejes
som i almindelighed ubrugelige. I den givne sammenhæng kunne man tilmed gøre

det samme, som man gør i så mange andre situationer. Man kunne sige: vi definerer
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religiøsitet således, at vi kan måle fænomenet på den og den måde. Vi kunne sige, at

hvis folk går så og så tit i kirke, en gang om ugen eller en gang hver fjortende dag,

eller i katholske lande mindst seks gange om ugen, så er just dette et udtryk for, hvad
vi kalder „religiøsitet“, og alt andet taler vi overhovedet ikke om. Noget sådant kunne

man tage til efterretning, og man kunne finde det interessant at få at vide, at den og
den gruppe personer, den og den socialgruppe går så og så hyppigt i kirke, og den
anden gruppe går så og så meget mindre hyppigt i kirke. Men det uheldige er, at un
dersøgelserne sædvanligvis opfattes som et virkeligt mål for det, vi i almindelig daglig

tale forstår ved religiøsitet. Efter almindeligt dagligsprogs opfattelse vedrører religiøsi
tet noget følelsesmæssigt, det er et spørgsmål om noget mere eller mindre inderligt i de
religiøse følelser, og den slags kan ikke måles ved at tælle hvor tit folk går i kirke.
Følelsernes inderlighed inden for en given religion giver indtryk af at være nogenlunde

ensartet fordelt, uden hensyn til om man iagttager en fest blandt maya’er i Mexico,

hvor man har en blanding af katholicisme og gammel, førkristen indiansk religion,
eller man besøger en moské i Damaskus eller et Kali-tempel eller et Rama-tempel i
Indien, eller en katholsk kirke i Italien eller Spanien. Så vidt man som udenforstående

iagttager kan se det, er der mellem de enkelte personer samme forskel i grader af

religiøs inderlighed, hvad enten det er den ene, eller den anden, eller den tredje form
for religion, man forsøger at få et indtryk af. Man finder som iagttager et vidt
spektrum mange steder i verden, dog med en understregning af, at den tilsyneladende,

den iagttagelige grebethed hos den troende vokser jo længere bort man kommer fra
Europa. Måske med undtagelse af Spanien. I Spanien kan man den dag i dag se
mennesker i total religiøs henførthed, man kan se dem fuldstændig grebet af henryk
kelse . . . som på billeder malt af El Greco.

Men at måle dette, med metoder som dem jeg har hentydet til, er ikke gørligt.
Skønt hyppigheden af folks kirkegang næppe kan bruges som et mål for deres

religiøsitet, kan den udmærket bruges som et af måleelementerne over for spørgsmålet
om sækulariseringen, spørgsmålet om verdsliggørelsen af samfundet i nyere tid. Det

er et emne, der har umådelig stor interesse for de direkte implicerede, og ikke mindst
i de katholske lande, særlig i Frankrig og i den katholske del af Canada, har det været

genstand for mængder af undersøgelser. Nogenlunde objektive kriterier kunne findes
i rigeligt antal, men andre veje følges ofte. Allerede i 1921 har man i England udvalgt

grupper af videnskabsmænd, delt op i fag, og stillet dem nogle spørgsmål, hvoraf de
vigtigste var to. Det ene var, om de troede på Gud, og det andet var, om de troede

på udødeligheden. Det viste sig, at i faggruppen historikere var det cirka halvdelen
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(henholdsvis 48 og 52 pct.), der svarede ja til begge spørgsmål, og blandt sociologer

var det omtrent samme tal (46 og 55 pct.). Blandt fysikerne var antallet af ja’er igen
omtrent det samme (henholdsvis 44 og 51 pct.), og man konstaterer altså, at i 1921

var det blandt de udspurgte historikere, sociologer og fysikere stadigvæk omkring

ved halvdelen, der svarede ja, både til at de troede på Gud og at de troede på
udødeligheden. Men så kom man til biologerne, og dér var antallet af ja-svar hen

holdsvis 31 og 37 pct., altså cirka en tredjedel, og hos psykologerne var tallene helt
nede på 20 og 24 pct., altså nede på en fjerdedel og en femtedel. Det skrev man store

artikler om, og mange yderligere kommentarer fulgte. Man havde også spurgt et
tilsvarende antal filosoffer, men det viste sig, at de tilsyneladende ikke forstod spørgs

målene.
I England, hvor man jævnligt foretager sådanne undersøgelser, har man endvidere
for ganske få år siden konstateret, at af den samlede befolkning gik ca. 15 pct. i kirke

en gang om ugen, men at 46 pct. svarede ja til, at de dagligt bad en bøn. Også dette
har givet anledning til mange kommentarer og diskussioner frem og tilbage. Man

kunne få et i nogens øjne katastrofalt indtryk af verdsliggørelsen, hvis man udeluk
kende så på, at kun 15 pct. gik i kirke en gang om ugen, men finde det mistrøstige
udlignet af, at 46 pct. dagligt bad en bøn. Her er der igen naturligvis ikke tale om,
at man går rundt og ser om folk beder bønner, men man spørger dem, om de gør det,

og kommentaren til de engelske undersøgelser hæfter sig især ved, at man må regne

med, at svargiverne har overdrevet i positiv retning. Hvis vi nu forestillede os en

lignende undersøgelse sat i gang herhjemme, måtte man formentlig vente, at mange

ville synes det var en uanstændig befamling. Dernæst ville der formentlig være en
stærk sandsynlighed for, at folk underrepræsenterede deres ja-svar, altså stik modsat

den engelske antagelse om en overdrivelse i positiv retning. Dette til belysning af,

hvor lidet sigende og hvor lidet anvendelige den slags undersøgelser kan være, når
det drejer sig om at få noget at vide om det, de pågældende forskere i virkeligheden
er interesserede i. De er i og for sig ikke interesserede i at vide, hvor mange der siger

ja til, at de beder en bøn en gang om dagen, de er interesserede i at få at vide, om
religiøsiteten er i tilbagegang, fordi det ser ud til, at den er. Da man imidlertid ikke

har midler til at kontrollere svarenes objektive korrekthed, er man henvist til et fuld
stændig vilkårligt skøn over underdrivelser eller overdrivelser. Dertil kommer, at både

svarene og de bagved liggende realiteter - ligesom i spørgsmålet om kirkegang - vil
være overordentlig stærkt afhængige af det pågældende samfunds og den pågældende

periodes almindelige normer på området, samt af arten og styrken af sanktioner i
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tilfælde af undladelser. Sammenligninger med andre historiske tider kunne inddrages,

men det må være tilstrækkeligt at anføre, at hvis hyppighed og antal af bønner

opfattes som et mål for religiøsitet, så må man medgive, at enhver gennemsnitlig
muslim er præcis fem gange så religiøs som de omtalte 46 pct. englændere, eftersom
islam af sine troende kræver fem rituelle bønner daglig.

Protestantisme og kapitalisme
I den litteratur, jeg hidtil har hentydet til, findes dog også helt andre typer af under

søgelser, stadig under betegnelsen religionssociologi. Der har i den almindelige

sociologis forskningshistorie været store skikkelser, der så videre ud over forsknings
området, end mange af de nyere specialundersøgelsers ophavsmænd. Der har blandt

andre været sociologen Max Weber, som i begyndelsen af dette århundrede i flere
omgange skrev om et problem, der stadig diskuteres, nemlig om sammenhængen

mellem kapitalismens ånd og den protestantiske etik. Denne side af Webers forfatter
skab var præget af et indre opgør med nogle af de tanker, som især Karl Marx har

stået for, og Weber kredsede om dem hele livet igennem. Både mens han endnu levede

og efter hans død er Weber af mange blevet opfattet, som om han skulle have påstået,

at det var den protestantiske etik - i modsætning til den katholske - der var direkte
årsag til, at kapitalismen brød frem. Det er ikke det Weber har sagt, og det er efter

hånden mange gange blevet forklaret Webers modstandere, at han ikke har sagt det,

men han kastede med sine skrifter en tanke ud, som altså stadig diskuteres. Diskus

sionen er blusset kraftigt op efter 1945, så en anden stor portion af den litteratur, man
kan finde under betegnelsen religionssociologi, bevæger sig omkring den såkaldte

Weber-tesis, med indlæg i debatten for og imod, og heldigvis således at man er kom
met et stykke videre undervejs.

Noget af det første man gjorde, da man hæftigt vendte sig mod Weber og hans
påståede tesis om, at det skulle være protestantismens etik der ensidigt og årsags
mæssigt havde fremkaldt kapitalismen, var at sige, at der eksisterede jo kapitalisme

forud for protestantismen. Nu er det ganske klart, at Weber selv tænkte på industri
kapitalismen og dens specifikke forudsætninger, men hans modstandere indvendte, at

der fandtes kapitalisme før Luthers optræden, forud fandtes der handelskapitalisme
allerede i middelalderen, og man rykkede sine definitioner af kapitalisme længere og
længere bagud. For en halv snes år siden kom endog en artikel, der hed „The Vikings
and the Rise of Capitalism“, vikingerne og kapitalismens opståen.
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Et andet argument man satte ind over for Weber gik ud på, at det ikke kunne være
protestantismen i al almindelighed, men alene den calvinske retning, der kunne drøftes
i den givne forbindelse. Ved nærmere eftersyn blev det dernæst opklaret, at det just
var calvinisme Weber havde talt om, man havde bare ikke læst Weber, man havde
nøjedes med referater af ham og modstandernes indlæg imod ham. Adskillige debattø
rer havde ubetænksomt identificeret „protestantisme“ med Luther, hvilket for resten
fortsat hænder, men efter medlemstal har i vore dage tre fjerdedele af de protestan
tiske kirker calvinske rødder, og kun een fjerdedel har lutheranske forudsætninger.
En ny langvarig diskussion drejede sig så om, i hvilket omfang specielt calvinismen
havde øvet indflydelse på den kapitalistiske ånd, og det blev da påvist, at Calvin ikke
selv havde skrevet ret meget som kunne tages til indtægt for Weber-tesen. Det var
Calvins efterfølgere, to-tre generationer senere, man sædvanligvis citerede. Diskus
sionen fortsætter, og den har alt i alt været frugtbar. Der kan således fra religions
sociologisk side, eksempel Max Weber, blive peget på problemstillinger, som man slet
ikke eller kun i meget ringe omfang har været opmærksom på i forvejen. Man er
ihvertfald kommet betydelig videre, man har iagttaget, at det ikke er i calvinistiske
kredse som sådanne, man skal søge de karakteristiske åndelige forudsætninger, som
tilsyneladende hænger sammen med forudsætningerne for visse træk i den tidlige,
egentlige kapitalisme. De påpegede forudsætninger kan sammenfattes i nøgleordene
„sparsommelighed “ og „respekt for arbejdet“. At arbejde flittigt er en dyd, at være
sparsommelig er en dyd, og når det går mennesker godt, er det tegn på, at Gud nærer
velvilje imod dem. Men man er nu nået til den opfattelse, at de kredse i England og
Skotland, som var bærere af kapitalismens tidlige faser, fik denne betydning ikke
specielt fordi de var calvinske, men fordi de var en minoritet. De foreteelser, man
kan finde fremhævet hos Weber, forekom også uden for calvinske kredse, de forekom
ret ensartet hos andre minoriteter rundt omkring i Europa. Hvor flygtninge kom til
et fremmed land, var de ligeledes i betydelig grad medvirkende til at skabe de tidlige
faser af den nyere kapitalismes historie, øjensynlig netop på grund af stillingen som
minoritet.
Det er faghistorikere, der har ført forskningen ind på dette spor. Mærkeligt nok,
for hvis der var nogen som på forhånd skulle vide, at visse træk er karakteristiske for
de allerfleste arter af minoriteter og for minoriteters stilling i helheden, så skulle det
være sociologerne. Det er en af de virkelig store landvindinger, sociologien har givet
samfundsvidenskaberne og humaniora: Dette, at der i forholdet mellem majoriteten
og minoriteter i et samfund viser sig en række ganske ensartede træk, uden hensyn til
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de kriterier efter hvilke minoriteterne udskiller sig. Hvadenten minoriteterne er af
grænsede af religiøse grunde - protestanter i et katholsk land og katholiker i et
protestantisk land, jøder i et kristent land og kristne i et islamisk land - eller de er
afgrænset af nationalitet eller race, så er en lang række træk ensartede fra tilfælde til
tilfælde. Majoritetens syn på og reaktioner over for en eller anden minoritet udviser
en serie af stereotype gentagelser, og det samme gør minoriteternes egne reaktioner.
Fænomener som religiøse minoriteter kan derfor i mange henseender anskues inden
for større sociologiske rammer.

Religionshistorie og religionssociologi

Det hidtil fremførte har skullet give et indtryk af, hvad der er gjort for at erobre
ingenmandslandet fra sociologisk side, men det har kun været antydninger, kun
eksempler. Der er foretaget mange værdifulde undersøgelser, men endnu flere lider
af visse mangler, hvis man ser på dem med religionshistorikernes forudsætninger. På
en måde er manglerne ganske besynderlige. Sociologer, som verden rundt bliver ud
dannet på universiteter og andre læreanstalter, får indbanket, at når de skal beskæftige
sig med for eksempel arbejdspladsernes forhold, så kan det ikke nytte noget, at de
går ud blot med deres teoretiske sociologiske kundskaber, de må desuden grundigt
sætte sig ind i arbejdspladsernes egne faktiske forhold, de må vide noget om arbejds
retten, de må vide noget om fagforeninger osv. osv., inden de overhovedet kan tænke
på at foretage meningsfyldte undersøgelser. Men i store dele af den type religions
sociologiske undersøgelser, der her forud er hentydet til, lyser det ud, at deres for
fattere ikke har anelse om faget religionshistorie, og at de heller ikke har gjort sig
ulejlighed med at prøve at sætte sig ind i det. De tilhørende litteraturlister under
streger indtrykket ved manglen på henvisninger til egentlige religionshistorikeres ar
bejder, eller når det går højt ved henvisningen til en enkelt, ofte flere generationer
gammel populariserende bog. Helt almindeligt er det at møde naive forestillinger, som
i faget selv er forladt allerede i forrige århundrede.
Tildels i sammenhæng hermed står den omstændighed, at for en religionshistoriker
er religion ikke kun kristendom og kristne sekter. Det er indlysende, at disse emner
har stor praktisk interesse for de mennesker, der lever i den kristent dominerede ver
den, men religionshistorikerens fagområde spænder langt videre, det omfatter i
princippet alle religioner. Selvfølgelig kan den enkelte religionshistoriker ikke nå at

10

sætte sig rimeligt ind i ret mange af dem, men som fag omfatter religionshistorien
alle religioner, både samtlige nu eksisterende og samtlige tidligere eksisterende, for så
vidt der overhovedet findes materiale til at undersøge dem. Og til religionshistorike
rens faglige viden hører blandt andet, at man ikke ud fra en ganske speciel religions
form, der - som kristendommen i vore dages Nordeuropa og Nordamerika - hører
hjemme i en helt specifikt udviklet teknisk-økonomisk civilisation, kan drage ret
mange slutninger om religion i almindelighed. Religionshistorikerens væsentligste ind
vending mod mange sociologiske undersøgelser af religion, betragtet som generelt
fænomen, er, at de er for snæversynede.
Bemærkelsesværdigt er det, at religionshistorien, som jo er det fag der står på den
anden side af vort omtalte ingenmandsland, altid samtidig også har kunnet være
religionssociologi. Der har gang på gang i forskningshistoriens løb været store skik
kelser, som har behandlet religionshistoriske spørgsmål, geografisk afgrænsede om
råder eller historisk afgrænsede områder, på en sådan måde, at alle sociologiske
aspekter er med, de har medinddraget alle de sider af religionen der vender ud mod
samfundet iøvrigt, ud mod kulturen som en helhed. Adskillige af de historisk betyd
ningsfulde religioner er behandlet sådan, sociologisk med hensyntagen til placeringen
i samfundet som helhed, med hensyntagen til den historiske betydning uden for den
rent religiøse sfære, og med hensyntagen til religionens indgriben over for andre sider
af kulturlivet.
Der var derfor ingen grund til at kalde et bestemt religionshistorisk interessefelt
for religionssociologi, hvis det ikke også havde forholdt sig sådan, at man i den
religionshistoriske forskning af rent praktiske grunde meget ofte har måttet ind
skrænke sig til noget, der ikke kan siges at have med sociologi at gøre, nemlig til en
isoleret litteraturhistorisk forskning. Hvis man for eksempel ser på de internationalt
foreliggende fremstillinger af indisk religionshistorie, vil man kunne få et indtryk af
den typiske fremgangsmåde. Man tager et lag af tekster, der formodes at være det
ældste, og rekonstruerer på det grundlag religionen i en mere eller mindre fjern urtid.
Heroverfor skal intet indvendes, når det gøres med omhu af fagfolk. 500 år senere,
eller hvor meget det nu kan være, ligger en anden gruppe religiøse tekster og på basis
af dem skildrer man så den form for religion, og 200 år samt yderligere 700 år senere
kommer der en tredje og en fjerde gruppe tekster, hvis religiøse indhold ligeledes
skildres. Heroverfor skal fortsat intet indvendes, når arbejdet udføres med omhu af
fagfolk. Men indvendingerne rejser sig, når alt dette typisk forbindes med uudtalte
eller udtalte forestillinger om, at indisk religion således „udviklede sig“ fra det første
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stadium til det andet, til det tredje, og til det fjerde, i ophøjet litterær isolation og uden
behandling af det øvrige historiske forløb.
Når der er grund til at understrege, at religionshistorien bør anskues på en lidt
anden måde end som ren litteraturhistorie, og når man kan understrege det ved at
bruge betegnelsen religionssociologi om denne anden måde, er det fordi der i den
nuværende forskningshistoriske periode foreligger et uopfyldt behov for at få religiøse
teksters historie sat ind i en større samfundsmæssig sammenhæng med undersøgelse
af, hvilke øvrige historiske faktorer der befordrede den ene religions fremgang og den
anden religions tilbagegang i visse perioder. Det kan jo rent ud konstateres, at religio
nerne og deres indbyrdes styrkeforhold i en befolkning ikke ligger og svæver så ganske
tilfældigt alene oppe i det åndelige plan, men har en nøje sammenhæng med sam
fundsudviklingen iøvrigt, dels med den økonomiske og almindelige politiske udvik
ling, dels og især også med magtforhold, erobringer, magtforskydninger af forskellig
art, og for at understrege, at dette skal med ind i billedet, kan det være hensigts
mæssigt at bruge betegnelsen religionssociologi specielt om denne side af den almin
delige religionshistorie.
Dertil kommer, at den teknik og de metoder, som den almindelige sociologi har
udviklet og i et vist omfang har anvendt på vor tids dominerende religionssamfund i
den vestlige verden, kan anvendes tilsvarende over for de øvrige religioner, hvilket
kun i yderst ringe omfang er gjort. Det betyder ikke, at tavlen ville være helt blank,
hvis man skulle til at skrive titler op, men der er endnu umådelig meget mere at gøre.

Templers økonomiske position i et samfund

I det følgende skal skitseres nogle eksempler på opgaver, der vil falde ind under
religionssociologiens arbejdsområde.
Man kunne i langt større omfang, end det allerede er sket, først og fremmest
undersøge forskellige religioners økonomiske betydning, deres økonomiske position
i det pågældende samfund. Der findes for oldtidens vedkommende nogle undersøgelser
over sumeriske og babylonske templers økonomiske funktion, der foreligger lignende
detailundersøgelser med hensyn til Ægypten, og enkelte indiske templer er ligeledes
behandlet, men der kunne gøres meget mere. Det er vigtigt at få hele den kultur
historiske betydning med ind i synsfeltet, for templer har sædvanligvis ikke blot været
steder, hvor der udøvedes religiøse handlinger i strikt kultisk forstand, men også steder
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hvor der holdtes markeder, hvor man mødtes langvejs fra for at handle, hvor en vis
del af produktionen indsamledes i form af afgifter, og hvor store dele af produktionen
måske uddeltes igen. Forskelligt fra sted til sted og fra periode til periode har temp
lerne været enorme storforetagender i væsentlige lange afsnit af oldtidens historie, og
visse steder på jorden er de det fortsat. Det vidtberømte Jagannath-tempel i Puri, på
Indiens østkyst i delstaten Orissa, har køkkener, som daglig forsyner over 10.000
mennesker og i den store fests tid er i stand til daglig at bespise mere end 100.000
pilgrimme - mere end hundrede tusind.
Mange steder foreligger der ubenyttet materiale, som kan give oplysninger om
templernes indtægtskilder. Der kan være tale om, at de driver landbrug, og da igen
enten direkte ved hjælp af egne folk eller indirekte ved bortforpagtning mod afgifter.
Der kan være tale om, at de i større stil driver forretninger, herunder udlånsvirksom
hed, og de kan, når der holdes marked, have indtægter ved udlejning af stadepladser.
De kan opkræve, eller blot tydeligt forvente, bestemte afgifter for bestemte tjenester,
eller de kan klare sig med uregelmæssigt faldende store og små donationer. Templernes
udgifter kan opvise lignende variationer i fordelingen på de enkelte, mulige poster.
Mere eller mindre, lige indtil alting eller ingenting, kan medgå til præsternes under
hold, til vedligeholdelse af templet, til dets udsmykning, til udførelsen af ritualerne og
til prunk for ceremonierne, til investeringer uden for templet, til bespisning af delta
gerne i tempelfesterne, til begunstigelser for venligtsindede politiske støtter, og til
barmhjertige almisser. Der er endvidere forskelle at bemærke med hensyn til templer
nes økonomiske administration, idet beslutningerne og ansvaret nogle steder ligger hos
medlemmer af templets eget præsteskab, andre steder hos højere religiøse organer, og
atter andre steder hos myndigheder i yderverdenen, eller hos et organ der kun i denne
henseende er knyttet til templet.
Endelig er der spørgsmålet om templets plads i det samlede økonomiske system.
Tempeløkonomien kan følge de almindelige opgange og nedgange i pågældende sam
fund, men den kan i andre tilfælde vise sig uafhængig heraf, og efter omstændig
hederne kan den endda bevæge sig modsat, med hertil svarende indgribende konse
kvenser for templernes position. De sidstnævnte muligheder forekommer, fordi temp
lerne i økonomisk henseende oftest udfylder andre opgaver end det øvrige system.
Mens templer nogle steder, med bortseen fra deres øvrige virksomhed, kan have
fungeret som økonomiske parasiter, kan andre templer - under hensyntagen til tiden,
stedet, og den pågældende religion - have været økonomisk nyttige i forhold til om
kostningerne, og de kan i nogle tilfælde ganske klart have repræsenteret positive
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økonomiske kræfter med indflydelse som en dominerende faktor i et samfunds
udvikling.

Klostres kulturhistoriske betydning

De samme spørgsmål kan stilles med hensyn til klostrenes økonomiske funktioner i de
samfund, hvor sådanne institutioner findes. Derudover rejser der sig spørgsmål om
klostrenes almenkulturelle betydning. Både i Europa og i Asien har der i fortid og
nutid været folk, som ved given lejlighed „har jaget de dovne munke ud af klostrene“,
sommetider for at sætte dem på tvangsarbejde. Men ligesom det kristne klostervæsen
under dets udbredelse i middelalderen øvede indflydelse på mange sider af kulturen,
har andre religioners klostre gjort det i deres del af verden. Således har de buddhistiske
klostre ganske åbenlyst været vigtige kulturcentre i store dele af Asien, hvor fristende
materiale foreligger, men kun spredt bearbejdet. Det vil formentlig være muligt i
grove træk at kortlægge, hvilke kulturelementer der er blevet udbredt ad denne vej,
måske endda med omtrentlige tidsangivelser. Men adskilligt flere religioner end
kristendommen og buddhismen kender klostre, og af særlig interesse kan det være at
få kastet bedre lys over deres medvirken til udbredelse af ny teknik, for eksempel
inden for agerbrug eller havebrug.
Klostre i forskellige religioner har - hvilket er kendt, men ofte glemt - været under
visningscentre af uvurderlig betydning, de kan have varetaget den helt elementære
undervisning, også i praktiske fag, de kan som eneste institution have stået som
viderebringere af læsefærdighed, de vil gennem lange perioder af historien have vare
taget al højere uddannelse i den givne kultur, og det vil være dem, der har bevaret
landets litteratur i afskrift efter afskrift. Men klostre er ikke ens. Rekrutteringen kan
eventuelt foregå udelukkende ved tilvandring udefra, hvilket da vil aktualisere spørgs
målet om udbredelsen af andre kulturtræk end de rent religiøse. Og rekruttering kan
foregå ved inddragelse af den lokale befolkning, som lægbrødre, som novicer i en
prøvetid, som munke og nonner. Formerne for og graden af kontakt mellem klostrets
faste beboere og den almindelige befolkning er andre punkter af central interesse,
fordi de vil indvirke på alt det øvrige. Der kan være næsten helt fri adgang i dag
timerne, klostret kan have kvarterer til overnatning for vejfarende, det kan være åbent
for alle ved visse fester, eller det kan være totalt afspærret for fremmede. Særlig i
Burmas og Thailands buddhistiske klostre forekommer det, at troende indtræder for
en tid og efter periodens udløb påny vender tilbage til deres verdslige gerning.
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Pilgrimme som kulturspredere

Pilgrimsrejser, valfarter til hellige steder, skal nævnes. For det kristne Europa eksiste
rer en stor litteratur om emnet, både spredt i utallige tidsskrifter og i samlede frem
stillinger. På flere af vore dages mest besøgte valfartssteder udgives månedsblade
eller ugeblade, hvorigennem man kan holde sig underrettet om de seneste mirakler og
den nyeste statistik. For islam har man adskillige arbejder om emnet, selvfølgelig ikke
mindst om valfarten til Mekka, hvorfra der i en årrække også har været publiceret en
udførlig statistik, herunder opgørelser fra sundhedsmyndighederne. Om indiske val
fartssteder foreligger enkelte oversigter, foruden spredte artikler og omtale i andre
sammenhæng. Dybere gående sociologiske undersøgelser er sjældne, skønt ikke så
lidt kunne nås blot ved udnyttelse af allerede foreliggende materiale. I historisk per
spektiv kan man igen her rejse spørgsmålet om gensidige kulturpåvirkninger og under
søge, i hvilket omfang pilgrimme har medbragt bestemte kulturelementer på deres
rejser ud og hjem. I Europa er de gamle pilgrimsvejes betydning ret godt klarlagt,
blandt andet i kunsthistorisk henseende, men uden for Europa er emnet næsten uop
dyrket. Pilgrimme som sygdomsspredere udgør et mere fatalt aspekt af samme emne,
men denne side af sagen har været i gode hænder hos medicinhistoriske forskere,
samtidig med at man visse steder har iværksat kraftige sikkerhedsregler, især i for
bindelse med valfarten til Mekka, hvor der i nyere tid er indført sundhedskontrol og
meget strikte karantænebestemmelser.

Præsteskabers sociologi

Om præsteskaber, betragtet som sociale organisationer, findes både ældre og nyere
samlede behandlinger. Endvidere foreligger der meget grundige publikationer om
præsteskaber i nogle af oldtidens kulturlande, flest begribeligvis om dem der har
interesse for den gammeltestamentlige forskning, men ellers især om nogle af præste
skaberne i Ægypten og punktvis i den Nære Orient. Materialet fra oldtidens Hellas
og Rom må siges at være fuldt gennemarbejdet, såvel fra et almindeligt historisk som
fra et religionshistorisk synspunkt, men fra et sociologisk synspunkt er det stadig
næppe fuldt udnyttet. Alle andre steder uden for kristendommens domæne mangler,
tror jeg, en samling og systematisering af det forhåndenværende stof til brug for nær
mere religionssociologiske undersøgelser. Det er faglig set betydningsfuldt at vide
præcis besked om reglerne for tilgang til et præsteskab, der ønskes undersøgt. Præste
dømmet kan være arveligt, og de nøjagtige arveregler kan da også være oplysende.
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Eller præsterne kan vælges, hvorved det er helt afgørende for forståelsen at vide, både
hvem der har myndighed til at udpege præsterne, og mellem hvem de kan udpeges,
blandt andet fordi de ofte netop kun kan udpeges inden for en bestemt slægt. I andre
tilfælde kan det være muligt på eget initiativ at søge virke som præst eller præstinde,
og det vil da være nødvendigt at vide, hvilke kvalifikationer der kræves, og i det hele
taget hvilke kriterier der lægges til grund for en afgørelse. Findes der flere slags
præsteskaber inden for samme religion eller ved samme tempel, er det nødvendigt at
kende såvel det enkelte præsteskabs specielle funktioner som organiseringen af de
indbyrdes forhold. Til udfyldning af billedet er det desuden nødvendigt at kende den
ejendomsretlige tilstand ved det tempel eller de andre mulige helligsteder, hvortil
præsteskaberne er knyttet, idet der hyppigt er en nær forbindelse mellem ejendomsret
og valgrettigheder. Når man kan gå så vidt at betegne alt dette som faglig set betyd
ningsfuldt - altså som noget, der når længere end til den almindelige og i sig selv
store sociologiske interesse - skyldes det, at akkurat dette i reglen kan bidrage til at
kaste lys over væsentlige religionshistoriske problemer, som ellers kunne være vanske
lige at løse tilfredsstillende. Man vil efter omstændighederne kunne finde frem til det
centrale, det allerhelligste ritual, som ellers for det blotte øje meget let kan være
druknet i talløse hjælperitualer og pompøse ceremonier, der i tidernes løb er opsamlet
omkring det, ligesom en hel flok af tilløbende guder og helgener kan fylde et gammelt
tempels altre, nicher, tilbygninger og udenværker.

Sekter og menigheder i socialpsykologisk lys

Ganske som man har behandlet sekter og retninger inden for kristendommen, kan
man interessere sig for sekter og retninger i andre religioner, formentlig med størst
udbytte inden for islam og inden for hinduismen. I gængse håndbøger, eller endda i
større fremstillinger, får man sjældent meget andet at vide end noget om den dogma
tiske uenighed, der skiller parterne, dette tilmed uden garanti for, at dogmatikken har
været den væsentligste eller bare så meget som en af de oprindelige grunde til adskil
lelsen. Sædvanligvis vil der kunne konstateres forskelle på mange punkter, heriblandt
forskelle med hensyn til enkeltheder, som udenforstående vil være tilbøjelige til at
betragte som bagatelagtige og ligegyldige, mens de involverede selv tværtimod anser
dem for særdeles vigtige. Det kan gælde dragt, frisure, skægform, smykker, våben,
spisevaner, hilseform, foruden selvfølgelig forskelle i ritual, i bønneformularer, i
moralcodex, i ceremonier og fester. Som man kunne vente det, er der også i disse
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ikke-europæiske religioner korrelationer at finde mellem på den ene side religion eller
sekt og på den anden side ethnisk tilhørsforhold, erhverv, økonomisk stilling og social
status. Det er dog kun undersøgt pletvis, og der tiltrænges fyldige undersøgelser af,
hvorvidt og hvor konsekvent de forskellige religioner og sekter i deres missionering
henvender sig til bestemte grupper eller bestemte sociale lag.
Undersøgelser af foreteelser som sekter og missionering kan lede lige over i det
forskningsområde, der vel hellere bør kaldes socialpsykologisk end sociologisk, og
hvor man råder over en veludviklet teknik til iagttagelse og kortlægning af små
grupper, på kryds og tværs og fra alle tænkelige indfaldsvinkler. Metoderne er blevet
flittigt benyttet på diverse menigheder i den moderne vestlige civilisation, og i det
hele taget er meget af den litteratur, der kommer fra den sociologiske side af ingen
mandslandet, snarest af socialpsykologisk karakter, men fagbetegnelserne er flydende,
og vi skal ikke opholde os ved det. Afgørende er, at hele apparatet uden videre kan
bringes til anvendelse på sekter i andre religioner, på samme måde som det er blevet
benyttet på sekter i kristendommen. Med hensyn til en missionerings socialpsykologi
ske aspekter kan et rigt udbytte høstes ved benyttelse af de talrige gedigne arbejder,
der findes om propaganda i almindelighed. Og med hensyn til de socialpsykologiske
aspekter af fænomenet omvendelser - fra en religion til en anden, eller fra en religions
hovedretning til en sekt - kan en omvendelse betragtes som et simpelt særtilfælde af
det mere omfattende fænomen, der generelt behandles under betegnelsen attitude
ændringer. I attitude-forskningen er man ganske vist efter forfatterens vurdering på
mindre sikker grund, men faglitteraturen er næsten uudtømmelig, og meget er særdeles
anvendeligt. Ved undersøgelser af sekter og religiøse bevægelser i større almindelighed
er et kendskab til massepsykologiske fænomener endvidere et uomgængeligt krav. I
socialpsykologien er indsamlet et velanvendeligt erfaringsmateriale vedrørende masse
psykologi, eller kollektiv adfærd som emnet også kaldes. Det skal tilføjes, at erfarin
gerne om massepsykologi er af en sådan karakter, at de på kristen religions område
hidtil hovedsagelig er benyttet over for extreme bevægelser i periferien, og kun over
for bevægelser, som den pågældende forsker øjensynlig ikke har sympati for.

„Grundforskning” og „grundvidenskab”

Fællestitlen for nærværende serie af småskrifter og de bagved liggende offentlige
foredrag i Videnskabernes Selskab er „Grundvidenskaben i dag“. I det første foredrag
og i seriens 1. hæfte har professor, dr. Mogens Pihl citeret den officielle definition af
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begrebet grundvidenskab, således som den er udformet med henblik på internationale

sammenligninger af forskningsstatistik og til brug for den økonomiske administration
af forskningen. Ifølge dette er grundforskning en virksomhed af original karakter med

henblik på at erhverve ny viden og indsigt uden primært sigte på bestemte praktiske
mål eller anvendelser. Anvendt forskning defineres tilsvarende som en virksomhed af

original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt, først og fremmest

med sigte på bestemte praktiske mål eller anvendelser. Og som et betydningsfuldt træk
ved grundforskningen fremhæves det, at denne forskning i sin opsporing af mere eller

mindre skjulte sammenhæng og sin frigjorthed fra på forhånd opstillede mål og prak
tiske anvendelser kan være en meget afgørende faktor i vore bestræbelser på at vinde
større og større fordomsfrihed, idet den på betydningsfuld måde kan bidrage til at

ændre vort tankesæt.

Af de foregående sider skulle det være fremgået, at der i henhold til disse kriterier
kan udøves både grundforskning og anvendt forskning inden for religionssociologiens
rammer. Ligesom i mange andre fag gælder det desuden, at resultater af grundforsk

ning kan vise sig at kunne nyttiggøres på måder, som forskerne i hvert fald ikke
direkte havde stilet imod. Eksempelvis kan religionssociologisk indsigt udnyttes i for

bindelse med udviklingshjælp, hvor dog desværre mange fejltagelser er begået, fordi
autoriteterne netop ikke har villet benytte den ekspertviden der fandtes. En opdeling

efter „nytte“ er næppe gennemførlig. Kvalificeret grundforskning er sædvanligvis
særdeles nyttig, ganske simpelt fordi det er hensigtsmæssigt at vide så god besked

som muligt, før man begynder at fingerere ved tingene i praksis.

Uden hensyn til en skelnen mellem „ren“ og „anvendt“ forskning vil videre kredse
i offentligheden vistnok forbinde ordet „grundvidenskab“ med et andet sæt af fore

stillinger. Dagligsprogets tankeforbindelser går snarest i en sådan retning, at visse fag
eller hele videnskabsgrene opfattes som mere grundlæggende end andre, i den forstand

at de sidstnævnte er afhængige af eller bygger på de førstnævnte. Et fag kan således
bygge på teorier, der er udviklet i et andet fag, eller det kan anvende metoder, som
er udformet på grundlag af resultater der er vundet i en anden videnskab.

Hvorledes forholder det sig i disse henseender med religionssociologien? Læserne
har forhåbentlig fået indtryk af, at man i religionssociologien, med religionshistoriske
kundskaber som forudsætning, kan bruge sociologiens metoder og teknik til at under
søge en hel del ting, som endnu ikke er blevet undersøgt. Kan det siges at være

„grundvidenskab“?
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Religionssociologiens hjælpevidenskaber

Ydermere skal religionssociologien bruge adskillige andre discipliner som uundværlige
hjælpefag. Man har brug for filologien og for regulær træning i solid filologisk metode.

Det er ugørligt at beskæftige sig seriøst med en fremmed åndskultur uden at kunne
læse dens overleverede tekster, eller, som et minimumskrav, uden med sikkerhed at
kunne kontrollere foreliggende oversættelser. Ikke så få andre fag vil til husbehov
kunne klare sig med litteratur i oversættelse, og gør det, men det forudsætter i al fald

at oversætteren er fuldt fortrolig med fagets terminologi, på begge sprog, og helst også
begriber lidt af fagets indhold. Det kan dog være svært nok allerede med terminolo
gien, selv i de veletablerede fag, hvis en ellers udmærket sprogkyndig oversætter er

blank på det pågældende område. En af de store internationale kongresser i Køben

havn lod for en del år siden udsende en officiel pressemeddelelse, hvori det engelske
udtryk for „frigjort atomenergi“ blev gengivet med: „løssluppen atommagt“.

Vi kan alle begå fejl, og det er da heller ikke fejlene i og for sig, der skal beskæftige

os her. Men jo længere man kommer bort fra sit eget sædvanlige kundskabsområde,

des sværere bliver det at gennemskue saglige fejl i en tilsyneladende tilforladelig over
sættelse. Det er aldrig godt at oversætte det tyske „Fleisch“ med „flæsk“, men endnu

mere uheldigt bliver det, hvis det indgår i en omtale af almindelig middagsmad hos

muslimer i Sydøstasien. Og dog vil sandsynligvis langt færre mennesker studse over
en sådan oplysning, end over meddelelser om løsslupne atommagter. Nogle vil selv

følgelig vide, at muslimer i almindelighed ikke spiser svinekød, og hvis man desuden
ved, eller kan mistænke, at der foreligger en oversættelse fra tysk, vil man uden videre

tænke, at det gør muslimerne i Sydøstasien nok heller ikke. De spiser bare „kød“, i
modsætning til f. eks. vegetariske buddhister eller hinduer.

En læser uden forudgående kendskab til de islamiske spiseregler (og uden særlig
vagtsomhed over for oversættelser fra tysk) vil ikke bemærke oversætterfejlen. Alene

dette har eksemplet skullet illustrere. De virkelig alvorlige problemer er langt mere

omfattende. Vi må alle indpasse nye oplysninger i den forestillingsverden og det
begrebsapparat, vi i forvejen råder over. Europæere råder over et stort, samlet sæt af
forestillinger, der for os er så ubestrideligt fundamentale, at vi uden nærmere omtanke
betragter dem som næsten naturgivne og i hvert fald almenmenneskelige. Ikke des

mindre er adskillige af dem rent kulturbestemte, og det kaldes „ethnocentrisme“, hvis

man alligevel forudsætter dem gyldige for den samlede menneskehed, uden hensyn til
hvilken fremmed kultur man beskæftiger sig med. For religionsvidenskaben har det
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især betydning, at jo mindre materielle, jo mindre håndgribelige anliggender, der er
på tale, des vanskeligere er det at frigøre sig for sine egne, kulturhistorisk bestemte
tankevaner. De særlige vanskeligheder for religionshistorikere skyldes, at den frem
mede forestillingsverden kan være så fundamentalt forskellig fra den moderne euro

pæiske, at fagligt usagkyndige oversættere næsten ikke kan undgå at havne i ethnocentriske mistolkninger.

Videre skal man have kendskab til, hvad etnograferne bygger deres teorier på, og

hvad forudsætningerne er for de resultater der synes at kunne benyttes som materiale,
når religionssociologer ikke selv har været i stand til at samle det. Det har således

betydning at vide, hvilke kriterier de forskellige etnografiske skoler til forskellig tid
har benyttet som basis for deres formodninger om eventuelle før-historiske kultur

forbindelser. Og det har betydning at kende hele baggrunden, hvis to etnografer, som

næsten samtidig har arbejdet hos samme exotiske folkegruppe, alligevel publicerer
stik modsatte oplysninger om de religiøse forhold.

Man skal ligeledes have temmelig godt kendskab til historieforskningens elementære
teknik og de historiske metodeproblemer, ikke blot af indlysende grunde til umiddelbar
brug, men i lige så høj grad fordi der i den henseende sommetider kan vise sig svag
heder hos filologer og etnografer, som man ellers kunne forlade sig på. Og man kan

næsten allevegne med stor fordel inddrage arkæologisk kildemateriale, hvorfor man
må have kendskab til blandt andet så væsentlige led som argumenterne for arkæolo

gernes dateringer. I forbigående bemærket er det for en del af den traditionelle
religionshistoriske forskning - den rent litteraturhistoriske - en af de mest iøjne
faldende mangler, at den giver afkald på udnyttelse af et ofte rigt arkæologisk mate

riale, der er højst givtigt allerede til rent religionshistoriske formål, ikke nødvendigvis

med sideblik til sociologien.

Man skal kort og godt bruge de nabofag og hjælpediscipliner, man overhovedet har
inden for sin rækkevidde. Naturligvis ikke således, at man er lige så meget ekspert

som eksperterne i de pågældende nabofag, men sådan at man i hovedtræk ved hvad
deres resultater bygger på, og sådan at man kan tale med dem, forstå deres argumen
tation, og forstå at spørge dem, hvis man har noget at spørge om.

Den udførlige omtale af al denne afhængighed af i forvejen eksisterende, velkendte

og veletablerede fag vil utvivlsomt hos mange give indtryk af, at religionssociologien
netop ikke er „en grundvidenskab“ i populær forstand.

Det er dog de færreste videnskaber, der kan sige sig fri for en tilsvarende afhængig

hed, og det er et spørgsmål, om en sådan afhængighed af hjælp fra andre fag ikke er
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af mindre betydning for et fags status, end de muligheder det rummer for indsats med
vidtrækkende videnskabelige konsekvenser. Er det ikke den situation, at udviklingen
inden for et fag har haft, nu har, eller må tænkes at få stor indflydelse på og kan bane
vej for ny forståelse inden for andre fag, der i virkeligheden kendetegner faget som
en grundvidenskab? Vi må altså spørge, om det for religionssociologien gælder, at dens
resultater på afgørende måde kan gribe ind i andre videnskabsgrenes hævdvundne
opfattelser, hypoteser og teorier, navnlig således at synsfeltet udvides, disparate dele
sammenfattes under et fælles synspunkt, eller komplette særfaglige hypoteser fra hver
sine fag afløses af en mere omfattende betragtning.
Til støtte for den opfattelse, at religionssociologien i denne forstand er en grund
videnskab inden for humaniora kan to sæt af begrundelser fremføres.

Betydningen for hjælpevidenskaberne

Det ene sæt vedrører det ret umiddelbare forhold til hjælpediscipliner og egentlige
nabofag. Situationens reelle karakter forbises ofte. Pointen er den, at forholdet er
tosidet. Udnyttelsen af materiale og erfaringer kan gå begge veje. Mellem nabofag
på andre forskningsfelter sker det jævnligt, og for religionshistorien er det forlængst
sket i et vist omfang. Sprogvidenskabsmænd har i tidens løb været tilskyndet til at
revidere deres sprogteori, efterhånden som de kom i berøring med fjernere og fjernere
liggende sprog, ikke just geografisk fjerne men med hensyn til sprogstruktur, og
religionshistorikere har i den sammenhæng været med til at påvirke sprogvidenskaben,
fordi religionshistorikere mest tvungent af alle er nødt til at sætte sig ind i overordent
lig fremmedartede sprog, hvis de vil beskæftige sig med tilsvarende fremmedartede
kulturer. Andre nabofag har ligeledes været modtagere, men kun et særlig slående
eksempel skal nævnes: Et enestående fyldigt religionshistorisk materiale, indsamlet
blandt Australiens indfødte kort før sidste århundredskifte, blev af Émile Durkheim
kun godt en halv snes år senere udnyttet i et af sociologiens klassiske værker, som på
sin side igen har udøvet stærke og langtrækkende indflydelser både på sociologien i
almindelighed og på den engelske socialanthropologiske, eller funktionalistiske, skole
i særdeleshed. Hvorved man rigtignok efterhånden kom uforsvarligt langt væk fra de
religionshistoriske kilder, men sådan kan det jo gå.
Mulighederne for gensidighed mellem religionsfaget og sociologien eksisterer fortsat.
Traditionel sociologisk teknik må sommetider ændres og tillempes, når den skal
anvendes uden for den vestlige civilisation, som den er opfundet til, og i nogle tilfælde
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kan ændringerne i det mindste tænkes at ville være forbedringer også ved benyttelse
i vor egen del af verdenen. Mere væsentligt er det, at de veludviklede sociologiske,
eller socialpsykologiske, metoder desværre er forbundet med et filterværk af indbyrdes
uforligelige såkaldte teorier, der knap nok kan forenes delvis eller så meget at der
kan dannes skoler på dem. De forekommende skoledannelser bygger hovedsagelig på
en, ofte velbegrundet, forkærlighed for visse udvalgte metoder, men ellers kan skoler
nes kendetegn være begrænset til en slagordsagtig anvendelse af bestemte termer.
Konfrontationen med et materiale af langt mindre stereotyp karakter, end det tilvante
europæiske og nordamerikanske, vil sandsynligvis kunne rydde op i den forvirrede
mængde af småhypoteser, der har haft en ulykkelig tendens til at glide ind i håndbøger
og lærebøger som fastslåede kendsgerninger. Det skal medgives, at de sidste to menne
skealdres sociologer bevidst har vendt en ældre tids sociologi ryggen, fordi den med
rette blev betragtet som for lidt empirisk og for meget spekulativ, men i mellemtiden
har etnologien og religionssociologien tilvejebragt et så stærkt udvidet materiale og
har forfinet egne metoder så meget, at man i sociologien godt kan tage fat på en frisk
med et mere omfattende sigte. Noget lignende kunne siges om de specialiserede sam
fundsvidenskaber, hvis man i dem ønsker at opstille teorier af generel historisk og
kulturmæssig spændvidde. Tilsvarende er det sandsynligt, at de øvrige kulturviden
skaber kunne få nogle af deres forholdsvis fastlåste ideer revideret, hvis og når man
for alvor drager meget fremmedartede kulturer ind i sin synskreds.

Erhvervsniveau og religionsform

Det andet sæt begrundelser for at bruge betegnelsen grundvidenskab om religions
sociologien, kræver en lidt mere omstændelig redegørelse for resultater, som har mulig
gjort et stort, sammenfattende helhedssyn på samfunds- og kulturforhold langt hen
over de historiske og globale forskningsvidder. I forrige århundrede forestillede nogle
af samfundsforskningens foregangsmænd sig sociologien som den højeste videnskab,
der skulle kunne give en overbygning over alle de øvrige grene fra matematik over
fysik og kemi til biologi. Slige illusionsfyldte ambitioner har religionssociologer mig
bekendt ikke, end ikke med en begrænsning til de humanistiske fag, man nøjes med af
saglige grunde at håbe, at resultaternes betydning efterhånden vil blive indset i de
fastere konsoliderede nabofag og efter behov blive brugt, hvor de kan bidrage til
problemers afklaring. Resultaterne er der.
Det er heller ikke uforståeligt, at man netop i religionsvidenskaben kan være så
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heldig at nå resultater af generel betydning, men resultater der ikke let ville kunne
nås i andre fag med deres traditionelle interesseområder. Hvis man ud fra en alminde
lig videbegærlighed for eksempel ønsker at skaffe sig viden om emnet samfundsstruk
tur, i generel forstand, er det nærliggende at gå til de primitive samfund, hvad socio
loger da også periodevis har gjort, jævnfør Durkheim og hele hans franske skole.
Foruden at det i sig selv vil være vigtigt at få alle samfundstyper med, kan man på
forhånd vente, at tingene her skulle være overkommelige, og skønt de alligevel kan
vise sig besværligt komplicerede, er de primitive samfund med deres ringe folketal og
deres snævrere afgrænsning stadig langt mere overskuelige, end vore egne samfund
med deres mange millioner mennesker, deres historisk set enestående tekniske hjælpe
midler og deres livlige samkvem med alverden. Men går man til undersøgelser af
primitive samfund, er man i samme øjeblik nødvendigvis også midt inde på religions
historiens domæne. Alle sider af samfundslivet er her så stærkt forbundet med de
foreteelser, man plejer at behandle religionshistorisk, og som ikke kan forstås uden
religionshistorikerens forudsætninger. Man må altså i rimeligt omfang studere reli
gionshistorie, hvis man med fuldt udbytte vil studere en primitiv samfundsstruktur, i
modsat fald vil man ikke blot abstrahere fra helt centrale elementer, men uvægerligt
risikere at indtolke moderne europæiske begreber på en sådan måde, at billedet bliver
falsk. Og hvad der i denne forbindelse gælder primitive samfund, gælder - omend i
aftagende grad — samfund på andre stadier i en teknisk-økonomisk udvikling, thi
religion har historien igennem haft dybt indgribende betydning for de øvrige sider af
samfunds- og kulturlivet.
Ligesom den sociale struktur i et såkaldt primitivt samfund kan være kompliceret,
kan det religiøse system være det, og er det oftest, med en rigdom af ritualer og uhyre
mangesidede myther, legender og sagn. Alligevel plejer man for kortheds skyld at tale
om primitiv religion, hvorved vi her konsekvent kun hentyder til, at det drejer sig om
religioner i samfund med en relativt simpel teknisk-økonomisk erhvervskultur. Nu
har det vist sig, at i det altovervejende antal af sådanne kulturer er religionen præget
af visse fælles træk, der gør det forsvarligt i oversigter at tale om primitiv religion i
almindelighed. Inden for denne religionsform er der så endvidere iøjnefaldende
karakteristika, der gør det forsvarligt at tale om jægerreligion i almindelighed, kvæg
avlerreligion i almindelighed, primitiv agerbrugsreligion i almindelighed. I de spredte
tilfælde, hvor de ellers almene træk hidtil ikke er konstateret, er den umiddelbare
forklaring den, at man ikke har tilstrækkeligt materiale, eller at materialet ikke er
fagligt religionshistorisk behandlet, hvorved de tidligere omtalte sproglige forståelses
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problemer kan spille ind. I andre tilfælde skyldes anormaliteten kulturpåvirkning
udefra.
Næste gruppe af religioner, der har så mange let genkendelige fælles træk, at de i
en oversigt kan omtales som en særlig religionsform, kaldes byreligioner, med hentyd
ning til at de er karakteristiske for sådanne kulturforhold, som man mest indgående
kender dem fra oldtidens bykulturer. Denne religionsform indeholder endnu i ren
skikkelse mange elementer fra primitiv religion, men det særprægede ved den er, at
primitive elementer i flere og flere henseender omtolkes så stærkt, at den nye mening,
der tillægges dem, kan gøre dem uigenkendelige, både for samtidens egne mennesker
og for ikke-fagfolk i nutiden. Som de almindeligst kendte eksempler på denne reli
gionsform kan henvises til religionen i de ældre perioder af Ægypten, Babylonien,
Hellas og Roms oldtid. Forandringerne kan blandt andet tilskrives den udvikling der
medfører, at bymennesker ikke længere lever i den samme daglige uformidlede kon
takt med naturen som menneskene i primitive samfund. Og den konstaterbare tydelige
sammenhæng mellem byreligion og et ældre lag primitiv religion, særlig agerbrugs
religion, skyldes dels en slags kulturens inerti, dels og især, at byens indbyggere trods
alt stadig på den ene eller anden måde har en vis nær forbindelse med agerbrug,
kvægavl og andre landlige sysler. Hvis der ikke er andet, er der afhængigheden.
Endelig er en tredje gruppe af religioner opstået og blevet udbredt i historiske
perioder, der har været præget af store rigsdannelser, og i sammenhæng med den
heraf følgende voldsomme forøgelse af samkvemmet mellem hidtil relativt isolerede
kulturer. Der skal blot henvises til perserrigets uoverdrivelige betydning i denne hen
seende, forud for de hellenistiske riger og det endnu senere romerske rige. Det er
begyndt med, at små forsamlinger af købmænd, håndværkere, hjælpetropper, krigs
fanger osv. ude i det fremmede har vedligeholdt deres hjemmefra medbragte religions
ritualer og hele forestillingsverden, derpå efterhånden fra de nye omgivelser har
optaget andre som deltagere, hvorpå de oprindelige lokalreligioner eller national
religioner ved fortsat missionering og under talrige krydsninger har påvirket og efter
lignet hinanden, afhængigt af hvor nært de kom i berøring. Mens de to førstnævnte
religionsformer primært har til formål at opretholde og sikre samfundets eksistens, i
videste betydning, er den skildrede proces en del af forklaringen på, at den tredje
form primært har til formål efter et givet system og i en eller anden forstand at frelse
det enkelte individ. Man kan derfor kalde denne religionsform for individualreligion,
hvilket er at foretrække for værdiladede og diskutable udtryk som højere religion eller
verdensreligion. Også i individualreligionerne findes der imidlertid mængder af ele
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menter, som er medført, nu fra begge de foregående religionsformer. Og igen gælder
det, at nogle af dem er medført ret uændret, mens andre på vanlig måde kan være
omtolket, i mange tilfælde nu altså for anden gang.

Skønt der for en nærmere dokumentation må henvises til de religionshistoriske

håndbøger, er det altså muligt at få en helhedsopfattelse af en tilsyneladende uom

tvistelig sammenhæng mellem på den ene side bestemte former for erhvervskultur,
bestemte teknisk-økonomiske og politiske tilstande, og på den anden side bestemte
religionsformer. Helt bortset fra, at det er religionssociologiske iagttagelser der ligger

til grund, er sammenhængen mellem den øvrige, forholdsvis håndgribelige del af en

kultur og just religionsformen værd at fremhæve af to grunde. Den ene er, at religion
sædvanligvis betragtes som et af de mest „åndelige“ fænomener i en kultur. Den anden

er, at samtlige væsentlige sider af den ikke-materielle kultur oprindelig har været nøje

forbundet med religion. Dans, drama, digtning, billedkunst, al tidlig naturvidenskab,
er omend ikke udelukkende så i alle sine betydningsfuldeste udformninger vokset op

som led i religion. Endog bratte skel i kulturlivets udvikling på et af de nævnte områ
der - skel, der nu bliver betragtet som fremskridt - viser sig i tilfælde efter tilfælde at

stå i forbindelse med tilsvarende forandringer på religionens område.

Kulturer set som helheder
Til disse vigtige kapitler af historien hører det begribeligvis, at de samme ikkematerielle kulturudfoldelser, en efter en, skridt for skridt, har løsrevet sig fra en til

knytning til religion, således at større og større dele af det ikke-materielle kulturliv i
løbet af det sidste par tusind år modsat hovedsagelig har udfoldet sig i den verdslige

sfære. Der er forekommet svingninger i hastigheden, men i nyere tid er det gået rask.
Spørgsmålet om en lidt mere eller lidt mindre hyppig kirkegang i visse lande er
bagatelagtig i sammenligning med, hvad der allerede i forvejen er hændt. Set i et
større kulturhistorisk perspektiv har den foran omtalte sækularisering været en lang

varig proces af formidable dimensioner. Men der er ingen sikkerhed — henholdsvis
risiko - for, at tendensen vil holde sig uden afbrydelser. Shahen af Iran kan møde så

megen modstand for sine reformer, at han selv eller hans efterfølger må give efter for
de kampivrige konservative muslimer, som ønsker de gamle islamiske normer gen

indført. Lande i Europa kan igen en gang blive underlagt islamisk herredømme fra
Nordafrika, ved hjælp af terrorisme eller på anden måde. Det ene eller det andet
europæiske land kan få et diktatur, der ikke - som nazisternes - halvhjertet bekender
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sig til gamle germanske guder, men helhjertet til den form for kristendom, der mindes
for sin inkvisition og sine heksebål. Det er næppe sandsynligt, at dette altsammen vil
hænde, men der kan ske så meget, i mere afdæmpet form. Tendensen til overflytning

af kulturelementer fra den religiøse til den verdslige sfære har ikke været ubrudt. Det
meste er hidtil gået i bølger, og det vil kunne ske igen. Tydeligst ses det i dag i den

islamiske verden.

Den påviselige sammenhæng mellem håndgribelige, materielle sider af en kultur og

de sider af samme kultur, der traditionelt opfattes som mere uhåndgribeligt åndelige,
burde være mindre kontroversiel, end mange synes at mene. Men bemærk, at vi ikke
har talt om „årsager“, kun om empirisk konstaterede sammenhæng. Når man i primi

tive kulturer har den faste overbevisning, at man ved bestemte forholdsregler og
bestemte ritualer kan øve indflydelse på omverdenen, er der intet mærkværdigt i, at
religionen i en jægerkultur fremfor alt har til formål at få jagtdyrene til at formere
sig og til villigt at lade sig jage, så lidt som der er noget mærkværdigt i, at ritualerne

hos Nordamerikas jægerfolk har taget sigte på bison og bæver, men hos Australiens

indfødte på kænguru, emu, kålorme og andet godt. Eller i, at en kvægavlerkulturs

religion i eminent grad er viet interessen for kvæget. Omvendt er det ikke synderlig
mærkeligt, at et jæger- og samlerfolk, der ikke kender korn, heller ikke har nogen
korngudinder, mens man kan opregne dem i hobetal fra agerbrugs- og byreligioner.

At gamle kulturelementer føres med fra generation til generation gennem umådelig
lange tidsrum, er også forståeligt, når man betænker vilkårene for kulturens overleve

ring fra slægtled til slægtled i små samfund uden mulighed for at gøre omvæltende nye
erfaringer. Tilsvarende er det forståeligt, at der derimod kan blive sat skub i tingene

for eksempel gennem folkeforskydninger som medfører et møde mellem uens kulturer,
hvilket gang på gang er sket når nomadefolk og agerbrugere er mødtes, for ikke at tale
om forhistoriens og historiens større erobringstogter.

Allerbedst forståeligt bliver det altsammen, når man indser, at inden for et vist

tidsrum med stabilitet er enhver kultur en helhed. Den er i sig selv og på forhånd givet
som en sammenhængende helhed. Det er kun os - videnskabsmænd og andre moderne

europæere -, der har vænnet os til at betragte kulturen opdelt i departementer, til selv
at dele den op i segmenter af teknik, økonomi, retsvæsen, religion, kunst, osv., der
vanemæssigt behandles som adskilte foreteelser. Vanen er så dybt forankret i vor

traditionelle forestillingsverden, at man bliver overrasket når man med møje og besvær
ad omveje har fundet korrelationer, og mange nægter at tro deres egne øjne.

Kulturen i dens helhed bæres af de enkeltindivider, som tilsammen udgør det på
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gældende samfund. Selv om vi ofte har brug for abstrakt at tale om, at en given kultur

forekommer i et samfund med den og den struktur, er det nyttigt ind imellem at huske
på, at kulturen når alt kommer til alt eksisterer i et fællesskab båret af levende men

nesker. Om end disse mennesker kan have forskellige opgaver, og om end de i visse
situationer kan have modstridende interesser, udgør de dog et fællesskab, når de over

hovedet kan betragtes som tilhørende et afgrænset samfund med en specifik kultur.
Og i hvert enkelt individ er alle kulturens segmenter repræsenteret, aktivt eller passivt.

Kulturændringer som forskningsfelt
Det kan findes hensigtsmæssigt at lægge det tekniske og økonomiske segment til grund

for en oversigt. For det første, som flere gange antydet, fordi disse segmenters mate
rielle side er ret håndgribelig. For det andet, fordi man med hensyn til disse segmen

ter har udførligt kendskab til udviklingen gennem et langt forhistorisk og historisk

forløb. Men for det tredje, fordi de ydre materielle forhold i en eller anden forstand

og på en eller anden måde ubestrideligt afstikker grænser for variationsmulighederne

inden for alle de øvrige segmenter. Ikke grænser for, hvad man frit kan fantasere sig
til ved et skrivebord i en civilisation, hvor man har kendskab til kulturer på mange trin
i mange historiske perioder, men grænser for hvad der faktisk har været muligt under

givne materielle vilkår. Ikke des mindre kan en eventuel ændring i en kulturhelhed

tage sit udgangspunkt i et hvilket som helst af vore segmenter, just fordi segmenterne
er abstraktioner, kunstige opdelinger til brug for visse formål. Og på grund af kultur

sammenhængen vil en tilstrækkelig væsentlig ændring inden for et af segmenterne

kunne få vidtrækkende virkninger på alle ledder og kanter i den samlede kultur, altså
også i et hvilket som helst af de øvrige segmenter, eller i dem alle.

Vi har nævnt, at „religion“ i vidt omfang er bestemt af „erhvervskultur“. Det skal
derfor også nævnes, at „religion“ på mange måder modsat kan gribe bestemmende ind
over for „erhvervskultur“, såvel som over for de øvrige segmenter. Islams erobringer
standsede en udbytterig vindyrkning over store territorier, religioner, der kræver
vegetarisme, kan ændre livet for hidtil kødspisende kvægavlere, fasteregler et sted i

verden kan fremme sildefiskeriet og produktionen af klipfisk i andre egne. Missionæ

rer, der forestiller sig kun at udbrede en religion, vil i større eller mindre omfang
desuden kunne udbrede adskilligt, der ikke plejer at blive opfattet som noget religiøst
betonet - deres egen kulturs klædedragt, bolignormer, spisevaner, sæbe -, og da så

ledes, at disse andre elementer hos modtagerne meget ofte bliver betragtet som særlig
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inderligt forbundne med tilhørsforhold til pågældende religion. Religioner kan ændre
hele retssystemer, og en religion, der indebærer billedforbud, kan fremkalde ødelæg

gelse af kunst i forfærdende mængde, udrydde hele erhverv og standse megen anden
kunstudøvelse.

Solid kundskab om påvirkningers forplantning imellem segmenterne er formentlig

af central betydning for en dybere indsigt i kulturhistoriske forløb. Den foran omtalte

diskussion om Weber-tesen var i sine tidlige faser sterilt indskrænket til at dreje sig om
„materielle“ eller „åndelige årsager“, hvor parterne endda tog dette ene tilfælde til

indtægt for hver sin konkurrerende historieopfattelse. Men de reelt forekommende

fænomener, af den type vi nu har rørt ved, må anses for at være af en ganske ander
ledes intrikat, og anderledes interessant, karakter. Religionssociologien kan bidrage til

at kaste bedre lys over dem. Det kan ikke forudses, om det vil være muligt at formu
lere strikte lovmæssigheder, men en systematisk bearbejdelse af et allerede forelig
gende rigt materiale, dækkende situationer verden rundt over lange tidsrum, vil i det

mindste kunne tydeliggøre visse træk i kultursammenhængens og kulturændringernes
problemkredse.
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Hans H. Ussing

OM ÅRSAGERNE
TIL ELEKTRISKE FÆNOMENER I
LEVENDE ORGANISMER
1. Indledning

Det er almindelig kendt, at elektriske fænomener forekommer i levende organis
mer. Eksempler er: de spændingsændringer i hjertet, der måles som elektrokar
diogram, og de tilsvarende fænomener i hjernen, der giver sig udslag i encephalogrammet. Begge fænomener er karakteriseret ved at være ganske overordentlig
svage, sådan at de elektriske impulser kun kan måles med meget fintmærkende
udstyr. Så har man på den anden side de elektriske udladninger, der kan frem
bringes af elektriske fisk såsom elektrisk malle, elektrisk rokke, og fremfor alt
den elektriske ål. Den elektriske ål er et over en meter langt dyr med en tykkelse
som en voksen mands arm. Den findes i sydamerikanske floder, f. eks. Amazonfloden. Den kan give elektriske stød, der er i stand til at lamme et menneske, og
som kan lamme og dræbe mindre dyr. Man kan måle, at spændingsforskellen
under det elektriske stød når op på ca. 600 volt, så det er altså ganske antagelige
elektriske udladninger, der her er tale om. For en del år siden var jeg på en
studierejse til Rio, hvor jeg arbejdede i professor Chagas’ biofysiske laboratorium.
Her havde de til brug for deres forsøg et antal elektriske ål anbragt i store bassi
ner ude på en balkon, og det var en yndet forlystelse, når der kom gæster til
laboratoriet, at demonstrere de elektriske åls enorme udladninger. Forsøget blev
gjort på den måde, at man tog en almindelig gammeldags højttaler og anbragte
de to ledninger uden forstærker direkte ned i bassinet. I reglen kunne man så
høre en ganske svag mumlelyd, der fremkom ved, at dyrene til stadighed ud
sender små elektriske stød ud i vandet; signalerne tilbagekastes af genstande i
vand, og ved hjælp af et fintmærkende modtagersystem er fisken så i stand til at
lokalisere eventuelle byttedyr eller fjender i nabolaget. Men hvis man så smider
en død frø ned i akvariet, sker der lige pludselig en ændring i signalerne; de bliver
voldsommere. Ålene vil i reglen nærme sig til byttedyret, og efterhånden som de
kommer nærmere, tiltager strømstødene i styrke og hyppighed, og der begynder
at komme en larm som af et fremrullende tog. I det øjeblik en af ålene beslutter
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sig til at sluge den døde frø, udsender den et voldsomt elektrisk signal, så der
lyder et tordenskrald i højttaleren, og i næste øjeblik sluger den så den døde frø.

2. Elektrisk ledningsevne af væv og væsker

Det er klart, at levende dyrs elektriske udladninger har tiltrukket sig opmærk
somhed gennem tiderne, men det er først i de seneste årtier, at man er blevet klar
over, hvordan dyrene frembringer elektricitet. Det første problem, der jo melder
sig, når man ser på et sådant fænomen, hvad enten det drejer sig om de elektriske
udladninger fra et menneskehjerte eller en elektrisk ål, det er: Hvad består
egentlig denne elektriske strøm af. Af elektricitet, naturligvis, ville man måske
svare, men så enkelt er problemet ikke. Hvis man ser på strømmen i en elektrisk
ledning, vil den bæres af elektroner, der kan færdes imellem de fastsiddende
metalatomer inde i ledningen; der bæres strømmen altså af negativt lad.ede elek
troner, som bevæger sig i modsat retning af den man siger strømmen går i. Men
hvis vi nu f. eks. betragter et menneske eller et dyr eller en plante, så ved man jo,
at langt det meste af dem faktisk er vand. Kød, altså muskler og andre væv, inde
holder ca. 20 % fast stof. Resten er vand, og i blodet er ligeledes vand langt den
overvejende bestanddel. Nu er det jo sådan, at elektroner overhovedet ikke kan
passere ud i vand. Det vil altså sige, at når den elektriske strøm kommer til et
medium, der består af en vandig opløsning, så kan elektronerne ikke komme
længere. Igennem vandet vil strømmen (forudsat at den overhovedet kan komme
igennem) bæres af opløste stoffer. Det viser sig, at de stoffer, der egner sig til at
forøge vands ledningsevne, er af saltagtig natur. Almindeligt kogesalt (natrium
klorid), som er det væsentligste opløste stof i havvand, består af natrium og klor
med samme antal natriumatomer og kloratomer. Men strengt taget består na
triumklorid, når det er opløst, og for så vidt også, når det findes som faste kry
staller af natriumklorid, ikke af atomer, men derimod af såkaldte natriumioner
og klorioner, dvs. at natrium har afgivet en elektron til klor, så det selv får en
positiv ladning og kloret får en negativ ladning. Det er tilfældet selv i saltkrystal
len, og der holder altså den elektriske tiltrækning mellem de positive og negative
ioner krystallen sammen i fast form, faktisk i terningform, sådan at det hele tiden
skifter med natriumion, klorion, natriumion, klorion osv. i et regelmæssigt møn
ster. Når natriumklorid opløses i vand, så fortsætter både natrium og klor med at
findes som natriumioner og klorioner, der nu kan bevæge sig mere eller mindre
frit omkring. Her melder der sig selvfølgelig straks et spørgsmål: Hvordan kan
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det være, at natriumioner og klorioner kan bevæge sig uafhængigt af hinanden i
vandig opløsning, når de i krystallen holdes tæt sammen i et veldefineret mønster
på grund af den elektriske tiltrækning. Man skulle jo vente, at den elektriske
tiltrækning var lige så stor, hvis man anbragte natriumkloriden i vand. Der er et
interessant fænomen her, som gør, at vandet er et af de bedste opløsningsmidler,
man kender. Vand består af iltatomer og brintatomer: hvert vandmolekyle består
af ét iltatom og to brintatomer, der er holdt sammen til en lille partikel. Men den
er skæv; de to brintatomer sidder på den ene side af det store iltatom, medens den
anden side er nøgen, og det er sådan, at på den nøgne ryg af iltatomet er der et
svagt overskud af negativ ladning, mens de to brintatomer giver den side, de sid
der på, en svag overskudsladning af positiv elektricitet. Hvert enkelt lille vand
molekyle er således svagt negativ på den ene side og svagt positiv på den anden;
denne ladning er ganske vist ikke nær så stor som den, der findes på klorion eller
natriumion, men hvis man nu kommer saltkrystallen ned i vand, så vil de små
vandmolekyler dreje sig rundt, sådan at de af dem, der er i nærheden af den
positive natriumion, vender deres negative side til den, og omvendt vil de vand
molekyler, der nærmer sig klorionen i krystallen, vende deres positive side, hvor
brintatomerne er, hen mod den; og når der er tilstrækkelig mange vandmolekyler,
der omgiver eller trænger sig ind på hvert enkelt af henholdsvis natriumionerne
og klorionerne, så begynder natriumionen at føle sig omgivet af negativ elektrici
tet til alle sider, medens omvendt klorionen begynder at føle sig omgivet af
positiv elektricitet til alle sider. Den elektriske kraft aftager nemlig stærkt med
afstanden, så nære små ladninger kan virke kraftigere end fjerne større ladninger.
På et eller andet tidspunkt bliver tiltrækningen mellem ion og vand lige så stor
som tiltrækningen mellem naboioner (henholdsvis klorid- eller natriumion), og
så glider ionerne lige så stille ud i vandfasen og fortsætter med at føle sig nogen
lunde lykkelige, natriumionen omgivet af vandmolekyler, der drejer iltsiden imod
dem, og klorionerne omgivet af vandmolekyler, der drejer brintsiden imod dem.
Det vil altså sige, at salte, dvs. stoffer, der består af positivt ladede metalioner og
negativt ladede syrerestioner i vandig opløsning, vil indrette sig lokalt, sådan at
de føler sig tilfredsstillet rent elektrisk; men nettoladningen i vandet er naturligvis
alligevel 0, sådan at der altid må være lige mange natriumioner og klorioner i
opløsningen.
Hvis man nu sender elektrisk strøm igennem en saltopløsning, så vil de positive
natriumioner naturligvis føle sig tiltrukket af den negative pol, man stikker ned i
vandet, og vandre hen imod den, medens de negative klorioner vil vandre mod
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den positive pol. Strømmen bæres nemlig i det vandige medium ikke af elektroner,
sådan som i en elektrisk ledning, men af ioner, henholdsvis natriumioner og
klorioner.
Vi kan nu forstå, at et signal, der opstår i hjertet, kan ledes bl. a. ad blodvejen;
fordi blodet jo, som man godt kan smage, er salt, kan strømmen ledes gennem
blodårerne. Der kommer et problem, når strømmen skal igennem huden; tør hud
leder næsten ikke elektricitet, og derfor vil man også, når man på hospitaler tager
et elektrokardiogram, lægge en pude vædet med saltopløsning på huden på det
sted, hvor strømmen skal igennem.
Foruden salt er der mange andre ting i blodet. Der er dels noget æggehvidestof,
men det bidrager ikke i særlig grad til ledningsevnen. Æggehvidestoffet har
ganske vist også positive og negative ladninger, der kan bære strømmen, men
æggehvidestofmolekylerne er meget store; det giver en meget stor gnidningsmod
stand mod bevægelse, så derfor vil det meste af strømmen bæres af natrium- og
klorioner. Blod er jo rødt, og grunden til det er, at det indeholder røde blod
legemer. Hvis man tager blod og anbringer det i en centrifuge og centrifugerer
hårdt ned, vil man finde, at der efter centrifugeringen står en lysegul væske (blod
plasma) øverst, og nedenunder er der et mørkt rødt lag, der består af røde blod
legemer. Det er celler, som er ganske overordentlig små, de er lige på under
grænsen af, hvad der kan ses med det blotte øje, selv op mod lyset - små taller
kenformede legemer omgivet af en meget tynd hinde. Hvis vi analyserer blod
legemerne, konstaterer vi, at de indeholder et helt andet æggehvidestof end det
gule blodplasma. De indeholder nemlig det ilttransporterende farvestof hæmoglo
bin, mens blodplasmaet indeholder serumalbumin og globuliner og sådan noget;
men derudover viser analysen, at mens der jo i blodplasmaet af salt navnlig er
natriumklorid, så er der inde i blodlegemerne meget lidt natrium, men derimod
en anden positiv ion, kalium, og det væsentlige salt inde i blodlegemerne er altså
kaliumklorid og ikke natriumklorid. Kalium kender vi f. eks. fra plantegødninger.
For at planter skal kunne vokse, er man nødt til at give dem forskellige salte,
først og fremmest kalium og fosfat og kvælstofgødning, så i de blandede gødnin
ger er der ingen natriumioner, men derimod kaliumioner i stor mængde.
3. Cellemembranen

Som sagt, vi konstaterer, at inde i de røde blodlegemer er der kalium og udenfor
natrium. Inde i de røde blodlegemer er der hæmoglobin, altså det røde blodfarve
stof, som bruges til at transportere ilt med, udenfor er der ingen hæmoglobin, men
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derimod serumalbumin og Serumglobulin. Det vil med andre ord sige, at den
ganske tynde hinde, som omgiver det røde blodlegeme, må antages at forhindre,
at kalium kommer ud og natrium kommer ind, og ligesådan forhindrer den, at
hæmoglobin kommer ud, og at serumalbumin kommer ind. Vi har her en meget
interessant struktur, en cellemembran. For at gøre sig en forestilling om selve
membranens natur kan vi i første omgang se på, hvad der sker, hvis vi hælder
en dråbe petroleum eller olie ud på vand. Efter et øjebliks forløb kommer nogle
iriserende farveringe; de fremkommer, fordi f. eks. petroleum breder sig ud på
vandet i tyndere og tyndere lag, og de forskellige lag virker som en slags spejle
for lyset og giver en farvelysspredning, der fører til, at man ser farveringe, selv
om petroleum i virkeligheden slet ikke er farvet. Og hvis man lader petroleums
dråben fortsætte med at brede sig ud, kommer man til sidst til en situation, hvor
den er udbredt i et enkelt molekylelag. Tilsvarende kan man vise både elektron
mikroskopisk og på anden måde, at den hinde, der findes uden om et rødt blod
legeme, består af olieagtige stoffer, som findes i ikke én hinde, men i to, der
ligger tæt op ad hinanden. Hvorfor orienterer det sig nu sådan i dobbeltlag? Det
er lange, kædeformede molekyler, der danner de hinder, og de er slet ikke opløse
lige i vand. Men de fleste af de molekyler, der findes i cellemembranen, har i den
ene ende en gruppe, der har ganske svage positive eller negative egenskaber. Vi
talte før om, at de enkelte vandmolekyler har en side, nemlig iltens bare ryg, som
har en svag negativ ladning, medens der er en svag positiv ladning på den side,
hvor brintatomerne er. Sådanne ganske svage ladninger findes i den ene ende af
fedtmolekylerne, og nogle af dem har oven i købet en betydelig stærkere ladning,
idet den ene ende af dem faktisk har en hel positiv eller negativ ionladning, som
den på natrium- og kloridionen. Navnlig visse kvælstofholdige fedtstoffer har en
temmelig stærk positiv ladning, der er lige så stærk som den positive ladning på
en natriumion, men de har som sagt bare en meget, meget lang hale af et olie
eller petroleumsagtigt stof. Oliekæder forsøger at lægge sig tæt op ad hinanden;
på den anden side forsøger de negative eller positive ladninger at komme i be
røring med vandet. Resultatet er, at fedtkæderne vil orientere sig på den måde, at
de olieagtige ender af de to lag vender sig ind mod hinanden, så de slipper for at
røre ved vandet, medens de ender, som har en større eller mindre elektrisk lad
ning, vender hen mod vandet. På den måde får man denne dobbelthinde af fedtagtigt stof, som vender de mest ladede ender mod henholdsvis det indre af blod
legemet og ud mod omgivelserne, mens derimod de to sider af fedthinderne, som
ikke har nogen ladninger, vender imod hinanden. Man får altså et dobbeltlag, der
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omgiver blodlegemet, og sådan en hinde er ganske overordentlig tæt. Selv om den
kun består af to molekylelag, vil den rene fedthinde være næsten uigennemtræn
gelig for praktisk talt alle andre stoffer (undtagen meget fedtopløselige stoffer
som benzin og kloroform). Den virker som en meget effektiv barriere. Den vil
altså forhindre, at de stoffer, der findes opløst inde i blodlegemet, kommer ud, og
de, der kommer ude fra, kan komme ind. I og med at den forhindrer sådanne
stoffer i at passere, har den også en enorm elektrisk modstand. På grund af deres
længde vil det ikke være muligt for de molekyler, der findes i sådan en celle
membran at orientere sig rundt om ioner, og derfor har ionerne ikke den ringeste
trang til at trænge ind i sådan et fedtlag. De foretrækker langt at blive ude i
vandfasen, hvor de jo kan omgive sig med et hof af henholdsvis små negative
ladninger for den positive natriums vedkommende, og af små positive overskuds
ladninger, der sidder på brintatomerne i vandmolekylerne, for kloridionens ved
kommende. En cellemembran er altså en effektiv barriere for ioner, og elektroner
kan normalt heller ikke gå ind i sådan et fedtlag. Resultatet er, at hverken i form
af elektroner eller i form af positive og negative ioner kan elektricitet komme
hurtigt gennem en sådan membran. På ganske samme måde som de røde blod
legemer er f. eks. muskelceller, hjertemuskelceller, nerveceller og alle andre celler
i organismen omgivet af en ganske tynd, men meget effektiv barriere af fedtagtige
stoffer. I parentes bemærket er et af de vigtigste og interessanteste af de fedtagtige
stoffer, der findes i disse cellemembraner, kolesterol, som de fleste jo har læst om
i aviserne, i reglen i nedsættende vendinger, idet man har hævdet, at det er, når
der findes meget høj kolesterolspejl i blodet, at folk er udsat for åreforkalkning
og at, med andre ord, en kolesterolfri kost skulle være løsningen på problemet om
hjertedød. Nu har det vist sig i de senere år, at problemet ikke er så enkelt, idet
organismen er nødt til at have kolesterol, da alle cellemembraner skal indeholde
dette stof. Hvis man fjernede kolesterolet fra vores organisme, så ville alle celler
nes barrierevirksomhed bryde sammen. Livets opretholdelse er helt afhængig af,
at der er kolesterol til stede; men i øvrigt er kolesterolet så vigtigt for organismen,
at hvis den ikke får tilført kolesterol, så danner den det selv. Problemet ligger i
og for sig ikke i den kolesterol, der er tilført føden, for hvis man får tilført for
meget kolesterol, danner man bare så meget mindre selv, så det er et spørgsmål
om ens kolesterolstofskifteregulering, og ikke alene et spørgsmål om fødens ind
hold af kolesterol, der afgør, hvor meget kolesterol der er i blodet, og det er med
andre ord sådanne medfødte reguleringsegenskaber, der er afgørende for, hvor
lang tid man kan håbe at leve uden at have vanskeligheder med hjertet.
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4. Årsagen til de elektriske spændingsforskelle
Det var et sidetema. Vi vender tilbage til problemet om cellemembranerne og
konstaterer, at den elektriske strøm kan færdes nogenlunde frit i den natriumkloridholdige opløsning i blodet. Denne saltholdige væske i blodet siver i øvrigt
fra blodbanerne ud mellem cellerne, sådan at den elektriske strøm kan færdes
hele vejen fra hjertet, og via blodbanen og mellem cellerne i den udsivende
væske, som findes dér (altså det man kalder vævsvæsken) hele vejen fra hjertet ud
til huden, og forudsat at huden er vædet med en saltvandsopløsning, kan strøm
men fortsætte ud til måleinstrumentet. Men herved har vi jo nok forklaret, hvor
dan det kan være, at et strømstød kan nå fra hjertet og ud til vores måleinstru
ment, men vi har ikke forklaret, hvordan strømstødet opstår. Vi har tværtimod
konstateret, at de enkelte celler f. eks. i hjertet er omgivet af en cellemembran,
en to-laget hinde, der består af fedtagtige stoffer, og at denne hinde har en lav
ledningsevne for elektricitet, og det gør det tilsyneladende sværere at forstå,
hvordan det elektriske stød opstår. Men vi er nu allerede blevet præsenteret for
to af heltene i det kommende stykke, nemlig natriumionen og kaliumionen (altså
den positivt ladede natriumion, der fandtes i kogesalt, og kaliumionen, som
findes inde i cellerne). Man opdagede allerede for over 100 år siden, at hvis man
skærer en muskelcelle over og måler spændingsforskellen mellem snitfladen (der
har man jo adgang til det indre af muskelcellen) og det ydre af muskelcellen, så
er der en tydelig elektrisk spændingsforskel. Det indre af musklen er ca. i/10 volt
negativ i forhold til den omgivende væske. Man fandt også ret tidligt ud af, at
denne spændingsforskel må have noget med kaliumionen at gøre, fordi det er
sådan, at hvis man anbringer en muskel i en opløsning, der indeholder meget
kalium, er der ingen spændingsforskel mellem det indre og ydre af musklen, men
hvis man anbringer musklen i natriumklorid, måler man igen en spænding. Det
afgørende er, at kaliumionerne har nemmere ved at gå igennem en muskel
membran end natriumionerne. Kaliumioner viser sig også f. eks. i vandig opløs
ning at være mere bevægelige end natriumionerne. Hvis man sender strøm
igennem en blanding af natrium- og kaliumioner, bevæger kalium sig hurtigst.
Natriumionerne er i vandig opløsning tilsyneladende lidt større end kalium
ionerne. Man kom så på den tanke, at der måske i den tynde muskelmembran
(den uden om hjertecellerne) var ganske små huller, som lige akkurat var store
nok til, at kaliumioner kunne passere, men ikke store nok til natriumioner. Og så
kan vi begynde at se, hvad der vil ske. Hvis vi antager, at positivt ladede kalium
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ioner kan gå igennem, og at kalium findes i meget høj koncentration inde i cel
lerne, men i meget lav koncentration uden for cellerne (natrium antages hverken
at gå den ene eller den anden vej), så vil de „forsøge“ at løbe ud fra den høje
koncentration inde i cellerne til den lave kaliumkoncentration uden for cellerne.
Af negative ioner findes i muskelcellen navnlig fosfat-ioner og protein-ioner,
som er for store til at følge med ud. Kaliumionerne tager positiv elektricitet med
ud, da hver af dem jo er positivt ladet; det vil sige, at der inde i musklen bliver
overskud af negativ elektricitet på de tilbageblevne fosfat- og proteinioner og
uden for et overskud af positiv elektricitet. Vi får derfor en spændingsforskel.
Meget hurtigt må så kaliumioneme holde op med at løbe ud, for nu bliver den
elektriske tiltrækning af den negative ladning inde i muskelfiberen så stor, at de
kaliumioner, der er på vej ud, bliver standset. Deres diffusionstrang, deres mole
kylære bevægelser, vil forsøge at få dem ud af fiberen, men den negative ladning
derinde vil forsøge at trække dem ind igen, og så bliver der ligevægt mellem
tendensen til at diffundere ud og den elektriske kraft, der trækker dem ind; og
det er det, der bestemmer den elektriske spændingsforskel mellem muskelfiber og
omgivelser. Ganske tilsvarende: hvis man tager en nerve, så er der inde i nerve
tråden høj kaliumkoncentration og lav natriumkoncentration; da under hvile kun
kaliumionerne, men ikke natriumionerne, kan gå igennem nervefiberens mem
bran, vil det sige, at der kommer en negativ spænding inde i nervefiberen, som
forsøger at holde kaliumionerne inde, og de forsøger selv at diffundere ud, fordi
der er en højere koncentration inde end ude. Alle stoffer har jo en tendens til
at bevæge sig fra det sted, hvor der er høj koncentration, til det sted, der er lav,
men denne tendens modarbejdes som sagt her af den elektriske spænding, og på
et vist tidspunkt kan der ikke løbe flere kaliumioner ud, fordi den elektriske
spænding trækker lige så mange ind, som dem der løber ud. Det er altså situatio
nen i en hvilende nerve og en hvilende muskel. Så opdagede man også på et ret
tidligt tilspunkt, at i det øjeblik en muskel trækker sig sammen, eller i det øjeblik
en nerve leder et signal, sker der en ændring i spændingen, og det er det, der giver
anledning til f. eks. elektrokardiogram og encephalogram. Man konstaterer altså,
at der under stimulation af nerve eller muskel kommer en ændring i signalet; det
indre af nerven og musklen bliver mindre negativt, end det var før, og man talte
om en depolarisering. I lange tider var det så den forestilling, man havde: at den
elektriske forskel mellem det indre og det ydre af nerven eller musklen under
aktivitet udlades i en ganske, ganske kort periode (det drejer sig om brøkdele af
et sekund); så vender den tidligere situation tilbage, og man får igen den negative
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spænding inde i organerne, eller inde i cellerne. Men for ret nylig (det var i slut
ningen af 40’erne og i begyndelsen af 50’eme) opdagede man, at tingene forholdt
sig på en helt anden måde.

5. Nerveledningen

Der var flere forhold, der gjorde, at man nu kunne studere nerveledningen nær
mere: dels at man havde fået meget fintmærkende elektrisk udstyr, dels at man
fik adgang til radioaktivt mærkede isotoper, så man kunne undersøge bevægelser
af meget små stofmængder. Men måske det vigtigste var, at man på dette tids
punkt opdagede et nyt meget nyttigt præparat til at undersøge nervevirksomhed.
Blækspruter, spec, de ti-armede blæksprutter, svømmer hurtigt gennem vandet
ved at trække kropsvæggen sammen og udstøde vand, der står i det man kalder
kappehulen, gennem en tragt med stor kraft; de pumper sig sådan set frem gen
nem vandet. Det er vigtigt ved denne svømmemetode, at kappen trækker sig
sammen samtidig over det hele. Nu er det sådan (det er en erfaringssag, og det
kan også bevises teoretisk), at jo tykkere en nervetråd er, jo hurtigere leder den
signalet, og jo hurtigere når det altså ud til de steder, som skal stimuleres. For
at signalet skal kunne nå samtidig ud til alle muskler i kappen på en stor blæk
sprutte er det nødvendigt, at nerven leder meget hurtigt, og det problem har
blæksprutterne løst ved at udvikle et par kæmpe-nervetråde fra hjernen ud til
kappen. Medens andre nervetråde måske er hundrededele eller tusindedele mm
i diameter, er disse kæmpe-aksoner, som man kalder dem, ca. 1 mm eller mere
i diameter, dvs. man kan direkte stikke en elektrisk elektrode ind i det indre af
nervetråden og måle det elektriske signal, der opstår, når man stimulerer nerven.
Og så opdagede man (det var specielt en gruppe i England, Hodgkin, Huxley og
Katz, som senere i øvrigt har fået Nobelprisen for disse undersøgelser), at ikke
blot blev nervetrådens indre mindre negativ under stimulationen, men det indre
blev en kort stund direkte positivt. Der var altså noget galt med den gamle teori.
Den kunne nok forklare, at hvis nervetråden var gennemtrængelig, permeabel,
for kaliumioner, men ikke for natriumioner, så var det indre af nervetråden
negativ i hvile, og så kunne man jo forestille sig, at der kom en eller anden stor
åbning i membranen en overgang, og på den måde blev signalet kortsluttet, og
det var derfor, nerven blev det, man kaldte for depolariseret. Men at spændingen
direkte skiftede fortegn, at det indre af nervetråden en kort stund blev lige så
meget positiv, som den før havde været negativ, det kunne den gamle teori ikke
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forklare. Hodgkin-gruppen kom så til den konklusion, at nerven en ganske kort
stund efter stimulationen blev permeabel for natriumioner og vel at mærke så
permeabel, at natriumioner løb hurtigere ind end kalium før kunne løbe ud, for
ellers kunne det indre jo ikke direkte blive positivt i stedet for, at det før var
negativt. I blodet af blæksprutten er der ligesom i vores blod høj natriumkoncen
tration; inde i nerven er der en lav natriumkoncentration. Det vil altså sige, at i
det øjeblik man stimulerer, opstår der lige pludselig en ny kanal, som tillader
natriumionerne at styrte ind i det indre af nervetråden hurtigere, end kalium før
kunne gå ud. Natrium løber „ned ad bakke“ og fører positiv elektricitet fra den
høje natriumkoncentration udenfor ind i det indre af nerven med så stor hastig
hed, at det indre en kort stund bliver direkte positivt. Men derefter lukker
natriumkanalen, og nu bliver det kaliums tur til at styrte ud igen, og en overgang
endda hurtigere end det plejer. Da kaliumionerne også er positive, så vil der nu
føres positiv elektricitet ud af nervetråden, og dermed genvindes den negative
spænding inde i nervetråden. I hviletilstanden er permeabiliteten for natrium
meget lille igen, og kaliumpermeabiliteten falder ganske vist noget, men den er
stadigvæk langt, langt større end natriumpermeabiliteten, og derfor fortsætter
nerven altså med at være negativ indvendig. At det virkelig var rigtigt, kunne
man bevise ved til ydermediet at sætte radioaktivt natrium. Hver gang man
stimulerede, konstaterede man, at en lille smule radioaktivt natrium kom ind i
nervetråden, svarende til en bestemt mængde natrium pr. impuls. Stimulation
bevirker altså, at der lokalt i nerven opstår en positiv pol. Det virker på mem
branen som et elektrisk stød, der viderebringer stimulationen langs nerven: et par
mm væk bliver den stimuleret og derfor positiv indvendig. Stimulationen af
nerven går som en løbeild hen over nerveoverfladen. Der opstår kortvarig
natriumpermeabilitet efterfulgt af en forøget kaliumpermeabilitet, og det smitter
nabopunkter igen, og sådan løber signalet altså fra ende til anden af nerven.
Derved havde man nu en fuldstændig tilfredsstillende forklaring på, hvordan et
signal, en stimulation, kunne forplante sig henad en nervetråd. Ganske tilsva
rende ting sker f. eks. i en hjertemuskel, når den bliver stimuleret af en nerve: så
løber der også en forøget permeabilitet af natrium hen over muskeloverfladen, og
det elektriske stød får så muskelfibrene til at kontrahere sig.
6. Membranproteinernes rolle for ionpermeabiliteten

Vi har altså fået en elektrisk set tilfredsstillende forklaring på, hvordan en nerve
impuls fremkaldes, hvordan det elektriske signal opstår; vi har også fået en til12

Fig. 1. Skematisk snit gennem cellemembran. To lag af lipid (fedtagtige stoffer som kole
sterol, lecitin etc.) vender de vandskyende „haleender“ mod hinanden, medens „hoved
enderne“, som kan danne svage bindinger til vand, vender udad. - I membranen er indlejret
forskellige protein-molekyler, hvis overflade er mere eller mindre vandskyende, så de „fore
trækker“ at forblive i membranen i stedet for at gå ud i vandet. Det indre af proteinerne
kan derimod i større eller mindre grad lade små vandopløselige molekyler passere.
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svarende forklaring på, hvordan det elektriske stød fremkommer, når en hjerte
muskel kontraherer sig, eller når en elektrisk ål uddeler stød. Men samtidig er
vi jo stødt på et par meget mærkelige ting, som er paradoksale i forhold til det,
vi hidtil har talt om. For det første: hvordan kan man overhovedet forestille sig,
at natriumioner pludselig kan styrte ind i nervetråden, mens de ikke kunne før.
For det andet: hvordan kan vi forklare, at natriumioner kan løbe hurtigere ind i
nervetråden end kaliumionerne kan løbe ud; for vi nævnte jo før, at natriumioner
bevæger sig langsommere i vand under indflydelse af en elektrisk spænding end
kaliumioner. Tilsyneladende er natriumioner altså større end kaliumionerne.
Derfor kan vi jo, hvis vi forestiller os små huller i cellemembranen, nok forklare,
hvorfor kaliumioner kan gå hurtigere igennem end natriumioner - men hvordan
kan det omvendte finde sted? og hvordan kan i det hele taget kaliumioner og
natriumioner gå hurtigt igennem den fedthinde, som vi har om cellerne, og som
vi ellers var blevet enige om ikke i noget videre omfang leder ioner. Så vi må nok
lige se på, hvordan en cellemembran ser ud i detaljer. Fig. 1 viser et lidt skema
tiseret billede af en cellemembran. Vi ser her, at det allermeste af overfladen
optages af regelmæssigt orienterede fedtmolekyler; det kan være kolesterol, det
kan være forskellige fedtstoffer som fedtsyrer og lecitin, som man vist har hørt
om, bl. a. i forbindelse med cremer og andre skønhedsmidler. Sådanne findes
orienteret i to regelmæssige fedthinder, der ligger med „fedtryg“ mod „fedtryg“
og laver barrieren, men i en cellemembran findes der desuden nogle partikler
indlejret, som består af æggehvidestof. De ses her som roe- eller gulerodsformede
tingester, der er neddyppet i fedthavet. Æggehvidestoffer ( = proteiner) har om
råder eller grupper, der minder om dem, der findes i vand, altså nogen som har
en side med en ganske svag positiv overskudsladning, og en anden side med en
svag negativ overskudsladning; desuden har de enkelte store positive og negative
ladninger sat på forskellige grupper. Alt dette bevirker, at æggehvidestoffer kan
opsuge vand, og i og med at de kan opsuge vand, kan de også tillade, at ioner,
der er tilstrækkelig små, kan bore sig ind imellem de enkelte dele af æggehvide
stoffet og bruge sådan et æggehvidestof direkte som en kanal, hvorigennem de
kan passere uden at komme ud i det omgivende fedtlag. Vi må nok forestille os,
at når natriumioner, kaliumioner, klorioner og andre elektrolyt-ioner overhovedet
kan komme igennem fedtmembraneme om cellerne, så er det, fordi de slet ikke
bevæger sig i fedtet; de bevæger sig i bestemte æggehvidestoffer, og da kommer
det problem, at visse af disse æggehvidestoffer har en speciel struktur, så de, om
jeg så må sige, har en større tiltrækning til natrium end til kalium, og de vil
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kunne optræde som natriumkanaler. Andre har en speciel struktur, så de fortrins
vis foretrækker kalium; de vil kunne optræde som kaliumkanaler, andre igen vil
evt. kunne optræde som kloridkanaler. Nogle af disse æggehvidestoffer er sådan
indrettet, at de kan eksistere i mere end én form (det man kalder en konfigura
tion); de består nemlig af overordentlig lange kæder af såkaldte aminosyrer, der
er bundet sammen den ene til den anden. Disse lange kæder kan foldes på for
skellig vis, og somme tider er der to muligheder for foldning, hvoraf en f. eks.
ikke tillader natrium at passere, og den anden tillader natrium at passere. Vi må
forestille os, at det elektriske signal får visse af disse æggehvidestoffer til at gå
over i den form, der tillader natrium at passere. Så eksisterer de i den form i
ganske kort tid, og derefter smækker de tilbage til udgangsstillingen, og dermed
lukkes der for passagen af natrium. Som sagt er næsten alt, hvad vi har af elektrolyt-permeabilitet igennem levende membraner, baseret på helt specialiserede
æggehvidestoffer, der kun tillader én eller nogle ganske få typer af ioner at
passere. Det forklarer noget af vort problem: Det forklarer, hvorfor vi kan få en
speciel natriumpermeabilitet på et sted, hvor den ikke var før, og hvorfor natrium
evt. kan passere hurtigere end kalium. Det er nemlig sådan, at de såkaldte
natriumkanaler, dvs. de specielle proteinstoffer eller æggehvidestoffer, som
natrium går igennem, slet ikke tillader kalium at passere.

7. Natriumpumpen
Men vi er jo ikke til ende med vore problemer endnu, for nok kan vi nu se,
hvordan en nerveimpuls fremkommer, idet der først sker en indstrømning af
natrium og et øjeblik efter en udstrømning af kalium. Under natriumindstrøm
ningen får vi det indre af cellen positivt ladet, og under den følgende udstrømning
af kalium bliver den negativ igen. Men man kan jo se, at hver gang dette foregår,
kommer der lidt mere natrium ind i fiberen, og cellen mister noget af sit kalium.
Hvis det bliver ved længe nok, ender det med, at der ikke er højere kalium
koncentration inde i muskelcellen eller i nervecellen, end der er uden for, og så
har kalium jo ingen grund til at løbe ud. Ikke heller har natrium nogen grund
til at løbe ind mere, når dets koncentration er ens indeni og udenfor cellen. Med
andre ord er batteriet udladet. Det er øjensynligt, at vi for at få dette til at fungere
har brug for en anordning, som oplader systemet, altså igen gør kaliumkoncentra
tionen inde i cellerne høj og natriumkoncentrationen lav. Det, vi behøver, er
noget, man kunne kalde en ionpumpe eller en natriumpumpe. Så vidt var man
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også kommet den gang, da Hodgkin og kolleger fremsatte deres teori om nervens
funktion, at man postulerede natriumpumpens eksistens, men denne anskuelse
stod ikke uimodsagt. Mange mente, at det var noget rent vrøvl, og at sådan en
ionpumpe ikke kunne eksistere; man mente ikke, at en pumpe kunne foretrække
natrium for kalium.

8. Hvordan skaffer ferskvandsdyr sig salt?

På det tidspunkt, da Hodgkin-gruppen arbejdede med sin teori og var kommet
til det overraskende resultat, at natriumionerne, som ingen havde interesseret
sig rigtig for før, spillede en meget væsentlig rolle for de elektriske impulsers
opståen i nerver og muskler, var vi her i København beskæftiget med problemet
om, hvordan vanddyr skaffer sig salt. Hvis f. eks. en frø sidder i en sø, så vil den
igennem urinen til stadighed miste salt, og da de dyr, den spiser, insekter og den
slags, næsten ikke indeholder natrium, men derimod meget kalium, kan frøen
ikke gennem føden alene få tilfredsstillet sit saltbehov. Der må være en anden
måde, hvorved den skaffer sig salt. Min lærer, nobelpristageren August Krogh,
havde på det tidspunkt bevist, at mange ferskvandsdyr er i stand til at optage
salt gennem huden, selv fra meget tynde opløsninger, og det var dette fænomen,
vi gik i gang med at studere med biofysiske metoder. Hvis man tager huden fra
en frø og spænder den op mellem to opløsninger, f. eks. fysiologisk saltvand på
begge sider, så var det allerede kendt dengang, at indersiden af den (den, der
vender ind mod blodet på frøen) blev positiv, 1-2 tiendedele volt, og ydersiden
negativ, og at sådan et præparat var i stand til at optage salt fra ydersiden til
indersiden. Vi kunne nu følge denne optagelse ved at sætte radioaktivt natrium til
ydervæsken og måle, hvor meget der gik ind, og vi kunne så lave målinger af,
hvor meget natrium der blev optaget, hvor meget klorid der blev optaget osv.
under forskellige betingelser. Det viste sig så, at natrium gik udefra ind, selv om
koncentrationen af natrium var lav ude og høj inde, og selv om der var en
elektrisk spænding, sådan at indersiden var positiv og ydersiden negativ. Det er
klart, at så burde natrium jo egentlig gå udad, men det gik faktisk indad. Klor
ionen derimod gjorde det, som man kunne vente af den: når indersiden var
positiv og ydersiden negativ, gik klorionerne indad; men hvis vi fortyndede op
løsningen på ydersiden, så kunne vi opnå, at tendensen for klorid til at gå ud
blev lige så stor som dens tendens til at gå indad på grund af den elektriske
spænding. Faktisk passede klorionens opførsel med den, man ville vente ud fra
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teoretiske beregninger. Natrium, derimod, kunne gå ind, selv om der ikke var
nogen teoretisk årsag til det. Med andre ord, her var tale om en natriumpumpe,
netop det som man kunne sige, man havde brug for til at forklare, hvordan bat
teriet kunne oplades i nerver og muskler. Vores hypotese var den, at der var en
aktiv natriumtransport eller natriumpumpe i frøhuden, og at det var den, der
fremkaldte den elektriske spænding.

9. Den kortsluttede frøhud

Men for at bevise, at det var denne pumpning af natrium, der fremkaldte den
elektriske spænding, lavede vi, dr. Zerahn og jeg, et apparat. Vi ser det på figur
2. Vi har her en frøhud, og vi har det, man kaldte frø-Ringeropløsning, 0.6 %
saltopløsning med en lille smule kalium og en lille smule kalk på begge sider.
Nu forbinder vi ydersiden og indersiden ved hjælp af en elektrisk ledning, og vi
sørger for ved et særligt arrangement at spændingsforskellen mellem de to sider
bringes ned til 0. Man kan betragte huden selv som et batteri, da den kan frem
kalde strøm. Så er det jo sådan, som de, der har beskæftiget sig med elektricitet,
jo ved, at når man ved hjælp af et kredsløb bringer spændingsforskellen ned på 0,
så betyder det, at batteriet er kortsluttet. Nu giver det altså al den strøm, det
kan give. Det må arbejde alt det, det kan, for at opretholde strømmen. Vi sætter
radioaktivt natrium til ydervæsken, så vi ved at tage prøver fra indervæsken kan
måle, hvor meget natrium der transporteres. Der løber en lille smule natrium
tilbage, og det kan vi korrigere for. Vi mærker ydervæsken med een slags radio
aktivitet, nemlig en isotop, der hedder natrium-22, og vi mærker på indersiden
med en anden, nemlig natrium-24, og så måler vi, hvor meget natrium-22, der
går ind, og fra det trækker vi så den mængde strøm, der svarer til det natrium-24,
der samtidig er gået ud. Derved får vi, hvor meget natrium der er transporteret
igennem netto. Samtidig kan vi ved hjælp af et amperemeter måle, hvor meget
elektricitet der er produceret. Det viser sig så, at strøm- og nettonatriumtransport
er nøjagtig lige store. Med andre ord: Al den strøm, der produceres af frøhuden,
består af natriumioner, og ikke andet end natriumioner. Her har vi et tydeligt
bevis på, at der findes noget, der fungerer som en natriumpumpe, altså en
levende struktur, et eller andet enzymsystem inde i cellerne, som er i stand til
at pumpe natrium udefra og ind. Så kan man måle samtidig, hvor stort stofskiftet
er i sådan et skind. Man kan måle, hvor meget ilt det forbruger; det er et mål for
åndingen, og det viser sig, at hvis man har natrium i ydervæsken, og der trans17
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Fig. 2. Diagram for apparat til bestemmelse af aktiv transport af natrium og af den kort
slutningsstrøm, som kan produceres af en isoleret frøhud. Denne sidste (S) er anbragt som
skillevæg mellem to kamre, der begge er fyldt med fysiologisk saltopløsning (se tekst). Der
indblæses luft gennem rørene mærket a, hvorved opløsningerne blandes og forsynes med ilt
til vævets ånding. Den elektriske spændingsforskel mellem opløsningerne måles med millivoltmeteret (P).
Strømproduktionen måles med mikroamperemeteret, M. Ved hjælp af batteriet D og den
variable modstand W holdes spændingsfaldet mellem de to opløsninger lig med nul. Under
disse betingelser må hele den strøm, der går gennem huden, skyldes den aktive iontransport
i huden selv, og da mikroamperemeteret er i serie med huden, kan man måle kortslutnings
strømmen her.
Natriumtransporten måles ved at tilsætte radioaktivt natrium til den ene side og måle,
hvor hurtigt det viser sig på den anden.

porteres natrium, så stiger iltforbruget, og det stiger altid med en bestemt mængde
ilt, når en bestemt mængde natrium transporteres. Det koster altså forbrændings
energi i cellerne at pumpe natrium ind.
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10. Natriumpumpens natur
Nu kan man sige, at én ting er, at vi formelt har bevist eksistensen af sådan en
natriumpumpe; noget helt andet er, hvordan sådan en overhovedet kan tænkes at
være indrettet? Den første nøgle til tolkning af forsøget kom, da vi prøvede at
forgifte et opspændt skind med et stof, der hedder dinitrofenol. Dinitrofenol har
den ejendommelige egenskab, at det sætter iltforbruget i vejret, men forhindrer,
at åndingen kan bruges til noget nyttigt. Man brugte i sin tid dinitrofenol til
afmagringsmiddel på mennesker, men det havde den katastrofale virkning, at
en hel del af dem døde; de brændte så at sige sig selv op. Iltforbruget går vold
somt i vejret, men kan ikke bruges til opretholdelse af livsprocesserne. Det kan
ikke bruges til at opretholde cellernes sammensætning, til at opretholde nærings
optagelse, til muskelkontraktioner; det kan ikke bruges til noget som helst.
Grunden er, at når man forgifter med dinitrofenol, så vil cellerne ikke længere
være i stand til at danne et stof, som kaldes adenosintrifosfat, forkortet ATP.
Dette stof har altså intet at gøre med arbejdsmarkedets tillægspension, det er et
såkaldt energirigt stof, som dannes ved, at fosforsyre bindes til et stof, der hedder
adenosindifosfat, under fraspaltning af vand. Dette stof er som sagt „energirigt“:
det er meget tilbøjeligt til igen at spaltes under optagelse af vand, og så er det
villigt til at afgive energi, og den energi kan bruges f. eks. ved muskelkontraktion;
og nu viste det sig, at når vi forhindrede ATP i at dannes ved at forgifte med
dinitrofenol, så kunne vi heller ikke få pumpen til at transportere natrium. Vi
får altså en anelse om, at pumpeværket må gå på en måde, så der forbruges
adenosintrifosfat til at transportere natrium. På det stadium af udviklingen kom
der så en ny interessant opdagelse, også i Danmark: det var professor J. C. Skou
i Århus, der opdagede, at der i nerver og hjerne og mange organer, der udfører et
stort arbejde, findes et enzym, der hedder ATPase, altså et stof, der er i stand
til at spalte ATP. ATPaser findes der nu også i muskler, og de er dér ansvarlige
for muskelkontraktionen, men denne specielle ATPase virkede ikke, undtagen
der var natrium og kalium til stede. Det gav en anelse om, at det kunne have
noget med natriumpumpningen at gøre, og dette viste sig at være rigtigt. På alle
steder i alle membraner, hvor der transporteres natrium aktivt, altså hvor der
findes en natriumpumpe, dér findes det enzym. Man har et specielt giftstof, der
kan forhindre dette enzym i at virke; det drejer sig om digitalis, altså det man
bruger til behandling af hjertepatienter. I små doser nedsætter det hjertekontrak
tionshastigheden, og dermed tillader det hjertet at hvile ud mellem slagene; men
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P-ase

det samme stof er altså i stand til i større doser fuldstændig at standse natrium
pumpen, og samtidig standser også virkningen af det omtalte enzym, natrium
kalium ATPasen. Processen er åbenbart den, at der ved åndingen sker en for
brænding af næringsstoffer; energien fra denne proces bruges ganske væsentlig til
at danne ATP; hvadenten man så skal have en muskelkontraktion eller man skal
have transporteret natrium, så forbruges der noget af denne energirige fosfat.
Hvordan sådan en pumpe er indrettet, det ved vi ikke i enkeltheder endnu, men
figur 3 antyder en af teorierne. Man har en kanal gennem en membran, som har
den egenskab, at den, om jeg så må sige, findes i to konfigurationer, enten åben
til den ene side eller åben til den anden side. En natriumion kan komme ind i
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Fig. 3. Simplificeret fremstilling af en ionpumpes funktion i 6 billeder.
Trin 1: Cellemembranen, M, adskiller cellen (til venstre) fra vævsvæsken (til højre). 1 celle
membranen sidder to ovale proteinmolekyler. Det øverste (mærket kinase) kan enzymatisk
spalte det energirige ATP-molekyle til ADP og en fosfatgruppe (P), som bindes til kinasen
(se trin 2), medens ADP frigøres.
Bindingen af fosfat til proteinet får dette til at ændre form (konformation), så der dannes
en grube, der netop kan rumme en natriumion (Na).
Trin 3 viser, at en natriumion har ramt gruben og er blevet indfanget (bundet). Herved
udløses en vippebevægelse (konformationsændring) af de to membranproteiner, så de danner
en tragt med spidsen til højre, medens den før vendte til venstre (se trin 4). Dette medfører,
at gruben med natriumionen er blevet vippet over til den modsatte side af membranen. Men
samtidig er den bundne fosfatgruppe (P) kommet i nær kontakt med det område på det
nederste membranprotein, der er mærket P-ase, hvilket står for fosfatase.
En fosfatase frigør fosfat fra kemisk binding. Dette sker i trin 5. Men så snart det øverste
protein ikke længere er bundet til fosfat, retter det sig ud, så den natriumbindende grube
forsvinder. Herved udstødes natriumionen og havner på den højre side af membranen,
medens den jo blev bundet på venstre side. Natrium er altså blevet ,,pumpet“ gennem mem
branen under samtidig spaltning af et molekyle ATP til ADP og P.
1 trin 6 vipper de to proteiner tilbage til udgangsstillingen, og processen kan gentages, så
længe der er ATP og Na i cellen.

den, og hvis man så ved f. eks. at spalte et ATP får den til at vippe over i den
modsatte stilling, vil man kunne presse en natriumion fra den ene side til den
anden. Som sagt, det er en arbejdshypotese, som er sandsynliggjort, men ikke
bevist.

11. Organismens udnyttelse af natriumpumpen
Vi ser altså nu, at den samme mekanisme (natriumpumpen) er ansvarlig for salt
transport, f. eks. i frøhud, tarm, nyre etc., for den elektriske opladning af nerve
tråde, muskelceller og elektriske organer, samt for den „skæve“ fordeling af
natrium og kalium mellem celler og vævsvæske.
Men natriumpumpens arbejde udnyttes i organismen til endnu flere formål.
Før vi går ind på det, må vi lige se på, hvordan pumpen er anbragt i de salt
transporterende celler. I alle transporterende organer ligger de transporterende
celler i et sammenhængende lag som brosten i en brolægning. På forhånd er der
to muligheder: Enten pumper den natrium ind i cellerne fra den ene ende, medens
det løber ud af sig selv i den anden. Eller natrium løber af sig selv ind i den ene
ende af cellerne og pumpes aktivt ud af den anden. Den sidste mulighed har vist
sig at være den rigtige. I frøhud siver natrium uden pumpevirksomhed gennem
et specielt protein ind i hudcellerne, som på den indadvendte side er forsynede
med natriumpumpe. Tilsvarende siver både natrium og klorid (altså salt) fra
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tarmen ind i tarmcellerne, hvis pumpe også sidder på den ende, der vender mod
organismen, således at saltet pumpes over i vævsvæsken, hvorfra det fortsætter
over i blodet. Men nu kommer vi til det mest fantastiske: Et af de specielle
proteiner, hvorigennem natrium passerer fra tarmindhold til celler, er sådan ind
rettet, at det kun tillader natrium at passere, hvis der samtidig er bundet et
druesukkermolekyle til det. Omvendt kan druesukker kun passere i forbindelse
med natrium. Dette medfører, at druesukker og natrium kommer ind i cellen i
lige store mængder. Når så natriumpumpen befordrer natrium videre, kan en
tilsvarende mængde sukker ikke komme tilbage til tarmen, men må „sive“
videre ind i blodet. Lignende membranproteiner befordrer optagelsen af andre
vigtige næringsstoffer. Det er altså natriumpumpens arbejde, der indirekte ud
nyttes til at trække organiske næringsmidler ind i cellerne og dermed videre ind
i blodet. Næringsstoffernes tilstedeværelse i tarmen fører altså til hurtigere
natriumoptagelse, og omvendt medfører saltets tilstedeværelse i tarmen hurtigere
næringsoptagelse.
Det, der begyndte som en jagt efter årsagen til elektriske spændinger i organis
men, har altså som et væsentligt „biprodukt“ givet os forklaringen på saltes og
næringsstoffers optagelse i organismen.
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HISTORISKE OPINIONSSTUDIER
Med et eksempel fra provisorietiden

Hvorfor studere fortiden ?
Historieforskningens opgave er at give samtidens og eftertidens mennesker et
sandere og mere vedkommende billede af fortiden - et billede, som vel først og
fremmest gør det muligt for os at vurdere vor nuværende tilværelse og vort nu
værende samfund i et videre perspektiv. Håndfast sagt ønsker vi et sammenlig
ningsgrundlag, så vi kan se, hvad der er nyt og gammelt, stort og småt, godt og
skidt i vor egen tid - og en vejledning i, hvad der betyder noget for samfundets og
det enkelte menneskes vilkår og udvikling over længere tid.
For at billedet kan blive mere vedkommende, må historikeren tage sit udgangs
punkt i sin egen tids problemer og indsigt. Ved nærmere eftertanke er dette ikke
så mærkværdigt - og måske heller ikke så vanskeligt for historikeren. Han til
hører jo sin egen tid - har samme viden og mening om tilværelsen og samfundet
som tusinder af de mennesker, han er vokset op og uddannet sammen med. Det
er klart, at han i høj grad vil se på det materiale, fortiden har overleveret os, i ly
set af vor egen tids problemer og konflikter. Efter evne forsøger han også at lade
sin egen tids systematiske viden indgå i de konkrete spørgsmål, han stiller til det
historiske materiale.
Historikerens publikum, hans målgruppe, som man nu kunne sige, er fortrins
vis det enkelte individ. Hans emne er derimod som regel samfundet - tilstande og
udviklinger i fortidens samfund, undertiden set ud fra en enkelt personligheds
stilling, men da næsten altid med det mål at vurdere dens samspil med andre
mennesker og dens betydning for samtiden og eftertiden. Det er da ret uundgåe
ligt, at historikerens problemstillinger og metoder i meget høj grad bestemmes af
hans egen tids samfundsvidenskabelige visdom og mangel på samme.
Her ligger der flere problemer. For det første kunne man spørge, om ikke den
historiker, som beskriver fortidens samfund ved hjælp af nutidens etablerede
samfundsvidenskabelige indsigt, ikke nærmest skulle henregnes til »den kulturel
le soigneringsindustri«. Er det, han gør ikke bare at frisere det overleverede kil
demateriale efter nutidens mode, således at nutidens mennesker finder dette
ajourførte billede af fortiden pænt og passende, men ikke biir meget klogere end
de var i forvejen? Svaret er ikke så let. Tildels biir det en samvittighedssag for hi
storikeren, om han ærligt fremlægger hvad kilderne fortæller ham - om denne
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eller hin forestilling om tingenes sammenhæng afkræftes, støttes eller lades helt
uberørt af de fundne vidnesbyrd. Men det er ikke blot et spørgsmål om den gode
vilje og tilstrækkelig professionel selvdisciplin. Arbejdet kræver også en betyde
lig, måske medfødt åndelig smidighed, som tillader forskeren at stille sine egne
allermest rodfæstede forhåndsantagelser på seriøs prøve. Dette er et endnu større
problem for historikeren end for andre forskere, fordi vor traditionelle metode
væsentligst er af teknisk, f.eks. kildekritisk indhold og ikke er nøjere knyttet til
almene teoribygninger, hvoraf der automatisk afledes hypoteser til afprøvning.
Det andet problem ligger i det forhold, at historikeren i forhold til de samfundsvidenskabsmænd, hvis metoder og problemstillinger han må bruge, er en
amatør. Dels skal historikeren jo lære de arbejdsmåder, der er temmelig specielle
for hans eget fag - og dels kan han ikke som en økonom, en jurist, en statskund
skabsmand, en sociolog osv. specialisere sig i en enkelt af samfundsvidenska
berne. Også historikeren arbejder jo ofte længe inden for et emnemæssigt snæv
ert afgrænset område, f.eks. forfatningshistorie. Men han kan ikke nøjes med
kendskab til en enkelt samfundsvidenskabelig disciplin, som f.eks. i dette tilfæl
de statsforfatningsret eller »komparativ politik«. Ideelt er han forpligtet til at
sætte sine resultater ind i en magtpolitisk, økonomisk, social og kulturel helhed.
Den gamle og måske længst afskaffede forfatning, han skriver om, har jo idag
kun videre interesse, hvis den kan forstås som et væsentligt led i en længere ud
vikling eller som et vigtigt udtryk for en bredere samfundsstruktur.
Fremkomsten af nye samfundsvidenskabelige discipliner og indsigter gør det
derfor naturligvis vanskeligere for historikeren at løse sin opgave som en slags
universalgeni, der giver nutidens mennesker et sandere og mere vedkommende
billede af fortiden. Men netop den samme øgede hastighed i ændringen af sam
fundsstrukturen, livsvilkårene og erkendelsen øger også folks behov for at begri
be, hvorfra vi kommer, hvordan vi hænger sammen, og hvorhen vi går.
Også historikerne må altså ekspandere i dybden og bredden. Det var for dansk
historieforskning et stort spring fremad, da Kr. Erslev og andre ved århundrede
skiftet indførte den »moderne kildekritik«, som anviste veje til en systematisk
vurdering af de historiske vidnesbyrds højst forskellige værdi, dvs. deres bære
kraft i rekonstruktion af begivenhedsforløb og samfundsforhold i fortiden. Men
denne skole efterlod et væsentligt tomrum, når det gjaldt om at skabe en viden
skabeligt baseret syntese af sammenhænge i strukturer og forløb. Det betød, at
de sammenhænge, de »store linjer«, det alligevel var nødvendigt at opstille eks
plicit eller implicit for overhovedet at få nogen orden i de givne data, i meget høj
grad kom til at bygge på forskerens subjektive tidsbestemte - og helt personlige vurderingssystem. Erik Arup satte dette forhold i relief i 1920erne ved sine stærkt
afvigende og for samtiden ganske provokerende syntesedannelser. Da det kom til
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at stå klart, at Arup og hans tilhængere kunne hente lige så gode belæg (målt med
kildekritikkens alen) for deres udlægninger som deres bitre modstandere af mere
traditionel, folkelig-national observans, havnede faget gennem en lang periode i
næsten fuldstændig relativisme, hvad synteserne angik. Den ene udlægning kun
ne være lige så god som den anden, når blot der ikke skete forsyndelser mod de
fælles kritiske standarder. Det syntes umuligt at nå ud over dette punkt. Den så
kaldte ny-marxistiske bølge, som omkring 1970 vandt mange tilhængere blandt
yngre danske historikere, stod i så henseende helt på det beståendes grund, idet
man ikke har evnet at foretage den nødvendige kobling fra de valgte påstande om
sammenhænge (paradigmer) til eksisterende data.
I de seneste år har der imidlertid været bestræbelser på at skabe en egentlig to
sidig kobling mellem den systematiske indsigt i samfundsfænomener og historisk
analyse. Jeg tænker her først og fremmest på det, som kaldes »applied historical
studies«, der gennem punktvise indsatser på bestemte sider af menneskelig ad
færd søger at opstille og organisere historisk materiale, således at det giver empi
risk støtte til søgning efter love for den samfundsmæssige udvikling. Som sådan
bliver disse studier afledt af elementer i økonomisk, sociologisk og politologisk
teori, men netop denne mere bevidste approach giver nye muligheder for at pro
blematisere og belyse vigtige linjer i historiske forløb.
I det følgende skal jeg forsøge på at skildre et sådant forskningsområde, som
historikere først systematisk har taget op i de seneste 10-15 år med inspiration fra
samfundsvidenskaberne. Det drejer sig om den side af samfundslivet, som vi kal
der opinion, meningsdannelse og politisk adfærd - et relativt nyt felt, som først
har været dyrket systematisk fra engang i mellemkrigstiden, og som stadig har
store huller og mange løse ender, hvad begreber og forskningsmetoder angår.

Hvad er den offentlige mening?
Historikere har sådan set længe arbejdet med »den offentlige mening«, idet de
tillagde faktorer som nationalfølelse, klassebevidsthed og almen oplysning en
væsentlig rolle for begivenhedsforløb på kort og langt sigt. Et velkendt eksempel
på dansk grund er Edvard Holms forsøg på at udrede baggrunden for de store
landboreformer hundrede år før hans egen tid. Men i almindelighed har man ar
bejdet næsten undseeligt og fordækt med disse forhold - hvor nødvendigt hen
vist til »tidsånden« eller visse »stemninger« som givne vilkår for statsmænds,
tænkeres og organisatorers virksomhed, ligesom man henviser til naturkatastro
fer, høstudsigter eller til udenlandske konjunkturer uden nærmere at gå ind på
deres årsager. Hvor det går højt, har man refereret nogle samtidige skribenter for
politisk-filosofiske udsagn, der kunne knyttes til idéhistorien, eller som kunne
hævdes at udtrykke en vis samfundsgruppes indstilling.
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Det er forståeligt nok, at man har villet undgå dette vanskelige og farlige ter
ræn. Men vi lever i en tid, hvor samfundets ledere helt øjensynligt direkte og indi
rekte påvirkes i deres beslutninger af både overfladiske og dybtgående strømnin
ger i den brede offentlighed - ikke bare af frygt for vælgernes dom, men også for
pressens og organisationstalsmændenes, og fordi de jo selv er en slags menne
sker, der tilhører forskellige kulturelle grupper, generationsfællesskaber osv. Vi
ved at undervisningsinstitutioner, reklamer og avisartikler har magt til at ændre
både vor indsigt og vor indstilling på visse punkter. Vi har set, hvordan halvdelen
af vælgerne har kunnet skifte parti fra det ene valg til det andet, således at politi
ske holdningsmønstre, som måske har ligget fast i bestemte befolkningsgrupper
gennem årtier, er blevet ændret meget hurtigt og voldsomt.
Derfor må forklaringer på begivenheder og tilstande i fortiden nu søge at ind
drage folks viden og meninger samt såvidt muligt også grunden til disse menin
ger, hvis vi skal finde forklaringerne sande og vedkommende. Og det er indlysen
de, at man herved må udnytte den indsigt, som er skabt af den nyere opinions-,
vælger- og massekommunikationsforskning.
Man har optalt over halvtreds forskellige definitioner af begrebet »public opi
nion«, »öffentliche Meinung«, offentlig mening. Historien om udviklingen af
begrebet, siden det vandt almindelig anvendelse engang i 1700-tallet, er bestemt
ikke uinteressant. Mange.har forsøgt at definere sig frem til, at de, der var enige
med dem selv, udgjorde den virkelige offentlige mening - mens modstanderne og
ofte det store flertal af befolkningen var et uoplyst, tilfældigt sammenrend, en
vildledt hob eller en falsk offentlig mening. Efter den almindelige valgrets sejrs
gang i årtierne omkring århundredeskiftet har dog de fleste forskere og iagttage
re, som ikke hyldede de specielle autoritære ideologier, været enige om at bruge
begrebet til at betegne - enten flertallets anskuelser, den særlige tankegang og ud
tryksmåde, som dominerer over alle andre eller »alle menneskers mening«
(»everybody’s views«), dvs. summen af det, som tænkes og siges om et emne, en
oversigt omfattende alle anskuelser med angivelse af hvor stor, hvor stærk og
hvor stabil deres tilslutning er, og hvor den findes.
Da den førstnævnte betydning forudsætter visse vilkår (om opinionens massi
vitet og stabilitet), som langtfra altid forefindes, foretrækkes den sidstnævnte.
Definitionen er iøvrigt fremsat så tidligt som 1888 af englænderen James Bryce (i
bogen »The American Commenwealth«), men den har vist sig anvendelig som
rammebegreb for nyere forskning.
Man bemærker, at begrebet offentlig mening = summen af det, som siges,
skrives og tænkes om et emne, er værdifrit, dvs. ordet er ikke reserveret for sær
lig ophøjede eller velbegrundede meninger. En anden ting er, at man for at give
en virkelig beskrivelse af de forskellige anskuelser selvfølgelig også må konstate6

re, hvordan de er begrundede og knyttede til forskellige ønsker og forestillinger lige såvel som man studerer deres retning, styrke og udbredelse.
Det ses også, at offentlig mening i denne betydning dækker både det, som
kommer til håndgribeligt udtryk i tale, skrift, afstemninger, demonstrationer,
voldshandlinger osv. (for så vidt der er tale om bevidste og tilsigtede ytringer) og
det, som bare tænkes og føles eller bare kan forventes tænkt og følt. Det kan væ
re svært nok både i nutiden og fortiden at påvise en sådan underforstået offentlig
mening, en »stille magt«, et »tavst flertal« osv. og meget ofte er det selvfølgelig
praktisk umuligt at beskrive den nærmere. Men forskeren er nødt til at regne
med den, fordi det, som for alvor interesserer, er den offentlige menings virknin
ger. Og alle fornuftige magthavere regner med en »latent opinion«, som kan mo
biliseres til støtte for deres bestræbelser - eller pludseligt kuldkaste dem ved valg
nederlag, strejker, lydighedsnægtelse osv. På samme måde ser magthavernes an
gribere oftere deres chance i at påkalde og dirigere folkestemningen end i at ska
be en ny. I og for sig kunne man måske indskrænke sig til at iagttage de centrale
skikkelsers (eller »aktørers«) forestillinger om opinionen, såvel den manifeste el
ler tilkendegive som den latente eller foreløbig skjulte. Aktørernes forestillinger
er i sig selv vigtige at studere, og rent praktisk er de ofte en god hjælp, undertiden
den eneste vej til at klarlægge opinionen. Men dels er det meget svært at afgræn
se de relevante aktører, og dels har det i sig selv interesse at konstatere, hvorvidt
og hvordan aktørernes forestillinger afspejler situationen - at kontrollere deres
virkelighedsbillede vedrørende dette sagsforhold. Såvidt man kan, må man der
for søge uafgængige vidnesbyrd om det.
Endelig indeholder definitionen, at ethvert spørgsmål - eller i det mindste et
hvert spørgsmål, der af flere personer opfattes som vedrørende mennesker, de ik
ke kender - er genstand for en offentlig mening, som kan opvise delinger, æn
dringer og underkastes manipulationer. Det er altså ikke bare de velkendte politi
ske problemer, såsom betalingsbalance, arbejdsløshed, Fællesmarkedet og kri
gen i Kampuchea, der er genstand for en offentlig mening - men principielt lige
så vel spørgsmålet om et liv efter døden, om månen er beboet, og hvorvidt Faxe
pilsner smager ligesom rigtigt øl. Ganske vist er meningerne om forskellige
spørgsmål ikke lige vigtige. En sag berører måske kun meget få personer - eller
måske er den upåvirkelig såvel af politisk indgriben som af folks meninger. Men
dette forhold er ikke altid uforanderligt. Og navnlig må vi regne med, at en per
sons eller en gruppes udtalte meninger i høj grad er forbundne. Meget ofte er de
tanker og følelser, hvormed vi omfatter to forskellige problemer, indbyrdes af
hængige, idet det ene sæt er afledt af det andet, eller de er begge afledt af samme
overordnede grundmønster.
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Hvorfra har vi vore meninger?
Folk har som regel deres meninger i knipper, hvor visse grene er bærende og
uundværlige, mens andre blot tages med i købet. Man taler om, at der bag et så
dant knippe af meninger om flere enkelte spørgsmål ligger en politisk holdning.
Inden for et givet sagsområde f.eks. dansk udenrigspolitik, er der meninger, som
passer godt sammen logisk og psykologisk, og som rent faktisk ofte findes sam
men hos folk, man spørger. Der er en pæn chance for, at folk, som er imod
NATO, også ønsker Danmark ud af EF - og idag måske også en vis sandsynlig
hed for at de ønsker en nordisk toldunion. Der er dog altid mange, for hvem me
ningerne er bundet sammen på en helt anden måde eller måske slet ikke. Folks
politiske holdning i denne forstand - terminologien er ikke helt sammenfaldende
heller blandt fagfolk - er altså en »hypotetisk konstruktion«, en opsummering af
deres meninger op visse områder, hvorfra man med en vis sandsynlighed kan
slutte sig til deres mening om andre beslægtede spørgsmål. En generalisering på
et endnu højere plan, »politiske værdisystemer«, tilsigter en tilsvarende sammen
fatning af de politiske holdninger til en grundlæggende mening om samfundets
indretning og forholdet mellem mennesker, omtrent svarende til en almindelig
»ideologi«. Den har imidlertid vist sig næsten umulig at finde blandt folk, som
ikke deltog aktivt i politik eller havde studeret samfundsvidenskab ved universi
tetet !
Der er tydeligvis grænser for, hvor megen logik, filosoffer og senere tids histo
rikere kan se i sammenkoblingerne. Men det hænger tildels sammen med, at de
fleste mennesker har et langt mere direkte forhold til politiske meninger. Den
stærkeste enkelte faktor er uden tvivl vor vurdering af, hvad der generelt giver
den største velfærd og den største indflydelse for os selv og den samfundsgruppe,
vi tilhører. Selvom dette ikke er en ideologi eller et sammenhængende politisk
værdisystem, giver det dog også et ganske fast grundlag for folks meninger i visse
meget vigtige spørgsmål. Dertil kommer, at vi i meget høj grad deler vore menin
ger med vor nærmere omgangskreds - familien, som i høj grad medvirker til at
danne vore ideer om det politiske system og vor egen rolle i det (»politisk sociali
sering«), arbejdskammerater og kolleger, der hjælper os til at vurdere de løbende
problemers betydning og de løsninger, som er i vor »interesse«, børn, venner og
bekendte, som måske udvider vor horisont. Alt det betyder bl.a., at vi på vigtige
punkter er meget svære at rokke fra de meninger, vi allerede har. Både psykolo
giske smågruppeforsøg, hvor individerne holdes isoleret fra øvrige påvirkninger
(som andre forsøgsdyr), og store interviewundersøgelser af folks kommunika
tionsaktivitet i sammenhæng med deres meninger, har til overflod vist, at vi har
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meget store muligheder for at overse, bortforklare eller hurtigt glemme oplysnin
ger, som ikke passer os.
Også her er der dog tale om store forskelle fra den ene situation til den anden.
De mange store undersøgelser i USA fra 1940erne og i Vesteuropa gennem
1960erne konkluderede eenstemmigt, at massemedierne nok kunne virke ind på
vælgernes viden om politik og på deres valgdetagelse, men at nettovirkningen på
valgets udfald på det nærmeste var umærkelig. Senere undersøgelser fra omkring
1970 har fundet større forskelle fra det ene valg til det andet og navnlig fra den
ene gruppe vælgere til den anden. Tildels er dette udslag af mere koncis under
søgelsesteknik. Men navnlig synes det, som om de stort set »negative« resultater
om mediernes magt i 1950erne og 60erne var betinget af bestemte politiske situa
tioner. Det er rigtigt nok, at vi vanskeligt lader os omvende gennem avisartikler,
reklamer og taler i fjernsynet, hvis vi derved tvinges til at revidere vore grundfæ
stede meninger om en hel del vigtige problemer, og hvis vi kommer i modsæt
ningsforhold og hårde diskussioner med familien og kollegerne. Men andre gan
ge er vore meninger kun svagt forankrede i viden, erfaring og følelser. Vore øko
nomiske interesser, religiøse forestillinger, fordomme og følelser omkring raceog nationalitetsgrupper er måske slet ikke indblandet, og vore omgivelser er i
tvivl eller indifferente. I en sådan situation spiller det selvfølgelig en rolle, at de
fleste informationer og nye idéer kommer til os gennem tv og aviserne.
Noget lignende kan gælde om den førnævnte »politiske socialisering«, hvor
børn og unge lærer, hvad samfundet er, hvad politik går ud på, og hvilken rolle
vi selv kan spille. I Amerika og Vesteuropa ved midten af 1900-tallet regnede
man med, at barndomshjemmets påvirkning var en meget stærk faktor i dannel
sen af disse grundforestillinger (ligesom ved opbygningen af den nationale identi
tet), og at familien derfor også fik det første vigtige ord m.h.t. vort valg af poli
tisk parti, selvom dette senere modificeredes ved vort møde med skolen, kamme
raterne og arbejdspladsen. Nu ved man med sikkerhed, at dette mønster kan væ
re helt anderledes. F.eks. var det i Mexico omkring 1960 langt snarere skolens
undervisning end hjemmet og familien, som påvirkede børns og unges syn på
samfundet. Når familien har ringe erfaring at videregive, og når dens indsigt slet
ikke svarer til ændrede livsforhold, træder andre mekanismer til. Ja det kan ske,
at det er lillebror, der bliver familiens orakel på dette område såvel som på de
mange praktiske problemer, der møder indvandrerne til den store by eller det nye
land. Bedstefars visdom, der er medbragt fra en traditionel landsbykultur, giver
ikke længere relevante svar, og forældreautoriteten genskabes først i næste gene
ration - og ikke engang fuldstændigt, fordi byens liv er i stadig ændring.
Endelig kan vi nævne, at også den rolle, man tidligere tilskrev »opinionslede
re«, må betragtes med forbehold eller rettere sagt kvalificeres. Folks meninger
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om løbende problemer og begivenheder - både i politik, arbejdspladsforhold,
forbrugsvalg og fornøjelser - formes i høj grad i fællesskab med de små grupper,
de tilhører, og hvis medlemmer stadig mødes personligt. Det er også næsten altid
muligt i enhver sådan gruppe at finde en person, som ved mere om de problemer
der drøftes, og hvis mening de andre er tilbøjelige til at følge. Men denne »opini
onsleder« er som regel ikke noget specielt førerdyr i kraft af overlegne evner,
men snarere et slags klokkefår, der netop får lov til at gå foran, fordi han/hun
ved og mener det, de andre anser for rigtigt, og derfor normalt udtrykker, hvad
de fleste andre også ville mene efter nærmere omtanke. Det er snarere gruppen
som sådan der tager stilling, og »lederen«, der må følge med, ligesom alle de an
dre medlemmer, der vil undgå ubehaget ved at stå alene. Og de fleste mennesker
tilhører ikke een sådan »primærgruppe«, men har flere tilknytningspunkter og
flere loyaliteter i det komplekse moderne samfund - modsat de traditionelle feu
dale eller stærkt klasse- og statusdelte samfund, hvor individets verden var mere
begrænset og mere enkel, og hvor for resten også de få, som havde indsigt og fik
informationer udefra, utvivlsomt kunne få større magt som »opinionsledere«.
Også vort samfund har folk, som taler og skriver og langt mere, højere og tiere
end andre, men bl. a. gennem massemedierne har de fleste mulighed for at høre
så mange helt forskellige meninger også fra sagkyndige og alvidende kommenta
torer (såkaldte »vertikale opinionsledere«) og for at vælge imellem deres menin
ger, at både landsbytyrannen og den »politiske underkorporal« nok betyder
mindre end førhen.
Kan opinionen studeres historisk?
Den første konkrete konklusion, historikeren kan drage af de senere årtiers poli
tiske adfærds- og opinionsforskning, er derfor, at feltet må betragtes i et dyna
misk perspektiv. Det går ikke mekanisk at overføre lovmæssigheder, som gjaldt i
USA eller Sverige omkring 1960, når senere undersøgelser allerede har antydet,
at resultaterne var tidsbestemte. Derimod kan man med fordel udnytte et meget
betydeligt antal konkrete forskningsresultater og begrebsdannelser til opstilling
af hypoteser om vigtige hændelsesforløb og udviklingslinjer i historien.
Allerede de skitserede, summariske hovedlinjer i nyere debat og forskning gør
det muligt at opstille en række generelle rammer for efterforskningen af opini
onsfaktorer:
1. Ved siden af den »manifeste«, klart udtrykte opinion i en sag er også den
»latente«, skjulte eller uudtalte opinion vigtig at studere, såvidt det er muligt.
2. Opinionen studeres bedst som udslag af en politisk holdning, der søges be
skrevet ad følgende dimensioner: retning (for/imod), fordeling (på politiske, so
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ciale og andre grupper), stabilitet, artikulation og slagkraft (handlingsoriente
ring); bag de to sidste artributter ligger dels de materielle og retlige vilkår for po
litisk adfærd, dels intensiteten (stærk/svag affektiv dvs. følelsesmæssig ladning),
informationsindhold (»kognitiv« forankring i kundskab og forståelse) og koblin
gen til andre holdninger, måske som led i et mere almindeligt »værdisystem«.
Specielt er det måske vigtigt at huske koblingen, det perspektiv hvori sagen ses og
de interesser, der menes berørt.
3. Overtalelsen og især den bevidste propagandaindsats gennem massemedier,
organisationer m. v. har undertiden helt minimale direkte virkninger på de områ
der, der betyder mest for folk. Da medierne selv er sociale institutioner med egne
mål, vil de endogså langtfra afspejle opinionen. Man kan altså ikke - som det ret
ofte har været gjort - slutte mekanisk fra avisernes ledere til en offentlig mening,
men må søge denne belyst ud fra et meget bredt spektrum af forskelligartede vid
nesbyrd.
4. Alligevel giver arbejdet med at klarlægge initiativer, organisation og artiku
lationsmønstre ofte meget vigtige vidnesbyrd, dels om det billede, politikere kan
have at arbejde udfra, dels som vejviser til opinionen selv. Massemedierne og den
organiserede propaganda har antagelig en meget betydelig indflydelse, dels på de
områder, som folk ikke tillægger større vægt (og som derfor næppe drøftes i
»primærgrupperne«), dels i de labile situationer, hvor folks levevis og deres
problemer undergår hastige og radikale ændringer, og endelig i de tilfælde, hvor
budskaberne kommer til at stå alene, fordi kommunikationssystemet er ensrettet
eller uudviklet.
5. Mønstrene for kommunikation »mand og mand imellem« er næsten lige så
komplekse. Om der findes stærke primærgrupper af betydning for meningsdan
nelsen, afhænger tildels af samfundets specifikke kultur-, beboelses- og produk
tionsmønstre. Ligeså vil de lokale opinionslederes rolle variere stærkt. I visse
samfund og grupper findes stor indflydelse samlet hos »lokale spidser« i kraft af
arv og tradition, andetsteds i kraft af et delvist monopol på uddannelse og infor
mationskanaler, mens der i højtudviklede industrisamfund synes at være tendens
til jævnere fordeling af indflydelsen.
Disse generalisationer har ret åbenlys relevans for studiet også af fortidens sam
fund. Men de rummer også udtryk for de problemer, der altid omgiver mødet
mellem historieforskningen og andre konkretiserende arbejdsmåder på den ene
side og de systematiske videnskaber på den anden. Man kunne sige, at historike
rens fordel ved at kende de fem punkter ovenfor egentlig er begrænsede til en an
visning på systematik og sund fornuft under arbejdet med opstilling af hypoteser
om mulige sammenhænge og fortolkninger. Dette ville måske være rigtigt, hvis
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den sunde fornuft var, hvad der egentlig ligger i ordet - nemlig en medfødt evne
til at skelne det mulige fra det umulige, det sandsynlige fra det usandsynlige og til
automatisk at mobilisere tilstrækkelig fantasi ved løsningen af enhver foreliggen
de opgave. Men denne overlegne evne er desværre kun for en mindre del med
født, og den sunde fornuft er i reglen identisk med lærdom, hvis kilde og grund
lag man har glemt, og som man derfor ikke længere kan kontrollere.
Tilbage står imidlertid to afgørende problemer. Det ene er at finde de kilder,
de indikatorer, som kan give svarene på de ret beset overordentlig omfattende og
krævende spørgsmål, som er opstillet under punkt 2 ovenfor. Det andet er at fin
de en nøgle til udvælgelse og sammenfatning af disse vidnesbyrd.
Det er nævnt en passant ovenfor, at den moderne politiske massekommuni
kations- og adfærdsforskning først og fremmest har nået sine resultater gennem
to metoder for dataindsamling og empirisk efterprøvning. Den ene er smågrup
peforsøget, der om ikke principielt så ihvertfald praktisk ligger uden for histori
kerens arbejdsområde. Den anden er »surveys« gennem masseinterviews. Her
kortlægges det enkelte individs holdninger og kundskaber, hans kommunika
tionsadfærd, vælgeradfærden samt de almindelige »sociodemografiske data«
vedrørende alder, køn, herkomst, erhverv, indkomst osv. Når disse svar sam
menholdes for et passende udvalg af personer, kan der opstilles holdbare genera
lisationer vedrørende de samlede mønstre for opinionens struktur i almindelig
hed og på specielle områder - navnlig kan forskellene mellem forskellige grupper
i befolkningen klarlægges. Ved gentagne interviews kan man videre iagttage
ændringer over tid - f. eks. skift i meninger sammenholdt med skiftende valg el
ler brug af kommunikationsmidler, hvis indhold da beskrives systematisk gen
nem relevante former for »indholdsanalyse«.
Også kombinationen af surveydata for enkelte personer med indholdsanalyse
er i det hele uden for historikerens rækkevidde. Den slags materiale foreligger
kun for de allerseneste årtier, for Danmarks vedkommende egentlig kun spredt
gennem de sidste tyve år - tilmed ofte i form af mindre relevante eller mindre
troværdige tabeller. Mens sociologien, statskundskaben og anden forskning,
som sigter på nugældende eller »tidløse« love for samfundsudviklingen, principi
elt har næsten ubegrænsede muligheder for at udbygge deres viden om sagfor
hold på de vigtigste punkter, er historikeres muligheder begrænsede til den over
leverede del af de data, som mennesker i fortiden også kunne kende, og som de i
og for sig kunne have brugt til at skabe ny indsigt. Og på få områder er denne be
grænsning så følelig som netop m.h.t. folks viden, holdninger og interesser, der
netop først i den sidste menneskealder har været betragtet som noget måleligt.
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En mulig fremgangsmåde
Det står da på forhånd klart, at svarene på mange vigtige spørgsmål vil blive
højst ufuldstændige og diskutable - ofte blot antydninger af forhold, som bør
holdes in mente ved belysningen af et spørgsmål. Ikke mindst er det som regel
umuligt at finde nogenlunde dækkende data for de mange enkelte personer, at
der kan blive tale om andet end illustrerende eksempler. Som regel er man henvist
til talmæssige sammenfatninger for et vist geografisk eller socialt afgrænset pub
likum på et bestemt tidspunkt - et forhold, som bevirker, at man må være yderst
varsom med slutninger til meninger og adfærd hos konkrete personer eller under
grupper. Undertiden er man endog tvunget til at arbejde ud fra et meget begræn
set antal udsagn behæftet med flere slags kildekritiske problemer, som det f.eks.
er tilfældet med erindringer, breve etc.

Accepteres opgaven - og det mener jeg, som det fremgår af indledningen, man
må - er det dog i mange tilfælde et ganske betydeligt materiale, som står til histo
rikerens rådighed. Som altid afhænger materialevalget først og fremmest af den
konkrete opgave, der skal løses, og det er umuligt generelt at angive eller afgræn
se søgningsfeltet såvel som de måder, på hvilke de overleverede vidnesbyrd kan
udnyttes til at drage slutninger om opinionsforholdene. Med henblik på for
skning i nyere historie fra engang i 1800-tallet turde dog måske nedenstående
summariske fortegnelse over anvendelige vidnesbyrd være af mere almen interes
se, når det gælder om at overveje opinionsforholdene vedrørende et bestemt sam
fundsanliggende (her kaldet »stridspunkt«). Skema I angiver en række af de vig
tigste indsigter og overvejelser, som er nødvendige for overhovedet at kunne ar
bejde med spørgsmålet. Skema II indplacerer de formentlig vigtigste og alminde
ligste vidnesbyrd efter dets emne og område (lodret) og efter dets karakter som
kilde (vandret). For alle vidnesbyrd gælder det selvfølgelig derudover, at de må
udnyttes systematisk til at belyse opinionens retning, fordeling osv. (som nævnt
under punkt 2 ovenfor).
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GRUNDSKEMA FOR OPINIONSFORSKNING

I. Almene forudsætninger for meningsdannelse
1. Det almene retssystem og klima for politisk frihed og tolerance, herunder
navnlig statsmagtens kontrol- og straffevirksomhed over for politiske aktiviteter
og afvigelser (lovbestemmelser vedr. ytringsfrihed, ansvarsregler m.v., doms- og
tiltalepraksis, vilkårlig indskriden og diskrimination), lokale embedsmænds,
økonomiske magthaveres og sammenslutningers selvjustits eller overgreb overfor
publikums, organisatorers og journalisters virksomhed.

2. Den politiske socialisering til rollen som samfundsborger.
a) Indflydelse fra barndomshjemmet, især reflektioner over forældrenes autori
tet, indstilling og erfaringer, over døgnrytmer og samværsformer (udfra kultur
historie og erindringer).

b) Skolegangen, belyst ved dennes omfang og emnevalg, dens indhold og pæda
gogik samt evt. målelige resultater (ud fra skolestatistik, timeplaner, skolebøger,
instrukser, rekrutprøver, erindringer).
c) Mødet med arbejdslivet (statistik over erhvervs-, lære- og arbejdsforhold,
fagforenings- og industrihistorie).

3. Voksnes politiske informationspotentiel og -aktivitet:
a) Forbruget af massemedier, dvs. bøger og tidsskrifter, aviser og andre blade,
film og teater, radio, tv m.v. beskrevet med hensyn til mediernes udbredelse (ef
ter forbrugerundersøgelser og dødsboer, oplags- og spredningstal, licens og bibli
oteksafgifter m.v.), mediernes indhold (ud fra indholdsanalyser af emneforde
ling, redaktionel form og stil, politisk retning i trykte medier samt radioprogram
mer, anmeldelser osv.) og deres plads i hverdagen.

b) Deltagelsen i forenings-, kultur- og kirkeliv (ud fra indberetninger, medlem
stal, avisreferater af møder), specielt vælgerforeninger og andre emnerelevante
organisationer.

c) Omfanget og arten af kontakt med andre i arbejdslivet, herunder
organisations- og forhandlingsformer, autoritets- og avancementsforhold (efter
arbejdsforholds- og industristatistik, fagforenings- og virksomhedshistorier,
erindringer).
d) Samkvem med familie, venner og naboer (ud fra erindring samt statistik),
hobby-, klub- og værtshusliv.
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GRUNDSKEMA FOR OPINIONSFORSKNING
II. Vigtige vidnesbyrd om opinionsforhold

Forklaring af analyseskemaet
Skema II viser, at mængden af vidnesbyrd om »den offentlige mening«s stilling i
et bestemt spørgsmål kan være meget omfattende - også før Mr. Gallup startede
sin virksomhed sidst i 1930erne. Ved nærmere omtanke foreligger der i de fleste
tilfælde et stort materiale i forskellige myndigheders, virksomheders og organisa
tioners arkiver, og principielt er der også muligheder for at benytte nogle af de
mange privatarkiver (omend med det forbehold, at brev- og dagbogsskrivere so
cialt og kulturelt giver en ret skæv dækning af publikum). Videre er der et meget
stort materiale at hente i aviser og andre blade. Deres egne meninger som udtrykt
i »ledere« og i nyhedsvalget m. v. skal ganske vist tages med klart forbehold; men
især for tiden efter 1840/50 rummer de andre meddelelser og mere indirekte vid
nesbyrd af stor værdi.
Et problem ved at udnytte et materiale, der potentielt er så omfattende, ligger
selvfølgelig i at finde en afgrænsning af søgningsfeltet. Skønt det ret ofte kan
være tilrådeligt og forsvarligt at anvende en form for systematisk udvælgelse ef
ter tilfældighedens princip (»random sample«) eller ud fra andre forestillinger
om størst mulig repræsentativitet, f. eks. ved statistiske analyser eller indholds
analyser af aviser, er dette problem så nært knyttet til den konkrete problemstil
ling, at jeg finder det formålsløst at fremsætte generalisationer her. Derimod er
det muligt til en vis grad at generalisere med hensyn til den form for opinionsad
færd, der iagttages - den lodrette dimension i skema II. - og derefter at sige no
get om forholdet mellem de fire forskellige hovedtyper af vidnesbyrd (den vand
rette dimension).
Det ses, at den opstillede rækkefølge af opinionsadfærd eller rettere den form,
hvori opinionen kommer til udtryk, indebærer en stigende grad af »omkostning
eller risiko« for de deltagende individer. Jo længere man bevæger sig ned ad ræk
ken, desto større er generelt set den ulejlighed, udgift, moralske forpligtelse, risi
ko for straf eller fysisk overlast eller uigenkaldelighed (tab af mulighed for snart
at ændre fortrudte valg), som adfærden koster individet. Samtidig er også de
håndgribelige følger normalt stærkere for de aktuelle magthavere, hvis udtrykket
iøvrigt har samme omfang. Helt eentydigt stigende er forøgelsen næppe. Man
kan forestille sig samfund og situationer, hvor både politikerne og det involvere
de publikum betragter et opinionsudtryk af »lavere rang« (ifølge den her foreslå
ede rangorden) med større alvor end et højereliggende af tilsvarende omfang.
Men for de fleste situationer vil skalaen nok være udmærket dækkende for et
moderne samfund.
Dette udgangspunkt er af væsentlig betydning, fordi det viser vej til en frem
gangsmåde, en metode. De relativt »hårde data«, som ligger i skalaens nedre en-
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de, er et godt og naturligt udgangspunkt, fordi de dels har temmelig tvingende
konsekvenser for magthaverne, og dels kan betragtes som ganske velovervejede
udtryk for folks meninger, idet de indebærer »omkostninger og risiko«. Stat
skundskabsforskere og samfundskritikere - og især dem, der lægger stor vægt på
ubehjælpsomme svar på deres egne lidt virkelighedsfremmede interviewspørgs
mål - finder måske nok ringe dybde, fornuft og sammenhæng i de grunde, folk
har til at stemme som de gør. Men alene det forhold, at de fleste bevarer deres
standpunkt gennem længere tid og ikke er så lette at flytte fra dem, viser jo, at
der for det store flertal langtfra er tale om tilfældige indskydelser. Ligeledes har
undersøgelser af deltagerne i revolutionære aktioner og politiske optøjer i det 19.
århundredes Frankrig vist, at det slet ikke drejede sig om sindsforstyrret pak, der
blot lå under for opviglere og massehysteri.
En anden ting er selvfølgelig, at sådanne vidnesbyrd må vurderes ud fra deres
omfang og sammensætning, og at de må anskues i et dynamisk perspektiv - ud
sigten til at de registrerede ændringer fortsætter eller ophører. Hertil bør udsla
genes forankring i anden adfærd og andre meninger studeres, dvs. genspejlingen
på lavere niveauer bør kortlægges. Hvor udslagene kun registreres på lavere ni
veauer - f.eks. skumlerier i private breve og læserbreve - bliver opgaven at vur
dere udsigten til at de kan forplante sig til højere niveauer. Dette vil bl. a. afhæn
ge af indretningen af det politiske system - ytrings- og organisationsfriheden,
valgrettens omfang osv. Men også samtidens og forskerens egen opfattelse af
spørgsmålets potentielle rækkevidde for forskellige publikumsgrupper og inter
esseorganisationer må inddrages i den fortolkningsproces, der her bliver tale om.
En anden opdeling (den vandrette i skema II) vedrører de typer af vidnesbyrd
om opinionen, som kan inddrages - det som historikere plejer at kalde kilderne.
På grund af begrænset plads henviser skemaet ikke overalt til helt bestemte grup
per af arkivalier, tryksager osv., men der er dog lagt vægt på så vidt muligt at
give illustrerende eksempler, hvor søgefeltet ikke er ret indlysende. De fire ho
vedtyper har hver deres styrke og begrænsning, når det gælder om at opstille for
svarlige rekonstruktioner.
De »specifikke opinionsudtryk« giver direkte oplysninger om et større eller
mindre antal individers meninger og reaktioner m.h.t. et bestemt afgrænset
foreliggende samfundsproblem. Umiddelbart kan kilder af denne type forekom
me at gøre alle andre vidnesbyrd overflødige. Men for det første er der altid et
yderst besværligt repræsentativitetsproblem at inddrage i fortolkningen: At
100.000 mennesker køber pjecer, deltager i demonstrationer, indmelder sig i folkeforeninger osv., og at 10.000 skriver breve og læserbreve eller slås med politiet,
giver kun et meget ufuldstændigt billede af opinionen, selvom ingen eller meget
få griber til tilsvarende aktiviteter i modsat ånd. Dernæst er der for disse udtryk
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altid et meget stort spørgsmålstegn ved, om aktivitet på eet niveau i nævneværdig
grad kobles til andre, højere niveauer. Og der foreligger altid den mulighed, at
den opinion, som udtrykkes, i virkeligheden kun i ringe grad er »specifik«: Må
ske er det slet ikke stridsspørgsmålet, men regeringsdannelsen eller et helt andet
spørgsmål, folk reagerer på.
Den sidstnævnte overvejelse, udtrykkets gyldighed for opinionen i strids
spørgsmålet er naturligvis den centrale begrænsning for de »almene opinionsud
tryk«. Folks tilslutning til bestemte ideologier, aviser, foreninger, partilister m. v.
er jo helheder, hvori næsten ethvert tænkeligt enkelt stridsspørgsmål kun er af
gørende for en mindre gruppe. Et dårligt valg kan måske til en vis grad, men kun
til en vis grad, sættes i forbindelse med negative opinionsreaktioner på en »sag«.
Der er for det første et stort område af givne, mere permanente faktorer bag par
tiloyaliteterne, og dernæst er der et stort antal andre korttidsfaktorer, som spiller
ind ved folks stillingtagen - og som må tages iagt ved fortolkningen. Visse af de
vigtigste grundfaktorer, såsom det pågældende regimes karakter, den politiske
socialisering og de normale mønstre for voksnes politiske aktivitet er opregnet i
den særlige liste over »almene forudsætninger for meningsdannelsen« i skema I.
Med baggrund i det ovenfor meddelte kan man også sige, at denne liste tillige gi
ver en vis baggrund for en foreløbig bedømmelse af publikums modtagelighed
for korttidsfaktorerne. Dette indebærer jo, at denne gruppe vidnesbyrd altid vil
være diskutable, selvom en tæt analyse af publikums sammensætning efter køn,
alder, bopæl, herkomst, indkomst, erhverv osv. formindsker usikkerheden i vis
se tilfælde. På den anden side må det fastholdes, at de almene opinionsudtryk ne
top er så direkte forbundet med de førnævnte tvingende konsekvenser for magt
haverne, at de nødvendigvis må indtage en vigtig plads i eftersøgningen.
Også den tredje hovedgruppe af vidnesbyrd, »afspejlinger«, har sine sværeste
begrænsninger på gyldigheden - spørgsmålet om, hvorvidt det man måler eller
konstaterer på anden måde også er det, man ønsker at måle. Udtryksform og
emnevalg i undergrundshumor, på popavisernes forsider, i politikeres taler og
selvreklame m.v. kan rigtigt angrebet vise hen på betydningsfulde opinions
strømninger, netop fordi de delvis fremgår af afsendernes forsøg på at imøde
komme publikums interesser og sympatier og altså giver et vist indirekte billede,
en afspejling af publikum. At afsendernes opfattelse af publikum til en vis grad
varierer med deres ønsker om, hvordan publikum burde være, er måske en min
dre vanskelighed, hvis man inddrager et tilstrækkeligt stort og varieret materiale.
Derimod er det uhyre svært at udligne det forhold, at givne udtryksmåder i høj
grad fremgår af konventioner om, hvad der passer sig i bestemte sammenhæng,
og af modestrømninger, som bevirker at samme sag for variationens skyld ud
trykkes anderledes end sidste år. Den såkaldte kvantitative indholdsanalyse, som
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bygger på, hvor ofte bestemte ord, argumenter, emner m. v. (og sammenkædnin
ger af disse) forekommer i aviser og andre massemedier, møder her et fundamen
talt set uløseligt problem, selvom den måske bygger på et udadeligt udvælgelses
system og meget høj »reliabilitet« eller teknisk pålidelighed i måleprocessen. Men
man kan dog ofte have stor nytte af sådanne præcise målinger til at konstatere
forskelle over iøvrigt sammenlignelige medier og over kortere tidsrum, hvis man
ikke alene er henvist til indholdsanalysen eller andre former for »afspejling«.
Den fjerde og sidste hovedgruppe, »beretningerne«, som består i samtidige
iagttageres vurderinger af folks meninger og deres politiske adfærd, rummer
problemer som er mere velkendte for traditionel historisk forskning. Beretninger
skal her som overalt vurderes ud fra beretterens hensigter, observationsmulighe
der og sagkundskab, almindelig pålidelighed, ansvarlighed over for kontrol osv.,
og der er grund til at indskærpe den almene professionelle grundsætning, at man
meget nødig skal bygge på enkeltstående beretninger om mere komplekse og
kontroversielle forhold (og det er jo de eneste, man er interesseret i), medmindre
beretningen klart støttes af andre, uafhængige beretninger eller øvrigt f. eks. do
kumentarisk materiale. Der er måske endda grund til ekstra forsigtighed i dette
tilfælde, fordi det, der søges belyst, er noget overordentlig uhåndgribeligt og
noget, som ser meget forskelligt ud fra forskellige udsigtspunkter. F.eks. er det
velkendt, at mange diplomatindberetninger om opinionen i den hovedstad, hvor
de er placeret, ofte nok blot bygger på societysnak og læsning af de pænere mor
genblade. Og indberetninger fra politimestre og andre embedsmænd kan i visse
situationer og i visse samfund være tungt ladet af ønsketænkning eller frygt for
overordnedes mishag.
Min konklusion af dette er, at materiale hentet fra alle de fire hovedgrupper af
vidnesbyrd hver for sig har afgørende begrænsninger og svagheder - men også,
at de har dem på forskellige punkter. Det betyder, at man ved klarlæggelsen af
opinionen i de fleste tilfælde må benytte vidnesbyrd fra alle fire grupper. Iøvrigt
bør som sagt flest mulige af de meddelte otte niveauer dækkes ind. Men her er
udgangspunktet efter min mening klart den tunge ende, hvor udtrykkene koster
noget for publikum og umiddelbart betyder noget for magthaverne.
Behovet for konkretisering
Det skema, jeg her har opstillet, sigter på historiske analyser, og det er så vidt jeg
kan se i fuld harmoni med fagets tradition og målsætning.
Andre vil det utvivlsomt forekomme ulideligt byrdefuldt. Såvidt den klassiske
kultur- og litteraturhistorie arbejder med dette emne - og det har den til en vis
grad gjort i de senere år, omend på nymarxistisk eller »videnssociologisk« basis 19

synes den at angribe sagen oven fra. Man uddrager tidstypiske ideer og udtryks
former af berømte tænkeres, kulturprofeters og romanforfatteres skrifter for så
at sammenfatte indtrykket i visse helhedssyner med illustrerende eksempler, som
siden sættes i en vis forbindelse med sociale forhold og politiske konflikter. Ord
som rationalisme, romantik, socialrealisme osv., eller borgerskabets herredøm
me, imperialismen og massesamfundet, er vel alle blevet anvendt som overskrif
ter og fængord i afsluttende passager - hvor visionerne blomstrer - af historikere
såvel som af andre humanister. Som begreber og elementer i udredning og for
klaring af historiske strukturer og forløb har de imidlertid meget begrænsede og
specifikke positive anvendelsesmuligheder. Som udgangspunkt for kortlægnin
gen af den offentlige menings indvirkning på historiens gang er de umulige. Lige
som »tidsånden« er det størrelser, der ikke lader sig indfange, og man løber en
enorm risiko for totale fejlgreb ved at gå ud fra de skiftende litterære udtryksfor
mer eller ledende filosoffer. Der er og har altid været stor afstand mellem det,
som de senere berømte åndelige foregangsmænd skrev, og den dannede offentlig
heds normale læsevaner; mellem denne offentligheds almene ideologi og dens
praktiske synspunkter og faktiske adfærd; mellem den kulturelle elites og den
jævne befolknings indstilling; og ikke mindst mellem de vidt forskellige konklu
sioner, som forskellige individer og grupper har ment at kunnet uddrage af een
og samme tankegang til støtte for deres adfærd.
Et arbejde efter disse linjer rejser da for historikere så voldsomme problemer
både med hensyn til repræsentativitet og til gyldighed, at vi helt må afvise det. Vi
kan ikke udfra impressionistiske redegørelser for filosofiske debatter, kunstneri
ske moderetninger eller boligindretning, påklædning og talemåder drage nogen
form for linjer til folks konkret politiske adfærd - og vi kan heller ikke arbejde
meningsfuldt ud fra deres påståede interesser alene. Den tyske marxistisk inspire
rede filosof Jürgen Habermas’ bog om »Strukturwandel der Öffentlichkeit«
(1962), der broderer på en idé om det ægte liberale demokratis forfald ved de
store økonomiske ændringer sidst i 1800-tallet, er et godt eksempel på en åndfuld
»analyse« af denne art, som er helt uanvendelig i historisk forskning, fordi den
bygger på en række dels fejlagtige og dels upåviselige generalisationer om social
strukturen i det 19. århundrede.
Historikeren må gå sin egen mere møjsommelige gang, som bygger på kortlæg
ning af relevante sociale strukturer, konkrete aktuelle konfliktmønstre og folks
iagttagelige adfærd. Selvom målet som ovenfor nævnt også er at finde de overlig
gende værdisystemer og politiske holdninger, så vil man her uundgåeligt begynde
med de meninger, som i konkrete situationer er udtrykt - eller som efter pålideli
ge vidnesbyrd klart har påvirket de personer, der handler på samfundets og sam
fundsgruppers vegne, selvom de ikke nåede at blive artikuleret. Ved at sammen
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kæde flere af den slags observationer til et adfærdsmønster, ved at iagttage reak
tionerne hos de personer og grupper, som berøres af adfærdsmønsteret, og ved at
studere omstændighederne omkring mønsterets tilkomst kan man håbe at vinde
indsigt i dele af den offentlige menings struktur.
I den politiske historie betyder dette, at man såvidt muligt udgår fra et konkret
vidnesbyrd om politisk adfærd, som over et bredt felt tegner et billede af delin
ger, forskellige standpunkter eller forskelligt engagement over for bestemte for
hold. Det kan være resolutioner, demonstrationer og strejker - men jo også
gerne valg til lovgivende og kommunale forsamlinger, folkeafstemninger osv.
Dette grundlag søges så belyst gennem analyse af materialet selv f. eks. fordelin
ger på geografiske områder osv. - og ved inddragelse af andre vidnesbyrd, som
angår retningen og fordelingen, intensiteten, spontanitet og organisation. Det er
vigtigt for at kunne bedømme styrken og betydningen i et valgresultat at vide
ikke bare hvem, der stemte på hvad, men også hvad partiet konkret påberåbte sig
og i almindelighed stod for; om det var en forbigående, tilfældig sag, om valget
støttedes af aktive organisationer og avispropaganda, om en vis stemmeafgivning
indebar personlig risiko eller stor ulempe osv. Det er klart, at man i disse fortolk
ninger møder de samme problemer, som i anden historisk forskning, men en
systematisk fremfærd vil dog nok efterhånden give et sikrere grundlag.
Jeg skal forsøge i det følgende at skildre en bestemt forskningsproblematik - et
helt ufærdigt projekt, som imidlertid falder inden for et centralt og ganske velbe
kendt område af dansk historie, nemlig den såkaldte politiske kamptid i årtierne
før århundredeskiftet. Men først skal jeg sige et par ord om perioden og om de
nødvendige forudsætninger for at studere opinionsudviklingen. Man kan vel
sige, at opinionen, befolkningens eller mindre befolkningsgruppers reaktioner og
holdning er den faktor, som fremfor nogen forbinder vore livsvilkår, dvs. øko
nomi og sociale forhold osv. med bestræbelserne på at forbedre eller fastholde
disse vilkår, nemlig politikken. Det er derfor opinionen er vigtig at studere. Men
det betyder også, at den altid må studeres i sammenhæng med den økonomiske
og politiske struktur i det pågældende samfund.
En problemstilling fra provisorietiden
For en historiker er det naturligt at betragte tidens løbende problemer ud fra
deres tilblivelseshistorie. De seneste års politiske opbrud i vort partivæsen og hele
den måde, hvorpå vort »politiske system« fungerer, har derfor skabt fornyet in
teresse for de historiske forudsætninger for det stabile, næsten massive system af
velordnet politisk kamp og samarbejde mellem fire store partier med tilhørende
interesseorganisationer, foreninger, aviser m.v. som toges for givet gennem hele
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tidsperioden fra 1890erne og frem til 1960erne. Hvordan fremkom disse faste
konflikt- og organisationsmønstre?
Man må her tilbage til den såkaldte forfatningskamp, der prægede al dansk
politik mellem 1870 og 1901 - den periode, hvor hovedmassen af den voksne
mandlige befolkning blev aktiviseret og organiseret for første gang, alt imens
produktion og levestandard fordobledes, byerne tog hele befolkningstilvæksten,
og de større virksomheder i industri, transport m.v. tog føringen i den økonomi
ske vækst. Landet omformedes til uigenkendelighed, og vi kan formode, at det
var disse ændringer, som virkede tilbage på befolkningens tænkemåde og hold
ninger, på fordelingen af politisk og social indflydelse. Herudfra kunne man alt
så også forklare udfaldet af forfatningskampen. Men det må tilføjes, at nogen
lunde tilsvarende økonomiske og sociale forandringer i andre lande ved samme
tid skabte politiske mønstre, som så betydelig anderledes ud end vore. Vi kan
herudfra opstille den formodning, at selve konflikten fik varige virkninger på
forholdene.
Uden iøvrigt at ville give bevis for en påstand af denne rækkevidde kunne man
da vente sig betydningsfulde indsigter af en nærmere granskning af forfatnings
kampens afslutning. Denne kan søges forklaret på et »teknisk-parlamentarisk«
plan, og man har ofte på en direkte måde ræsonneret ud fra erhvervslivets æn
drede struktur og interesser. Det vil føre for vidt her at forklare, hvorfor disse
forklaringsmønstre i bedste fald må anses for utilstrækkelige. Man kan under
alle forhold sige, at forløbet som umiddelbar forudsætning havde en tydelig
ændring af befolkningens politiske adfærd, især i de større byer, og dermed i ud
sigterne for de stridende partier endog på relativt kort sigt.
Kampen drejede sig jo om, hvorvidt folketinget, som var valgt ved almindelig
valgret efter den tids alen, skulle bestemme regeringens sammensætning og - på
lidt længere sigt - om rigsdagens andet kammer, landstinget, samt de kommu
nale råd skulle reformeres, så at også de byggede på almindelig valgret (hvori så
også kvinder og folk under 30 år skulle have del). Venstre, som støttedes af et
endnu ret svagt Socialdemokrati, havde klart flertal i folketinget og kunne derfra
klemme enhver siddende regering på bevillinger og almindeligt lovgivningsarbej
de. Men Højre havde et sikkert flertal i landstinget, der halvvejs udpegedes af de
allerrigeste 3% af vælgerne, og dette ting var principielt ligestillet med folketin
get. Da kongen vedblev at udnævne konservative ministre, prøvede Venstre at
»sulte« dem ud. Men da regeringen Estrup så fra 1885 gennem »provisoriske fi
nanslove« simpelthen bevilgede de fornødne penge selv - folketing og landsting
kunne jo ikke enes, sagde han! - kunne Venstre i virkeligheden intet stille op.
Rigsretten stod på Højres side, og bruge magt turde man ikke. Omkring 1890 så
det ret håbløst ud. Ved folketingsvalget i 1887 gik Højre endda stærkt frem,
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mønstrede 40 procent af de afgivne stemmer med stort flertal i København og
næsten alle større byer (selvom man kun fik 27 af de 101 pladser i folketinget, der
valgtes ved flertalsvalg i enkeltmandskredse til landboernes fordel). Mens Ven
stre ofte stod splittet, var Højre endda et veldisciplineret parti med stærke væl
gerforeninger, som samlede næsten en tredjedel af alle dets vælgere.
Alt i alt bevarede Højre denne styrke ved de følgende valg i 1890 og 1892. Dets
flertal i landstinget var urokkeligt, kongens tillid til Estrup tilsyneladende ligeså.
Alligevel gik Estrups efterfølgere, den sidste højreregering af i 1901 som slagne
mænd, og Venstre havde sejret fuldstændigt, selvom man først 14 år senere fik
afskaffet det privilegerede landsting med den anden junigrundlov af 1915. Alle
rede ved århundredeskiftet var Højre reduceret til 25-30% af stemmerne i byerne
og langt mindre (10%) på landet bortset fra Thy og Nordsjælland. Det var nu
helt overvejende blevet »de gode hjems parti« med stor tilslutning hos embedsmænd og alle slags arbejdsgivere, men helt uden appel til de håndværkssvende og
andre »småfolk« som ti år før havde gjort deres grundlovsfester til massedemon
strationer. Partiet var nu uden chancer i de fleste af Hovedstadens valgkredse,
alene undtaget det indre Frederiksberg, Østerbro og en del af City, og havde også
tabt sit greb om kommunestyret. Landstingsflertallet holdt længere, det faldt
faktisk først i 1914 og da kun fordi det nu var venstremænd, der udpegedes til de
12 »kongevalgte« pladser; men allerede fra 1900 havde en forligsvenlig fløj givet
Venstre gode forhandlingsvilkår her.
Højre formåede herefter intet på egen hånd. Men hvorfor var det kommet så
vidt? Det politiske jordskred i bybefolkningen kom først til syne ved folketings
valget i 1895, efter at den moderate fløj af Venstre havde opnået et forlig om op
hør af de provisoriske finanslove og Estrups afgang. Men hvorfor var man gået
med til dette forlig? Hvorfor greb man ikke tilbage til provisorierne, da det viste
sig, at den nye situation var katastrofal? En trofast partimand som spurgte her
om på Højres delegeretmøde i 1897, fik det svar, at det kunne ikke lade sig gøre,
det var ikke praktisk politik. Det var et rigtigt svar, men ingen god forklaring, thi
landstingsflertallet og kongens gunst havde man jo endnu, og Højres politikere
var de samme som før.
Opinionen belyst ved stemmetallene
Vi kan nu antage, at forklaringen ligger i en ændring i det politiske klima, en
dybtgående drejning i den offentlige mening, som virkede ind på forløbet, uden
at nogen gjorde sig det ganske klart.
Følger man de senere erindringer fra barndoms- og ungdomshjemmet, mærker
man klart denne klimaforandring. Borgerskabets fanatisme mod demokratiet
havde været meget stærkt i 1880erne. »I hjemmene dyrkedes intolerancen som en
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hellig pligt«, hedder det fra et embedsmandsmiljø. Personlige venskaber led
skade, og politik indgik i børnenes leg og slagsmål. Fra 90ernes midte hører man
sjældent herom. De ældre tillod nu med et smil de unge at have deres egen me
ning, eller de ytrede ringeagt og afsky mod politik. Men man skal være varsom
med den slags oplysninger, som er filtreret gennem et langt liv, og desuden synes
de fleste erindringer fra tiden skrevet af folk fra hjem med klaver eller af pensio
nerede politikere.
Man når længere ved at studere de målelige data som anbefalet ovenfor. Mens
de samlede tal som nævnt viser uændret styrke for Højre ved valgene i selve
provisorietiden (1885-94), får man et andet indtryk ved at studere tallene på de
enkelte kredse og kommuner. Det gælder især de københavnske kredse, hvor det
er muligt at sammenholde partifordelingen mv. med opgørelser over vælger
korpsets erhvervsforhold, indkomsternes størrelse, lejlighedernes værelsesantal
og huslejen. Dette giver meget tydelige mønstre netop i dette tilfælde. Der kon
stateres allerede mellem 1887 og 1890 en klar forskydning - som på en måde dan
ner en fortsættelse af en bølge begyndende først i 1880erne, selvom den brydes
ved det store »mobiliseringsvalg« i 1887, hvor Højre har mest glæde af stignin
gen i valgdeltagelsen. For hele Hovedstaden steg »demokratiets« (dvs. Socialde
mokratiets og Venstres fælleskandidaters) andel fra 33 til 36% af de stemmebe
rettigede 1887-1892, mens Højres faldt fra 43 til 37%. Dernæst ses det, at de
mokratiets andel er over dobbelt så høj i kredsene med lave indkomster, små lej
ligheder og mange arbejdere som i de mere velhavende. En undtagelse var kun
8. kreds med Nyboder, hvor staten var den store arbejdsgiver - det spillede ind,
når afstemningen var offentlig! Ser man bort fra denne sociale dimension, står
demokratiet også meget stærkere i de ydre kredse (Vester-, Øster- og Nørrebro,
Frederiksberg, Brønshøj, Sundbyerne) hvor befolkningstilvæksten foregik, end i
de ældre bydele. Vi må antage, at der var en aldersforskel - og overhovedet en
stærk langtidstendens i demokratiets favør. Da der med en vis forsinkelse kan
iagttages tilsvarende udviklinger i provinsbyerne, kan man altså ret sikkert kon
kludere, at Højres tilbagegang i virkeligheden satte ind betydelig tidligere end
1895.
Efter indførelsen af skriftlig og hemmelig afstemning 1900 er det den slags op
lysninger, man kan få om valgene: en specificering af fordelingen og forskydnin
gerne på lokale områder, der sammenholdt med andre statistiske data kan give et
tilnærmet billede af sociale og andre baggrundsfaktorer. Slutninger af denne
type biir i princippet aldrig helt sikre, da sammenhængen godt kan være speget.
At et parti står stærkt, hvor der er mange unge, betyder ikke nødvendigvis, at de
unge stemmer på det: det kan være de gamle, som stemmer på det af frygt for de
mange unge!
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I det store hele må historikeren leve med denne risiko for fejlslutninger - lige
som alle samtidige måtte gøre det indtil man omkring 1960/65 begyndte at få in
terviews af vælgerne. Man når her normalt en grænse for den mulige viden og må
slå sig til ro med den mest rimelige fortolkning. Jeg har f.eks. sammenlignet Høj
res andel af de afgivne stemmer ved folketingsvalgene 1895 og 1913 i hovedstads
områdets 16 valgkredse med enkle tal for andelen af velhavende vælgere (de gen
nemsnitlig 10 procent, som tjente over 4000 kr. og derved var »privilegerede
landstingsvælgere«); og jeg er nået til det resultat, at der i 1895 var en høj »korre
lation« på +0.73, men i 1913 en endnu højere på +0.94. (Korrelationskoeffici
enten er et mål på samsvarighed i variationerne mellem to talrækker, hvor 0.00
betyder slet ingen samvariation, + 1.00 fuldstændig samvariation). Man må anse
denne korrelation for et rimeligt sikkert vidnesbyrd om det forhold, at den betyd
ning, indkomstforskellene havde for vælgeradfærden allerede i 1895, blev endnu
større gennem de følgende tyve år. Men fuld sikkerhed gir metoden ikke.

Valget på Christianshavn i 1890
Ved et tilfælde kan vælgeradfærden imidlertid belyses noget nærmere for et par
københavnske valgkredse i 1890. Før 1900 indførtes hver vælgers afstemning på
en stemmeliste sammen med navn, bopæl, alder og erhverv. For København er
næsten hele dette materiale siden gået tabt. Den nye rigsarkivar Vagn Dybdahl
har i sin store disputats »Partier og erhverv« (1969), der ellers mest omhandler
Højres og Socialdemokratiets organisation og næringspolitik, benyttet de tilba
geværende fem kredsstemmelister. Men de to angår 1881, altså tiden før væl
gerne overhovedet mobiliseres her i byen, og tre andre fra 1895-98 er af andre
grunde dårlige vidnesbyrd. Det viser sig imidlertid, at folketingsvalglisterne (der
ellers kun oplyser, hvem der har valgret) i to tilfælde er blevet benyttet som stem
melister ved valgmandsvalget til landstinget i september 1890. Og ved netop det
landstingsvalg var der kampvalg her i 6. kreds (Set. Annæ kvartererne) og i 9.
kreds (Christianshavn), således at der opnåedes samme høje valgdeltagelse og
samme ligelige fordeling på partierne som ved folketingsvalgene. Da der var af
holdt folketælling samme vinter, og da folk skulle have boet et år i kommunen
for at have stemmeret, er det temmelig let at supplere materiale med visse oplys
ninger herfra, nemlig fødestedet, familieforhold og i visse tilfælde arbejdsstedet.
Hertil kommer, at Københavns kommune forlangte indkomstskat af alle som
tjente mindst 800 kroner om året - omtrent gennemsnittet for de faglærte på det
te tidspunkt. Skatteyderne er opført med den opgivne eller antagne indkomst i en
trykt skatteliste, hvor man så også får et check på den ellers ofte lovlig vage er
hvervsangivelse (- her hjælper iøvrigt også fagregisteret i Kraks Vejviser). Teore
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tisk er det muligt at komme lidt videre end dette - f.eks. førte Politiet før indfø
relsen af Folkeregisteret i 1921 et kartotek over byens voksne indbyggere. Men
også uden dette kan man komme en del personer på nært hold:
I Store Torvegade nummer 9 på Christianshavn var der to vælgere. Detail
handler Ole Chr. Christensen, 32 år, der boede med konen, tre børn plus karl og
pige, tjente 4600 kroner om året, og han ejede huset. Han var født i København,
men stemte ikke. På 2. sal boede den jævnaldrende arbejdsmand ved Oljemøllen
J. P. Nielsen Dybbro født ved Overgaard i Thorssogn, Jylland. Han havde til sig
selv, konen og to børn tjent ca. 800 kroner så han slap med at betale 6 kroner i
indkomstskat, men stemte alligevel på oppositionen.
Den 54-årige indfødte artist Søren Lustig Jensen, der boede enlig i baghuset han var separeret - havde ikke valgret. Sådan kan man kortlægge hele Chri
stianshavn. De tætte oplysninger gør det muligt at stille og besvare mange spørgs
mål om vælgeradfærden. Den del af materialet, jeg hidtil har været igennem,
fortæller således bl.a.:
1. Blandt personer af rette køn og alder var der meget få af middelstanden,
men en meget stor del af arbejdsmændene (op mod en tredjedel) og en hel del
faglærte og småfunktionærer (hver femte), som ikke havde valgret. En del havde
ikke boet fast i byen et helt år, andre havde modtaget fattighjælp. Nu var Christi
anshavn et yderpunkt m.h.t. ophobningen af sociale tabere. Men det er dog
klart, at indførelsen af aldersrente, sygekassehjælp m.v. fra 1891 samt den stær
ke forøgelse af levestandarden, som fulgte i 1890erne, ville forrykke tyngde
punktet i vælgerkorpset til oppositionens fordel (jfr. punkt 3). Valgdeltagelsen
var nemlig næsten ens i »socialgrupperne«.
2. Stillings- og erhvervsangivelserne viser - ligesom Vagn Dybdahls tal for
Aarhus 1882-1895 - et skråt snit i samfundspyramiden som grundlag for partier
nes styrke: Blandt dem, som stemte, stemte 20% af arbejdsmændene på Højre,
40% af de faglærte arbejdere, 65% af småhandlende og småmestre, 80% af småfunktionærerne og 95% af alle i »højere stand«. Men der var interessante for
skelle efter brancher: kuske og bygningshåndværkere var »røde«, de andre fag
lærte var delt midt over. Mens håndværksmestre og de specialiserede handlende
var helt konservative, stemte en hel del almindelige detailhandlere og hveranden
værtshusholder på oppositionen - noget afhængig af beliggenheden!
3. Indkomsternes højde giver et tilsvarende skråt snit ved delingen af vælgerne
mellem partiernes styrke. Af de valgberettigede under skattegrænsen (800 kr. år
ligt), som stemte, stemte de to tredjedele på oppositionen, af mellemindkomster
ne omtrent halvdelen, men af de velhavende (over 1500 kr.) kun en tyvendedel.
4. Det mest opsigtsvækkende var dog alderen. Af yngre vælgere under 45 år
(men altså mindst 30 år!) stemte ca. 60% af de her undersøgte på oppositionen,
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men af de ældre kun ca. 35%. Aldersgrænsen gik lige netop midt i 40erne. Kom
binerer man dette med indkomsterne får man ny besked: Fra folk under skatte
grænsen fik oppositionen ca. 80% af stemmerne i den yngre aldersgruppe, men
kun 50% fra den ældre gruppe. Fra mellemindkomsterne fik man 55% hos de
yngre og 35% hos de ældre, mens andelen var ubetydelig (under 10%) og forskel
len ringe hos de mere velhavende.
5. Andre interessante træk kan påvises, f. eks. at oppositionen stod relativt
stærkere blandt de vælgere, som var født udenbys - og særlig blandt dem, som
kom fra de dele af provinsen, hvor flertallet stemte Venstre. Der er også vidnes
byrd om en lavere valgdeltagelse hos de folk som boede i ejendomsblokke, hvor
ingen af parterne var rigtig dominerende - dvs. noget højere der, hvor folk poli
tisk var enige med deres naboer. Men i begge tilfælde er der tale om mindre varia
tioner. Det er aldersfordelingen kombineret med indkomsten, som giver bedst
besked.
Man kan altså i dette tilfælde gå ud fra et ganske udførligt billede af grundlæg
gende strømninger i vælgerbefolkningen - selvom det nok ikke er muligt f. eks. at
følge de enkelte vælgeres adfærd over flere valg (som Erik Høgh har gjort i sin
disputats »Vælgeradfærd i Danmark 1849-1901«, Kbh. 1972 - desværre på en
meget »dårlig« kreds). Vi kan se, at der med en bestemt generation - dem, der ik
ke havde været soldater før 1864, som fandt deres livsstilling omkring 1870 og fik
valgret omkring 1880 - er sket en varig overgang til et nyt orienteringsmønster i
politik. Vælgernes indkomst synes - i endnu højere grad end deres erhverv og
stilling - at blive en dominerende faktor i deres stemmeafgivning. Dette har selv
klart sammenhæng med interesser og holdninger omkring skattepolitik, social
lovgivning og anden velfærdspolitik i statsligt og kommunalt regi. Men hvilken
sammenhæng kan man ikke nærmere sige på dette grundlag. Vi har tilvejebragt
et udgangspunkt for at iagttage den offentlige mening i provisorietidens Køben
havn, men vi har ikke fået den beskrevet endsige forklaret.

Indkredsning af opinionsændringen
Til en videre udredning kan man gå ud fra mit skema II ovenfor. Selvom det rele
vante materiale kun for en ringe del er behandlet i den hidtidige litteratur - og i
bedste fald kun ufuldstændigt - skal jeg her afslutningsvis skitere nogle af de mu
ligheder, som foreligger.
Tilløb til »direkte aktion« (niveau H, skemaets nederste felter) kan man lige ne
top skimte omkring selve provisoriets udstedelse 1. april 1885. Der var sammen
stød med politiet på Amalienborg slotsplads i februar, og lejlighedsvis faldt der
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knubs ved demonstrationer efter attentatet på Estrup (21.10.1885) m.v. Rege
ringsforanstaltninger som gendarmeri-, straffelovs- og stråmandsprovisorierne
tyder på frygt i den retning, ligeledes oprettelsen af det frivillige københavnske
»livjægerkorps«, der er beskrevet som en slags »hvid garde«. Men disse tilløb og
planer omkring »riffelforeningerne« m.v. ebbede hurtigt ud, definitivt vel i vin
teren 1887, og de var ganske tydeligt koncentreret i visse dele af provinsen. Al
mindelige angreb mod den etablerede orden var næppe alvorligt på tale i hoved
staden, selvom mange anså magthaverne for illegitime. Socialdemokraterne und
gik omhyggeligt at skeje ud i så henseende, og partiets »revolutionære« fløj feje
des ret let tilside 1888-89. Baggrunden for denne »undfaldenhedslinje« i storby
befolkningen, derunder omfanget og virkningen af politikontrollen o.l. savner
endnu udredning.
Det mest direkte angreb mod regeringen fremkom trods alt gennem valgene
(G), der her er taget som udgangspunkt. Foruden rigsdagsvalgene kan strømnin
gerne belyses bl.a. gennem borgerrepræsentantvalgene, selvom kun mænd, der
tjente 1000 kr. om året (hvilket de fleste arbejdere først gjorde sidst i 90erne) hav
de valgret. Oppositionen optrådte her fra 1886 og vandt flertal fra ca. 1893 - men
der er næsten intet gjort ved dette materiale. Det kunne muligvis også kaste lys
over oppositionens partisammensætning, som ellers p.g.a. det anvendte valg
system (flertalsvalg) først biir nogenlunde klart i 1909, da der er 3-4 gange så
mange socialdemokrater som radikale venstremænd ved kommunevalgene.
Lige så vigtigt er det at få materiale til at vurdere det nærmere indhold i de
holdninger, der udtrykkes i valgene. Valgforklaringerne gir her meget lidt, så vidt
jeg har kunnet se - de svarer nærmere til deres længe meget dårlige ry, nemlig
bortforklaringer. Derimod kan man få forstand af den måde, hvorpå politikere
og agitatorer henvender sig til vælgerne. Dels kan man se på de udspil, der gøres i
partiprogrammer, avispolemik, programmer m.v. fra alle de tre-fire partier - og
dels på valgpropagandaen i snæver forstand. Såvidt jeg kan vurdere dette rent
foreløbigt, er det gennemgribende træk i de år hvor omslaget rigtigt sætter sig i
København, at man ved siden af rets- og principspørgsmålet (provisorier og for
fatning) samt forsvarsvæsenet ganske klart kommer til at betone sociallovgivnin
gen som politisk opgave - hvilket jo klart viser frem til reformerne med alders
rente, sygekasser osv. 1891/92. Ale parter kommer nu til at lægge sig efter denne
konkrete (og indkomstrelaterede!) interessedimension i politik.
Om befolkningens organisering (F) ved vi ganske god besked i disse år, selvom
opgivelserne ikke altid er helt præcise. Højres vælgerforeninger og klubber vok
sede eksplosivt til 29.000 i 1887, men faldt senere, især efter 1891, til 19.000 in
den forliget 1894. Venstre havde sidst i 1880erne godt 6000 medlemmer i byen,
Socialdemokratiet det samme, men syv år senere det dobbelte. I 1890 var parti
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medlemmerne da næsten lige så talrige som folketingsvælgerne - men mange af
dem (kvinder, unge m.v.) havde ikke valgret, og andre foreninger havde måske
lige så stor betydning for at mobilisere og fastholde opinionen. Efter et mindre
tilbagefald var fagforeningerne i 1890 igen nået op på 20.000 medlemmer, mens
den konservative modorganisation »Arbejdernes værn« var ved at sygne hen.
Her var etiketterne klare nok, men der var andre sammenslutninger, som direkte
og indirekte kan have virket ind på opinionen (f. eks. den stærkt voksende syge
kassebevægelse), og som vi ved meget lidt om fra denne synsvinkel. For organisa
tionerne er det nemlig ikke gjort med talopgørelser - det er fuldt så vigtigt at få
oplyst omfanget og retningen af aktivitten, grundlaget og betingelserne for med
lemskabet m.v.
Dette fører naturligt videre til den kollektive artikulation (E). Her er forholdet,
at tilstrømningen og stemningen på møderne kun er belyst spredt og tendentiøst,
ved udvalg af højdepunkter til brug for agitationen eller nostalgisk erindring.
Der er et meget stort stof at hente i aviserne, og selvom det kan være besværligt
at få det vurderet kritisk, er der næppe tvivl om, at man kan nå langt ad denne
vej. Hvilke emner og argumenter var det, politikerne trak frem her, hvad tog de
kegler på, hvad spurgte folk om? Måske er det ikke blot fornøjelige, men også
vigtige vidnesbyrd, man kunne drage frem ved systematisk belysning af revyerne,
vittighedsbladene og underholdningslitteraturen. Om arbejdskampene i tiden
giver »Social-Demokraten« og andre aviser god besked, og et par senere behand
linger (af Georg Nørregaard m.fl.) har samlet meget af det. Men det er ikke
klart, hvorvidt de tarif- og myndighedsproblemer, man i regelen havde som ho
vedstridspunkt, blev koblet til politik i mere snæver betydning.
Et overblik over dagspressens struktur ved denne tid og over ændringerne i op
lag m.v. (C) er givet i min bog om Dagbladskonkurrencen 1870-1970. Det frem
går heraf, at oppositionspressen (Social-Demokraten, Politiken, Aftenbladet
m.fl.) omkring 1890 vandt et klart overtag over den konservative presse, hvor
endog de ferslewske blade stagnerede. Man må sige, at omslaget på dette punkt
indtrådte, førend det klart kan registreres i stemmetallene. For andre medier sav
nes data.
De fleste af tidens dagblade var klart partibundne, men også sådanne vil dog til
en vis grad afspejle og gengive almene strømninger i læserskaren (D). Desuden
findes der dog aviser, som overvejende sigter mod salg. Der foreligger klart an
vendelige metoder i kvantitativ indholdsanalyse m. v. og et meget stort stof - men
ingen konkrete undersøgelser.
Enquêter har man ikke på dette tidspunkt, og såvidt det kan ses, findes der in
tet spor i retssager, indberetninger eller officiel statistik af ændringer i folks per
sonlige adfærd, som kan sættes i forbindelse med den politiske situation (B).
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Derimod forekommer der, som allerede strejfet, et meget betydeligt materiale af
erindringer, dagbøger og breve, som kunne udnyttes. Det er som nævnt behæftet
med slagsider, men går man ud fra et nogenlunde velfunderet billede af befolk
ningens socio-kulturelle struktur, kan man nok ved systematisk afsøgning udfyl
de billedet.
Jeg håber med dette at have godtgjort, at et systematisk arbejde med opinionen
som forklaringsfaktor for centrale sammenhænge i den historiske udvikling er
både muligt og frugtbart. Det er sandsynligt, at en indsats over et bredere felt i de
kommende år vil modificere, præcisere eller måske helt udskifte den fremgangs
måde, jeg her har anvist. Dette vil på ingen måde bedrøve mig.
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PSYKOLOGIEN
SOM EKSPERIMENTALVIDENSKAB
belyst ved undersøgelser over vor rumopfattelse
Øjet er legemets lys; hvis derfor dit øje er
sundt, er hele dit legeme i lys; men hvis dit

øje er sygt, er hele dit legeme i mørke. Hvis

nu det lys, der er i dig, er mørke, hvor stort
bliver så ikke mørket.
Mattæus 6, 22-24.

I. Eksperimentet i psykologisk forskning
1. Historisk strejftog

Da den nyere eksperimentelle psykologi tog sin begyndelse omkring midten af
forrige århundrede, byggede den i virkeligheden på en meget lang tradition for at
benytte eksperimentet til belysning af psykologiske problemer.
Skulle dette summariske udsagn gøres til mere end en påstand, ville vi blive
ført ad interessante men komplicerede og lange veje i videnskabshistorien. Vi må
derfor nøjes med her at skitsere den sandsynlige udviklingslinie fra den klassiske
astronomis observationsmetoder og til eksperimentelle undersøgelser på det om
råde af psykologien, hvorfra jeg har valgt at hente mine eksempler, nemlig studi
et af menneskers rumopfattelse ved synets hjælp.
Det er ganske forståeligt, at astronomer/astrologer i løbet af det lange spand
af år, hvor observationer af himmelske hændelser måtte bygge direkte på det
menneskelige syn, ofte blev ført til at forske i selve synsapparatets funktionsmå
de. Interesserer man sig for den eksperimentelle psykologis tidligste historie, er
de klassiske astronomers skrifter derfor rige kilder. Vi skal senere hente et par
eksempler herfra under omtalen af studiet af synet.
Den nyere eksperimentalpsykologis gæld til astronomien ses sikkert klarest
deraf, at den via generationer af forskere har overtaget den klassiske astronomis
opfattelse af »eksperimentets« væsen.
Eksperimenter i egentlig forstand, hvor forskeren - ihvertfald som et ideal har fuld kontrol over de sæt af betingelser, som frembringer det studerede fæno3

men, er naturligvis ikke mulige i den observerende astronomi: Astronomen har
så at sige været dømt til tålmodig afventen af de himmelske begivenheders gang.
Undersøgelsernes kerne har derfor altid været at konstatere sammenfald af hæn
delser - eksempelvis urets viserstilling ved en stjernes passage af registreringstrå
den i mediankredsen o.l.
De nyeste undersøgelser af en række skrifter forfattede af den islamiske for
sker Ibn-al-Haitham (965-1039) er i denne henseende meget interessante, fordi de
synes at vise, at man på dette udviklingstrin endnu ikke rådede over nogen beteg
nelse svarende til det senere latinske ord experimentum. Det ord, der benyttes om
undersøgelser, bl.a. på synets område, og som tidligere noget misvisende er ble
vet oversat med eksperiment, nemlig ictibar, betyder snarere forsøg på at påvise
en bestemt sammenhæng (interaktion, korrelation o.l.) mellem hændelser og
ting og med tydelig reference til astronomiens klassiske observationer.
Selvom formodningen er dristig, er det på basis af vor nuværende historiske vi
den rimeligt at antage, at nævnte opfattelse af observationens inderste væsen er
blevet videreført helt til vor tid. Sikkert er det, at en version af denne opfattelse
må ligge bag den karakteristik af psyko-fysikken, som den store fornyer af eks
perimentalpsykologien i forrige århundrede G. Fechner giver i sit banebrydende
værk: »Psykofysikkens elementer« fra 1860:
»Psykofysik skal her forstås som en eksakt teori om de funktionelle relationer
mellem legeme og sjæl eller - mere generelt - mellem det materielle og det psyki
ske, den fysiske og den psykologiske verden«.
Som man vil se, afspejler citatet også en anden indflydelse nemlig påvirknin
gen fra den tankegang, at alt eksisterende kan opdeles i to væsensforskellige sub
stanser - den sjælelige og den legemlige.
Som det vil være kendt, havde matematikeren og filosoffen R. Descartes
(1596-1650) bidraget stærkt til at betone de to substansers fundamentalt forskeli
ge natur, og han karakteriserede »sjælesubstansen« ved udtrykket res cogitans
(c: tænkende ting) og den materielle substans som res extensa (c: udstrakt ting).
Vi skal undlade at dvæle ved de erkendelsesmæssige vanskeligheder, som bl.a.
Descartes blev ført ud i, når han skulle redegøre for, hvorledes disse substanser sjælen og legemet - dog kunne vekselvirke, for hverken han eller de senere
psyko-fysikere lod sig af disse problemer afskrække fra at udføre udmærkede
eksperimenter over selvsamme interaktion. Vi skal således senere vende tilbage til
et af Descartes’ fortrinlige eksperimenter over synets virkemåde.
Som navnet antyder, bestod det klassiske psyko-fysiske eksperiment i sin
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grundstruktur af observationer af samspillet mellem fysiske variable og tilsva
rende oplevede variationer. Som eksempel kan tjene en situation, hvor en vægt af
en vis størrelse anbringes på en forsøgspersons håndflade. Vægten forøges nu
med en vis værdi, idet der drages omsorg for, at alle øvrige påvirkningsvariable
holdes konstante. Forsøgspersonen skal nu interessere sig for og rapportere,
hvorvidt hun oplever en tyngdeforskel eller ej.
Vi skal ikke dvæle ved psykofysikkens udvikling men blot som eksempel på,
hvad Fechner kunne mene med eksakte udtryk for relationen mellem det psyki
ske og det fysiske, omtale hans psykofysiske lov.
Ved at bygge videre på et stort forsøgsmateriale skabt af sansefysiologen E. H.
Weber i ovennævnte og lignende situationer kunne Fechner vise, at den oplevede
påvirkning ikke voksede som den fysiske påvirkning, men kun i takt med logarit
men til denne størrelse. Fechners psykofysiske lov kan formuleres således:
O = k- log P + c. Her betyder O den oplevede påvirkning, P den fysiske påvirk
ning, og k og c er konstanter uden teoretisk interesse i denne forbindelse
Foruden p.gr.a. de faktiske resultater, der er blevet opnået af de klassiske psykofysikere og deres arvtagere, og som i det store og hele står uanfægtede den dag
i dag, har det psyko-fysiske eksperiment med dets trygge overskuelighed haft stor
betydning for udviklingen af den moderne eksperimentalpsykologi ved at stå som
et tilstræbelsesværdigt ideal. Store anstrengelser og megen snilde er lagt for da
gen for at udvide den psykofysiske angrebsmåde til langt mere komplicerede om
råder af bevidsthedslivet end perceptionen af enkeltstående påvirkninger, og man
må erkende, at bestræbelserne i vid udstrækning er lykkedes. Allerede Fechner
udførte således fortrinlige undersøgelser på æstetikkens område til inspiration
for bl.a. A. Lehmann,* som i 1884 blev doktor ved Københavns Universitet på
en afhandling om »Farvernes elementære Æstetik«.
Vi kan ikke forfølge denne udvikling her, men må nøjes med at konstatere, at
større og større områder af bevidsthedslivet er blevet inddraget under eksperi
mentalpsykologiens domæne. Dette er ikke altid gået stille af. Mange har følt det
som en alvorlig provokation, når forskere - som det har været udtrykt - tramper
ind på sjælelivets områder under anvendelsen af deres grove og fordrejende me
toder. Det kan for en nutidig betragtning være vanskeligt at forstå en sådan ideo
logisk eller endog religiøst begrundet modstand, som eksempelvis H. Ebbinghaus
mødte, da han tog fat på sine banebrydende eksperimentelle undersøgelser af hu
kommelsens nærmere natur (i 1880’erne); men i vore dage har man oplevet eks
empler på lignende modstand blot på andre områder.
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Videnskabens udvikling lader sig dog sjældent bremse af en sådan modstand
og sådanne forbud, for, som E. Rubin - Lehmanns efterfølger som professor i
psykologi ved Københavns Universitet - engang udtrykte sig: »I videnskaben fin
der vi os ikke i paver«!
Når tidligere epokers store optimisme m.h.t. rækkevidden af eksperimentet i
psykologien er taget stærkt af i vor tid, skyldes det altså ikke den mere ideologisk
prægede modstand mod metoden men snarere, at man tvunget af selve eksperi
mentalpsykologiens egne resultater har måttet erkende afgørende metodiske
problemer, der er forbundet med den eksperimentelle angrebsmåde. Det er der
for naturligt nu at rette opmærksomheden imod de vigtigste af disse vanskelighe
der. Dette kan ske ved, at vi ser lidt nærmere på en konkret situation, som mange
vil kende af egen erfaring: Besøget hos optikeren for at få nye briller.
ns
ns'tasuCe,

Fig. 1. Synsprøven
hos optikeren i skema
tisk fremstilling.

E

2. Den eksperimentelle metodes vigtigste vanskeligheder i psykologien
Trods raffinementer af forskellig art genkender men her let hovedstrukturen fra
det psyko-fysiske eksperiment: Der foretages en veldefineret variation af påvirk
ningen, og forsøgspersonen (patienten) afgiver i en eller anden form en rapport
om eventuelle variationer af de tilsvarende oplevelser.
I praksis vil varianter af denne metode være fuldt tilstrækkelig til, at optikeren
kan foretage nødvendige korrektioner og eksempelvis finde frem til den passende
styrke af et par læsebriller.
Nøjere betragtet rummer hvert af metodens led dog store metodiske proble
mer, som vil tage til i betydning, når vi fjerner os fra sådanne ret overskuelige si
tuationer og nærmer os mere komplicerede forhold. Her vil det kun i sjældneste
tilfælde være muligt med sikkerhed at foretage de eksperimentelle variationer
veldefinerede i den betydning, at man 1) har fuld kontrol over, hvilken/hvilke af
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den forvirrende mangfoldighed af betydende betingelser der varieres, og hvilken/
hvilke der holdes konstant, og 2) besidder passende målemetoder, som egner sig
til registrering og kvantificering af pågældende variabel/variable.
Disse problemer er, som det ses, ikke særegne for psykologien, men de er ofte
mere tyngende her, fordi betingelsesfeltet for det studerede fænomen hyppigt
ændrer sig under - eventuelt på grund af - selve undersøgelsen. Dertil kommer
omtalte målemetoder, som ofte fremtræder som ret uudviklede sammenholdt
med f.eks. fysikkens.
De for den eksperimentelle psykologi særegne metodeproblemer knytter sig
dog i det væsentlige til følgende: for det første, at påvirkningssituationen må be
tragtes som en helhed, hvoraf delene ikke kan opfattes som uafhængige elemen
ter, og for det andet, at omtalte rapport om forsøgspersonens oplevelser er et
nødvendigt led i metoden og ikke lader sig omgå på nogen måde, selvom det ofte
har vist sig formålstjenligt at anvende, hvad man kunne kalde indirekte rappor
ter. Således lader man i vor modelsituation patienten foretage en skelneprøve,
som indirekte vil kunne afsløre, hvorvidt ændring af linsens styrke har bevirket
en større oplevet klarhed eller ej.
Det vil ikke være muligt inden for de givne rammer at diskutere og belyse disse
problemer indgående. Jeg har i stedet valgt at analysere nogle eksempler fra ud
forskningen af vor rumopfattelse via synet. Eksemplerne er valgt, så de efter min
opfattelse bedst belyser såvel omtalte metodiske vanskelighed som de mulighe
der, den eksperimentelle angrebsmåde trods alt har selv på så komplekst et forsk
ningsfelt.

II. Studiet af vor rumopfattelse
Som nævnt har man til alle tider interesseret sig for vor rumopfattelse.
Det indledende citat fra Bjergprædikenen kan tjene som et enkelt eksempel
herpå, og - interessant nok - på en opfattelse, som tænker sig synet komme i
stand ved hjælp af »lys«, som kommer inde fra og som »belyser« verden og vort
legeme i verden.
Før jeg går videre med nogle få historiske eksempler, vil jeg dog gerne skitsere
en iagttagelse fra mine tidlige drengeår:
Jeg havde en solskinsdag som så ofte før søgt tilflugt i brændehuset, hvor jeg
kendte så mange lokkende smuthuller. Når døren var lukket, henlå rummet i om
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trentligt mørke, og den dag traf det sig så heldigt, at lyset faldt skarpt ind gennem
nøglehullet, og fra min plads ude til siden for døren så jeg lysstrålen tegne sig i
luftens støvgran, og jeg så den lysplet, den kastede på en papkasse, ganske tyde
ligt.
Jeg mindes, at det var farverne i lyspletten, der fik mig til at undersøge den
nøjere - og stor var min forbavselse, da jeg opdagede, at pletten var det nydelig
ste lille billede af vort store gråpæretræ og dets nærmeste omgivelser.
Der gik nogen tid, før næste overraskelse kom: Pæretræet stod på hovedet.
Det var som om hyggen i brændehuset nu blev blandet om med en vis usikker
uro, og der gik flere dage, før jeg havde lyst til at eksperimentere med sagen og
fortælle mine søskende og min far om min »hemmelighed«.

1. Det »omvendte« nethindebillede
For at forklare mig sammenhængen har far sikkert taget mig med ind i skole
stuen (scenen var en landsbyskole) og tegnet denne skitse på den sorte tavle:

I forbindelse med sin forklaring har far nok også omtalt, at vore øjne virker på
samme måde, når de »danner billede«.
Jeg mindes ikke mere, hvor meget jeg egentlig talt forstod af sammenhængen,
for jeg vidste jo, at jeg altid så pæretræet med toppen opad, og at det var noget
ganske andet at se det rigtige træ - det man kunne klatre i og plukke pærer i - end
at se det lille billede på papkassens side.
Ibn-al-Haitham kendte efter al sandsynlighed også principperne for hulbilled
dannelsen, men denne viden virkede snarere hæmmende for hans forståelse af
øjets funktion, for han kunne ikke forestille sig, at synet kunne fungere via et
omvendt billede. Han opfattede øjelinsen som øjets lysfølsomme del, hvor bille
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der af omverdenens genstande blev præget og »sendt videre op« mod den perci
perende person. Kun stråler, som faldt vinkelret ind på linsens forflade og derfor
ikke blev »svækkede« af en brydning, deltog i billeddannelsen, og Ibn-alHaitham var overbevist om, at strålegangen forløb således, at der ikke fandt no
gen krydsning af stråler sted. De to oprette billeder fra hver sit øje blev forenede
til ét billede i synsnervernes krydsningssted.
Denne opfattelse blev stort set overtaget uændret af renaissancens forskere, og
først Leonardo da Vinci sammenlignede øjet med et camera obscura - en lystæt
kasse med et lille hul i forsiden, der danner omvendte billeder af omverdenen på
bagvæggen (ca. 1520).
Selvom glaslinser og deres billeddannende funktion var kendt, mente man helt
frem til begyndelsen af 1600-tallet, at krystallinsen tjente som »skærm« for det
dannede billede. Man havde endnu ikke kunnet erkende denne »geleklump« som
en linse.
Det gjorde derimod astronomen J. Kepler, og han redegjorde for sine opdagel
ser i et optisk værk som udkom 1604. Camera-obscura-analogien blev her gen
nemgået i enkeltheder, og det blev konkluderet, at ikke linsen, men nethinden
måtte være øjets lysfølsomme del. Han beskrev tillige, at billedet på nethinden
måtte være omvendt i forhold til originalen. Hvorledes vi, dette til trods, kunne
se genstandene oprette, forblev en gåde. Øjets skarphedsindstilling formodede
Kepler fejlagtigt skete ved ændring af linsens afstand fra nethinden.
Senere satte Descartes hele sin prestige i videnskabelige kredse bag denne ana
logi ved sin gennemgang af den i værket »La dioptrique« (1637) (»Brydningslæ
ren«), og hvad mere var, han betonede analogiens mest vildledende tanke, nemlig
den, at »nethindebilledet« kunne ses under passende omstændigheder af en an
den iagttager. Dette skete ved, at han lod gennemføre følgende instruktive for
søg:
Et øjeæble fra en nyslagtet okse blev anbragt bag et afpasset hul i en skærm,
Fig. 3. Descartes’
forsøg.
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efter at øjets bagvæg var blevet fjernet og erstattet med et stykke olieret papir og ganske rigtigt, man kunne bekvemt stå bag øjet og se »oksens« nethindebille
de på papiret anbragt på nethindens plads.

Der kan næppe være tvivl om, at denne overskuelige opfattelse af øjets funk
tionsmåde i de følgende århundreder bidrog til vigtige fremskridt i forståelsen af
en lang række delprocesser såsom akkomodationsmekanismen (øjelinsernes ind
stilling), visse aspekter af de to øjnes samvirken i dybdesynet, betydningen af
graden af synsaksernes konvergens o.l.
Når man trods dette må kalde camera-obscura-analogien og den senere på po
pulære analogi til fotografiapparatet for falsk og vildledende, skyldes det, at den
for generationer af forskere og den dag idag har fristet til at opfatte perceptionen
i sin helhed, som kunne den forstås som sansemæssige processer efterfulgt af
overvejelser og slutninger hos en iagttager, nr. 2, i vedkommende person.
Man har så at sige i sine psykologiske forklaringer puttet en »lille mand« »homunculus« - ind i hovedet på den, hvis funktioner skulle forklares, og opfat
telsen har da også spøgende været kaldt »homunculusmodellen«.
Når det i denne fremstilling har været nødvendigt at gøre forholdsmæssigt
meget ud af redegørelsen for den historiske baggrund både i henseende til teorier
nes faglige indhold og de anvendte metoder, skyldes det, at den nutidige udvik
ling skal ses som 1) et stadigt tilbagetog fra naive homunculusmodeller i psykolo
gien, 2) udtryk for en voksende erkendelse af, at menneskers psykologiske funk
tioner er afhængige af så mangfoldige og komplekse betingelsesfelter, at de kun i
de allerenkleste tilfælde lader sig overskue med vor nuværende viden. Heraf føl
ger, at idealeksperimentet (jævnfør s. 5) hvor én og kun én blandt en kendt
mængde af betydende variable manipuleres veldefineret, ikke lader sig praktise
re. Man må derfor lade sig nøje med påvisninger af samvariationer helt svarende
til den klassiske opfattelse af eksperimentets væsen, og eksperimentelle resultater
kan ikke danne sikker basis for teorier om årsagssammenhænge mellem betyden
de variable og de studerede virkninger af deres variation.
Vender vi os nu igen mod problemet om det såkaldte »omvendte nethindebille
de«, har man altså i tidens løb spurgt: hvordan kan »sjælen«, »sensoriet«, »hjer
nen«, »centralnervesystemet« - eller hvad man nu har kaldt sin homunculus dog finde ud af at se verden opret, når nethindebilledet står på hovedet?
Der har været budt på mange »forklaringer« på dette problem - ofte ganske
interessante og fantasifulde. Jeg mindes fra biologiundervisningen i min skoletid
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Fig. 4. Forløbet af synsnervens tråde i skematisk fremstilling fra
nethinderne til storhjernen, ch : chiasma.

en sådan forklaring, som gjorde et vist indtryk på mig. Den forklarede tingene på
den måde, at nok var nethindebilledet omvendt, men til gengæld krydsede syns
nervens tråde hverandre på en sådan måde i synsnervekrydset (chiasma, se fig. 4),
at billedet blev præsenteret i hjernen på den rigtige måde.

Jeg skal ikke trætte med flere eksempler på snedige »forklaringer«, for en nøj
ere betragtning vil afsløre problemet som et skinproblem, som alene er opstået
p.gr.a. den vildledende homunculus-opfattelse. »Op« og »ned« såvel som »høj
re« og »venstre« har naturligvis kun mening, såfremt nethindebilledet anskues i
relation til en eller anden referenceramme (genstandsverdenen, det geografiske
felt etc.), men ingen vil vel hævde, at »sjælen« »ser« omverdenen, nethinden og
nethindebilledet samtidigt.
Så velindarbejdet har denne opfattelse imidlertid været, og så naturligt er ho
ll

munculusmodellen forekommet de fleste forskere til idag, at en række eksperi
mentelle resultater, som klart taler imod den, er forblevet overset af mange.
Vi skal fremstille og analysere et par eksperimenter inden for denne problem
kreds, nemlig et klassisk eksperiment udført før århundredskiftet og helt moder
ne undersøgelser, som i forskellige versioner stadigvæk pågår.
G. M. Stratton fastgjorde foran sit højre øje et linsesystem, som »vendte billedet
af omverden om« både med hensyn til dimensionen op-ned og højre-venstre.
Venstre øje blev dækket med en klap, som ikke forhindrede øjeæblets frie bevæ
gelighed. Om natten blev begge øjne tildækkede. Stratton bar nu dette arrange
ment i 8 dage (nærmere bestemt i 87 timer) og førte omhyggelige rapporter til
protokols om de oplevede ændringer, det medførte.
Den første dag var alting naturligvis forvirret og »vendt på hovedet«. Ting til
højre blev grebet efter til venstre, og genstande, som lå på gulvet, rakte Stratton
efter mod loftet og så fremdeles.
Denne forvirring tog dog gradvis af, og imod slutningen af 3. dag var kun lidt
tilbage af konflikten mellem syn og handling.
Ottendedagen var forvirringen så godt som forsvundet. Stratton kunne nu igen
række efter tingene korrekt, og hvad mere var, genstandene fremtrådte også ef
terhånden fuldt normale. Der blev dog stadigvæk ved at forekomme tilfælde af
pludselige kip, hvor tingene igen »stod på hovedet«, men i almindelighed hjalp
det at række ud efter genstandene og/eller at bevæge sig henimod dem.
Med Strattons forsøg var, hvad man kunne kalde indgrebsmetoden introduce
ret i den eksperimentelle psykologi. Som det ses af eksemplet, er kernen i meto
den den, at man uden at nedbryde de studerede processer i elementer griber vel
defineret ind i forløbet med henblik på at konstatere den virkning på det studere
de fænomen - her dagligdagens rumopfattelse - som indgrebet forårsager. Meto
den kan altså karakteriseres som en slags mellemting mellem astronomiens klassi
ske observationer af sammenfald mellem begivenheder og et eksperiment i streng
naturvidenskabelig forstand, hvor betingelsesfeltet er kendt i sin fulde udstræk
ning, og hvor de betydende variable kan varieres veldefineret.
Uden at gå i detailler hermed må vi dog nævne, at omtalte metode udsprang af
den levende og heftige debat, der fandt sted mellem forskere, som mente, at men
neskets perceptuelle processer i høj grad var under indflydelse af indlæring og er
faring (de såkaldte empirister) og forskere, som betonede de medfødte faktorers
betydning for vor rumopfattelse (nattvisterne).
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Kontroversen illustreres udmærket af en meningsudveksling mellem (empiri
sten) H. von Helmholtz og (nativisten) E. Hering. Helmholtz havde lidt foragte
ligt sagt om øjets optiske system, at hvis hans optiker havde sendt ham et par
briller af en lignende slet kvalitet, ville han levere dem tilbage som ganske uakceptabelt arbejde. Hertil skal Hering have svaret, at det var der sandelig ingen
grund til, når blot man betænkte de formidable kompensatoriske mekanismer,
synet er udstyret med fra naturens hånd.
Konkretiseres denne debat eksperimentelt, er der ikke langt til det forslag at
sætte sådanne kompensatoriske mekanismer på prøve under mere »kunstige« be
tingelser.
Vi kan ikke følge udfoldelsen af indgrebsmetoden i enkeltheder, men må nøjes
med at give enkelte udvalgte eksempler på dens anvendelse til belysning af vort
problem om det omvendte nethindebillede - og i det hele taget til forståelse af
vort sansemæssige udstyrs funktionsmåde.
Siden slutningen af 1920’erne havde T. Erismann, professor i psykologi ved
universitetet i Innsbruck, under overvindelse af store tekniske vanskeligheder
søgt at gentage Strattons eksperiment således, at begge øjne fortsat frit skulle

Fig. 5. Pandespejl monteret på en forsøgsperson.
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kunne fungere, og på en sådan måde, at forsøgspersonens synsfelt ikke blev væ
sentligt indskrænket.
Det lykkedes langt om længe at konstruere en spejlanordning, som vendte bil
ledet på hovedet uden at højre-venstre-vende det.
Dette forskningsarbejde er senere fortsat af I. Kohier (som efterfulgte Erismann i professoratet) i en lang og systematisk serie af »indgreb«.
Lad os se lidt nærmere på et af forsøgene, hvor pandespejlet blev anvendt af
en forsøgsperson i 9 dage.
I store træk blev Strattons fund bekræftede, hvad angik den tilvænning, der
fandt sted igennem de første dage, således at ikke alene en hensigtsmæssig hand
ling i forhold til tingene kunne finde sted, men også i den forstand, at omgivelser
ne efterhånden så helt normale ud.
Dertil kom følgende vigtige iagttagelser, som ikke på nogen måde har kunnet
lade sig forstå i overensstemmelse med klassiske opfattelser:
Da pandespejlet blev fjernet - og nethindebilledet altså igen på normal måde
»stod på hovedet« - syntes folk (og møbler) at hænge ned fra loftet med hovedet
nedad. Dette varede adskillige minutter.
»Selv en halv time senere på en spadseretur forekom spejlbilledet af huse og
træer, som de sås i vandpytterne, at være opret, mens husene og træerne selv sås
omvendt« - rapporteres der i protokollen.
Genetableringen af en tilpasset adfærd skete i dette forsøg som i andre tilsva
rende, før det oplevede synsfelt blev normalt. Igennem flere dage efter eksperi
mentet fandt der »tilbagefald« sted, dog i særlig grad om morgenen.
Forståeligt nok har disse »eftervirkninger« i særlig grad tiltrukket sig op
mærksomheden, fordi de altså finder sted under helt normale betingelser (efter
at indgrebet er ophørt), og fordi det har kunnet vises, at de ikke er afhængige af
placeringen af de områder af nethinden, som nu påvirkes.
Dette illustreres klarest af en forsøgsserie, hvor Kohier som sin egen forsøgs
person igennem 124 dage bar briller med prismatiske glas. Disse briller fungerede
på den måde, at de gav normalt syn, når blikretningen var lige fremad. Blev blik
ket derimod flyttet fra brillens midte op-ned eller højre-venstre, fandt fordrejnin
ger sted, som det vil fremgå af figur 6.
Som i alle andre tilfælde af konsekvente indgreb fandt der en tilpasning sted,
og gradvist forsvandt alle de mange forstyrrende momenter. (Her var der bl.a.
også tale om farvede konturer på genstande p.gr.a. den manglende korrektion af
14

Fig. 6. Eksempler på prismatiske brillers fortegninger i Kohiers forsøg.
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den kromatiske spredning - dette skal dog ikke omtales yderligere her). Det inter
essanteste resultat af forsøget fremkom ved det nærmere studium af eftervirknin
gerne, for det viste sig, at da brillerne var blevet fjernet, afhang disse virkninger
på ethvert tidspunkt af hele den aktuelle iagttagelsessituation, bl. a. af de øjenbevægelser, personen foretog, når han fæstnede blikket på genstande i de forskelli
ge retninger.
Vi citerer fra rapporterne:
»Så snart hoved og øjne drejes, efter at brillerne er fjernet, forekommer en
række perceptuelle besynderligheder; disse er nøjagtigt modsatte til de fænome
ner, som forekom under samme øje-hoved-stilling, mens prismerne blev båret.
Oplevelsen virker højst uhyggelig; det er som om fantom-prismer med bryd
ninger nøjagtig modsat de i eksperimentet anvendte befandt sig foran øjnene«.
Netop det her demonstrerede træk ved vort perceptuelle udstyr, at det besidder
en sådan forbløffende tilpasningskapacitet over for varige og konsekvent ændre
de påvirkningsbetingelser, viser klart, at en elementaristisk og mekanisk præget
tænkemåde ikke kan danne grundlag for vor forståelse. Ifølge en sådan opfattel
se måtte man nemlig tænke: Er dele af maskineriet defekt, må maskinen fungere
forkert - eller slet ikke.
Det er heller ikke tilstrækkeligt for forståelsen i bred almindelighed at pege på,
at psykologiske processer skal betragtes som helheder (»gestalter« har en betyd
ningsfuld skole i psykologien talt om i denne sammenhæng).
Selvom vi ikke kan komme nærmere ind i systemteoretiske overvejelser, må
det dog præciseres, at alle eksperimentelle resultater peger i retning af en system
betragtning som den opfattelse, der bedst harmonerer med kendsgerningerne.
Ordet system er græsk af oprindelse og betyder direkte oversat sammenstilling
eller ordning.
I moderne definitioner, som de forekommer i psykologisk teori, fremhæves så
vel systemets helhedspræg, som det forhold, at hele ordningen fungerer, så den
opretholder sin identitet uagtet de ændringer, der foregår i - eller omkring - den.
Der vil naturligvis i konkrete tilfælde være grænser for tilpasningsmuligheder
ne, men alment taget, er de langt videre, end man før har kunnet forestille sig.
Allerede E. Rubin fremhævede i sit »multiviatiske princip«, at vore vigtigste
funktioner altid er sikrede »ad flere veje«, men det er først den nyeste udvikling i
forskningen omkring menneskers rumopfattelse, der har gjort, at man nu må
holde op med at undre sig altfor meget over tilfælde som Wiley Post, 2. ver
denskrigs navnkundige, énøjede jagerpilot.
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Man er med andre ord blevet mere og mere tilbøjelig til at betone »de kompen
satoriske mekanismer« (som Hering) og stirrer sig ikke længere blind på delsyste
mernes eventuelle »fejl« (som von Helmholtz).

2. Stabiliseret nethindebillede og virkningen heraf

En væsentlig fordel ved en systembetragtning består i, at man på den ene side kan
fortsætte studierne af delsystemernes funktion under forholdsvis overskuelige,
eksperimentelle betingelser, mens man på den anden side stadig har in mente, at
delsystemet indgår i helhedsprægede strukturer, som er medbestemmende for
dets endelige funktion. Forskning efter sådanne retningslinier må siges at være en
krævende opgave, som yderligere kompliceres af, at vort visuelle system må be
tragtes som et subsystem til hele vort perceptuelle udstyr, som på sin side næppe
kan forstås løsrevet fra menneskets hele erkendesystem og handlingsliv.
Medens vort kendskab til adskillige subsystemer - i isolation betragtet - er for
holdsvis god, er den eksperimentelle udforskning og forståelse af overordnede
funktionsmåder kun i sin vorden.
Medens mange derfor kan være fristede til at forsøge at foregribe arten af disse
funktionsmåder i fantasifulde teorier, der på et løst grundlag postulerer eksisten
sen af en lang række hypotetiske processer - fortrinsvis forlagt til centralnervesy
stemet og af homunculustypen - nærer jeg større forventning til, at sikrere resul
tater kan opnås ved systematiske og møjsommelige bestræbelser på definitivt at
afvise gængse hypoteser med henblik på at indsnævre antallet af mulige funk
tionsmåder og hypoteser herom.
Til belysning af en sådan angrebsmåde skal jeg til sidst kort skitsere en eksperi
mentel udviklingslinie omkring forståelsen af nethindebilledets betydning for vor
oplevelse af genstandes bevægelser og ro i rummet.
Det var Descartes, som først fik den ide at anskue nethinderne som koordinat
systemer med nulpunkt i det centrale syn (fovea centralis). Ideen blev videreud
viklet af forskere som Lotze og Hering og har, som tilfældet var med det tidligere
eksempel på Descartes’ opfattelser, både bidraget til en gunstig forskningsmæs
sig udvikling og til at hæmme en mere dækkende opfattelse af synets funktion.
Hvad først angår den positive udvikling, lykkedes det på basis af tankegangen
at forstå vigtige sider af de to øjnes samvirken under perception af rummet og
dets genstande. Nyere forskning tildeler dog (som nævnt s. 16) de enkelte delsy17
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Fig. 7a. Koordinatsystemet på
nethinden i overensstemmelse
med Hering. Punktet P er fikseret og afbildes derfor i fo
vea centralis (O-punktet). Et
fjernere punkt P2 afbildes på
retina i et punkt nærmere le
gemets midterlinie (positiv af
standsværdi). Et nærmere
punkt Pt derimod til den an
den side for fovea (negativ af
standsværdi).
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Fig. 7b. Fovea centralis i det menneskelige øje. Hele billedets bredde repræsenterer 0,65 mm af
nethindeoverfladen (synsvinkel ca. 2 grader). Den midterste del på 0,1 mm (synsvinkel ca. 20 buemi
nutter) viser området med de slankeste tappe og det tyndeste lag nervevæv, lp. = t/iooo mm. Pilen
markerer retningen af indfaldende lys.
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stemer en underordnet rolle, og der er i dag ikke tvivl om, at man har overbetonet
betydningen for rumopfattelsen af de forskelle, der er mellem de to billeder, der
dannes i de to øjne.
Den omtalte hæmning af en videre forståelse, som udspringer af en rent geo
metrisk synsmåde, består i, at man fristes til - overensstemmende med homunculusmodellen - at tænke som så: Hvis der ikke sker ændringer af nethindebilleder
ne i forhold til de imaginære koordinatsystemer, kan der heller ingen bevægel
sesoplevelse forekomme.
Således forholder det sig imidlertid ikke, idet der ikke har kunnet påvises noget
entydigt forhold mellem oplevet ro og bevægelse og nethindebilledets sted på net
hinden.
Fæstner jeg eksempelvis mit blik på en stillestående plet i mørke (eller en mørk
plet på lys grund o.l.), vil den efter kort tids fiksation opleves at bevæge sig i en
bevægelse, som ikke umiddelbart lader sig skelne fra faktiske bevægelser. Jeg
oplever en såkaldt autokinese.

Fig. 8. Oplevet bevægelsesbane under autokinese, sted- og tidsmæssigt registreret. S betegner bevæ
gelsens startpunkt.
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Studiet af dette fænomen har vist sig at være meget frugtbart med hensyn til de
her behandlede problemer, og jeg skal derfor nævne et par eksempler fra min
egen autokineseforskning.
Som man umiddelbart kan tænke sig på basis af det foregående, måtte en
gængs »forklaring« af autokinesen tage sig således ud:
Da der ikke finder nogen bevægelse sted af den ydre genstand (lysplet o.l.), og
personen dette til trods oplever bevægelser, må der forekomme bevægelser et an
det sted, nemlig af billedet på nethinden.
Denne »øjenbevægelsesforklaring« lader sig imidlertid afprøve, og den har al
lerede været udsat for adskillige prøver. Der består imidlertid den principielle
vanskelighed, at vore forsøg på at registrere en eventuel øjenbevægelse ofte gri
ber ind i det visuelle systems funktionsmåde på ukendt vis. De eksperimentelle
afprøvningssituationer bør derfor vælges med megen omhu. Lad os se lidt nær
mere på et par egnede situationer.
Fig. 9a. Oplevede relative bevægelser på et bestemt tids
punkt i forløbet. Stor pil markerer konfigurationens bevæ
gelse - lille pil fiksationsplettens.

Den første situation (9a) er simpelthen den, at man fikserer midterpletten i en
eller anden konfiguration af pletter. Det vil her vise sig, at man dels kan opleve
relative bevægelser mellem konfigurationens pletter dels - og på samme tid - en
samlet bevægelse af helheden. På et bestemt tidspunkt kan en relativ bevægelse
af fiksationspletten således foregå i én retning og den samlede bevægelse i en an
den. Disse og andre lignende fund taler stærkt imod, at autokinesen skulle bero
på faktiske øjenbevægelser.
Den anden situation (b) består af en lang lysende linie, som fikseres på midten
(F). Lyskilden er et lysstofrør. Såsnart man derfor flytter blikket, tegner der sig
en serie af billeder af linien i øjenbevægelsens retning. Forsøgspersonen kan altså
selv kontrollere, om blikket er fast under observationen af linien. Den eksperi
mentelle opstilling skal imidlertid afprøve en formodning om, at torsionsbevæ
gelser af øjnene spiller en rolle for fremkomsten af de bevægelsesoplevelser, der
rapporteres. Disse bevægelsesoplevelser består tiest i rokkende bevægelser af lini20

Fig. 9b. Autokinese under fiksation af lang, lysende linie set
i mørke. Figuren til højre illustrerer visse af de oplevede be
vægelser. F er fiksationspunktet.
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ens yderfløje. »Det er, som om linien mister sin stivhed, og yderfløjene udviser
rokkende bevægelser uafhængigt af hinanden«.
Den bevægelsestype, som klarest afviser muligheden af torsionsbevægelser
som forklaring, består i, at fløjene på samme tid rokker til samme side »som en
lommekniv, der bøjes sammen«.
Disse og lignende eksperimenter, som naturligvis skal gennemføres med størst
mulig kontrol af forsøgspersonernes rapporter, minder i deres enkelhed - og i de
res teoretiske slagkraft - om mange af von Helmholtz’ eksperimenter.
Et enkelt eksempel vil være nok som illustration heraf: Lukker man det ene
øje, fikserer en genstand i omgivelserne med det andet og presser let på øjeæblet
med en finger, vil genstanden som bekendt opleves at bevæge sig modsat den ret
ning, hvori øjeæblet blev bevæget. Dette prunkløse »eksperiment« har længe
tjent til at godtgøre, at når nethindebilledet bevægede sig på nethinden, opleve
des bevægelse. Helmholtz anbragte imidlertid en lille klump voks i øjenkrogen på
sit ene øje (mens det andet var tillukket), så at øjeæblet var holdt fast i hulen.
Han forsøgte derpå viljesmæssigt at foretage en øjenbevægelse på trods af voks
klumpen og oplevede herunder en tydelig bevægelse i den intenderede øjenbevægelses retning. Man skal her bemærke, at nethindebilledet ikke bevæger sig under
disse betingelser. Dette forhindrer dog ikke en tydelig bevægelsesoplevelse.
Flytter jeg derimod blikket under helt normale betingelser fra fiksationspunkt
til fiksationspunkt, oplever jeg som bekendt omverdenen i ro i langt de fleste si
tuationer, selvom nethindebillederne i så tilfælde formeligt foretager en dans på
nethinden.
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Fig. 10. Registrering af øjenbevægelser, mens man lader sit
blik »smyge sig« langs en cirkel.

Det har længe været kendt, at selv under den mest stadige fiksation foretager
øjnene en mangfoldighed af små øjenbevægelser (den såkaldte fysiologiske ny
stagmus). Ud fra en klassisk betragtningsmåde må man undre sig over en sådan
»fejl« ved synssystemet, for man ved jo, at holder man ikke fotografiapparatet
stille, bliver billedet elendigt.
Fig. 11. Registrering af en punktför
mig lyskildes bevægelser på et om
råde af nethinden med diameteren 5
bueminutter. De optrukne linier be
tegner springvise øjenbevægelser og
de punkterede linier langsommere,
glidende bevægelser. Tidsmarkering
er sket med sorte pletter, som befin
der sig ¡/s sekund fra hinanden, a
markerer den typiske afstand mellem
to tappe.

Det har derfor været en ønskedrøm at kunne udføre det eksperiment at gå til
grænsen og »stabilisere« nethindebilledet fuldstændigt. I begyndelsen af 1950’erne blev de tekniske vanskeligheder herved overvundet for første gang omend i en
ret kompliceret forsøgsopstilling.
Vi skal her se lidt nærmere på en mere enkel metode, hvor der på en kontakt
linse er fæstnet et helt lille projektionsapparat, og forudsat, at kontaktlinsen føl
ger øjet nøjagtigt, skulle relative bevægelser af nethindebillede og nethinde være
udelukkede. Brydningsforholdene i apparatet er samtidig afpassede, så forsøgs
personen ser det eksponerede billede på vanlig måde i sit synsfelt.
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Fig. 12a.

Mikropære

Udstyr tilfuldstændig stabilisering af nethindebilledet. Fig. 12a viser en lille og meget let projektor og
fig. 12b anbringelsen af denne på den liggende forsøgspersons øjeæble.
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Fig. 12b.

Hvad sker nu i en sådan situation? Ser forsøgspersonen sit livs klareste og mest
stabile billede?
Svaret er oplysende, men skuffende for homunculusopfattelsen: Efter kort
tids forløb ser han ikke noget. Konturerne udviskes gradvist, til hele tingen er
forsvundet. En midlertidig »blindhed« indtræder, og først når nethindebilledet
igen bevæges, vender synet tilbage. Ved hjælp af denne metode forsøger man alt
så at efterligne forholdene under normal opfattelse af vor omverdens genstande
blot med den ændring, at nethindebilledet er holdt fast på nethinden på trods af
eventuelle øjenbevægelser. I de forløbne årtier er en lang serie af figurer blevet
undersøgt i denne situation med henblik på at påvise eventuelle lovmæssigheder
for figurernes forsvinden og genopdukken i synsfeltet. Disse bestræbelser er dog
endnu ikke lykkedes fuldtud. Betragtet som en typisk indgrebsmetode (jfr. s. 12)
lider denne metode af den svaghed, at selv en nokså lempelig anbringelse af kon
taktlinsen på øjeæblet og vægten af selv det letteste projektionsapparat kan mis
tænkes for at gribe ind i synsapparatets funktion på utilsigtet måde. Efter en
langvarig debat er der dog nu enighed om, at omtalte midlertidige blindhed skyl
des selve stabiliseringen af nethindebilledet og ikke ukendte sidevirkninger af
indgrebet. Det har således vist sig, at genopdukken af figurerne mindst fordrer en
bevægelse af nethindebilledet, så dettes konturer lige netop kan påvirke nye
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nethindeelementer. Af fig. 7 fremgår størrelsen af sådanne nødvendige bevægel
ser af nethindebilledet.

III. Slutning
Vi er nu nået til vejs ende i dette hastige gennemløb af studiet af menneskelig
rumopfattelse som et udvalgt eksempel på den eksperimentelle psykologis ar
bejdsmåde.
Gør vi status, blev der ikke meget tilbage af klassiske opfattelser på dette områ
de, og mange vil måske hævde - og med rette - at fremstillingen brød mere ned,
end den byggede op.
Selvom jeg gerne havde tegnet et lysere og mere optimistisk billede af mit fag,
har det dog været mig mere magtpåliggende at give et sandt indtryk af en forsk
ning, som står over for en lang og møjsommelig arbejdsperiode, før en tilfreds
stillende forståelse af det menneskelige perceptionsudstyr vil være sikret. Vor
voksende erkendelse af, at dette udstyr fungerer som et system, hvor hver del er
underordnet det samlede hele, må medføre, at man bestræber sig på at anvende
eksperimentelle metoder, som respekterer denne erkendelse. Den indgrebsmeto
de, der her er givet eksempler på, er netop karakteristisk ved, at den ikke på for
hånd nedbryder funktionerne i elementer, men afprøver formodede betydende
variable under forhold, som nærmer sig mest muligt de normale.
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Werner Fenchel
OM MATEMATIKKENS BEGREBER
OG METODER
Dette foredrag indgår i rækken med fællestitlen „Grundvidenskaben i dag“. For
matematikkens vedkommende ville det imidlertid være en håbløs opgave i den
korte tid, der er til rådighed, at give en for ikke-matematikere tilgængelig be
skrivelse af problemer matematikerne for tiden er optaget af. Jeg må nøjes med
ud fra nogle simple og tildels velkendte eksempler at belyse karakteristiske træk i
den nyere matematik og dens anvendelser. De nutidige opfattelser, som jeg skal
søge at give et indtryk af, er resultaterne af en meget lang og ret kompliceret ud
vikling, og de i det følgende omtalte motiveringer genspejler derfor ikke altid det
historiske forløb. For at undgå skævheder skal jeg afstå fra at nævne matemati
kernavne.
Lad os begynde med at kaste et blik på de såkaldte naturlige tal 1, 2, 3, ... Når
man skal multiplicere to sådanne tal, f.eks. 376 og 1513, går man ud fra, at det er
ligegyldigt, i hvilken orden man tager faktorerne, skønt udregningerne former sig
helt forskelligt i de to tilfælde. Lad os se bort fra, at der her benyttes flere regne
regler og især måden at skrive tallene på, titalssystemet, men kun hæfte os ved,
at vi betragter det som oplagt, at 376 • 1513 = 1513 • 376, uden at efterprøve det.
Der er næppe mange iblandt os, der husker, hvordan læreren har overbevist os
herom. Det kan tænkes at være sket ved en henvisning til f.eks.

3-5

=

5-3

Man er da ikke i tvivl om, at tilsvarende kan gøres for hvilke som helst to natur
lige tal, og kommer således til at indse rigtigheden af uendelig mange udsagn.
Menneskets evne til at drage sådanne slutninger må anses for at være en af kime
ne til matematikken.
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Intuitive betragtninger af denne art har ledet og leder stadig til ny indsigt, men
deres pålidelighed er begrænset, og der er behov for en anden af menneskets
evner, nemlig at kunne drage logiske slutninger. Den sætter os i stand til at bevise
påstande, dvs. at slutte deres rigtighed ud fra udsagn, som forudsættes eller alle
rede er fundet at være rigtige. Anvendelsen på de naturlige tal kræver naturligvis,
at grundlaget, der skal bygges på, præciseres. Forsøger man at sige nøjagtigt,
hvad et naturligt tal er, kommer man imidlertid i store vanskeligheder, og der rej
ser sig spørgsmålet, hvordan det kan gå til, at man alligevel er i stand til i fuld sik
kerhed at operere med tallene og at stole på resultaternes anvendelighed. Det er
næppe muligt at give et helt tilbundsgående svar, men en nærliggende betragt
ning giver en vejledning til matematikernes syn på problemet. At lære at regne er
jo en langvarig proces, der ender med, at vi behersker den decimale skrivemåde
for de naturlige tal, forskrifter til udførelse af regneoperationerne og en række
regneregler. Alt dette motiveres ved utallige eksempler, anvendelser og betragt
ninger som den ovennævnte. Men når vi regner, må vi gerne glemme alle disse
begrundelser og behøver heller ikke nogen præcis definition af naturlige tal.
Denne adskillelse mellem de formale egenskaber på den ene side og deres motive
ringer og anvendelser ved beskrivelse af erfaringer på den anden gør det muligt at
give afkald på en egentlig definition af de naturlige tal og som grundlag at vælge
nogle af deres simple formale egenskaber. Der er flere muligheder herfor. Jeg
skal i korthed beskrive en af dem.
Ved formuleringen betjener man sig af det grundlæggende begreb mængde.
Derved forstås en sammenfatning af objekter, konkrete eller fra vor tankever
den, som kaldes mængdens elementer. Hvis mængden består af endelig mange
elementer, kan den angives ved at opremse disse. I matematikken har man imid
lertid fortrinsvis med uendelige mængder at gøre. En sådans elementer må karak
teriseres ved visse egenskaber. Ved en delmængde af en mængde M forstås en
mængde, hvis elementer alle tilhører M. (Trods navnet er altså M en delmængde
af sig selv.)
Her kan med rette indvendes, at mængdedefinitionen er langtfra at være præ
cis. Hvad menes med egenskab? De i det følgende omtalte eksempler vil kaste
noget lys på brugen af begrebet, og i foredragets slutning skal jeg sige nogle ord
om spørgsmålet.
Den efterfølgende karakterisering af de naturlige tal tager sit udgangspunkt i
og er en præcision af, at der efter hvert naturligt tal følger et bestemt andet, altså
at man kan tælle, opremse tallene i den rette orden, uden at tælle noget, og at
man ved ubegrænset fortsættelse får dem alle med.
Om en mængde N, kaldet mængden af naturlige tal, forudsættes, at den opfyl
der følgende „aksiomer“:

4

1) Til hvert af dens elementer svarer der et bestemt andet, som kaldes det førstes
efterfølger.
2) Hvert element, med undtagelse af et enkelt, som betegnes med 1, er efterfølger
af præcist ét element.
3) Hvis en delmængde af TV indeholder 1 og med hvert af dens elementer også
dettes efterfølger, er den hele mængden TV.
Den sidste forudsætning, det såkaldte induktionsaksiom, udsiger i mere jævne
ord: Antag, at der om en påstand vedrørende de naturlige tal kan bevises for det
første, at den er rigtig for tallet 1, og for det andet, hvis den er rigtig for et natur
ligt tal, da også for det efterfølgende. Da er den rigtig for alle naturlige tal. Dette
accepteres jo uden videre: Påstanden er rigtig for 1, altså også for efterfølgeren
2, altså også for efterfølgeren 3, osv.
Det er bemærkelsesværdigt, at de nævnte tre aksiomer er tilstrækkelige til at
udlede alle de kendte egenskaber ved de naturlige tal. Med induktionsaksiomet
som afgørende hjælpemiddel kan bevises, at man i mængden TV kan definere to
kompositioner, dvs. forskrifter, som hver til to vilkårlige elementer taget i en be
stemt orden lader svare et bestemt tredie element. Dette kaldes henholdsvis de to
førstes sum og produkt. For disse kan da bevises gyldigheden af de følgende reg
neregler, af hvilke alle øvrige kan udledes:

Kommutative love

a- b - b- a

a+b=b+a

Associative love
a + (b + c) = (a + b) + c
a • (b - c) = (a • b) ■ c

Subtraktionens entydighed
Divisionens entydighed
Til givne a og b
findes højst ét x, så at
findes højst ét x, så at
a+X= b
a-x = b
Distributiv lov
a-(b +c) = a-b + a-c

Her står bogstaverne for vilkårlige, ikke nødvendigvis indbyrdes forskellige ele
menter af N, og parenteserne er brugt til at angive, hvilke udregninger der skal
foretages først. Således betyder (a + b) + c, at a + b skal udregnes og til resul5
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Fig. 1. Primtallene under 1000 afsat på en tallinie. (Figurens liniestykker skal tænkes anbragt i for
længelse af hinanden). Primtaltvillinger er fremhævet ved små buer.
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tatet skal lægges c, medens a + (b + c) betyder, at der til a skal lægges summen
af b og c. På højre side i den distributive lov burde der herefter stå (a • b) + (a- c).
Men for at spare parenteser har man vedtaget, at multiplikation går forud for
addition, når ikke andet er angivet.
Det er let at definere, hvad der menes med, at et naturligt tal er mindre end et
andet: a < b betyder, at der findes et element xi N, således at a + x = b. Man be
viser da let nogle simple regler for sådanne uligheder, som jeg ikke skal angive
her.
Det anførte, tilsyneladende meget spinkle grundlag for systemet af naturlige
tal leder til mange, tildels yderst vanskelige problemer. Er a og b naturlige tal,
findes der enten ikke noget naturligt tal x, således at a • x = b, eller der findes
netop ét. I det sidste tilfælde siges a at gå op i b eller b at være delelig med a.
Hvert naturligt tal er deleligt med 1 og sig selv. Hvis det ikke er deleligt med
noget andet naturligt tal, kaldes det et primtal. (1 regnes dog ikke med til prim
tallene). Siden oldtiden ved man, at der findes uendelig mange primtal. Hvis man
afsætter dem på en tallinie, ser man, at de er overordentlig uregelmæssigt fordelt
(fig. 1). Dette har givet anledning til mange, tildels overordentlig vanskelige un
dersøgelser. Især har man interesseret sig for, hvorledes antallet af primtal, der
ikke overstiger et naturligt tal n, forholder sig i afhængighed af n. Det vokser
meget uregelmæssigt med n, men ved hjælp af dybtgående resultater fra et andet
af matematikkens områder lykkedes det at vise, at det, i en vis forstand, tilnær
melsesvis er w/log n, hvor log n betegner den såkaldte naturlige logaritme af n.
Problemer vedrørende primtallene danner stadig en udfordring til matemati
kerne. For at nævne et uløst: Der findes par af hinanden følgende primtal med
differensen 2, f.eks. 5 og 7, 29 og 31, 107 og 109 (fig. 1). Selv om primtallene
bliver sjældnere og afstanden imellem dem i gennemsnit bliver større og større,
forekommer der så langt man kender primtalrækken stadig sådanne „primtal
tvillinger“. Findes der uendelig mange?
En udvidelse af de naturlige tals system, nemlig ved indførelse af brøkerne, er
man jo særdeles fortrolig med. Deres mangfoldige anvendelser i forbindelse med
deling og måling bevirker, at man har på fornemmelsen at vide, hvad f.eks. 7/4
er. Men at give en eksakt beskrivelse er naturligvis ikke lettere end for naturlige
tal. Situationen er imidlertid også her, at vi lærer at regne med brøkerne, og be
herskelsen heraf kræver ikke nogen viden om, hvad brøkerne „egentlig“ er. Lad
mig sige nogle ord om den nyere matematiks syn på sagen. Motiveringen for ud
videlsen af mængden N af naturlige tal er ønsket om at kunne dividere et tal med
et vilkårligt andet, altså at sikre, at der til to givne tal a og b findes et tal x, såle
des at a • x = b. Når vi skriver b/a for dette x, står det på forhånd blot for et par
af naturlige tal og får først en mening ved fastsættelse af regneforskrifter for så
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danne par. Man kan tænke på spillebrikker, der er ganske uden interesse, så
længe der ikke er vedtaget regler for spillet. Brøkernes utallige anvendelser giver
vejledning og motivering for forskrifternes udformning. Her optræder imidlertid
en lille vanskelighed. Brøker, som fremgår af hinanden ved forlængning eller
forkortning, betragter vi jo som samme tal. Et sådant må altså defineres som en
mængde af indbyrdes „ækvivalente“ talpar, der hvert kan repræsentere det. De
naturlige tal selv bliver da repræsenteret ved talpar, hvis sidste tal er 1. Gennem
førelsen af det, der her er antydet, fører til følgende resultat: Det er muligt ud fra
de naturlige tals egenskaber ved definition af mere sammensatte objekter og ved
at foreskrive kompositioner for disse at udvide systemet af naturlige tal på en så
dan måde, at de tidligere angivne regneregler og de ikke nævnte regler for ulig
heder bevarer deres gyldighed og at desuden division er uindskrænket mulig.
Elementerne i den udvidede mængde kaldes positive rationale tal.
En yderligere meget kraftig udvidelse af talbegrebet, som man stifter lidt bekendskab med i skolen, nemlig indførelsen af de såkaldte irrationale tal, er, både
hvad motivering og gennemførelse angår, mere indviklet. Allerede i oldtiden
havde græske matematikere opdaget, at der ikke findes noget rationalt tal, hvis
kvadrat er 2. På den anden side vidste man fra den elementære geometri, at når
man har valgt et liniestykke som enhed, måtte diagonalen i et kvadrat med en
hedsliniestykket som side have en længde, hvis kvadrat er 2. Knytter man på vel
kendt måde til hvert positivt rationalt tal det punkt på en halvlinie, hvis afstand
fra dennes endepunkt er lig med tallet, fås ved en velkendt simpel konstruktion et
punkt på halvlinien, som måtte svare til tallet V2, hvis et sådant findes (fig. 2).
Dette og talrige lignende omstændigheder leder til forestillingen om, at der for
uden de til rationale tal svarende punkter findes uendelig mange andre på halv
linien, der må svare til tal, som det imidlertid kun er muligt at bestemme tilnær
melsesvis, omend med så god en tilnærmelse som ønsket, ved rationale tal. Vi
stifter bekendskab med disse irrationale tal i form af uendelige decimalbrøker.
Meningen med en sådan er jo, at man får tilnærmende rationale tal ved at med
tage endelig mange, men flere og flere decimaler.
Denne ukritiske opfattelse om de irrationale tals eksistens og overbevisningen
om, at man kan regne med dem efter de for rationale tal gældende regler, indgik
på afgørende måde i den rivende udvikling af den matematiske behandling af
astronomiske og fysiske problemer og de derved benyttede grene af matematik
ken i tiden fra det syttende til midten af forrige århundrede. Grunden hertil var
ikke, at man mente ved måling af en størrelse at kunne afgøre, om måltallet er ra
tionalt eller irrationalt, hvilket jo øjensynlig er umulig på grund af enhver må
lings begrænsede nøjagtighed, men at der i de matematiske relationer, ved hvilke
afhængighederne mellem fysiske størrelser beskrives, nødvendigvis indgår opera8

Fig. 2. Konstruktion af det til V2 svarende punkt på en tallinie.

tioner, der er meningsløse, når de irrationale tal ikke er til rådighed. Som et
yderst simpelt eksempel kan nævnes: At bestemme svingningstiden for et pendul
med given længde kræver uddragning af en kvadratrod.
Fortolkningen af tallene som punkter på en tallinie giver dem ganske vist et vir
kelighedspræg. Men faktisk skubber den bare problemet over på geometrien.
Græske matematikere var allerede klare herover for ca. 2400 år siden. På grund
lag af deres i hovedtrækkene eksakte opbygning af geometrien udviklede de en
teori om forhold mellem liniestykker (spillebrikker mærket med to liniestykker),
som ganske vist ikke opfattedes som tal, men dannede en, omend noget uhånd
terlig, erstatning for disse. I den ovenfor nævnte periode følte man imidlertid
ikke behov for en dyberegående analyse af sagen. Dette skete først i anden halv
del af forrige århundrede. Man tilstræbte da en eksakt begrundelse, som ikke var
baseret på det ret indviklede geometriske grundlag. Man fandt flere måder at
gøre det på, som alle kort kan karakteriseres således: Man betragter spillebrik
ker, der hver bærer uendelig mange rationale tal opfyldende visse betingelser.
Man kan f. eks. tænke på en uendelig decimalbrøks cifre (hvilket dog ikke ville
være det mest hensigtsmæssige valg). Dernæst skal man definere kompositioner,
addition og multiplikation, i mængden af brikker på en hensigtsmæssig måde.
Man kan da bevise, at alle regne- og ulighedsregler for rationale tal bevarer deres
gyldighed, og opnår, at „hullerne“ mellem de rationale tal i en vis forstand, som
ikke lader sig præcisere i korthed, udfyldes.
De allerfleste anvendelser af talsystemet forudsætter endnu en udvidelse, nem
lig indførelsen af 0 og de negative tal. Man kan pege på to motiveringer herfor.
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Allerede i den babylonske astronomi har man forsynet månens vinkelafstand fra
ekliptika med et særligt tegn for at angive, at månen står under, og ikke over,
ekliptika. Nyere eksempler er benyttelsen til angivelse af fortid i modsætning til
fremtid, termometerskalaen og mere alment tallinien, på hvilken jo vælges et nul
punkt og afstande fra dette regnes positiv til den ene og negativ til den anden
side. Heraf får man næppe et indblik i, hvad negative tal er. Et vist virkeligheds
præg får de måske ved benyttelsen til angivelse af gæld. Den anden motivering er
af rent matematisk art og går ligeledes langt tilbage i tiden. Ved løsning af simple
ligninger kom man gang på gang ud for opgaven at trække et tal fra et, der er
mindre. Holdningen hertil varierede stærkt. Snart forkastede man dette som me
ningsløst, snart accepterede man sådanne „absurde“ tal med forbehold, som dog
efterhånden forsvandt, da man opdagede, at man kunne regne med dem på til
vant måde og kom til meningsfyldte resultater.
Fra den nyere matematiks synspunkt drejer det sig igen om indførelse af en
mængde af objekter definerede på grundlag af det allerede opbyggede talsystem
og definition af regneoperationer for dem. Her kan man tænke på brikker, på
hvilke der står 0 eller et rationalt eller irrationalt tal forsynet med tegnet -I- eller-.
Forskriften for addition er let at motivere ud fra de nævnte fortolkninger, f. eks.
på tallinien. Med multiplikationen forholder det sig anderledes. Hvorfor er
(-2) • (-9) = 4-18 ? Man kommer næppe ud for at skulle multiplicere to gælds
poster. Et forsøg på at gøre sig klart, hvorledes man har lært at multiplicere
negative tal, vil vel for de fleste resultere i, at det må have været lærerens diktat.
Dette er ikke så urimeligt, idet valget af disse forskrifter udelukkende er bestemt
ved ønsket om at bevare gyldigheden af de for positive tal gyldige regneregler.
Det kan da også bevises, at dette opnås, dog med den ene undtagelse, at division
med 0 ikke er mulig. Desuden opnås, at subtraktion altid er mulig. Vi har altså
følgende regler:
a+b=b+a
a + (b + c) — (a + b) + c
Til givne a og b findes
præcist ét x, så at
a+X=b
a(b + c) =

a• b = b• a
a • (b ■ c) = (a - b) • c
Til givne a 4= 0 og b findes
præcist ét X, så at
tf • X = ¿>

a- b + a- c

Dertil kommer nogle regler for uligheder.
Det således opbyggede talsystem kaldes systemet af reelle tal. (Navnets oprin
delse vil fremgå af det følgende). Som allerede nævnt danner det grundlaget for
så godt som alle anvendelser af matematikken. Lad mig lige nævne et eksempel
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på brugen af negative tal, som ligger ret langt fra det, der har motiveret deres ind
førelse: positiv og negativ elektrisk ladning.
Der findes en yderligere udvidelse af talbegrebet, som er udelukkende matema
tisk motiveret, men har også vist sig at være et nyttigt hjælpemiddel på andre
områder.
Når et reelt tal multipliceres med sig selv, får man som bekendt aldrig et nega
tivt tal. På den anden side kommer man f. eks. ved forsøg på at løse visse anden
gradsligninger ud for at skulle uddrage kvadratroden af negative tal, hvilket jo
ikke kan gøres inden for systemet af reelle tal. I det sekstende århundrede op
dagede man, at hvis man regnede med de reelle tal sammen med det meningsløse
symbol V-Ï efter de sædvanlige regler og satte V-l • V-l = -1, kom man til for
nuftige resultater, også når V-Ï ikke mere optrådte i disse. Det viste sig, at hvert
af de „indbildte“, „imaginære“ tal, hvori V-Ï indgår, kan skrives a + b- V-L
hvor a og b er reelle tal. (Her er baggrunden for denne benævnelse). Skønt an
vendelsen af de imaginære tal bl.a. førte til opdagelsen af mange betydnings
fulde relationer mellem de såkaldte elementære funktioner, blev de, som navnet
antyder, kun accepteret med stærke forbehold. Først omkring 1800, da man
fandt på at lade a + b • VM svare til det punkt i planen, som med hensyn til et
valgt koordinatsystem har koordinaterne a og b, og kunne give simple geometri
ske beskrivelser af regneoperationerne, blev de imaginære tal fuldt ud accepteret.
De fik da også det mindre suspekte navn komplekse tal. (Dog kaldes V-1, der be
tegnes med i, stadig den imaginære enhed). Den nævnte fortolkning af de kom
plekse tal forudsætter en eksakt opbygning af geometrien. Deres indførelse er
imidlertid ikke afhængig deraf, men kan foretages helt på linie med de forud
gående udvidelser af talsystemet. Man betragter par af reelle tal og fastsætter,
hvad man vil forstå ved to pars sum og produkt. Vejledningen hertil fås af den
omtalte ukritiske regnemåde. Man kan da bevise, at alle regneregler for reelle tal
også er gyldige for de komplekse. Derimod kan ulighedsreglerne ikke overføres.
Det er ikke muligt her at gøre rede for den store betydning indførelsen af de
komplekse tal har haft for store dele af matematikken. Jeg skal blot nævne en
uventet anvendelse elektroingeniørerne har for dem. Når en vekselstrøm passerer
et netværk, undergår den en forandring, som kan beskrives ved hjælp af to stør
relser. De herfor gældende ret komplicerede love antager en simpel og overskue
lig form, når de to størrelser sammenfattes til et komplekst tal.

Det ligger nær at spørge, om man har fundet anledning til yderligere udvidelser
af talsystemet. Svaret er bekræftende, men så nærliggende motiveringer som de
omtalte findes ikke. Spørgsmålet falder imidlertid inden for en meget almen
problemstilling, som præger store dele af den nyere matematik. Man betragter
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mængder, om hvilke der ikke forudsættes andet end, at der er fastlagt en eller to
kompositioner, altså forskrifter, der til hvilke som helst to elementer taget i en
bestemt orden giver et bestemt tredie element i mængden. Idet de betegnes som
addition og/eller multiplikation, kræves endvidere, at alle eller nogle af de oven
for anførte regler gælder. Hvad slags elementer og kompositioner talen er om, la
des helt ude af betragtning. Man tilstræber en klassifikation og indsigt i struktu
ren af sådanne „organiserede“ mængder.
En mængde med to kompositioner, som tilfredsstiller alle nævnte regler eller
alle med undtagelse af faktorers ombyttelighed, kaldes et legeme. (Navnet skal
kun antyde, at det drejer sig om en organiseret helhed). Når divisionens uind
skrænkede mulighed ikke er forudsat, taler man om en ring. Talsystemet giver
nogle oplagte eksempler. Legemer er mængden af (positive og negative) ratio
nale tal, mængden af reelle tal, mængden af komplekse tal, alle med de sædvan
lige kompositioner. Et eksempel på en ring er mængden af alle (positive og nega
tive) hele tal. Ved undersøgelser inden for den gren af matematikken, som kaldes
algebra, stødte man på mange andre legemer og ringe, hvis elementer kunne
være tal, mængder af tal eller visse funktioner. Dette gav stødet til den nævnte
abstrakte opfattelse. Lad mig nævne et yderst simpelt eksempel på et legeme,
hvis elementer ikke er tal. Mængden af hele tal falder i to delmængder, mængden
af lige tal og mængden af ulige tal. Vi betragter mængden, hvis elementer er disse
to mængder. Lad os kalde dem „lige“ og „ulige“ og fastsætte addition og multi
plikation på den oplagte måde: „lige“ + „lige“ = „lige“, „lige“ + „ulige“ =
„ulige“, ..., „lige“ • „lige“ = „lige“, „lige“ • „ulige“ = „lige“, ... Det er da let
at verificere, at man får et legeme.
En anden variant af den abstrakte problemstilling spiller en fremtrædende
rolle i store dele af matematikken og har fundet betydningsfulde anvendelser i
fysik og kemi. Antag, at der i en mængde G er fastsat én komposition. Resultatet
af denne anvendt på elementerne a og b vil vi give den neutrale betegnelse a * b.
Det forlanges ikke, at a * b = b * a. Man kalder da G en gruppe, hvis blot følgende
er opfyldt : a * (b * c) = (a * b) * c og til givne a og b findes der præcis ét x, så at
a * X = b og præcist ét y, så at y * a = b. Man vil finde det overraskende, at dette
yderst simple grundlag kan give anledning til dybtgående undersøgelser.
Det er let at angive eksempler på grupper bestående af tal: Mængden af alle
hele tal med additionen som komposition, mængden af positive rationale tal,
mængden af alle fra 0 forskellige komplekse tal, mængden bestående af tallene 1
og -1, disse tre med multiplikationen som komposition. Det er imidlertid ikke
disse eksempler, der har givet anledning til opstilling af gruppebegrebet.
Lad os betragte 4 indbyrdes forskellige objekter. Vi kan give dem navnene 1,2,
3, 4. Man taler om en permutation af dem, når hvert af dem erstattes med et an
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det eller sig selv, således at man igen får alle fire. En permutation angives ved, at
man under hvert objekt skriver det, det skal erstattes med, f. eks. a og b (fig. 3
øverst). Af disse får vi en ny permutation a * b ved at udføre a og b efter hinan
den på følgende måde: Ved a erstattes 1 med 4 og ved b erstattes 4 med 3. Ved
a * b erstattes da 1 med 3. Ved a erstattes 2 med 1 og ved b erstattes 1 med 2. Ved
a * b erstattes da 2 med 2, og tilsvarende findes, at 3 erstattes med 1 og 4 med 4.
Bestemmer man på samme måde b * a, finder man en anden permutation (fig. 3
øverst). Der findes i alt 24 permutationer af 4 objekter, den hvor hvert erstattes
med sig selv medregnet. Med den beskrevne komposition danner permutatio
nerne en gruppe. Det er sådanne permutationsgrupper for vilkårlige objekttal,
som man stødte på ved undersøgelser over løsningerne af såkaldte algebraiske
ligninger.
Andre tilskyndelser til opstilling af gruppebegrebet kom fra geometrien og
krystallografien. En krystals fysiske egenskaber er ikke ens i alle retninger. Men
den har symmetriegenskaber. Ved visse drejninger af krystallen føres hver ret
ning over i en med de samme fysiske egenskaber. Udfører man to sådanne drej
ninger efter hinanden, vil resultatet også kunne opnås ved én drejning af den be
tragtede art. Dette fører til en komposition i mængden af disse drejninger, og det
er let at se, at der opstår en gruppe.
Et simpelt eksempel kan beskrives således. Vi betragter en tynd kvadratformet
plade i en bestemt stilling. Ved passende drejninger kan pladen bringes til at ind
tage sin oprindelige plads. Dette kan ske ved at dreje den i sin plan om centret én
ret vinkel, to rette vinkler eller tre rette vinkler, endvidere ved at dreje den to
rette vinkler om en linie, der forbinder to modstående siders midtpunkter, eller
om en diagonal. Tages også den „uegentlige drejning“ med, ved hvilken pladen
forbliver urørt, er der i alt 8 drejninger af den betragtede art (fig. 3). Udfører
man to efter hinanden, må resultatet kunne opnås ved én af de 8 drejninger. Er a
og b to af dem, er det hensigtsmæssigt ved a * b at forstå den drejning, der fås
ved først at udføre b og dernæst a. Det er let at eftervise, at mængden af de 8
drejninger med den således fastlagte komposition er en gruppe. Nummereres
kvadratets vinkelspidser fra 1 til 4, vil hver af gruppens drejninger frembringe en
permutation af dem. Man får derved 8 af de tidligere omtalte 24 permutationer
af 4 objekter, der danner en undergruppe af hele permutationsgruppen. Her
foreligger to forskellige „repræsentationer“, som drejningsgruppe og som per
mutationsgruppe, af den samme „abstrakte“ gruppe med 8 elementer.
Gruppebegrebet, så simpelt det er, er grundlaget for omfattende teorier. At
undersøge strukturen af grupperne med endelig mange elementer har været og er
stadig en stor udfordring. Lignende gælder for forskellige klasser af uendelige
grupper. Det er ikke muligt her at komme ind på gruppeteoriens mangfoldige an13
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vendelser i forskellige områder af matematikken. Uden for denne er den et hjæl
pemiddel i krystallografien, og dette langt videregående end tidligere omtalt, idet
den tillader at klassificere de regelmæssige systemer af partikler, som krystallerne
jo er, efter deres symmetriegenskaber. Endvidere har dybtgående gruppeteore
tiske resultater fundet anvendelse i kvantemekanikken ved studiet af vekselvirk
ningerne mellem et atoms eller molekyles partikler.
Lad os nu tage et andet, særdeles velkendt udgangspunkt. Vi betragter det som
en selvfølge, at vi på et kort over en by eller landsdel kan aflæse vejlængder,
vinkler under hvilke veje krydses, osv. Vi går altså ud fra, at man kan gengive en
del af jordens overflade eksakt i formindsket målestok. Naturligvis er målin
gerne, som kortene er baseret på, nødvendigvis behæftet med små unøjagtig
heder, og kort over større områder kan på grund af jordoverfladens krumning
overhovedet ikke have de nævnte egenskaber. Men bortset herfra kan man
spørge, hvorfra vi har overbevisningen om, at der til en vilkårlig figur findes lige
dannede, dvs. figurer, i hvilke vinklerne og forholdene mellem afstande stemmer
overens med dem i den oprindelige. Man kommer ud for eksempler af forskellig
art, men i præcis form vist kun i skolen, når der bevises sætninger om ens
vinklede trekanter. Herved er der bl.a. talen om punkter, rette linier og planer, i
hvert fald planen, hvori alt foregår. Ganske vist har vi erhvervet ret præcise fore
stillinger om, hvad der menes med disse gloser, men ethvert forsøg på at give
eksakte definitioner er dømt til at mislykkes. Hvad man end kan pege på,
blyantsprikker eller -streger, strakte tråde, lysstråler, bordplader, giver kun mere
eller mindre grove billeder af det der menes. Den brug fysikerne gør af begre
berne kan heller ikke hjælpe. Ved beregning af jordens bane om solen kan jorden
behandles som et punkt, medens man i kernefysikken end ikke kan gøre det med
en atomkerne.
Som ved tallene og vist endnu mere påtrængende rejser sig her spørgsmålet
om, hvorledes der på et så vagt grundlag kan bygges den eksakte geometri, som
vi stifter bekendskab med. Matematikernes svar går igen ud på, at man giver af
kald på beskrivende definitioner af de grundlæggende begreber og erstatter disse
med abstrakte objekter, om hvilke der ikke forudsættes andet, end at der består
visse relationer imellem dem, som præciserer forestillinger vundne ved anskuelse
og erfaring. Der er en vis frihed i valget af disse forudsætninger. Jeg skal i kort
hed beskrive et „aksiomsystem“ som grækernes, i flere henseender ufuldstæn
dige, har inspireret til.
Man betragter en mængde, som kaldes rummet, og hvis elementer kaldes
punkter, samt to slags delmængder af den, der kaldes henholdsvis linier og pla
ner. Man afstår, som sagt, fra enhver beskrivelse af elementernes natur. Der op
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stilles en række aksiomer, herunder: Til hvilke som helst to forskellige punkter
findes der præcis én linie, der indeholder dem. Til tre punkter, som ikke tilhører
samme linie, findes der præcis én plan, der indeholder dem. Hvis en linie har to
forskellige punkter fælles med en plan, er alle dens punkter indeholdt i planen.
Hvis to forskellige planer har et punkt fælles, har de en hel linies punkter fælles.
Der findes fire punkter, som ikke tilhører samme plan. Hertil kommer aksiomer,
der præciserer forestillinger om, at en linies punkter er ordnet, altså at man kan
tale om, at et punkt ligger mellem to andre, og dermed om liniestykker. End
videre er der brug for aksiomer, der giver et grundlag for behandlingen af figu
rers kongruens og flytning, og for nogle, der gør det muligt at indføre måltal for
liniestykker og vinkler. Især må det sikres, at der kan etableres en korrespon
dance, ved hvilken der til hvert af en linies punkter tilordnes et reelt tal, og om
vendt, på en sådan måde, at ordningen af liniens punkter kommer til at svare til
ordningen af tallene efter størrelse.
I lange tider har man anset alt dette for selvindlysende og for et a priori nød
vendigt grundlag for geometrien. I dette indgår imidlertid endnu et aksiom, det
såkaldte parallelaksiom, som udsiger, at hvis der i en plan er givet en linie og et
punkt udenfor denne, findes der i planen præcis én linie gennem punktet, som
ikke skærer den givne linie. Selv om forestillingen om linier og planer, der stræk
ker sig i det uendelige, ligger bag ved aksiomsystemet, er parallelaksiomet blevet
betragtet som mindre selvindlysende og mindre tilgængeligt for sammenligning
med erfaringer end de øvrige aksiomer. Dette foranledigede mange forgæves for
søg på at bevise det ud fra disse.
I første halvdel af forrige århundrede gjorde man imidlertid en opdagelse, der
har medført en gennemgribende ændring af synet på geometrien. Det viste sig, at
man som grundlag for en modsigelsesfri lærebygning kunne bruge de samme ak
siomer, dog med parallelaksiomet erstattet med et andet, der siger, at der i en
plan findes mindst to forskellige linier gennem et givet punkt, som ikke skærer en
given linie. Denne såkaldte ikke-euklidiske geometri afviger i mange henseender
fra den sædvanlige, euklidiske, f.eks. ved, at der ikke findes ensvinklede trekan
ter af forskellig størrelse. Herefter ligger det nær at spørge, hvilken af geome
trierne der er den „sande“. I den ikke-euklidiske geometri indgår et fra 0 forskel
ligt tal, som i en vis forstand måler afvigelsen fra den euklidiske. Ved at vælge
det tilstrækkeligt nær ved 0 kan opnås, at denne afvigelse inden for et nok så
stort område bliver så lille man ønsker. Selv om vore erfaringer med overordent
lig stor præcision kan beskrives ved hjælp af den euklidiske geometri, kunne der
for afvigelsen fra denne ligge under den opnåelige målenøjagtighed. Men det
nævnte spørgsmål mister også mening af en anden grund. Geometriens anven
delse i astronomien, den eneste, der vedrører store områder, beror på antagelsen,
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at lyset udbreder sig langs rette linier. Det er altså nødvendigt at inddrage fysik
kens love.
Alt dette førte til tanken, at man kunne opbygge geometrier, hvis struktur afvi
ger langt videregående fra den euklidiske geometris. Man opgav kravet om, at fi
gurer kan flyttes uændret, og tillod, at rummets geometriske struktur i en vis for
stand varierer fra sted til sted, muligvis i afhængighed af de fysiske forhold. Om
trent 60 år efter dens udformning har denne generaliserede geometri vist sig at
være det adækvate matematiske hjælpemiddel for den generelle relativitetsteori.
Ifølge denne er den geometriske struktur uløseligt forbundet med materiens for
deling og de derved bestemte gravitationskræfter.
Dette har dog ikke formindsket den euklidiske geometris betydning for be
skrivelsen af så godt som alle vore erfaringer og som inspirationskilde for videre
gående matematiske undersøgelser. Som bekendt benyttes i planens såkaldte
analytiske geometri et koordinatsystem, f.eks. to på hinanden vinkelrette tal
linier med fælles nulpunkt, til at fastlægge et punkt i planen ved et par af reelle
tal, punktets koordinater (fig. 4). Herved er det muligt at omsætte geometriske
sætninger i relationer mellem tal. Tilsvarende gælder for rummet, hvor der træ
der sæt af 3 tal i stedet for parrene. Man har så fundet på at betragte sæt af et vil
kårligt givet antal n af reelle tal, kaldt et sådant sæt et punkt og mængden af alle
sæt et n-dimensionalt rum. Endvidere har man, vejledet af forholdene i planen
og det sædvanlige rum, fastsat, hvad man vil forstå ved afstanden mellem to
punkter, ved en ret linie osv. Den tidligere omtalte generaliserede geometri for-

Fig. 4. Punkt med koordinaterne -3 og

7/2.

Vektor med koordinaterne

3

og -3/2.
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muleres også i denne ramme. Tilskyndelsen var i første omgang bare ønsket om
at se, hvilke sætninger i den sædvanlige geometri der kunne generaliseres i den
ene eller anden form. Der gjorde sig imidlertid også et andet synspunkt gæl
dende. Lad mig illustrere det ved et eksempel. I mekanikken undersøges legemers
bevægelse under indvirkning af kræfter. De stillinger, som et legeme, muligvis
bestående af flere indbyrdes bevægelige dele, kan indtage, må fastlægges ved et
vist antal reelle tal. En tynd stangs mulige stillinger i rummet kræver f. eks. 5.
Man kan nu opfatte sådanne talsæt som punkter i et rum af den pågældende di
mension. Til hver af legemets mulige stillinger svarer således et punkt i dette rum.
Et andet eksempel foreligger i relativitetsteorien, hvor man behandler de tre rum
koordinater sammen med tiden som punkt i et 4-dimensionalt rum. I ingen af de
nævnte eksempler er brugen af det geometriske sprog nødvendig, men det tillader
ofte at formulere indviklede relationer på overskuelig måde og inspirerer til be
tydningsfulde undersøgelser.

En variant af denne generalisation af rumbegrebet har vist sig at være særlig
frugtbar. Lad os et øjeblik vende tilbage til den sædvanlige plan. Ved en vektor
i denne forstås et liniestykke med angivelse (på figurer ved en pilespids) af en af
de to retninger, i hvilke det kan gennemløbes. Et af endepunkterne er altså valgt
som begyndelsespunkt, det andet som endepunkt. To sådanne med retning for
synede liniestykker betragtes dog som samme vektor, når de har samme retning
og længde. Vektorbegrebet har sin oprindelse i fysikken: en partikels hastighed
eller en kraft virkende på en partikel har en bestemt retning og størrelse og kan
derfor angives ved en vektor. 1 mængden af vektorer defineres en komposition,
kaldet og betegnet som addition, på følgende måde: Lad vektorerne u og v være
givet. Man afsætter u fra et vilkårligt punkt, og fra endepunktet afsættes v. Vek
toren fra begyndelsespunktet af u til endepunktet af v er da u + v (fig. 5). Des
uden fastsættes, hvad det vil sige at multiplicere en vektor u med et reelt tal r:
Hvis r er positiv, skal r ■ u være den vektor, hvis længde er r gange længden af u
og som har samme retning som u; hvis r er negativ, skal r - u være den vektor,
hvis længde er det positive tal -r gange længden af u og hvis retning er modsat
retningen af u (fig. 5). For disse regneoperationer gælder en række regler, som
for additionens vedkommende kan sammenfattes i, at u + v = v + u og at
mængden af vektorer med additionen som komposition danner en gruppe. For
multiplikationen af vektorer med tal gælder regler, der ligner nogle af de tidligere
anførte regler for talsystemer.
Når et koordinatsystem er valgt, kan en vektor angives ved et talpar, nemlig
differenserne mellem endepunktets og begyndelsespunktets koordinater (fig. 4).
De beskrevne regneoperationer oversættes derved til operationer med talpar.
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V
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3u

u+v
u
Fig. 5. Multiplikation af en vektor med et tal. Addition af to vektorer.

Herefter er det let at se, hvorledes det hele overføres til rum af vilkårlig dimen
sion. Denne giver sig tilkende på følgende måde: Vælger man i planen to vekto
rer, der ikke er parallelle, kan enhver vektor i planen fremstilles som en sum af 2
vektorer, der hver fås af en af de valgte ved multiplikation med et tal. I det sæd
vanlige rum kræves der valget af 3 vektorer, almindeligt af så mange som dimen
sionstallet angiver.
Man har imidlertid givet sagen en endnu mere abstrakt drejning, svarende til
den, der fører til gruppebegrebet. Ved et vektorrum forstås en mængde V, hvis
elementer kaldes vektorer, og som opfylder følgende betingelser: Der er fastlagt
en komposition, som betegnes som addition, og en forskrift, der til hvert reelt tal
og hver vektor lader svare en vektor, som kaldes vektorens produkt med tallet,
på en sådan måde, at de før omtalte regler gælder. Ofte er det hensigtsmæssigt
yderligere at forudsætte, at der er fastlagt en forskrift, der til hver vektor lader
svare et tal, kaldet dens længde, således at visse betingelser er opfyldt.
Betydningsfulde typer af vektorrum har funktioner som elementer. Ved en
funktion forstås helt generelt en forskrift f, der til hvert element i en given
mængde A lader svare et bestemt element, betegnet /(x), af en given mængde B.
Her skal vi nøjes med at betragte tilfældet, hvor A og B er mængder af reelle tal.
Beskrivelsen af en størrelses afhængighed af en anden ved hjælp af en sådan
funktion f er man jo fortrolig med. Efter valg af et koordinatsystem i planen kan
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f anskueliggøres ved dens grafiske billede, der udgøres af punkterne, hvis første
koordinat er et tal x i A og hvis anden koordinat er den tilsvarende funktions
værdi /(x). Er/og g to funktioner af denne art, er det oplagt, hvad man vil for
stå ved deres sum f + g: funktionen, der til x lader svare/(x) + g(x) (fig. 6). Er r
et reelt tal, vil man ved r ■ f forstå funktionen, der til x lader svare r • /(x) (fig. 6).

Fig. 6. Multiplikation af en funktion
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med et tal. Addition af to funktioner f og

g.

Det er let at bevise, at disse operationer opfylder alle de i definitionen af vektor
rum stillede krav. Der findes altså vektorrum, hvis vektorer er funktioner. Et for
søg på at bestemme et sådant vektorrums dimension efter den tidligere beskrevne
fremgangsmåde vil almindeligvis slå fejl. I sådanne tilfælde taler man om et
uendelig-dimensionalt vektorrum.
For at illustrere nytten af indordningen af disse forskellige strukturer i en fæl
les ramme og af bibeholdelsen af det geometriske sprog skal jeg i korthed omtale
det såkaldte egenværdiproblem, som har fundet uventede anvendelser. 1 et 2dimensionalt vektorrum, som vi kan forestille os som planen, går det efter en vis
forenkling, som gør det mere anskueligt, ud på følgende. Man betragter en
ellipse, der skal tænkes givet ved en ligning, der tilfredsstilles af koordinaterne
for dens punkter (fig. 7). Den har et centrum, her koordinatsystemets nulpunkt,
og to symmetriakser. Det drejer sig om at bestemme såkaldte egenvektorer, dvs.
vektorer, der har symmetriaksernes retninger. Endvidere er man interesseret i de
såkaldte egenværdier, tal som let kan beregnes ud fra længderne af de egen
vektorer, som afsat fra centret ender på ellipsen. Dette er et elementært problem,
men tilsvarende problemer kan stilles i vektorrum af vilkårlig, endelig eller
uendelig dimension, og behandlingen kræver da avancerede hjælpemidler.
Når et legeme sammensat af partikler og stive dele, der kan bevæge sig i for
hold til hinanden, befinder sig i en stabil ligevægtstilling og bliver påvirket af et
lille stød, vil det udføre små svingninger. En nærmere undersøgelse af disse viser

Fig. 7. Ellipse med egenvektorer.
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sig at kræve løsningen af et egenværdiproblem i et vektorrum, hvis dimension er
lig med antallet af tal, ved hvilke en stilling af legemet kan fastlægges. Som sim
pelt eksempel kan man tænke på en stang, som er ophængt i en elastisk snor.
Dimensionstallet er her lig 5. Det viser sig, at svingningerne i en vis forstand kan
sammensættes af de ved egenvektorerne bestemte „egensvingninger“, der beva
rer deres form og hvis svingningstal står i simpel relation til egenværdierne. Stu
diet af elastiske legemers svingninger kan på tilsvarende måde føres tilbage til
egenværdiproblemer i uendelig-dimensionale vektorrum. I det simpleste tilfælde,
en indspændt streng, er dette velkendt som opløsning af en tone i grundtone og
overtoner.
Ud fra matematiske synspunkter har man foretaget endnu et skridt bort fra
forestillingen ordet „rum“ fremkalder. I stedet for de reelle tal, som vektorerne
ifølge vektorrummets definition kan multipliceres med, lader man træde de kom
plekse tal. Et uendelig-dimensionalt komplekst vektorrum har vist sig at være
den adækvate ramme for formuleringen af kvantemekanikkens love. Et atoms
stationære tilstande og de til disse svarende energiniveauer bestemmes ved hen
holdsvis egenvektorerne og egenværdierne for et egenværdiproblem i dette vek
torrum.

Lad mig tilføje nogle generelle bemærkninger om matematikkens rolle i andre
videnskaber. Iagttagelser og eksperimenter vedrørende udsnit af vor erfarings
verden fører til opdagelser af afhængigheder mellem forskellige størrelser. Intui
tion fremkalder forestillinger om lovmæssigheder, der ved abstraktion omsættes
til matematiske relationer. Matematikerens opgave er da at stille strukturer til
rådighed, inden for hvilke relationerne kan formuleres, og at drage konklusio
ner, som kan sammenlignes med erfaringer til bekræftelse eller afkræftelse af
teorien eller bruges til forudsigelser. At verden er indrettet sådan, at dette er mu
ligt, må vi vel nøjes med at tage til efterretning.
Den overvejende del af de naturvidenskabelige teorier og, hvad man nutildags
kalder matematiske modeller, hvormed menes sæt af matematiske relationer til
beskrivelse af et mindre (ikke nødvendigvis naturvidenskabeligt) erfarings
område, finder deres formulering inden for den matematiske analyse, som er ba
seret på de reelle tals system. Mange af dens grene har deres oprindelse i astrono
miske og fysiske problemstillinger, men som nogle af de omtalte eksempler viser,
har rent matematisk motiverede videreførelser og generalisationer vist sig at være
særdeles nyttige. Et område, som også har fundet mange betydningsfulde anven
delser, er sandsynlighedsregningen. Dens oprindelse skyldes interessen for
hazardspil. Den er nu en omfattende matematisk teori med et aksiomatisk grund
lag. I lighed med behandlingen af geometriens grundbegreber giver man altså af
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kald på at sige, hvad sandsynlighed er, men opstiller aksiomer den skal opfylde.
Enhver anvendelse af matematikken på et erfaringsområde forudsætter ideali
seringer, specielt at der negligeres omstændigheder, som i den pågældende sam
menhæng skønnes at være af mindre betydning. I store dele af den klassiske fysik
ser man f.eks. bort fra materiens og elektricitetens partikelstruktur, og dog fås
en overordentlig nøjagtig beskrivelse af omfattende erfaringsområder. Mindre
tilfredsstillende er situationen ved matematikkens anvendelser i biologi eller
økonomi, hvor det ofte er nødvendigt at se bort fra omstændigheder, der kan
have væsentlig indflydelse. Dette udelukker dog på ingen måde, at matematiske
modeller inden for disse videnskaber kan give værdifuld vejledning.
Lad mig slutte med få ord om nogle grundlæggende spørgsmål, hvoraf jeg kun
har berørt et enkelt, mængdebegrebets manglende præcision. Et andet vedrører
den aksiomatiske metode, der, som det vil fremgå af det foregående, præger hele
den nyere matematik. Ved valget af aksiomerne for et område er man principielt
ret frit stillet, men det skal selvfølgelig foretages således, at der kan ventes resul
tater, der giver dyberegående matematisk indsigt og/eller tillader anvendelser på
andre områder. Herved spiller intuition og vejledningen, erfaringerne fra omver
denen giver, den afgørende rolle. Der er imidlertid også en indskrænkning af
principiel karakter: Det må ikke være muligt af aksiomerne at slutte en sætning
og den modsatte. Ellers ville det hele blive meningsløst, idet man da kunne bevise
hvad som helst. En sådan situation har vist sig at kunne opstå ved uhæmmet brug
af det vage mængdebegreb. Hvordan kan man sikre sig imod noget sådant? Hvis
man går ud fra, at en tidligere opbygget matematisk struktur er modsigelsesfri,
og hvis man ved hjælp af denne kan definere objekter og relationer mellem disse,
således at aksiomerne for en anden struktur er opfyldt, kan man slutte, at denne
også er modsigelsesfri. På denne måde kan man under antagelsen af, at talsyste
met er modsigelsesfrit, bevise, at de tidligere omtalte aksiomsystemer for den
euklidiske og andre geometrier er modsigelsesfrie. Man vender så at sige den ana
lytiske geometri på hovedet. Man kalder talsæt bestående af 3 tal for punkter,
visse delmængder af mængden af sådanne sæt for linier, andre for planer osv. og
beviser ved hjælp af de reelle tals egenskaber, at aksiomerne er tilfredsstillet.
Dette lader imidlertid spørgsmålet om talsystemets modsigelsesfrihed åbent, og
metoden kan øjensynlig ikke anvendes, når talen er om det så primitive mængde
begreb, der lægges til grund for det hele. Man har opstillet et aksiomsystem,
hvori de i matematikken brugte operationer med mængder præciseres. De utal
lige anvendelser, man har gjort af dem, har ikke ført til modstrid. Men absolut
sikkerhed for, at en sådan ikke kan opstå, har man ikke.
Matematikerens hovedaktivitet består i at bevise noget. Hvad vil det sige?
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Svaret, ved hjælp af logikken ud fra udsagn, der vides at være rigtige, at slutte
andre udsagns rigtighed, leder dog blot til andre spørgsmål. Hvad er logiske slut
ninger, og hvorfor kan vi stole på dem? Der findes næppe helt tilfredsstillende
svar herpå, men et væsentlig skridt i retning af klarlæggelsen af de nævnte pro
blemer var udviklingen af den matematiske logik. Man indførte symboler for ud
sagn og for de måder, de kan kombineres på til nye udsagn, og omsatte de i mate
matikken forekommende logiske slutninger til omformningsregler for formler
dannet af disse symboler. På denne måde blev matematikkens grundlag så at sige
lagt en etage dybere, og mange vanskelige principielle spørgsmål blev klarlagt.
Forventningen om at kunne bevise talsystemets modsigelsesfrihed har imidlertid
vist sig ikke at kunne indfris.
Den matematiske logik hører til de rent matematisk motiverede områder, der
har fundet uventet anvendelse: Den har spillet en betydningsfuld rolle ved ud
viklingen af datamaterne.
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Arne Strid
EVOLUTION - DET MODERNE SYN PÅ
TILPASNING OG ARTSDANNELSE
Geologerne fortæller os, at Jordens alder er ca. 4,6 milliarder år. Hvordan kan
man vide det? Beregningerne bygger på det forhold, at radioaktive stoffer (iso
toper) nedbrydes (spaltes) med bestemt og konstant hastighed. Efter en vis tid forskellig for hver enkelt isotop - findes kun halvdelen af den oprindelige mæng
de tilbage. Dette kalder man isotopens halveringstid. Når man kender denne, kan
man beregne en genstands alder ved at måle mængden af oprindeligt radioaktivt
grundstof i forhold til mængden af spaltningsprodukter. På denne måde kan
man ved at bruge radioaktivt kulstof (Kulstof-14), der har en halveringstid på ca.
5.600 år, beregne alderen af organisk materiale fra f. eks. bronce- eller jernalder.
Ved at måle på radioaktive stoffer med meget længere halveringstid (f.eks. Uran238 eller Kalium-40) er man kommet frem til, at visse mineraler har den ufatteligt
høje alder af omtrent 4,6 milliarder år. Mindst så gammel må Jorden således
være.
Livets oprindelse

I den første milliard eller halvanden milliard år eksisterede der ingen levende væ
sener på Jorden. De processer, der førte til dannelsen af de første levende celler,
kender vi ikke i detaljer, men så meget er klart, at en lang kemisk evolution må
være gået forud for den biologiske evolution. Man har i laboratoriet efterlignet
en atmosfære af den sammensætning, som sandsynligvis fandtes på Jorden i
dens før-biologiske stadium. Denne atmosfære antages at have bestået af bl.a.
brint, kvælstof, ammoniak, metan og vanddamp (derimod ikke ilt - det opstod
først ved de grønne planters fotosyntese). En sådan gasblanding blev udsat for
elektriske ladninger, blev derefter kondenseret og påny fordampet i et lukket
system. Efter nogle dages forløb kunne man påvise organiske stoffer som f.eks.
aminosyrer, byggestenene til æggehvidestoffer, i opløsningen. Af særlig interesse
er, at man også har kunnet påvise adenin, en af de fire grundbestanddele i desoxyribonukleinsyre (DNA), det molekyle der er bærer af den genetiske kode (Mil
ler 1953, Miller & Orgel 1974).
Fra simple organiske stoffer til levende celler, selv af den mest primitive slags,
er der dog et meget langt skridt, og man ved stadig kun lidt om denne udvikling.
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Det genetiske materiale er forbavsende ensartet hos alle levende organismer.
„Opskriften“ til syntese af forskellige æggehvidestoffer (proteiner) findes lagret i
form af en genetisk kode i DNA-molekyler (eller, hos nogle virus, i de beslægtede
RNA-molekyler). Teoretisk kan man godt tænke sig andre systemer til lagring og
overførsel af genetisk information, men hvis sådanne nogensinde har eksisteret,
er de nu for længst blevet udkonkurreret. Der er således et grundlæggende ke
misk fællesskab mellem alle levende væsener, der i dag bebor Jorden.
De første primitive celler opstod for ca. 3 milliarder år siden, da nukleinsyrer
og proteiner organiserede sig i selvsyntetiserende systemer omgivet af en mem
bran. Senere omsluttedes det arvebærende DNA af en anden membran, der iso
lerede det fra celleplasmaets produktionsapparat - der opstod således celler med
cellekerne. Flercellede organismer opstod for mindst 700 millioner år siden. De
ældste hvirveldyr er ca. 450 millioner år gamle, og omtrent lige så gamle er de
første karplanter. Livet er opstået i havet, og det var først med hvirveldyrene og
karplanterne at en kolonisering af landjorden begyndte. Blomsterplanterne er ca.
180 millioner år gamle, og pattedyrene begyndte at dominere for ca. 60 millioner
år siden. Menneskets egen evolutionshistorie er i dette perspektiv kort. Man kan
ikke drage nogen skarp skillelinie mellem aber og mennesker, men de første
blandt vore forfædre, som vi umiddelbart kan acceptere som væsener af vor egen
art, optrådte for ca. 100.000 år siden.
Der findes nu et meget stort faktamateriale, der belyser planters og dyrs udvik
ling gennem tiderne. Jorden er i dag beboet af andre væsener end dem, der fand
tes i tidligere geologiske perioder. I denne forbindelse kan der kun peges på nogle
generelle principper og nogle illustrerende eksempler. Både blandt planter og dyr
har der været store grupper, der opstod, udvikledes og nåede deres fulde blom
string for siden at fortrænges af andre organismer. Generelt er det sådan, at jo
længere vi går tilbage i tiden, desto svagere bliver overensstemmelsen mellem vor
nuværende flora og fauna og de organismer, der dengang beboede Jorden. De
nulevende organismer stammer fra den plante- og dyreverden, der fandtes i tidli
gere geologiske perioder. Det organiske liv på Jorden danner et sammenhæn
gende hele.
Arternes mangfoldighed og udvikling

Der findes i dag måske fire eller fem millioner arter af planter og dyr på Jorden
(Dobzhansky 1970). Systematikerne er langt fra færdige med at beskrive og klas
sificere denne vældige mangfoldighed. Praktisk talt overalt, selv i de mest ekstre
me miljøer, i oceanernes dyb, på de højeste fjelde og i de mest ugæstfri ørkener,
findes der organisk liv. Arterne lever i samspil og balance med andre arter og
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med det omgivende fysiske miljø. De er hver især ganske nøje tilpasset bestemte
kår med hensyn til temperatur, næring osv. Evolutionen har placeret dem i hver
sin økologiske niche.
Tanken om, at dyr og planter under bestemte omstændigheder kunne forvand
les til andre arter, finder vi allerede i oldtidens Grækenland, men de første sam
menhængende videnskabelige evolutionsteorier blev ikke fremsat før langt ind i
nyere tid. Den store svenske biolog Carl von Linné, som midt i 1700-tallet klassi
ficerede og navngav alle dengang kendte plante- og dyrearter, regnes normalt
som fortaler for ideen om arternes konstans („der gives så mange arter, som op
rindeligt er blevet skabt af det Højeste Væsen“). I sine sidste år var han dog inde
på den tanke, at nye arter måske kunne opstå ved krydsning mellem allerede eksi
sterende.
Den første fuldstændige teori om biologisk evolution finder vi hos Lamarck
(1809). Det grundlæggende princip hos Lamarck er, at organismer er i stand til i
nogen grad at ændre form, farve, adfærd osv. for at tilpasse sig miljøet bedre.
Disse miljøbetingede ændringer af forskellige egenskaber antog Lamarck blev
overført til kommende generationer, og der ville så gradvis ske en udvikling af ar
terne i henhold til ændringer i miljøet. Alle ved, at en plante der får rigeligt med
gødning bliver større og kraftigere end en der sulter, og at en person, der ophol
der sig meget ude i solen, bliver brunere i huden end en, der sidder indendørs. Al
erfaring indenfor moderne genetik, plante- og dyreforædling viser dog, at så
danne erhvervede egenskaber ikke arves. Den fejlagtige forestilling om, at er
hvervede egenskaber kan nedarves har imidlertid været sejlivet og var så sent som
i 1960’erne officiel ideologi i den sovjetiske genetik. Den mest fremtrædende tals
mand for denne opfattelse var akademimedlem T. Lysenko, hvis ideer på mange
måder mindede om Lamarcks evolutionsteori, og som utvivlsomt var til umåde
lig skade for den teoretiske og ikke mindst den praktiske genetiske forskning
(især planteforædling) i Sovjetunionen.
Lamarcks arbejde forekommer subjektivt og spekulativt uden ret mange
kendsgerninger til at underbygge teorien. Det blev næppe kendt udenfor fag
kredse. Helt anderledes gik det med en bog, der udkom i England år 1859, og
som endnu i dag regnes for en hjørnesten indenfor biologien. Bogen var „Arter
nes Oprindelse“, forfatteren Charles Darwin (efter tidens skik var den fuldstæn
dige titel lang og beskrivende: „On the Origin of Species by means of Natural
Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life“). I vide
kredse blev værket mødt med forargelse, fordømmelse og raseri. Tanken om, at
arterne ikke var evige og uforanderlige, men resultatet af en lang biologisk udvik
ling, blev betragtet som et utåleligt kætteri. Og det værste af alt: mennesket var
en dyreart blandt andre, der havde sin oprindelse blandt abelignende forfædre.
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I „Arternes Oprindelse“ møder vi et væld af konkrete oplysninger og resultater
til støtte for teorien, og i virkeligheden var Darwins bog resultatet af mere end 20
års tålmodigt arbejde, hvor han kombinerede sin eminente evne til at iagttage,
beskrive og analysere enkelte naturfænomener med en sjælden evne til overblik
og syntese. Darwin blev ført ind på sine tanker om udvikling og artsdannelse ved
naturlig udvælgelse, da han i årene 1831-36 deltog som naturforsker i en ver
densomsejling med orlogsskibet Beagle. Det var især i Sydamerika - på Patago
niens sletter, i Amazonas regnskove med deres fantastiske rigdom på liv og på de
mærklige vulkanske Galåpagosøer - at han gjorde iagttagelser, der overbeviste
ham om, at Bibelens skabelsesberetning ikke kunne være bogstaveligt rigtig og
ikke gav nogen tilfredsstillende forklaring på livets umådelige formrigdom. Et
særlig instruktivt eksempel er de forskellige finkearter på Galåpagosøerne, en
øgruppe af vulkansk oprindelse, der aldrig har været forbundet med fastlandet.
Finkerne stammer sandsynligvis fra en enkelt art, som en gang i fortiden har ko
loniseret øgruppen. Da der ikke før har været finker på øerne, stod en række
„økologiske nicher“ derfor åbne. Dele af den oprindelige population blev specia
liseret med hensyn til føde og levested. Nogle levede overvejende af insekter, an
dre af knopper og frugter, andre af hårde frø. En art har endda lært sig at pirke
insektlarver frem af sprækker i træernes bark med lange torne, som den brækker
af kaktusplanter og holder i næbbet. I henhold til forskelle i føde og levested blev
finkerne også forskellige i udseende og adfærd; den oprindelige art blev lang
somt spaltet i flere selvstændige arter. Noget lignende gælder de berømte kæmpeskildpadder på Galåpagosøerne: stort set hver ø har sin egen race, som bl.a. kan
kendes på skjoldets form. Her er det især effekten af geografisk isolering, der
kommer ind i billedet. I nogen grad er racedannelsen resultatet af tilpasning til
forskellige kår og forskelligt fødevalg, men sikkert også en følge af rent tilfæl
dige fikseringer af egenskaber (genkombinationer) på den ene eller anden ø. For
kæmpeskildpaddernes vedkommende er udviklingen også gået langsommere,
som man kunne forvente sig for dyr med en generationslængde på måske 100 år.
På Patagoniens sletter fandt Darwin rige fossile rester af en hel fauna af ud
døde pattedyr. Disse iagttagelser og hans senere samarbejde med geologerne Wil
liam Smith og Charles Lyell overbeviste ham om, at også rækkefølgen af fossil
fund kun kan forklares ved en gradvis udvikling, der førte til, at visse arter ud
døde og andre opstod. Data om udbredelsen af nulevende dyr og planter føjede
andre vigtige elementer til Darwins syntese.
Det afgørende var dog, at Darwin opstillede en troværdig mekanisme, en
drivkraft for evolutionen: naturlig udvælgelse (selektion). Baggrunden for teo
rien er simpelthen den, at dyr og planter er i stand til at producere afkom i meget
stort antal, og at dette antal må reduceres, hvis populationen skal forblive af den
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samme størrelse. Dette sker ved en naturlig udvælgelse af de individer, der er
bedst tilpassede til de til enhver tid rådende miljøforhold („survival of the
fittest“). Ved arvelig tilpasning til miljøet vil dyrs og planters egenskaber lang
somt ændres, og hvis delpopulationer indenfor en oprindelig art bliver isoleret,
f. eks. på en ø, i et bjergmassiv eller i et andet afgrænset miljø, vil de kunne ud
vikles til selvstændige arter.
Tanken om en biologisk verden i udvikling, evolution, var så godt som univer
selt accepteret blandt fagfolk ved tiden for Darwins død i 1882. At det var noget
der lå i tiden vises ikke mindst af, at en anden forsker, Alfred Russell Wallace,
helt uden kontakt med Darwin havde udviklet en næsten identisk teori ved slut
ningen af 1850’erne. Tanken om, at udviklingen sker ved naturligt udvalg og
gradvis tilpasning, forblev imidlertid kontroversiel langt ind i dette århundrede.
Darwin havde kun upræcise og til dels fejlagtige forestillinger om arvelighedens
natur og årsagerne til arternes variation.

Arvelighedslærens grundlæggelse. Mendels love
En østrigsk munk, Gregor Mendel, i Brünn (nuværende Brno i Tjekkoslovakiet),
havde i 1865 publiceret et lille skrift „Forsøg med Plantehybrider“, som nu reg
nes for starten på en helt ny videnskab, genetikken. Af forskellige grunde blev
Mendels arbejde overset af samtidens biologer, og først år 1900 blev de såkaldte
Mendellove genopdaget næsten samtidigt af tre botanikere uafhængigt af hinan
den. Mendels vigtigste forsøgsmateriale var ærter. Når han krydsede en rødblomstret og en hvidblomstret form, fik han i næste generation ikke, som man
måske ville forvente, planter med lyserøde blomster, men kun sådanne, hvis
blomster var lige så røde som hos den ene af forældrene. Nu blev disse hybrid
planter selvbestøvet og i næste generation skete det uventede, at der atter duk
kede hvidblomstrede op: en hvidblomstret for hver tre rødblomstrede. Mendel
indså, at hans resultater kunne forklares ved, at forskellene i blomsterfarve beror
på enkelte, konstante arveanlæg, der i uændret form overføres med kønscellerne
fra den ene generation til den anden. Hvert individ har to arveanlæg m.h.t.
blomsterfarve. Det for rød farve kan betegnes R og det for hvid farve r. En plante
kan således have konstitutionen RR, Rr eller rr. Planten Rr, der er heterozygot i
den genetiske terminologi, er ligeså rødblomstret som planten RR. Når faktoren
R er til stede, dominerer den over faktoren r, så sidstnævnte overhovedet ikke
kommer til udtryk - man taler om dominante resp. recessive arveanlæg eller
gener. Den heterozygote plante danner to slags kønsceller, R og r, og ved tilfæl
dig kombination af disse får man i næste generation planter med konstitutionen
RR, Rr og rr i forholdet 1:2:1. Da RR og Rr ikke kan skelnes i det ydre, bliver
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fordelingen mellem rødblomstrede og hvidblomstrede planter 3:1. Dette kaldes
Mendels første lov eller loven om arveanlæggenes konstans og uafhængige segre
gation.
Ifølge Mendels anden lov sker der en tilfældig fordeling af forskellige anlægs
par, f. eks. når man krydser ærter med gule og glatte frø med sådanne der har
grønne og rynkede frø. Anlægget for gul farve dominerer over anlægget for grøn
farve og glat dominerer over rynket, således at vi i næste generation får udeluk
kende gule, glatte ærter. Ved selvbestøvning af disse hybridplanter får vi i næste
generation (F2 generationen) de fire mulige kombinationer gul/glat, gul/rynket,
grøn/glat og grøn/rynket i bestemte talforhold, nemlig 9:3:3 :1. Dette kan nemt
forklares, hvis vi antager, at hybridplanten producerer fire slags kønsceller (AB,
Ab, aB og ab, når de begge anlægspar betegnes Aa og Bb) og disse kombineres til
fældigt. Vi ved nu, at Mendels lov om tilfældig fordeling kun gælder, så længe
anlæggene ligger i forskellige kromosomer. Hvis de ligger i det samme kromo
som, opstår en større eller mindre grad af kobling, og anlæggene har tendens til
at følges ad.
Ingen i Mendels samtid blev opmærksom på rækkevidden af hans opdagelser,
som blev publiceret i et ret vanskeligt tilgængeligt tidsskrift. Måske kom han
også selv i tvivl om det generelle i de forhold han havde fundet hos ærter, da han
senere udvidede sine forsøg og uheldigvis valgte at arbejde med arter af høgeurt
slægten. Vi ved nu, at disse i større eller mindre grad er apomiktiske, dvs. danner
frø uden foregående befrugtning, og de resultater Mendel fik frem var da også
forvirrende og selvmodsigende.
Mutationer og gener
Hverken Darwin eller Mendel kendte noget til kromosomer. I virkeligheden var
det først omkring 1915, at amerikanske genetikere ved nogle skarpsindige forsøg
kunne bevise, at arveanlæggene ligger i cellekærnens kromosomer. Forsøgsmate
rialet var bananfluer, beskedne små dyr, som snart skulle blive genetikernes
favoritter. Det er nu almindeligt kendt, at hver plante- og dyreart kendetegnes af
et bestemt og konstant sæt kromosomer, og at den genetiske information findes i
form af en kemisk kode i kromosomernes DNA-molekyler.
Man ville tro, at genopdagelsen af Mendels love år 1900 ville betyde en styr
kelse af Darwins selektionsteori, nu da man havde hvad Darwin savnede: kend
skab til arveanlæggene og deres overførsel fra generation til generation. Para
doksalt nok blev udviklingen i de første årtier af 1900-talIet den stik modsatte.
Debatten kom til at domineres af modsætninger mellem „mutationister“, som
mente, at den biologiske udvikling kunne forklares ved pludselige ændringer i
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arveanlæggene, og „selektionister“ eller „Darwinister“, der så evolutionen som
en langsom og gradvis tilpasning ved naturlig udvælgelse. De førende genetikere
som de Vries, Bateson og Morgan hørte alle hjemme i den mutationistiske lejr,
medens mere naturhistorisk orienterede biologer i regelen fandt, at selektions
teorien bedst kunne forenes med de kendsgerninger der kunne observeres i natu
ren. Først i og med populationsgenetikkens fremvækst fra 1930’erne blev man
klar over, at der i virkeligheden ingen modsætning er mellem mutations- og
selektionsteorierne, men at mutationer faktisk skaber den genetiske variation,
som selektionen arbejder med. I nyere lærebøger i evolution (Mayr 1970, Steb
bins 1971, Dobzhansky & al. 1977) er darwinismen i noget modificeret form gen
indsat som det mest centrale princip.
Biologisk evolution består af ændringer i den genetiske sammensætning af po
pulationer. Hos alle organismer, med undtagelse af visse virus, er den genetiske
information indkodet i kromosomernes DNA-molekyler. En teori om DNAmolekylets bygning og den genetiske kodes natur blev fremsat af Watson og
Crick i 1953; den blev hurtigt bekræftet af andre og er kommet til at udgøre en
hjørnesten i den moderne molekylærbiologi. DNA-molekyler består aflange kæ
der bygget op af fire forskellige enheder, nukleotider. Hvert nukleotid består af
en kvælstofholdig base sammenkoblet med et sukkermolekyle af pentose-type og
en fosfatgruppe. Den kvælstofholdige base kan være enten cytosin (C), thymin
(T), adenin (A) eller guanin (G). Ifølge Watson-Crick modellen er to nukleotidkæder snoet om hinanden således at de danner en dobbeltspiral („double helix“).
De to kæder bliver holdt sammen af såkaldte brintbindinger mellem nukleotidbaserne, men på en bestemt måde, således at A altid forenes med T og G med C.
Den genetiske information er indkodet i sekvensen af A-T og G-C bindinger.
Nukleotidbaserne kan betragtes som bogstaver i et genetisk alfabet. De skal læses
i grupper af tre, såkaldte tripletter. Hver triplet udgør kodeordet for en bestemt
aminosyre. Dette kodeord overføres til et RNA-molekyle, som bringer det ud til
et ribosom, hvor sammenkoblingen af aminosyrer til polypeptidkæder (ægge
hvidestoffer) finder sted. Det er nu lykkedes at løse den genetiske kode og man
ved m.a.o. hvilke tripletter, der udgør kode for produktion af bestemte amino
syrer. CAA betyder f.eks. aminosyren glutamin, AAG betyder lysin og GCA
alanin.
En afgørende egenskab hos alt levende er evnen til reproduktion. På det mole
kylære plan ytrer det sig som en evne hos de arvelighedsbærende DNA-molekyler
til at lave eksakte kopier af sig selv. Watson-Crick modellens dobbeltspiral giver
en elegant forklaring herpå. Men som i alle komplicerede systemer laves der en
gang imellem fejl. Nogle gange opstår der derfor DNA-molekyler med en noget
ændret struktur; vi har fået en ændring i det genetiske materiale, en mutation.
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Fig. 1. Data-fremstillet evolutionstræ baseret på forskelle i aminosyresekvensen i æggehvidestoffet
cytochrome c. Billedet passer nogenlunde med hvad man får frem ved klassiske metoder (sammenlig
nende morfologi, fossilstudier etc.). Fra Scientific American, Sept. ¡978, side 61 (F. J. Ayala).
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Den mindste ændring, vi kan tænke os, er når en enkelt nukleotidbase („et bog
stavtegn“) skiftes ud med en anden. Det vil så enten resultere i, at der produceres
en anden aminosyre end oprindeligt, eller også i, at den oprindelige nukleotidtriplet bliver en „nonsenstriplet“, der ikke udgør kodeord for nogen aminosyre
og således ikke indeholder nogen genetisk information. Andre mutationer kan
ændre større segmenter af DNA-molekylet eller medføre omlejringer af hele kro
mosomer. Det moderne mutationsbegreb skyldes arbejder med bananfluer af
T. H. Morgan og andre. I vore dage bruger man først og fremmest eencellede or
ganismer som bakterier og gær samt virus til studier af mutationer på molekylært
niveau.
1 de tilfælde hvor man har kunnet beregne den spontane mutationsfrekvens for
bestemte gener, ligger denne i regelen mellem 1:10.000 og 1:100.000.000. Fejl i
DNA-kopieringen er således meget sjældne, men de kan gøres mere hyppige ved
behandling f.eks. med røntgenstråling eller med visse kemikalier. Langt største
parten af de mutationer der opstår er skadelige for organismen. Det er ret ind
lysende, hvis vi igen tænker os nukleotidbaserne i DNA som bogstaver i et gene
tisk alfabet; et arveanlæg kan så sammenlignes med et ord eller en sætning. Til
fældige ændringer af nogle bogstaver i et ord eller en sætning vil sandsynligvis
resultere i, at meningen forsvinder, at budskabet forvandles til nonsens. Mutatio
nerne skaber dog den variation, som er forudsætningen for biologisk evolution.
Takket være de små fejl, der kryber ind i kopieringen af den kemiske kode, kan
livet eksperimentere, og denne proces foregår uafladeligt. Variationen og kombi
nationsmulighederne er så store, at vi f.eks. for menneskets vedkommende med
sikkerhed kan slå fast, at hvert individ (bortset fra enæggede tvillinger) er enestå
ende. Hvert menneske repræsenterer en kombination af arveanlæg, der aldrig
tidligere har eksisteret og aldrig mere vil komme til at optræde.
W. Johannsen om genotype og fænotype

I enhver population af dyr eller planter er der således en naturlig variation; popu
lationen er bygget op af individer med forskellige kombinationer af egenskaber.
Nogle egenskaber, f.eks. øjenfarve hos mennesket, er direkte udtryk for be
stemte arveanlæg; egenskaben kan ikke ændres ved miljøpåvirkning. I andre til
fælde, f.eks. når det gælder højde eller hudfarve, bestemmes et individs egen
skaber af en kombination af arvelige faktorer og miljøpåvirkning. Det gamle
spørgsmål om, hvorvidt arv eller miljø er vigtigst, er meningsløst med mindre
man ganske nøje definerer hvilken egenskab det gælder. Nogle eksperimenter af
den danske genetiker Wilhelm Johannsen i begyndelsen af dette århundrede er
særligt velegnede til at belyse grundbegreberne i spørgsmålet om arv og miljø:
11

Johannsen arbejdede med bønner. I en serie forsøg i årene 1902-1907 blev der i
hver generation udvalgt de største og de mindste bønner (en plus-serie og en
minus-serie). I afkom fra plus-serien og minus-serien blev der på ny foretaget en
udvælgelse af de største og mindste bønner. I overensstemmelse med Darwins
selektionslære ville man vel forvente sig, at der efter nogle generationer ville have
opstået en race af kæmpebønner og en af dværgbønner. Resultatet blev det stik
modsatte: Endnu efter fem generationer var der ingen påviselige forskelle mellem
afkom fra plus-serien og minus-serien. For at få en forklaring på dette tilsyne
ladende paradoks, må vi gå tilbage til Mendels klassiske forsøg. Mendel konsta
terede jo, at et individ kan være heterozygot eller homozygot med hensyn til be
stemte anlæg eller egenskaber (Rr = heterozygot, RR resp. rr = homozygot).
Anlæggene optræder således i par; hos normalt krydsbefrugtende dyr eller plan
ter kommer der et anlæg fra hver af forældrene. Bønnen er imidlertid en selvbefrugtende plante; hver plante har så at sige kun een „forælder“. Det betyder,
at bønneplanterne er homozygote for (i princippet) alle arveanlæg. Forklaringen
på Johannsens resultater er, at planterne i hans oprindelige bønnemateriale var
homozygote og genetisk identiske; de udgjorde en ren linie. Al variation indenfor
en ren linie er forårsaget af de små forskelle i miljøforhold, som ikke kan undgås
selv i en forsøgskultur. Selektion i et genetisk homogent udgangsmateriale fører
ikke til ændringer i den genetiske sammensætning og derved heller ikke til
ændringer i gennemsnittet af bestemte egenskaber, f.eks. vægten hos Johann
sens bønner.
Disse forsøg førte til definitionen af de to vigtige begreber genotype og fæno
type. Genotype er summen af et individs arvelige egenskaber, og fænotype er re
sultatet af genotypens reaktion med miljøet, dvs. individets egenskaber i et givet
øjeblik. En miljøbetinget ændring i et individs udseende eller egenskaber kalder
vi en modifikation. Visse planter kan modificeres på en meget drastisk måde
p.g.a. skiftende miljøforhold. Vandranunkel f.eks. danner finfligede under
vandsblade og næsten hele blade, der ligger på vandoverfladen. Vandpilurt fore
kommer i Danmark i en vandform og en landform, som er så forskellige, at man
umiddelbart ville antage dem for forskellige arter. Hvis de dyrkes under ens kår,
udviskes forskellene dog.
Selvbefrugtning og rene linier, som Johannsen arbejdede med, er dog noget af
et særtilfælde. Normalt vil et dyr eller en plante have to forældre; kromoso
merne og dermed arveanlæggene optræder i par, et fra hver af forældrene. De to
arveanlæg i et par har en særlig placering (locus, flertal loci) på de to homologe
kromosomer. F.eks. sidder anlægget for øjenfarve (hos mennesker eller banan
fluer) i et bestemt locus på et bestemt kromosompar. Hvert kromosom omfatter
flere tusinde loci. Et anlæg på et givet locus kan optræde i alternative former,
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som vi kalder alleler (R og ri eksemplet med blomsterfarven hos Mendels ærter).
I en stor population kan der findes mange sådanne alleler for et bestemt anlæg,
men hvert individ kan kun have to.
Arvelig variation i form af forekomsten af forskellige alleler er en forudsæt
ning for evolution. Som vi har set i eksemplet med Johannsens bønner, kan der
ikke ske nogen evolution, når alle individer i en population er homozygote for
den samme allel på et givet locus. Hvis der på den anden side er to eller flere alle
ler i populationen, kan frekvensen af den ene øges på bekostning af de andre som
et resultat af naturlig selektion eller ved rent tilfældige svingninger. Den evolutio
nære værdi af en bestemt allel er ikke fikseret. Miljøet varierer i tid og rum, og
favoriserer under visse forhold en bestemt allel, under andre forhold en anden.
En population, som har en høj grad af genetisk variation (en høj grad af heterozygoti) er derfor godt rustet mod fremtidige ændringer i miljøet.
Genetisk variation
Spørgsmålet om hvor megen genetisk variation der eksisterer i naturlige popula
tioner er af central interesse for biologer, da den i høj grad bestemmer en arts
evolutionære muligheder. At få et kvantitativt mål på denne variation er imidler
tid vanskeligt, da meget af den genetiske variation er skjult i hver generation og
ikke manifesteres i bestemte egenskaber. Årsagen, som vi var inde på allerede i
forbindelse med Mendels forsøg, er at der findes dominante og recessive alleler.
Hvis en person samtidig bærer det dominante allel for brun øjenfarve og det re
cessive allel for blå øjenfarve, vil hans øjne være brune, og det forhold, at han
også bærer anlægget for blå farve, vil kun kunne afsløres, hvis man studerer
hans forældre eller børn. Hos dyr og planter kan sådan skjult genetisk variation
afsløres ved indavlsforsøg. Den mest ekstreme form for indavl er den vi får ved
selvbefrugtning, som jo forekommer hos mange planter. Hvis en normalt krydsbefrugtende planteart, som f.eks. rug, tvinges til selvbefrugtning, vil frekvensen
af heterozygoti falde med 50% for hver generation, hvilket man let kan over
bevise sig om ved følgende ræsonnement: Den oprindeligt heterozygote plante
kaldes Aa\ den danner to former for kønsceller, A og a\ da disse forenes tilfæl
digt opstår der i næste generation, ligesom i Mendels forsøg, planter af typen
AA, Aa og aa i forholdet 1:2:1 ; to ud af fire planter er heterozygote og heterozygotifrekvensen er således faldet fra 100% til 50%. Ved fortsat selvbefrugtning
vil planterne AA og aa, som nu tilsammen udgør halvdelen af materialet, give
konstant afkom, medens planterne Aa fortsat vil spalte ud i \AA-.lAa: \aa\ i an
den generation er heterozygotifrekvensen halvdelen af halvdelen eller 25% af det
totale materiale. Når en plante- eller dyreart bliver udsat for kunstig indavl, vil
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mange recessive alleler, som hidtil har været skjult under tilsvarende dominant
allel, komme til at optræde i homozygot form og således blive „eksponeret“.
Mange af disse recessive alleler er skadelige, og de individer der kommer til at
bære dem i homozygot form (i dobbelt dose) vil få en mere eller mindre nedsat vi
talitet og fertilitet. Hos planter, hvor man ofte har krydsbefrugtende og selvbefrugtende arter inden for den samme slægt kan man let studere dette. En plan
tes fertilitet kan måles ved at studere dens pollen; funktionsdygtige pollenkorn
vil under mikroskopet fremtræde fyldt med cytoplasma og kan farves med sær
lige farvestoffer, medens ikke funktionsdygtigt pollen vil fremtræde mere eller
mindre skrumpet og ikke optage farve. En plantes fertilitet kan udtrykkes ved
procenten af veludviklet pollen. Hvis vi studerer et par hundrede tilfældige plan
ter i en population af en krydsbefrugtende art (som f. eks. rug) vil vi måske finde,
at een ud af hver fem eller ti har tydeligt nedsat fertilitet. Hvis vi på tilsvarende
måde studerer en selvbefrugtende art (som f.eks. byg), vil næsten alle planter sik
kert have fuld fertilitet. De skadelige recessive gener er her allerede forlængst ble
vet eksponeret i homozygot form og er blevet elimineret af selektionen. Den
krydsbefrugtende art bærer til gengæld på en byrde („genetic load“) af skadelige
recessive gener; det er den pris den må betale for sine større evolutionære mulig
heder på længere sigt.
Et andet indirekte udtryk for den genetiske variation i populationer får man
ved kunstig selektion. Det er, hvad man i virkeligheden har gjort siden oldtiden,
når man har udvalgt individer af husdyr eller dyrkede planter med ønskede egen
skaber (f.eks. høj produktivitet eller sygdomsresistens) og fortrinsvis har ladet
disse formere sig. Indtil for få årtier siden var dyre- og planteforædling næsten
ikke andet end systematisk selektion for ønskede egenskaber. Effekterne har ofte
været dramatiske. F.eks. øgedes ægproduktionen hos en vis hønserace fra 125
æg pr. år i 1933 til 249 æg pr. år i 1965, og i et andet eksempel øgedes protein
indholdet i majs fra 10.9 til 19.4 procent helt eller overvejende som et resultat af
selektion (Ayala 1978). Det faktum, at kunstig selektion næsten altid virker, vi
ser, at der hos krydsbefrugtende dyr og planter findes en genetisk variation i næ
sten alle egenskaber.
Indtil for få år siden har det ikke været muligt kvantitativt at beregne heterozygotifrekvensen i populationer. At gøre dette ved traditionel genetisk analyse
ville være urimeligt tidsrøvende. Heldigvis har man her fundet en genvej. Efter
som gener koder for produktion af enzymer og andre proteiner, kan man regne
med, at en variation i proteinerne vil genspejle en variation i det genetiske mate
riale. Ved at studere et antal proteiner hos individerne i en population, bør man
kunne få et mål på heterozygotifrekvensen i populationen. En punktmutation på
et bestemt locus vil sandsynligvis ytre sig i, at en eller måske flere aminosyrer i det
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proteinmolekyle som kodes af det pågældende allel vil blive udskiftet med andre.
En fuldstændig analyse af aminosyrefrekvensen i et protein er en kompliceret og
tidsrøvende procedure, men forskelle mellem nært beslægtede proteiner er for
holdsvis lette at påvise ved den teknik der kaldes gel-elektroforese. Teknikken
bygger på, at proteiner vandrer med forskellig hastighed gennem et homogent
medium, når der sendes en elektrisk strøm gennem dette. I heldige tilfælde kan
man separere proteiner, der kun adskiller sig i en enkelt aminosyre ud af de må
ske to eller tre hundrede, der opbygger proteinmolekylet. De proteiner der pro
duceres af forskellige individer i en population kan sammenlignes ved at man kø
rer dem side om side i elektroforese-apparatet. Ved hjælp af denne teknik har
man beregnet heterozygotifrekvensen hos højere planter (krydsbefrugtere) til
gennemsnitligt 17%, hos hvirvelløse dyr til 13.4% og hos hvirveldyr til 6.6%;
mennesket lå på 6.6%, dvs. meget nær gennemsnittet for hvirveldyr (Ayala
1978).

Heterosis. Apomixis

Den genetiske variation i populationer skyldes overvejende rekombination af
alleler, der allerede eksisterer i populationen. Selv om mutation i sidste instans er
kilden til al genetisk variation, er tilførelsen af ny mutationer per generation kun
et lille bidrag til et stort reservoire af lagret variation. Mange recessive alleler, der
har lav overlevelsesværdi (adaptiv værdi) forbliver i populationerne i lav fre
kvens i heterozygot form indtil en ændring i miljøet måske øger deres adaptive
værdi og de vil tiltage i hyppighed ved naturlig selektion. Men hvordan kan det
være, at alleler der er klart skadelige kan forblive i populationerne i tilsyne
ladende meget lang tid? Man ville jo forvente, at de langsomt, men sikkert blev
elimineret ved at de undertiden kom til at optræde i homozygot form. Åbenbart
må der findes mekanismer, der aktivt bevarer diversitet til trods for at de selek
tive kræfter tenderer til at eliminere den.
En sådan mekanisme er hvad genetikerne kalder heterosis. Det er det forhold,
at en heterozygot Aa er overlegen i forhold til begge homozygoterne, AA og aa.
Et klassisk eksempel er sygdommen sickle-cell anæmi, som forekommer hos
mennesker især i tropisk Afrika. Sygdommen forårsages af homozygoti for en
recessiv allel, der styrer produktionen af en defekt form af hæmoglobin (det pro
tein i de røde blodlegemer, der er ansvarlig for transporten af ilt). Røde blodlege
mer med den defekte form for protein får ikke den normale skiveform, men kol
lapser i form af en halvmåne eller et segl (deraf navnet sickle-cell). De seglfor
mede røde blodlegemer kan ikke transportere ilt på normal vis og resultatet bliver
en alvorlig anæmi, som oftest fører til døden før voksen alder. Når sickle-cell
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allelen er så åbenbart skadelig, hvordan kan det så være, at den bliver ved med at
eksistere i så høj frekvens som op til 30% i visse populationer i tropisk Afrika?
Svaret ligger i, at de individer som er heterozygote for sickle-cell allelen, er resi
stente over for en særlig ondartet form af malaria, som forårsager stor dødelig
hed blandt homozygoterne. Heterozygoten har således to fordele: han er beskyt
tet mod malaria og får ikke sickle-cell anæmi. Han vil overleve og få flere børn
end nogen af homozygoterne, og derved også sprede sickle-cell allelen i popula
tionen.
Genetisk variation er ikke alene en funktion af mutation, rekombination og
selektion, men er også afhængig af reproduktionssystemet hos den organisme
man studerer. Mange lavere dyr og planter formerer sig hovedsagelig ukønnet,
ved simpel celledeling eller knopskydning. Datterindividerne vil udgøre en klon,
dvs. være genetisk identiske med moderindividet, med mindre der er sket en mu
tation. Mange racer af dyrkede frugttræer formeres på den måde, at grene fra
den forædlede race podes på en stamme af en nært beslægtet vild art, som er
mindre ydende, men måske mere robust eller mere resistent mod sygdomme. En
hel frugtplantage kan således bestå af træer, der er genetisk identiske. I andre til
fælde kan planter producere frø ved apomixis, dvs. uden reduktionsdeling og
befrugtning. Det forekommer bl.a. i arter af høgeurt- og mælkebøtteslægterne.
Ved apomixis vil mange mutationer, der giver ophov til tilfældige ændringer i en
eller anden karakter hos planten, blive bevaret og overført uændret til afkoms
generationerne. Således får man en hel række ofte meget lokale kloner, der kan
kendes ved små, men konstante forskelle. Det er baggrunden for, at netop disse
slægter er noget af et mareridt for systematikerne. Mange aggressive, kolonise
rende plantearter (ukrudt) formerer sig helt eller delvist ved apomixis. Det er en
udmærket måde at sikre sig en høj og konstant frøproduktion og derved en evne
til hurtigt og effektivt at kunne kolonisere nye områder, f. eks. en nyopdyrket
mark eller have (alle kender jo mælkebøttens evner i så henseende). Den kønnede
formering er en kompliceret proces, eller rettere en kæde af processer, hvor der
kan opstå fejl mange steder. For fremmedbestøvende planter er der yderligere
den vanskelighed, at pollen skal overføres fra een plante til en anden, f.eks. med
vind eller med insekter, og denne overførsel kan forstyrres ved bl.a. ugunstigt
vejr. Tilsvarende ræsonnement gælder selvfølgelig for dyr med normal kønnet
formering: De to køn skal finde hinanden under det rigtige sæt af omstændig
heder, for at der skal blive noget resultat. Apomikterne klarer sig uden alle disse
problemer og har i regelen en høj og konstant fertilitet. Hertil kommer, at apo
mixis er en måde at bevare heterozygotien og dermed vitaliteten på.
Når den apomiktiske forplantningsmåde tilsyneladende kun medfører fordele,
kan man spørge, hvorfor den ikke er blevet mere universelt udbredt. Svaret er, at
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den kombinationsvariation der opstår ved kønnet formering i det lange løb er
nødvendig for at en art skal kunne tilpasse sig skiftende miljøforhold. Apomikterne har så at sige givet afkald på deres variationsmuligheder på længere sigt for
at vinde umiddelbare fordele. De repræsenterer et „stift“ reproduktionssystem
og vil ikke kunne reagere på miljøændringer ved rekombination og tilpasning.
Apomixis er en blindgyde, hvor arten løber en risiko for at uddø.
Selvbefrugtning forekommer hos en del lavere dyr, men især hos mange
plantearter, herunder nogle af vore vigtigste dyrkede planter, f. eks. byg og bøn
ner. Som vi allerede har konstateret i forbindelse med Johannsens klassiske for
søg med bønner, fører selvbefrugtning til opkomst af homozygote, rene linier. I
naturen vil populationer af selvbefrugtere normalt bestå af en blanding af mange
rene linier, som hver især vil være bedre eller ringere tilpasset de lokale miljøfor
hold. Der vil indtræde en selektion mellem rene linier i stedet for som normalt
mellem individer, således at visse rene linier eller genkombinationer vil tiltage i
frekvens på bekostning af andre. Ved forsøg med en art af vild havre (Avena barbata, Hamrick & Allard 1972) har man på en elegant måde kunnet vise, at popu
lationer består af en blanding af rene linier og at der selv inden for et område på
få hundrede kvadratmeter kan forekomme tydelige lokale forskelle i hyppig
heden af bestemte genkombinationer i overensstemmelse med variationer i de
ydre kår, især fugtighedsforholdene.
Selvbefrugtning og fremmedbefrugtning

Selvbefrugtende racer eller datterarter synes især at være opstået fra fremmedbefrugtende arter i geografisk eller økologisk marginale områder eller i forbin
delse med langdistancespredning og kolonisering. Mellem en fremmedbefrugtende art og en nært beslægtet selvbefrugtende art er der ofte et karakteristisk
sæt af forskelle. Fra forfatterens egen erfaring (Strid 1969) kan nævnes to arter
af slægten Nigella (ranunkel-familien) fra det ægæiske område. N. degenii er
fremmedbefrugtere, N. doerfleri selvbefrugtere. De er så nært beslægtede, at de,
omend med vanskelighed, kan krydses med hinanden. Nogle af forskellene mel
lem dem fremgår af følgende tabel:

Blomster

Blomstringstid i naturen

N. degenii

N. doerfleri

Store, kraftigt farvede, med høj

Små, uanseligt farvede, med lav

nektar- og pollenproduktion

nektar- og pollenproduktion

Juni-juli

Fra begyndelsen af april til midt i
maj

Udviklingsrytme i

Fra såning til blomstring på MO

Fra såning til blomstring på 95-

dyrkning

HO dage

110 dage
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N. degenii

N. doerfleri

Udbredelse i Central-

Kun på store øer med forholdsvis

På næsten alle øer, også de meget

Ægæis

god vandforsyning

små og tørre

Pollenfertilitet

Frøproduktion

Nedsat (under 90%) hos ca. 1/3

Høj (over 90%) hos næsten alle

af planterne

planter

Ca.

300 frø pr.

tørvægt

gram vegetativ

Ca.

800 frø pr. gram vegetativ

tørvægt

De fleste af disse forskelle lader sig nemt forklare. Selvbestøveren har ikke brug
for store, kraftigt farvede blomster med høj nektarproduktion, da den jo ikke
behøver at lokke bestøvende insekter til sig. Den har derfor kunnet økonomisere
på disse områder, det vil sige, planter med mindre blomster og lavere nektarpro
duktion er blevet favoriseret ved den naturlige selektion. På en lignende måde
forholder det sig med pollenproduktionen. Fremmedbefrugteren må have en stor
pollenproduktion for at sikre, at i hvert fald noget af pollenet bliver overført til
støvfanget på andre planter. Hos selvbefrugteren er dette ikke noget problem; i
virkeligheden kommer støvknappen i direkte fysisk kontakt med støvfanget i den
samme blomst, og planten kan nøjes med langt mindre pollen. Selvbefrugteren
har opnået en hurtigere udviklingsrytme og har derved også kunnet kolonisere
områder der er altfor tørre for dens fremmedbefrugtende slægtning (f.eks. meget
små øer). Ved at blomstre allerede i april overlever den den varme, tørre sommer
som frø, der atter spirer tidligt om foråret. Endeligt er den høje pollenfertilitet og
høje frøproduktion karakteristiske træk for selvbefrugtende arter.
Ligesom apomixis forekommer selvbefrugtning især hos aggressive, kolonise
rende plantearter, herunder mange enårige. 1 den geografiske eller økologiske
margin af en arts udbredelsesområde, hvor der måske er langt til næste individ af
den samme art, eller i forbindelse med langdistancespredning og kolonisering, er
der en indlysende selektiv værdi i evnen til selvbestøvning og selvbefrugtning.
Hvis forholdene ellers er gunstige, kan der hurtigt opbygges en stor population
fra måske ét enkelt udgangsindivid. I lighed med apomikterne har selvbefrugterne vundet umiddelbare selektive fordele ved at give afkald på nogle af deres
evolutionære muligheder på længere sigt, men dog i mindre udpræget grad, da
variationen mellem forskellige rene linier i en population i en vis udstrækning
erstatter den variation mellem individer, som vi har i en population af fremmedbefrugtere. Dertil kommer, at selvbefrugtning sjældent er helt enerådende inden
for en art; i en udpræget selvbestøver, som f.eks. dyrket byg, forekommer frem
medbestøvning i en frekvens af en eller nogle få procent.
Hos de fleste højere planter og hos næsten alle højere dyr er dog fremmedbefrugtning den normale reproduktionsmåde, og der findes i virkeligheden en hel
række mekanismer for at sikre fremmédbefrugtning eller gøre denne mere sand
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synlig. Hos hermafroditiske dyr, som f. eks. regnorme, bestemmer adfærdsmøn
stret, at der ikke sker selvbefrugtning, og hos planter har man mange eksempler
på mekanismer, der vanskeliggør overførsel af pollen til et støvfang i den samme
blomst eller i det mindste sørger for, at det pollen, der eventuelt havner på dets
egne støvfang, ikke spirer. Der kan være tale om de rumlige forhold i blomsten,
om at støvknapper og støvfang modner på forskellige tidspunkter, eller om
genetisk-fysiologiske forhold, der forhindrer pollen i at spire på et støvfang af
den samme plante. Hos nogle planter er disse genetisk-fysiologiske forhold kob
let til morfologiske forskelle i blomsten, således at der forekommer to eller tre
forskellige slags blomster i en population. Hos kodriver har vi f.eks. planter med
langgriflede blomster og nogle med kortgriflede blomster, og hos kattehale fore
kommer tre forskellige typer blomster m.h.t. griffel- og støvtrådlængde; i begge
eksempler kan befrugtning kun ske efter fremmedbestøvning.

Racer, underarter og økotyper

Hos fremmedbefrugtende planter og dyr - og dem er der trods alt flest af - vil
hvert individ have en enestående kombination af anlæg, en kombination der ikke
genfindes hos noget andet individ af arten (med mindre der er tale om enæggede
tvillinger). Normalt er variationen dog ikke helt tilfældig. Visse gener og gen
kombinationer, og dermed visse egenskaber, vil være mere hyppigt forekom
mende i nogle dele af artens udbredelsesområde end i andre. Hos bananfluer
(f.eks. arten Drosophila pseudoobscura i det vestlige Nordamerika), hvor man
kender de genetiske forhold bedre end hos nogen andre flercellede dyr, har man i
flere tilfælde kunnet påvise, at lokale populationer adskiller sig i hyppigheden af
bestemte genkombinationer og at denne variation følger bestemte geografiske
mønstre, f.eks. aftagende hyppighed fra nord mod syd. Blandt plante- og dyresystematikere er det jo også almindelig erfaring, at arter med stor udbredelse ofte
er differentieret i geografiske eller økologiske racer, dvs. grupper af individer i et
vist område, der gennemsnitligt afviger på en bestemt måde i udseende og egen
skaber. Ofte er det hensigtsmæssigt at give særskilte navne til sådanne racer, og
de bliver da af systematikerne kaldt underarter (subspecies). En arts videnskabe
lige navn består som bekendt af to ord, slægtsnavnet fulgt af et artsnavn. Hul
kravet kodriver hedder f.eks. Primula veris (i slægten Primula findes der så også
andre arter, P. farinosa, P. vulgaris, osv.). En underarts navn består af tre ord:
Den race af Primula veris, som vi har i Danmark, hedder f.eks. P. veris subsp.
veris, og i Sydøsteuropa findes en anden race, P. veris ssp. columnae.
Især for fugle er underartsbegrebet blevet flittigt brugt. Man har beregnet, at
der findes ca. 8.600 fuglearter i verden, og at disse er delt op i 28.500 underarter,
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Fig. 2. Resultatet af krydsningsforsøg mellem populationer i Nigella arvensis komplekset (ranunkelfamilien) i det ægæiske område. Planter fra den centralt beliggende ø (Naxos) er blevet krydset med
planter fra 18 andre lokaliteter. Tallene og liniernes tykkelse angiver „pollenfertiliteten“, dvs. den
gennemsnitlige procent farvbart pollen hos hybridplanterne, hvilket er et mål på graden af genetisk
slægtskab mellem forældrene. 1 dette eksempel betyder værdier under c. 50 % i praksis at planten er
frøsteril. Som en konsekvens af bl.a. disse undersøgelser regnes planter fra den centralt beliggende
øgruppe (Cycladerne) til een og samme art, medens f. eks. planter fra det græske fastland hører til en
anden art. Fra Strid, 1970, side 119.

eller gennemsnitligt 3.3 underarter pr. art. Hos mange arter med stor udbredelse
(f.eks. musvitten) er der brede overgangszoner, hvor individerne ikke med sik
kerhed kan placeres i den ene eller anden underart. I de tilfælde, hvor underarter
ne forekommer f.eks. på isolerede øer eller i stærkt specialiserede miljøer, kan de
være mere distinkte.
Den svenske botaniker Turesson påviste i 1922, at mange vidtudbredte arter er
differentierede i økologiske racer, der er arveligt tilpassede bestemte miljøer og
beholder deres egenskaber stort set uændrede ved dyrkning under ens kår. Turessons klassiske forsøgsmateriale er høgeurtarten Hierecium utnbellatum (som er
en art med normal kønnet formering i modsætning til mange andre høgeurter,
der er apomiktiske). Populationer af Hieracium umbellatum blev indsamlet fra
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forskellige lokaliteter langs Skånes kyster og fra indlandet, og dyrket side om si
de på forsøgsmarken. Det viste sig, at planter fra sandstrande også i dyrkning var
nedliggende med lange skud og smalle, hårede blade. Planter fra klippekyster var
korte og stive med brede, glatte og tykke blade, og planter fra indlandslokaliteter
(skovlysninger, etc.) var høje og oprette og havde en speciel bladform. Turesson
indførte termen økotype for disse økologiske racer.
Omfattende forsøg med økotype-differentiering hos planter blev foretaget i
1930’erne og 40’erne af danskeren J. Clausen, der var udvandret til Californien
og dér dannede et succesrigt team sammen med D. D. Keck og W. W. Hiesey.
Clausen, Keck og Hiesey havde adgang til tre forsøgsstationer, én nær havniveau
i Stanford, én i ca. 1400 m højde og én nær trægrænsen i ca. 3.300 m højde i Sier
ra Nevada. De studerede flerårige arter i bl.a. slægterne Achillea (røllike) og Potentilla (potentil), der var udbredt lige fra havniveau til trægrænsen og i henhold
hertil differentieret i økologiske racer. Teknikken var bl.a. den, at en enkelt tue
(et individ) blev delt i tre dele, der så blev placeret på de tre forsøgsstationer, hvor
udviklingen, blomstringen, etc., blev nøje studeret. Normalt udvikledes en øko
type bedst på det niveau, hvor den oprindeligt hørte hjemme og således var arve
ligt tilpasset de herskende forhold; i nogle tilfælde kunne økotypen fra havniveau
slet ikke overleve det koldere klima ved trægrænsen. I mange forsøg udvikledes
den alpine økotype (fra trægrænsen) dog til en større og kraftigere plante på sta
tionen ved 1400 m end på stationen ved 3.300 m, dvs. det niveau hvor den oprin
delig hørte hjemme. Dette illustrerer et andet vigtigt princip: Planter (og dyr)
forekommer ikke nødvendigvis i det miljø, hvor de fysiske kår er optimale for
dem, men der, hvor de har forholdsvis størst konkurrencedygtighed.

Menneskeracer
Også vor egen art er som bekendt differentieret i racer, der nok i nogen grad kan
tolkes som tilpasninger til forskellige miljøforhold. Hvis vi tager en iøjnefalden
de egenskab som hudfarve, er der jo klare geografiske forskelle, således at men
nesker med mørk hud overvejende lever (eller levede) i troperne og mennesker
med lys hud i tempererede og kolde områder. Man har spekuleret på, om den
mørke hudfarve skulle beskytte mod f. eks. hudcancer ved langvarig stærk solbe
stråling, men den selektive værdi heraf er sikkert minimal, bl.a. fordi hudcancer
oftest ikke optræder før efter reproduktiv alder. Vigtigere er nok det forhold, at
mangel på mørk pigment i huden fremmer syntese af vitamin D (som jo dannes
under indvirkning af solstråling); lys hudfarve skulle således være en fordel i om
råder med ringe solskin. Også andre raceegenskaber kan i større eller mindre
grad tolkes som arvelige tilpasninger. Et interessant eksempel er følgende:
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Det dominerende kulhydrat i mælk er sukkerarten lactose, som under indfly
delse af et enzym spaltes i glucose og galactose. De kan begge, i modsætning til
lactose, optages i kroppen. For at få gavn af kulhydratnæringen i mælk og mæl
keprodukter må man således have det lactosenedbrydende enzym i tarmkanalen.
Dette findes hos næsten alle spædbørn, men mangler hos mange voksne. Under
søgelser har vist, at der er meget store regionale og racemæssige forskelle i pro
centen af voksne personer, der mangler dette enzym; fra mindre end 15% blandt
svenskere og hvide amerikanere til næsten 100% blandt thailændere, kinesere og
(amerikanske) indianere. Vi ved, at mælkeproducerende husdyr begyndte at blive
domesticeret i den Nære Orient for omtrent 6.000 år siden, og kan formode, at
der derved opstod et selektionstryk for lactose-tolerance i de befolkninger, der
konsumerede mælk og mælkeprodukter. I andre kulturer har der aldrig været
tradition for at voksne mennesker konsumerer mælk, og det samme selektions
tryk er derfor aldrig opstået. Man har beregnet, at med en selektiv fordel på kun
en procent for den lactose-tolerante genotype, ville de observerede forskelle kun
ne opstå i løbet af omtrent 400 generationer.

Artsbegrebet

Vi har i det foregående set, hvorledes naturlig selektion (eller undertiden rent til
fældige svingninger, „genetic drift“) fører til dannelse af økotyper, racer og un
derarter. Der er al grund til at formode, at de samme gradvise ændringer under
lange tidsperioder kan forklare fremkomsten af arter og højere enheder i det taxonomiske hierarki. Arten er den primære taxonomiske kategori. En feltbiolog
der kender sin hjemegns flora og fauna vil sjældent være i tvivl om til hvilken art
en bestemt fugl eller plante hører. En undersøgelse vil med ret stor sikkerhed
kunne fastslå, at der f.eks. er 685 arter af karplanter i et vist område (plus/minus
nogle procent p.gr.a. forskelle i opfattelse af artsafgrænsninger). Hvor mange
slægter eller familier disse arter skal fordeles på er et vanskeligere spørgsmål,
som ikke vil kunne besvares med mindre man inddrager materiale også fra andre
områder i undersøgelsen, d. v.s. foretager en samlet bedømmelse af de slægter og
familier hvortil arterne hører. Arten er en naturlig og fundamental biologisk en
hed, men alligevel vanskelig at definere kort og entydigt. Et forsøg kunne lyde
som følger: To populationer føres til forskellige arter, hvis der mellem dem sam
tidigt er morfologiske forskelle (morfologisk diskontinuitet) og reproduktiv iso
lering. Dermed er vi inde på det kritiske skridt i artsdannelsesprocessen, repro
duktiv isolering.
Forskellige arter kan normalt ikke krydses med hinanden. Der findes blandt
dyr og planter en række biologiske mekanismer, der forhindrer eller vanskeliggør
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artskrydsninger. Hos alle dyr spiller adfærdsmønstret en stor rolle; hos planter
kan det være forskelle i blomstringstid, bestøvningsforhold, etc., der bidrager til
at opretholde reproduktionsbarrierer mellem arter. Især bestøvningsforholdene
er vigtige, da de i høj grad er med til at bestemme plantearters populationsstruk
tur og dermed deres evolutionsmønstre. Konsekvenserne af selvbestøvning er al
lerede blevet beskrevet. Hos fremmedbestøvede arter afhænger meget af, hvor
specifik bestøvningsmekanismen er. Den mindst specifikke er vindbestøvning,
som forekommer bl.a. hos græsser og mange af vore skovtræer. Når pollenet
spredes tilfældigt over store afstande, kan man let forestille sig, at tendenser til
lokale racemæssige forskelle vil blive udvisket og populationerne vil danne store
sammenhængende enheder, hvor variationen er meget gradvis. Ved insektbestøv
ning vil det til gengæld være et mere eller mindre fint afpasset samspil mellem
planten og det bestøvende insekt. Nogle blomster er forholdsvis uspecifikke, dvs.
de kan bestøves af forskellige insektarter, medens andre er mere specialiserede.
Inden for orkidéfamilien er det almindeligt med en meget høj grad af specialise
ring, således at en bestemt orkidé-art ofte kun kan bestøves af et ganske bestemt
insekt. Man kender mange eksempler på meget intrikate mekanismer i så hense
ende, og der er ingen tvivl om, at vidtgående specialisering m.h.t. bestøvnings
forholdene har været og er en vigtig mekanisme, når det gælder at skabe og op
retholde grænser mellem de tusindvis af orkidé-arter, der forekommer, især i tro
perne. Mange førsøg har vist, at sådanne mekanismer er næsten den eneste re
produktive barriere mellem arter i mange grupper af orkidéer. Ved kunstig be
støvning kan man let lave artshybrider, f. eks. i slægten Cattleya, eller endda mel
lem medlemmer af hvad der traditionelt regnes for selvstændige slægter. Bestøv
ningsforhold som meget minder om dem i orkidéfamilien forekommer i øvrigt i
den helt ubeslægtede svalerodfamilie (Asclepiadaceae) - et eksempel på såkaldt
konvergent evolution. Også i andre plantegrupper kender man eksempler på et
intrikat samspil - og sikkert en sam-evolution - mellem plantearter og bestøven
de insekter. Det er sikkert ikke en tilfældighed, at frøplanternes hurtige udvikling
i kridttiden falder sammen med en tilsvarende hurtig artsdannelse i mange in
sektgrupper. Utvivlsomt har der her ofte været tale om et samspil, bl. a. med hen
syn til bestøvning.
Divergent og konvergent evolution

Reproduktiv isolering, som således er det kritiske skridt i en artsdannelsesproces,
er oftest selv et produkt af naturlig selektion. Når to populationer gradvis bliver
mere forskellige som resultat af tilpasning til forskellige miljøer (økologiske ni
cher), bliver det mindre sandsynligt, at deres genotyper vil kunne fungere harmo
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nisk sammen i en hybrid. Antag at hybriden har lavere vitalitet og fertilitet end
gennemsnittet i de to forældrepopulationer. Krydsninger mellem individer inden
for samme population vil give afkom der er bedre rustet til at overleve end det af
kom, der opstår efter mellem-populationskrydsninger. Der vil opstå et selek
tionstryk for sådanne genetiske karakteristika der bevirker bestøvning og be
frugtning inden for populationen og mod sådanne der tillader mellem-popula
tionskrydsninger. Således kan man tænke sig, at processen forholdsvis hurtigt
bliver selvforstærkende.
Hovedregelen er således, at naturlig selektion og tilpasning fører til, at en op
rindeligt homogen art eller population spaltes i enheder med forskellig morfolo
gi, udbredelse, økologi og adfærdsmønster. Dette kalder vi divergent udvikling.
Samtidig sker der en naturlig uddøen af visse former, og artsantallet holdes der
for nogenlunde konstant. Der findes imidlertid også eksempler på, hvad vi kalder
konvergent evolution, at planter og dyr tilhørende vidt forskellige taxonomiske
grupper kommer til at ligne hinanden ved at de i lang tid er blevet udsat for lig
nende selektionstryk. Et eksempel er det ovenfor nævnte med specialiseret in
sektbestøvning i orkidé-familien og svalerod-familien. Noget lignende gælder for
ørkenplanter: de har en række fælles tilpasninger til et tørt klima (tyk, vandoplagrende stamme, nedsænkede spalteåbninger, torne, etc.). Men ligheden er kun
overfladisk. Hvis man studerer deres blomster, kan man finde, at de tilhører vidt
forskellige systematiske grupper, kaktus-familien, vortemælk-familien,
kurvblomst-familien, etc. Kaktus-arter fra Mexico er kommet til at ligne
vortemælk-arter fra De Kanariske Øer eller det indre af Sydafrika. De er gennem
millioner af år blevet udsat for stort set samme klimatiske forhold, og selektio
nen har drevet dem alle i en bestemt retning, hver fra sit udgangspunkt.
Polyploidi

Såkaldt primær artsdannelse er resultatet af gradvis tilpasning ved naturlig selek
tion over forholdsvis lange tidsperioder. Hos højere planter findes der en anden
vigtig mekanisme for artsdannelse: polyploidi. I mange slægter og familier af
karplanter danner kromosomtallene for de forskellige arter en polyploid serie,
dvs. de er multipler af et bestemt grundtal. I slægten Triticum (hvede) er der
f.eks. arter med kromosomtallene 14, 28 og 42 (dvs. to, fire eller seks gange
grundtallet 7). Omtrent en trediedel af alle højere planter, herunder mange vigti
ge kulturplanter, er polyploide (dyrket hvede har f.eks. kromosomtallet 42; det
er en hexaploid art). Hos dyr er polyploidi til gengæld et sjældent fænomen, hvil
ket sandsynligvis beror på, at de kromosomale mekanismer for kønsbestemmelse
bliver alvorligt forstyrret, når kromosomtallet bliver to- eller tredoblet.
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Der findes to principielt forskellige former for polyploidi: auto- og alloploidi.
Det første betyder, at kromosomkomplementet inden for en enkelt art er blevet
fordoblet. Hvis en oprindelig art med to gange grundtallet (en diploid) betegnes
AA, kan den give ophov til en autotetraploid, AAAA. Sådanne autopolyploider er sjældne i naturen, men er blevet eksperimentelt fremstillet i mange kul
turplanter. Det er nemlig ofte sådan, at polyploiden bliver vegetativt større og
kraftigere end den oprindelige diploide plante. Til gengæld får den dårlig fertili
tet, hvilket hænger sammen med, at der nu er fire og ikke to ens kromosomer,
der skal finde sammen, udveksle genetisk materiale og påny skilles i forbindelse
med reduktionsdelingen (den celledeling der finder sted ved dannelse af kønscel
lerne). Denne proces kan ikke ske med samme præcision, når der er fire kromo
somer indblandet som når der kun er to, og mange af de resulterende kønsceller
vil ikke være funktionsdygtige. Det er sikkert grunden til, at autopolyploidi spil
ler en underordnet rolle som artsdannelsesmekanisme i naturen. Blandt dyrkede
planter har eksperimentelt fremstillede autopolyploider fået størst betydning i de
tilfælde, hvor det er den vegetative produktion man udnytter (som f.eks. hos
hvidkløver). Derimod har det vist sig ikke at være nogen god idé at dyrke f.eks.
autotetraploid byg eller rug, hvor udbyttet jo er beroende af høj og regelmæssig
fertilitet.
Eksperimentel fremstilling af polyploider kan ske ved hjælp af et kemikalie,
colchicin, der udvindes af tidløs, en crocus-lignende plante, der blomstrer uden
blade sent om efteråret. Colchicin lammer celledelingen, eller rettere forhindrer
af datterkromosomerne kan transporteres til de to modsatte ender af cellen.
Når der påny dannes en membran omkring cellekernen, vil den have dobbelt
så mange kromosomer. Hvis man har været så heldig at ramme et vækstpunkt,
kan man få et skud eller eventuelt en hel plante med fordoblet kromosomtal. På
denne måde kan man nu rutinemæssigt fremstille polyploider af de fleste planter.
I naturen er det en anden form for polyploidi, der er langt almindeligere og i
virkeligheden en meget vigtig artsdannelsesproces hos planter. Det er allopolyploidi, som betyder, at kromosomkomplementerne fra to forskellige arter adde
res (hvis de to arter betegnes AA og BB, bliver deres allotetraploid således
AABB). Det var Øjvind Winge, der i 1917 først fremsatte den teori, at polyploide
serier i naturen opstår ved artshybridisering og fordobling af kromosomerne hos
hybriden. Snart fik man det første eksempel på, at en allerede kendt og eksiste
rende tetraploid art blev „genfremstillet“ i laboratoriet. Det var Müntzing, som
ved at krydse to diploide arter i hanekroslægten (Galeopsis pubescens og G. speciosa) frembragte en tetraploid plante, der på det nærmeste var identisk med G.
tetrahit (almindelig hanekro). Efter alt at dømme, var det her lykkedes at efterlig
ne en metode som Vorherre havde brugt til at skabe arten almindelig hanekro. Si
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denhen har man fundet adskillige lignende eksempler. Enårig rapgræs (Poa an
nua), som er en tetraploid med kromosomtallet 28, er f.eks. blevet kunstigt frem
stillet ved krydsning og efterfølgende kromosomfordobling af to beslægtede ar
ter med kromosomtallene 14. I andre tilfælde har man kunnet fremstille helt nye
arter, som ikke eksisterer i naturen. Et sådant eksempel er rug-hvede, som har 14
kromosomer fra rug og 42 fra hvede. I praksis er der her tale om en helt ny korn
art.
Af Europas vilde karplanter er måske en trediedel polyploide. Frekvensen af
polyploide arter viser klare regionale forskelle, således at den er lavest i Middel
havsområdet og højest længst mod nord. Der er forsøgt flere forklaringer til den
ne fordeling, og der er sikkert en kombination af årsager, bl.a. følgende:
En nyopstået allopolyploid (og i endnu højere grad den sjældnere autopolyploid) bliver direkte udsat for et stærkt selektionstryk. Allopolyploiden er gene
tisk set en mellemting mellem de to forældrearter, dens genotype er ikke så velba
lanceret og den er sandsynligvis ikke særlig godt tilpasset nogen eksisterende
økologisk niche. Almindeligvis er også fertiliteten noget reduceret. For en sådan
plante vil det være en stor fordel at være flerårig, sådan at den får chancen for at
producere afkom i flere på hinanden følgende år, og især vil det være af betyd
ning om den også har evne til vegetativ formering eller apomiktisk frødannelse. I
Nordeuropas flora er der netop en forholdsvis høj procentdel af arter, der er fler
årige og har vegetativ formering eller apomiktisk frødannelse, hvilket kan forkla
re noget af den høje frekvens af polyploider i dette område. Vor flora er jo også
som bekendt indvandret efter istiden, og det ser ud til at netop polyploider er
særligt velegnede til at kolonisere nye områder (de er ofte hvad vi kalder aggres
sive arter), noget som nok hænger sammen med deres højere genindhold og der
med større variationsevne.

Industrimelanisme. Økosystemers udvikling
Tilpasning og evolution sker ikke alene i henhold til det fysiske miljø, men også
ved konkurrence mellem forskellige arter af planter og dyr. Dette princip kan de
monstreres ved den såkaldte „industrimelanisme“ hos nogle arter af natsommer
fugle i det sydlige England. De oprindelige former har lyse vinger med mønstre,
som gør dem næsten usynlige på træstammer, der er overgroet med lichener. De
er således godt beskyttede mod insektædende fugle („predatorer“ i den økologi
ske terminologi). Den industrielle udvikling i England i 1700- og 1800-tallet førte
til stigende grad af luftforurening i mange områder; træstammerne blev røgsvær
tede og lichenerne forsvandt. Natsommerfuglenes naturlige camouflage virkede
ikke længere. I naturlige populationer af disse natsommerfugle optræder der

imidlertid mørkfarvede former, som nu begyndte at tiltage i frekvens i forurene
de områder. Det var nu deres farvetegning, der virkede som camouflage. Faktisk
har man kunnet vise en nydelig sammenhæng mellem frekvensen af den mørke
form og graden af forurening. Glædeligt nok er det nu sådan, at den lyse form
atter tiltager i frekvens i mange områder efter at forureningsniveauet er blevet
bragt ned.
Som vist i det forrige eksempel og i eksemplet med orkidéer og deres bestøvere,
er forskellige arter af planter og dyr afhængige af hinanden og konkurrerer med
hinanden. Hele dette komplicerede væv kalder vi et økosystem. Også økosyste
mer udvikles og tilpasses skiftende miljøforhold. Et eksempel er følgende:
Det nordamerikanske og det sydamerikanske kontinent kom først i kontakt
med hinanden ved dannelsen af Panama-broen i Pleistocæn-tiden for ca. 2 milli
oner år siden. En rigt differentieret fauna af pattedyr eksisterede da på de to kon
tinenter. Liafhængigt af hinanden havde de udviklet sig således, at de udfyldte de
eksisterende økologiske nicher; der var balance mellem små og store dyr, mellem
græsædere og kødædere. Af fossilfund ved man, at de nordamerikanske patte
dyrarter fordelte sig på ca. 25 familier, de sydamerikanske på ca. 30. I mange til
fælde var arterne faktisk kommet parvis til at ligne hinanden, et eksempel på
konvergent evolution. Da der opstod landforbindelse mellem de to kontinenter,
skete der en dramatisk udveksling af arter, og antallet af pattedyrfamilier steg i
både Nord- og Sydamerika. Der opstod en voldsom konkurrence mellem arter
der var tilpasset de samme eller lignende økologiske nicher. De nordamerikanske
arter, som havde udviklet sig i konstant kontakt med andre arter på de nordlige
kontinenter, viste sig i de fleste tilfælde at være mere konkurrencedygtige end de
sydamerikanske, der gennem lang tid var udviklet i isolering. Efterhånden ind
trådte der atter en balance, hvor antallet familier af pattedyr i både Nord- og
Sydamerika var noget nær det oprindelige.

Studiet af fossiler og sammenlignende morfologi
Vort tidsperspektiv på den biologiske udvikling har ændret sig på dramatisk vis
siden de første evolutionsteorier blev fremsat. Endnu ind i 1700-tallet placerede
man verdens skabelse nogle få tusinde år tilbage i tiden. Ved slutningen af 1800tallet var dette interval blevet udstrakt til omtrent 40 millioner år, og i og med op
dagelsen af radioaktive isotoper med meget langsom nedbrydning er det blevet
forøget endnu 100 gange til omtrent 4.6 milliarder år. Oplysninger om slægt
skabsforholdene mellem grupper af organismer kan vi i enkelte tilfælde få gen
nem studier af serier af fossiler, men ofte er man henvist til mere indirekte meto
der. En retning blandt systematikere hævder, at nulevende organismer bør klassi
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ficeres i taxonomiske enheder (taxa) udelukkende efter graden af lighed eller ulig
hed i morfologiske, anatomiske og andre karakterer (såkaldt fænetisk klassifice
ring). Et sådant system har den fordel, at det bliver overskueligt og reproducer
bart (med mindre der tilkommer nye sæt af oplysninger), og egner sig til matema
tisk behandling. Til gengæld vil det føre til, at i virkeligheden ubeslægtede taxa,
som er kommet til at ligne hinanden ved konvergent evolution, føres sammen i
f.eks. den samme familie. En rent fænetisk klassificering er derfor uhensigts
mæssig, når man ønsker at se plante- og dyreverdenen i et evolutionært perspek
tiv. En anden skole af systematikere mener netop, at klassificeringen bør gen
spejle de evolutionære forhold, således at evolutionært beslægtede taxa bør pla
ceres sammen, selv om der måske er udviklet store uligheder mellem dem (fyloge
netisk eller cladistisk klassificering). Det kan synes indlysende, at en sådan be
tragtningsmåde er mere biologisk korrekt, men i virkeligheden er det kun sjæl
dent, at man har tilstrækkelige oplysninger for med sikkerhed at kunne afgøre
den evolutionære forbindelse mellem grupper af nulevende taxa.
Når fossilfund ikke giver væsentlige oplysninger, er man henvist til indirekte at
søge at bedømme graden af slægtskab mellem nulevende grupper af organismer.
Den klassiske fremgangsmåde er sammenlignende morfologi og anatomi. Når
man ønsker at studere en mindre gruppe af nært beslægtede arter, er systemati
ske krydsningsforsøg i regelen den bedste metode for at skaffe oplysninger om
slægtskabsforhold. Graden af interfertilitet, kromosomernes optræden ved re
duktionsdeling i hybrider, etc., vil give vigtige informationer i så henseende. Men
så snart man er kommet over artsniveauet, dvs. er interesseret i graden af slægt
skab mellem slægter, familier og ordener, kan man ikke længere bruge kryds
ningsmetoden. Her har molekylærbiologien givet os nogle nye muligheder for at
måle graden af genetisk lighed mellem vidt forskellige organismer. En af de mest
interessante, og måske den mest fundamentale, er DNA-hybridisering. De arvebærende DNA-molekyler består som nævnt normalt af dobbelttråde. Under sær
lige omstændigheder kan disse spaltes, så man får DNA bestående af simple trå
de. Hvis nu simpel-trådet DNA fra to forskellige organismer føres sammen, får
man en parring de steder, hvor nukleotidsekvenserne er ens (eller rettere, kom
plementære). Højeste overensstemmelse får man selvfølgelig mellem to simple
DNA-tråde fra den samme art (af forskellige grunde bliver tallet for genetisk lig
hed dog ikke 100% men væsentligt lavere). Således giver kombinationen menneske/menneske 18%, menneske/rhesus-abe 14%, menneske/mus 6% og menneske/laks 1.5%. Mellem DNA fra menneske og DNA fra bakterien Escherichia
coli findes ingen påviselig overensstemmelse.
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Menneskets evolution

Den moderne forskning har stort set kunnet bekræfte og underbygge den evolu
tionsteori, der blev fremsat af Darwin for nu 120 år siden. Hvad gælder det den
gang mest kontroversielle afsnit i Darwins „Origin of Species“, menneskets egen
evolution, er en lang række nye oplysninger blevet føjet til billedet, dog uden at
ændre nogen fundamentale principper. Vi kender nu i grove træk udviklingen fra
Australopithecus, en hominid eller menneskelignende abe, der optrådte i Øst- og
Sydafrika for 3-4 millioner år siden, via Homo erectus og andre mellemformer
frem til det moderne menneske (Homo sapiens). De processer der førte til frem
komsten af Homo sapiens er ikke principielt anderledes end dem, der har bestemt
udviklingen af andre dyre- og plantearter. Men hele den enorme ændring, der
derefter er sket i menneskets forhold, især efter at agerbruget skabte grundlaget
for store bofaste befolkninger, er noget der er grundlæggende forskelligt fra bio
logisk evolution. Et menneske i dag er ikke principielt anderledes udrustet fysisk
og mentalt end Cro-Magnon-manden for 40.000 år siden - det er en altfor kort
periode i det evolutionære perspektiv. Kulturel evolution har omskabt menne
skets fysiske miljø og sociale forhold i løbet af en tidsperiode der er så kort, at
der ikke samtidigt er sket nævneværdig biologisk evolution. Det vil også sige, at
menneskets genotype er tilpasset de forhold der eksisterede i den ældre stenalder,
ikke i det moderne samfund, noget som kun i ringe grad er gået op for politikere,
byplanlæggere og sociologer.

Forfatteren ønsker at takke lektor Niels P. Kristensen, Zoologisk Museum, der
har gennemset manuskriptet, især fra et sprogligt synspunkt.

29

Referencer
Scientific American, Sept. 1978: 48-61.
On the Origin of Species by Means of Natural Selection. - Murray, London

Ayala, F. J. 1978: The mechanisms of evolution. -

Darwin, Ch. 1859:

(flere

senere udgaver).

Hamrick, J. L. & Allard, R. W. 1972: Microgeographical variation in allozyme frequency in

barbata. - Proc. Nat. Acad. Sei. U.S.A. 69: 2100-2104.
Lamarck, J. B. 1809: Zoological Philosophy. Translated by

Avena

H. Elliot, reprinted 1963. - Hafner,

New York.
Mendel, G.

1865: Versuche über Pflanzenhybriden. -

Verhandl. Nalurf. Verein, Brünn.

Svensk

oversættelse af Robert Larsson (Gregor Mendel: „Försök med växtbastarder“. Bokförlaget Aldus,
Stockholm, 1965, 62 sider).

Miller, S. J. 1953: A production of amino acids under possible primitive earth conditions. -

Science

117: 528.
Miller, S. J. & Orgel, L. E.

1974:

The Origins of Life on the Earth. -

Prentice-Hall, Englewood

Cliffs, New Jersey.

Nigella. - Bot. Notiser 122: 380-397.
Opera Bot. 28: 1-169.
species to the habitat. - Hereditas 3:

Strid, A. 1969: Evolutionary trends in the breeding system of

- 1970: Biosystematic studies in the Nigella arvensis complex. Turesson, G.

1922: The genotypical response of the plant

211-350.

Watson, J. D & Crick, F. H. 1953: A structure for desoxyribose nucleic acid. -

Nature

171: 737.

Nogle lærebøger m.m.
Dobzhansky, Th. 1970:

Genetics of the Evolutionary Process.

- Columbia University Press.

Dobzhansky, Th., Ayala, F. J., Stebbins, G. L. & Valentine, J. W. 1977:

Evolution.

- W. H. Freeman

& Co., San Francisco.

The Origin of Adaptations. - Columbia University Press.
Plant Speciation. - Columbia University Press.
Heie, O. E. 1969: Evolutionslære. - Aschehoug, København.
Mayr, E. 1969: Principles of Systematic Zoology. - McGraw-Hill, New York.
- 1970: Populations, Species, and Evolution. - Harvard University Press.
Müntzing, A. 1971: Arftlighetsforskning, 4. uppl. - Gummessons Boktryckeri
Grant, V. 1963:

- 1971 :

AB, Falköping.

Scientific American, Sept. 1978. Temanummer om evolution.

Variation and Evolution in Plants. - Columbia University
Chromosomal Evolution in Higher Plants. - E. Arnold, London.

Stebbins, G. L. 1950:

- 1971:

30

Press.

Grundvidenskaben i dag er navnet på en række af 30 foredrag, som Det Konge
lige Danske Vidensabernes Selskab afholdt i 1976-79. Fremtrædende forskere,
hovedsagelig medlemmer af Selskabet, søgte ved at fortælle om udviklingen i
den sidste menneskealder inden for de forskellige naturvidenskabelige og huma
nistiske videnskabsgrene at bidrage til større forståelse af den forskning, der ikke
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handlede fag og emner. Hertil hjælper også omfattende litteraturhenvisninger.
Foredragene udgives i 30 hæfter (3 bind). De 10 første udkom 1977-78 med
titelark i hæfte 10. Siden er 11-15 udsendt, og fra efteråret 1979 går serien videre.
Prisen incl. 20,25% moms er kr. 13,10, fra nr. 11 dog kr. 14,25. Hæfterne kan
købes i boghandelen, eller man kan få dem tilsendt fortløbende og portofrit ved
at subskribere hos Folkeuniversitetet i København.

Titlerne er følgende:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mogens Pihl: Hvad er grundvidenskab?
Erling Bjøl: Politik som videnskab.
Søren Egerod: Det fjerne Østens sprog - sammenhænge og påvirkninger.
C.Møller: Omvæltninger i fysikernes tankesæt i vort århundrede.
Arne Noe-Nygaard: Jordens nye ansigt.
Olaf Pedersen: De eksakte videnskabers historie.
P.Nørregaard Rasmussen: Økonomisk vækst.
Erik A.Nielsen: Hvad kan litteraturvidenskaben?
Ingmar Bengtson: Musikvidenskab - nu og i fremtiden.
Ole Maaløe: Biologiens molekylære grundlag.
Bernhard Gomard: Retsvidenskabens opgaver og særpræg.
C.Overgaard Nielsen: Økologi som grundvidenskab.
Arild Hvidtfeldt: Religionssociologiens plads blandt humaniora.
Hans H.Ussing: Om årsagerne til elektriske fænomener i levende organis
mer.
Niels Thomsen: Historiske opinionsstudier.
I.K.Moustgaard: Psykologien som eksperimentalvidenskab.
Werner Fenchel: Om matematikkens begreber og metoder.
Arne Strid: Evolution - det moderne syn på tilpasning og artsdannelse.

ISBN 87-87696-20-7

DET KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS PJECESERIE

GRUNDVIDENSKABEN I DAG

19

MORTEN SIMONSEN

DEN BIOLOGISKE SKELNEN
MELLEM EGET OG FREMMED

UDGIVET AF FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN

1980

Redaktion:
Mogens Blegvad
administrator, dr.phil. Erik Dal
professor H. Højgaard Jensen

professor, dr.phil.

Morten Simonsen er født 1921, blev lægevidenskabelig kandidat fra Køben
havns Universitet i 1947 og forsvarede her i 1953 sin disputats om den biologiske
uforligelighed ved nyretransplantation på hunde. Han blev herefter tilknyttet
universitetet som adjunkt indtil han i 1961 modtog en direktørstilling for et en
gelsk forskningsinstitut og et professorat ved The Royal College of Surgeons of
England. Han blev i 1967 kaldet til et nyoprettet professorat i eksperimentel im
munologi ved Københavns Universitet. Morten Simonsen har været medstifter
af IUIS (the International Union of Immunological Societies) og formand for
Scandinavian Society of Immunology, og han er medlem af Videnskabernes Sel
skab og æresmedlem af American Association of Immunologists.

Hæfte 16-20 udgives med støtte fra
Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen.

Forlag:
Folkeuniversitetet i København
Købmagergade 52
1150 København K

Morten Simonsen
DEN BIOLOGISKE SKELNEN
MELLEM EGET OG FREMMED
Indledning

Levende væsener føler på hinanden og føler på sig selv. Dette gælder helt ned på
det cellulære plan, når 2 celler kommer hinanden så nær, at molekylerne i celle
membranernes overflade har mulighed for at mødes. Visse proteinmolekyler i
cellemembranerne kan siges at være specialiserede føleredskaber, idet de har ev
ne til ofte meget selektivt at slutte en tæt rumlig forbindelse med andre molekyler
uden for cellen, især når de sidstnævnte præsenteres på overfladen af en nabocel
le. Sådanne specialiserede molekylære føleredskaber benævnes ofte som recepto
rer, hvad der udmærket beskriver det generelle i den funktion de udøver: At væ
re modtagere for bestemte molekyler, der kommer cellen tilstrækkelig nær til, at
den nære rumlige kontakt kan sluttes. Ordet receptor er derimod uforpligtende
med hensyn til den nærmere kemiske struktur af såvel receptormolekylet selv
som af det molekyle, det forbinder sig med og til hvilket det siges at have affinitet
(tiltrækning). De fænomener jeg skal omtale i det følgende tilhører for største
partens vedkommende især immunologien, hvor nogle af de cellulære receptorer
i dag er særdeles velkendte, mens andre endnu er lidet kendte, eller faktisk
ukendte i strukturel henseende.
Lad os imidlertid først se helt elementært på de teoretiske muligheder for, at
membranmolekyler kan etablere en tæt rumlig kontakt med hinanden. Der må
være 2 hovedmuligheder, nemlig identitet og komplementaritet, som er søgt illu
streret med yderste enkelhed i fig. 1. Man kunne i almindeligt dagligsprog sam
menligne identitetsprincippet med dybe tallerkener, der jo stabler så godt netop
fordi de er ens. Det komplementære princip kunne derimod beskrives ved relatio
nen mellem nøgle og lås, hvor receptormolekylet spiller låsens rolle. (Lås og
nøgle-beskrivelsen er et veltjent billede, som biologer i mange situationer gennem
snart 100 år har søgt hjælp af, siden det først blev anvendt af Emil Fischer til be
skrivelse af specificiteten af et enzym overfor dets substrat).
Om naturen nogensinde i sin righoldige eksperimenteren med mulighederne
har anvendt den dybe tallerkens princip i kommunikationen mellem celler og de
res omgivelser, ved jeg faktisk ikke. Det er en mulighed, der især har været di
skuteret i forbindelse med de processer, der holder identiske celler sammen i en
koloni af lavtstående dyr som marine svampe, eller i organer hos højerestående
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dyr. Derimod vides det komplementære princip med sikkerhed at fungere, og jeg
skal i det følgende blandt andet omtale 2 helt forskellige kategorier af proteinmo
lekyler, der med stor effektivitet udnytter dette princip i forskellige receptorfunk
tioner, nemlig antistoffer og lektiner.
Uanset hvilken nærmere opbygning de molekyler har, som her benævnes re
ceptormolekyler, så formodes de at etablere den specifikke kontakt med den
nærmeste omverdens molekyler ved hjælp af såkaldte svage fysiske kræfter. Det
drejer sig ikke om stærke kemiske bindinger som eksempelvis dem, der kæder
aminosyrerne sammen i proteinmolekylet selv. Netop fordi det drejer sig om
svage fysiske kræfter, der kun er effektive over ganske korte afstande, er det fak
tisk afgørende med de rumlige konfigurationer: Nøglen skal passe godt til låsen.

Im m unsystemet
„Immunsystemet tjener til at forsvare organismen mod invasion af „fjender“,
hvortil man kan henregne sygdomsforvoldende bakterier og virus. Infektion med
sådanne, såvel som planlagt immunisering imod dem, medfører dannelse af anti
stoffer.“ Jeg ville tro, at denne meget summariske karakteristik af immunsyste
met nogenlunde beskriver, hvad enhver mener at vide om det, og det er derfor
heldigt, at beskrivelsen ikke er direkte forkert, men den er yderst ufuldstændig.

Ident i te t

Fig. 1. Skematisk fremstilling af
to cellers mulighed for erkendelse
af hinanden ved hjælp af enten
identiske eller komplementære
molekyler i cellemembranerne.

4

Komplementaritet

For det første er antistofferne ikke det eneste, og stort set endda ikke det vig
tigste af immunsystemets midler til bekæmpelse af infektioner. Immune celler er
det primære i vort immunsvar, og kun nogle af disse producerer antistoffer i van
lig forstand.
For det andet er dannelsen af både immune celler og antistoffer en reaktions
måde, der er begrænset til hvirveldyrene. De hvirvelløse dyr har udviklet andre
forsvarsmekanismer.
For det tredie er de cellulære og biokemiske processer vi sammenfatter i begre
bet immunsvar eller immunreaktion ingenlunde kun rettet mod „fjender“. Man
ge mennesker er som bekendt overfølsomme (allergiske) over for deres allerkære
ste venner blandt dyrene eller over for pollen fra blomstrende træer og græsser.
Andre mennesker lider af såkaldt autoimmune sygdomme, der har tilfælles, at
der udvikles et immunsvar på organismens egne vævsbestanddele. Nogle mødre
reagerer med antistofdannelse imod deres egne fostre og kan i ekstreme tilfælde
dræbe dem derved. Næsten alle mennesker (faktisk alle undtagen eenæggede tvil
linger) reagerer i biologisk forstand fjendtligt mod andre menneskers celler, væv
og organer under forhold, hvor sådanne overføres (transplanteres) i forsøg på at
hjælpe en patient, der kunne have god gavn deraf. Alle disse situationer er lige så
fuldt eksempler på immunsvar som udviklingen af immunitet mod mæslinger el
ler kopper er det.
For det fjerde er det netop i immunologien en særlig delikat opgave at skelne
mellem venner og fjender. Det er i en vis forstand således, at fjenderne kun kan
erkendes ved at præsenteres af venner, hvad jeg må erkende lyder kryptisk, men
jeg skal tydeliggøre det senere.
Immunsvarets aktører

Hovedaktørerne i ethvert immunsvar i vanlig forstand tilhører en celletype, der
kaldes lymfocytter. Disse celler findes så at sige overalt i legemet, bl.a. i blodet,
hvor de tæller blandt de hvide blodlegemer, men i særlig stort antal findes de i de
såkaldte lymfoide organer, som jeg kort skal beskrive.
Fig. 2 viser meget skematisk de lymfoide organer hos en kylling (fugle er i immonologisk henseende mere symmetrisk opbyggede end pattedyr). Der er angivet
placeringen af 4 organer, nemlig knoglemarv, thymus, bursa Fabricii, og milten.
Disse er ikke sideordnede, men indgår i en bestemt følge i lymfocytternes udvik
ling og liv. I knoglemarven begynder det hele. Her formerer sig hastigt en vrim
mel af forskellige celletyper, heriblandt også stamcellerne til de senere lymfocyt
ter. Stamcellerne, eller måske lidt mere udviklede efterfølgere af dem, føres med
blodet til næste station, som enten er thymus eller bursa. Disse 2 organer er funk
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tionelt sideordnede, men ganske forskellige alligevel. De kunne beskrives som
lymfocytskoler, der uddanner hvert sit produkt. For symmetriens og den menne
skelige hukommelses skyld er man enedes om at kalde produktet fra thymus for
T lymfocytter, og det fra bursa for B lymfocytter. Hermed er nævnt den mest
fundamentale klassifikation af lymfocytter, idet T og B formerne, omend de
morfologisk ligner hinanden til forveksling, funktionelt er ganske forskellige
(herom senere).
Fra thymus og bursa vandrer de nyuddannede rekrutter af T og B lymfocytter
via blodet videre og kan eksempelvis slå sig ned temporært i milten, der hos alle
hvirveldyr er legemets største, enkelte samlingssted for fuldt uddannede lymfo
cytter af begge de nævnte hovedkategorier. Hos pattedyr (der mangler bursa
Fabricii) findes desuden et stort antal af hver for sig små organer, som kaldes
lymfeknuder, som vi alle kender, når de ved betændelsestilstande hæver eller
bliver ømme (halsen, armhuler, lysken). Lymfeknuder kan betragtes som side
ordnede med milten. Også de er mødesteder for T og B lymfocytter, samt for an
dre celletyper, hvoraf jeg skal nøjes med at nævne ved navn den formentlig vig
tigste, makrofagen, hvis forstadier i øvrigt også dannes i knoglemarven.
Det er vigtigt at forstå, at de lymfoide organer alle er sæde for lymfocytter på
vandring. For miltens og lymfeknudernes vedkommende foregår en kontinuerlig
udveksling af lymfocytter med blodets udover den helt banale, at der naturligvis
konstant strømmer lymfocytholdigt blod gennem disse som gennem alle andre
organer. Det specielle for milt og lymfeknuder er, at en væsentlig del af blodets
lymfocytter under blodets passage gennem vævet faktisk forlader blodbanen
gennem specialiserede områder af venesystemet og vandrer ad delvis ukendte ru
ter gennem de faste strukturer af disse organer. Denne vandring, som gennem
snitlig varer nogle timer, bringer lymfocytten tilbage til blodet, hvorfra den på
begynder en ny vandring gennem samme eller et andet lymfoidt organ. Denne
tur-retur, som kan gentages mangefold, betegnes som lymfocytternes recirkula
tion. Hvad skal den gøre godt for?

Lymfocytternes arbejdsdeling

Efter al sandsynlighed skal recirkulationen forstås i forbindelse med det faktum,
at lymfocytter har arbejdsdeling. De er forskellige i deres forsyning med recepto
rer, og dette gælder inden for både T- og B lymfocytterne. Begge disse hovedka
tegorier kan i virkeligheden opdeles i mange tusind, ja snarere millioner af kvali
tativt forskellige undergrupper, som adskiller sig fra hinanden ved at receptor
molekylerne er forskellige fra gruppe til gruppe. Lymfocytter som tilhører sam
me gruppe (også kaldet en klon) er så vidt vides identiske i den henseende, at de
6

Fig. 2. Placeringen hos en fugl af
de lymfoide organer: Knogle
marv, thymus, bursa Fabricii og
milt.

indeholder identiske receptormolekyler i cellemembranen, og disse er forskellige
fra de tilsvarende receptormolekyler i alle andre kloner i samme individ. Lad os
antage, at en menneske indeholder ca. 2 x 1012 lymfocytter nogenlunde ligelig for
delt mellem T- og B lymfocytter. Lad os endvidere antage, at disse kan opdeles
inden for hver kategori i 106 (1 million) forskellige kloner. Hver klon ville da i
gennemsnit kunne tælle ca. 106 lymfocytter, som tilsammen vil veje ca. 1 mg og
fylde omtrent som et knappenålshoved. Lad os antage, at en klon repræsenteren
de denne ringe vævsmængde var lokaliseret varigt til en enkelt lymfeknude,
f.eks. på en arm, og at samme klon var særlig velegnet til at imødegå infektion
med en bestemt bakterie, der som f.eks. kolerabacillen inficerer tarmkanalen.
Dette ville ikke være snedigt, og naturen har eksperimenteret alt for længe og
godt til at blive stående ved en så uhensigtsmæssig model, hvis den da nogensinde
er opstået. En alternativ, men heller ikke tilfredsstillende løsning ville være at
fordele alle klonernes medlemmer nogenlunde ligeligt over alle de lymfoide orga
ner og lade dem blive der, ligesom levercellerne bliver i leveren, og hjernecellerne
bliver i hjernen og stort set har de samme celler til naboer livet igennem. Dette
ville medføre en sådan spredning af de enkelte kloners medlemmer, at ligegyldig
hvilken indfaldsport bakterierne valgte, ville de bedst egnede forsvarsstyrker væ
re alt for fåtallige til at stille noget op i første omgang.
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Lymfocytternes recirkulation er derimod en særdeles effektiv måde at organi
sere forsvaret på, for så vidt som dette beror på lymfocytternes klonalt fordelte
reaktionsevne. Herved muliggøres nemlig en hurtig mobilisering via blod og lym
febaner af de i enhver situation bedst egnede kloner, uanset hvor i organismen
disse kloners lymfocytter primært måtte befinde sig.

B lymfocytter og antistoffer

Antistofferne kaldes med et mere moderne udtryk også for immunglobuliner
(Ig). De har været kendt i ca. 100 år som serumproteiner med evne til specifikt at
reagere på fremmede og ofte skadelige stoffer som f.eks. bakteriegifte. Det er
dog først i løbet af de sidste ca. 20 år man har opnået et dybere kendskab til disse
vigtige og interessante molekylers struktur, dannelse og funktion. Antistofferne
skal diskuteres her i forbindelse med B lymfocytter af 2 gode grunde: B lymfocyt
terne laver dem, og de bruger dem som receptorer.
Antistoffer kan syntetiseres af både B lymfocytten og af en anden celletype
kaldet plasmacellen, der selv er at betragte som en efterkommer af B lymfocyt
ten. Plasmacellen repræsenterer faktisk slutstadiet af den udviklingsproces (dif
ferentiering), der som beskrevet begyndte med en stamcelle i knoglemarven og
fortsatte med udvikling i bursa. Hos pattedyr, der mangler bursa, vides det end
nu ikke med sikkerhed, hvor den tilsvarende modning foregår til en funktionel,
recirkulerende lymfocyt. Ved passende stimulation af B lymfocytten, via dens
specifikke receptorer, undergår den en videre forvandling til plasmacelle, som i
mikroskopet er klart forskellig fra en lymfocyt, og som man faktisk indtil for ca.
20 år siden betragtede som en celletype uden slægtskab med lymfocytten. I dag
ved vi altså bedre og betragter plasmacellen som det højt specialiserede slutstadi
um, som med maximal effektivitet realiserer B lymfocyttens potentiel: At produ
cere og eksportere antistoffer en masse. Det kan beregnes, at en enkelt plasmacel
le kan syntetisere og udskille til blodet ca. 2.000 antistofmolekyler i sekundet.
Disse er alle ens og er også i deres specificitet identiske med de immunglobuliner,
som plasmacellens forgænger kunne lave i mindre mængder, mens den endnu var
B-lymfocyt. Plasmacellerne har foruden den fysiologiske rolle som normale antistofdannere også spillet en stor rolle for udforskningen af antistoffernes biokemi
i kraft af, at de kan danne svulster uden at miste evnen til antistofdannelse. Hver
sådan plasmacellesvulst danner kun een slags immunglobulin, idet den forment
lig er udgået fra en enkelt B lymfocyt, og da den i kraft af sin svulstkarakter er
næsten udødelig, har det på mus været muligt ved transplantation af sådanne
plasmacellesvulster af fremstille hele små levende „fabrikker“, der hver fremstil8

1er store mængder af et helt ensartet produkt: Et immunglobulin af en ganske be
stemt opbygning.
Den anden grund til, at B lymfocytter og antistoffer hører så intimt sammen
er, at B lymfocytterne faktisk anvender de af dem selv syntetiserede immunglobuliner som receptorer indbyggede i cellemembranen. Her sidder de forankrede
som føleredskaber, og hver B lymfocyt besidder sine egne receptorer, som af spe
cificitet er forskellige fra andre B lymfocytters, med mindre det drejer sig om B
lymfocytter af samme klon. Lad os eksempelvis betragte en B lymfocyt, der til
fældigvis er udstyret med en variant af immunglobulin, der har specificitet (dvs.
særlig god binding i medfør af nøgle-lås princippet) mod giften fra stivkrampe
bakterien. I kraft af sine specifikke receptormolekyler kan denne lymfocyt nu
skelne og udvælge et sådant giftmolekyle, der selv er et proteinstof, blandt milli
oner af andre proteinmolekyler i omgivelserne. Ved lymfocyttens kontakt med
giftmolekylet, via dens specifikke Ig-receptorer, udløses en ny fase i lymfocyttens
liv, som medfører både fornyet deling og yderligere differentiering til plasmacel
le. Ved den fornyede deling skabes flere B lymfocytter af samme slags, hvad der
naturligvis medfører en „oprustning“ af netop denne del af forsvarsapparatet.
Det er således forståeligt, at den enkelte plasmacelle kun fabrikerer een slags
antistof, nemlig den samme slags som dens forgænger anvendte som receptormo
lekyle i membranen. Arbejdsdelingen går altså tilbage til B lymfocytstadiet.
Hvorledes B lymfocytterne så kom til at adskille sig fra hinanden i forskellige
kloner er en anden og mere indviklet sag, som vi slet ikke kan tangere, før vi har
set lidt på Ig-molekylets biokemiske struktur.

Antigener og immunglobuliner
Uden antigener findes ingen immunreaktion af nogen art. Dette er en definitions
sag, for ordet antigen er simpelthen en fællesbetegnelse for alle de stoffer, der
kan reagere specifikt i een eller flere af de reaktioner, som man i øvrigt kan blive
enige om at betegne som immunologiske, altså f.eks. at reagere med et bestemt
antistof, men ikke med andre antistoffer. Der kan ikke angives noget fælles ke
misk kendetegn for antigener. Næsten hvadsomhelst kan gøres antigent og indgå
med betydelig grad af specificitet i en immunreaktion, men det overvældende an
tal af kendte antigener i naturen er store molekyler, der kan henregnes enten til
proteiner, højmolekylære sukkerarter eller fedtstoffer, eller er af sammensat ka
rakter som glykoproteiner og glykolipider. Ligegyldigt hvilket protein man væl
ger, vil det imidlertid være muligt at modificere det ad kemisk vej på et utal af
forskellige måder, og de herved fremkomne modifikationer kan oftest også påvi
ses at være antigene, men med mere eller mindre ændret specificitet, hvad der
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Fig. 3. Skematisk fremstilling af et enkelt molekyle af et immunglobulin. Det består af 2 identiske Hkceder og 2 identiske L-kæder, der hver besidder en variabel (V) og en konstant (K) del. De er indbyr
des sammenknyttede ved S-S bindinger.

f.eks. kan afsløres ved, at de giver anledning til dannelse af en anden slags anti
stoffer end det naturlige protein. Antistofferne synes altså også at kunne dannes
mod antigener, som naturen aldrig før har set og altså ikke kan have „forberedt“
sig på.
Hvordan kan man forklare en sådan rigdom af reaktionsmuligheder?
Fig. 3 angiver i yderst skematisk form opbygningen af et immunglobulinmolekyle. Det ses at være helt symmetrisk opbygget omkring en længdeakse, som skil
ler 2 identiske halvdele, hver bestående af en L (light) og en H (heavy) kæde. Dis
se kæder er alle polypeptider. I hver halvdel er L og H kæderne kovalent for
bundne ved en S-S binding, og de 2 halvdele er indbyrdes forbundne ved S-S bin
ding mellem de tunge kæder.
Det principielt vigtigste træk ved molekylets struktur er, at både L og H kæ
derne besidder en såkaldt variabel og en såkaldt konstant del. Dette kræver lidt
nærmere udredning. Den konstante del af f.eks. H kæden benævnes således,
fordi det har vist sig, at den indeholder det samme antal af de samme aminosyrer
i den samme rækkefølge, uanset hvilken specificitet det pågældende Ig besidder,
om det fungerer som antistof mod stivkrampegift eller kattehår. Det samme gæl
der for den konstante del af L kæden, mens L og H kædernes konstante dele er
indbyrdes meget forskellige.
Med de variable dele (beliggende i den N-terminale ende i venstre side af teg
ningen) forholder det sig ganske anderledes. Det er netop de indbyrdes forskelle i
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aminosyresekvens i denne del af molekylet, der betinger, at Ig fra forskellige klo
ners B celler og plasmaceller har forskellig specificitet over for det nærmest uen
delige spektrum af forskellige antigener. For at bruge en meget mekanistisk sam
menligning, så er det repertoire af forskellige Ig molekyler, som et enkelt individ
råder over, omtrent som et samlesæt af skruetrækkere, hvor man kan anvende
det samme håndtag, men udskifte den mere specifikke del af redskabet, som ger
ne skal passe til kærven i de forskellige typer af skruer. Immunglobulinerne ud
gør imidlertid et sjældent sofistikeret samlesæt, og jeg har naturligvis stærkt
forenklet fremstillingen. Skal vi blive i billedet, indeholder f.eks. menneskets
kendte bestand af immunglobuliner således ikke 1, men 10 forskellige håndtag,
der principielt alle kan kombineres med ethvert af de variable skafter, hvad der
altså øger antallet af forskellige molekyler med en faktor 10, men ikke dermed
antallet af forskellige specificiteter. Hvad skal vi så med forskellige håndtag?
Ikke overraskende viser de sig at betinge fysiologiske forskelle, såsom antistof
fernes evne til at passere fra moder til foster og til at passere andre fysiologiske
barriérer.
Vi kan herefter nærme os en smule til det fundamentale problem om, hvorle
des det går til, at et enkelt individ kan udvikle så mange forskellige kloner af Ig
producerende celler, at det tilsyneladende kan danne antistoffer mod et ubegræn
set antal af forskellige antigener og faktisk ofte kan erkende så små forskelle mel
lem forskellige makromolekyler, at ingen kemiske eller fysiske analysemetoder
kan konkurrere med antistofferne.
Lad os vende tilbage til førnævnte størrelsesorden 106 som et bud på antallet af
forskellige Ig-producerende kloner i et menneske (det virkelige tal er måske 10
gange større, men dette spiller ingen væsentlig rolle for argumentationen).
Blandt alle tænkelige genetiske muligheder er der 2 ekstremer, nemlig a) at genomet (summen af samtlige arveanlæg) indeholder 106 forskellige gener, der koder
for Ig, b) at der kun er et enkelt gen, der imidlertid undergår så mange ændringer
under differentieringen af B lymfocytternes udviklingslinie at det kort efter føds
len har resulteret i 106 forskellige gener i denne cellepopulation. Begge disse eks
tremer vides i dag at være forkerte.
Sandheden i denne sag kendes vel endnu ikke, mens dens konturer begynder at
tage form. Det essentielle synes at være, at det ikke er een sammenhængende
DNA streng, der koder for et Ig molekyle, men at der under differentieringen af
B lymfocytten foregår processer, hvorved forskellige DNA strenge splejses sam
men og transskriberes samlet til messenger RNA. Herved er vi i virkeligheden til
bage ved samlesæt-princippet. For både L og H kædens vedkommende findes i
hvert fald 2 DNA strenge, kaldet V og J, der splejses sammen under differentie
ringen. Pointen er nu, at genomet faktisk indeholder flere forskellige varianter af
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hver, lad os sige 200 for V og 5 for J (hvad der for øjeblikket synes at være rimeli
ge skøn). Dette giver altså 200x5 = 1.000 muligheder for forskellige VJsekvenser efter sammensplejsningen. Har vi på denne måde fået 1.000 forskellige
L kæder og 1.000 forskellige H kæder (som i øvrigt kodes fra forskellige kromo
somer, transskriberes til separate mRNA molekyler og først føjes sammen i den
fler-kædede struktur efter translationen) er der altså mulighed for l.OOOx 1.000
= 106 forskellige Ig molekyler. Dette anselige repertoire er altså opnået for en
„DNA-pris“ af sølle 410 gener, foruden de ca. 10 allerede nævnte, der kræves for
at forsyne Ig molekylerne med de konstante dele af L og H kæderne. Med en så
besnærende opfindsomhed er 106 forskellige antistoffer ikke noget at snakke om,
og det er fuldt ud muligt, at selv et så ydmygt dyr som haletudsen er i stand til at
producere dem. Er vort faktiske behov snarere 107, behøver det ikke at koste
meget mere DNA.
T lymfocytter og transplantation

Medens B lymfocytternes krav på berømmelse som beskrevet er knyttet til anti
stofdannelsen, er T lymfocytternes faktisk knyttet til deres evne til at gøre mere
eller mindre kort proces med transplanterede celler fra andre individer tilhørende
samme dyreart. Dette må lyde absurd, hvis man ikke kender nærmere til sagen,
men blot forsøger at ræsonnere fornuftigt. Hvad i alverden skal vi dog med lym
focytter (oven i købet ca. halvdelen af vor bestand), hvis de først og fremmest
kan bruges til afstødning af transplantater? Nyretransplantation m.m. er en ny
modens opfindelse, som ikke har spillet nogensomhelst rolle i arternes udvikling.
Den eneste naturlige transplantation, vi kan komme i tanke om, er graviditeten
hos pattedyr, som jo faktisk betyder, at der i et vist antal uger eller måneder, af
hængigt af dyrearten, befinder sig et delvist fremmed foster i moderen. Dette fo
ster vil nemlig uvægerlig være biologisk fremmed for moderen i kraft af, at det
fra faderen har arvet antigener, som moderen ikke selv besidder, og som hun der
for bør reagere imod som fremmede. Vi skal senere vende tilbage til graviditetens
mysterier, men på dette tidspunkt registrerer vi blot med undren, at naturen har
fundet for godt at udruste os med et apparat til bekæmpelse af transplantater,
når den ikke har givet os andre transplantater overhovedet end vore egne ufødte
børn.
Til naturens forsvar skal med det samme anføres, at T lymfocytter også kan
bruges til andre opgaver end afstødning af transplantater, og dernæst, at T lym
focytternes receptorer er således beskafne, at de kun kan erkende antigener i for
bindelse med et eller andet transplantationsantigen, det vil under normale for
hold sige i forbindelse med organismens egne. Jeg formoder, at dette må lyde
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forskruet, men da det synes at være sandt, kan vi lige så godt gå i gang med at di
skutere transplantationsantigener, thi uden disse lader immunologiens vigtigste
sammenhænge sig slet ikke forstå.

Transplantationsantigener
Siden transplantation er så kunstig en sag, er det faktisk også kunstigt, at så vigti
ge naturlige antigener skal have navn derefter. Forklaringen er den enkle, at in
gen havde anet disse antigeners eksistens, før de blev erkendt ved transplanta
tionsforsøg, og det er kun i ganske få år man har haft egentlig viden om deres bi
ologiske rolle. På engelsk tales om vævsforligelighedsantigener, histocompatibi
lity antigens, forkortet H antigener, og denne forkortelse kan vi godt adoptere,
sålænge vi husker, at den ikke henfører til de just beskrevne H kæder i antistof
molekylerne.
H antigenerne er ligesom receptormolekylerne indbygget i cellemembranen og
sidder altså eksponeret på cellens overflade. En lymfocyt vil altid have begge
slags molekyler, men vil normalt ikke gøre skade på sig selv eller på organismens
andre lymfocytter. Nogle H antigener findes begrænset til bestemte væv, f. eks.
hudvæv, andre er fælles for flere væv, atter andre findes udtrykt i næsten alle
slags celler i kroppen. I alle tilfælde drejer det sig om makromolekyler af en
slags, som stort set er artens fælles arvegods, men som i detailler alligevel kan va
riere lidt fra det ene individ til det andet. Det er disse detailler sagen drejer sig
om. Hvis et protein i cellemembranen bestående af f.eks. 200 aminosyrer har få
et blot een af disse erstattet med en anden som følge af en lille ændring i DNAkæden, vil dette synes at være en detaille, men dels kan ændringen somme tider
være afgørende for proteinets funktion, hvad denne end måtte være, og dels kan
den medføre en kvalitativ ændring i molekylets antigene egenskaber. Lymfocyt
terne vil eventuelt føle forskellen, og hvis de gør det, har vi faktisk et H antigen.
Den antigene ændring i dette konstruerede eksempel havde altså sin rod i genomet, i en DNA-ændring, som man sædvanligvis betegner en mutation. Dette er
helt generelt for H antigenerne. De er blandt de klareste eksempler man har på
absolut genetisk kontrol af en egenskab, der varierer individerne imellem. En
nærliggende og almindelig kendt parallel er blodtyperne, som faktisk også blot er
specielle eksempler indenfor den almindelige kategori af H antigener.
Det kan næppe overraske, at der er mange arveanlæg i genomet, der kan varie
re på en måde, der gør det muligt at erkende dem som H-antigener. Det bedst ud
forskede system til afsløring af dem (med den mulige undtagelse af blodtransfu
sion hos mennesket) er hudtransplantation mellem indavlede musestammer. Her
kendes allerede over 30 forskellige loci (dvs. positioner i genomet, hvor alterna
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tive gener kan udfylde pladsen), som hver for sig kan forårsage afstødning af et
transplanteret hudstykke, når donor og modtager (recipient) har forskellige ge
ner på eet af disse loci. Forskellige beregninger tyder på, at det fulde antal loci
for denne slags uforligelighed snarest skal tælles i hundreder. Dette skal vi gå let
henover. Hvad det først og fremmest drejer sig om at forstå er, at der blandt alle
disse loci er nogle enkelte, der indtager en særstilling af central betydning for
praktisk talt hele immunologien. Disse loci kendes under eet som MHC, hvad der
står for major histocompatibility complex.

MHC og transplantationsreaktioner

De såkaldte MHC gener sidder på samme kromosom og sidder tilmed så relativt
nær hinanden, at de som regel nedarves som en helhed. Et sådant forhold be
skrives i genetikken ved at sige, at de pågældende gener er koblede, og jo tættere
de sidder på den sammenhængende dobbeltstreng af DNA, der strækker sig gen
nem hele kromosomet, jo tættere kalder man koblingen. Selv meget tæt koblede
gener vil før eller senere kunne adskilles ved den proces, der kaldes overkryds
ning, som foregår under reduktionsdelingen, der obligatorisk forudgår dannel
sen af kønscellerne i både de hanlige og hunlige kønskirtler. Når en sådan over
krydsning foregår på et sted af DNA strengen, der ligger imellem 2 koblede ge
ner, vil de undtagelsesvis adskilles og vil altså indgå i 2 forskellige spermatozoer
eller i 2 forskellige ægceller. Hyppigheden af sådanne overkrydsninger er faktisk
netop det mål man sædvanligvis bruger for baglæns at slutte, hvor tæt generne
sidder hinanden: Jo sjældnere overkrydsning, jo tættere placering.
Præcist hvor mange gener der sidder koblede i de forskellige dyrearters MHCkromosomer ved vi ikke, men der er en umiskendelig tendens til, at der forekom
mer at være flere, jo bedre udforsket dyrearten er blevet i transplantationsfor
søg. Det vil jo atter sige, at den bedst udforskede art, musen, formentlig afgiver
det mest præcise skøn. Det er mindre sandsynlig, at de forskellige dyrearter (i
hvert fald blandt pattedyrenes klasse) reelt skulle afvige væsentlig i henseende til
disse geners antal. Hos musen kendes i MHC ca. 20 loci, der hver for sig kan be
sættes af alternative gener (alleiler). Hos mennesket kendes endnu ikke nær så
mange loci, men til gengæld kendes der nok flere allelier på de enkelte loci, hvad
der simpelt hen afspejler, at man har været mere motiveret for at type denne ver
dens mennesker end denne verdens vilde mus.
Vi skal nu betragte nogle af de udslag det kan give sig, når man ved transplan
tationsforsøg overskrider en MHC-barriere. Det er næsten indlysende på bag
grund af det allerede sagte, at MHC forskelle mellem donor og modtager (recipi
ent) vil føre til afstødning af hudtransplantatet. Dette gælder jo som sagt også
14

for mange H antigene forskelle uden for MHC, selv om det oftest går hurtigere
ved MHC forskelle.
Det mest markante udtryk for MHC uforlig ses under forhold, hvor recipien
ten af en eller anden årsag er inhabil i sin evne til at afstøde transplantatet, mens
sidstnævnte indeholder T lymfocytter, som er fuldt habile til at reagere mod reci
pientens fremmede MHC antigener. I sådanne situationer kan der fremkaldes
voldsomme, ofte dødelige reaktioner, der under eet betegnes GVH (graft versus
host) reaktioner, fordi de som det engelske udtryk siger udløses ved, at transplan
tatet vender sig mod værtsorganismen. Blandt forhold, der kan nedsætte værtens
reaktionsformåen således, at vejen banes for en alvorlig GVH reaktion, bør først
og fremmest nævnes fysiologisk umodenhed i tidlige stadier af individets udvik
ling: Fosterlivet og perioden kort efter fødslen. Hvis et så ungt individ, lad os si
ge en nyfødt mus, modtager et transplantat, der indeholder T lymfocytter (f.eks.
milt eller lymfeknude), vil disse vandre ad den allerede beskrevne lymfocytære re
cirkulations veje og vil rundt omkring i værtsdyret blive stimuleret af dettes
MHC antigener og undergå forandringer, der gør T-lymfocytterne til aggressive
celler, der kan beskadige værtens celler og eventuelt medføre dens død. Denne
proces forløber ikke til ende på hverken een eller to dage, men vil snarere strække
sig over nogle uger. Værtsdyret vil skrante i sammenligning med normale mu
seunger og vil sædvanligvis udvikle svær diarrhoe og exzemlignende forandringer
i huden, inden det dør. På billedet (fig. 4) ser man hvordan. Forandringer af
denne sværhedsgrad provokeres under disse betingelser kun af MHC antigener
og ikke af de mange „svagere“ H antigener.

Fig. 4. To musesøskende af
samme kuld. Den lille og
skrantende blev lige efter
fødslen sprøjtet med milt
celler fra en voksen mus af en
fremmed MHC type, mens
den større, normale mus fik
celler af sin egen MHC type.
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Hvad er nu egentlig holdepunktet for at GVH reaktionen er forårsaget af T
lymfocytternes reaktion? Både milt og lymfeknuder indeholder jo som tidligere
nævnt også B-lymfocytter. Der er faktisk flere afgørende holdepunkter for, at T
lymfocytterne er de skyldige. Et af de klareste argumenter er baseret på forsøg
med dyr, der selektivt mangler enten T eller B lymfocytter. Der er således et me
get anvendt forsøgsdyr, der populært kaldes den nøgne mus, og som har geneti
ske defekter, som ytrer sig ved, at den mangler både hår og thymus. Sidstnævnte
defekt medfører, som den jo teoretisk også burde, at T lymfocytternes forstadier
fra knoglemarven aldrig modnes. I praksis: Dyret mangler T lymfocytter. An
vendes sådanne dyr som donorer i en transplantation af lymfoide væv fremkal
des ingen GVH reaktion. Anvendes de som recipienter ved en hudtransplanta
tion, afstødes huden ikke. Selv hud fra fjerntstående dyrearter kan accepteres, og
man kan f. eks. få en nøgen mus med vækst af kyllingefjer. Omvendt har man i
den bursaløse kylling et forsøgsdyr, der mangler B-lymfocytter, men besidder Tlymfocytter. Sådanne dyr kan imidlertid udmærket afstøde hudtransplantater
fra andre kyllinger, ligesom deres lymfocytter kan fremkalde GVH reaktion ved
overførsel til MHC-fremmede kyllingefostre.

T lymfocytternes MHC restriktion

Det har betydet kolossalt meget for den cellulære immunologis udvikling, at man
efterhånden har lært at imitere T cellernes transplantationsreaktioner uden for
organismen, altså ved forsøg under celledyrkningsbetingelser. Den fjendtlighed,
de udviser overfor værtens MHC antigener i GVH reaktioner kan f. eks. efterlig
nes i den såkaldte MLR (mixed lymphocyte reaction). I en MLR sammenblandes
T lymfocytter (der ikke behøver at være oprensede, men godt kan være opblandede med andre celletyper) med lymfocytter fra en i genetisk henseende fremmed
donor. (Hvis intet andet anføres, forudsættes de 2 donorer i en MLR at tilhøre
samme art). Ved sammenblanding og påfølgende dyrkning af de 2 individers
lymfocytter kan 2 forskellige processer registreres i løbet af nogle få dage.

1) Der sker en omdannelse af visse stimulerede små T lymfocytter til en morfolo
gisk anderledes type af større celler med livlig syntese af både DNA, RNA og
protein. Denne proces registreres sædvanligvis ved hjælp af indbygning af ra
dioaktivt mærket thymidin i de reagerende cellers DNA. Thymidin-optagelsen
kan måles kvantitativt og anvendes under standardiserede betingelser som mål
for T cellereaktionens intensitet. MHC forskelle er sædvanligvis en forudsæt16

ning for denne reaktion, og de reagerende T lymfocytter kaldes med et ikke
helt træffende navn for T-hjælpeceller.
2) Der foregår en differentiering af visse andre T lymfocytter til en celletype, der
kaldes T-dræberceller, idet de faktisk formår at aflive celler fra det andet in
divid. Dette kan vises ved at tilsætte nye målceller fra det andet individ efter
mærkning af dem med radioaktivt kromklorid, der optages i den levende cel
les cytoplasma og atter frigøres til den omgivende vædske ved cellens beskadi
gelse og død. Sådanne T-dræberceller dannes også i det intakte dyr ved
transplantation af fremmede celler og kan dernæst påvises i blandingskultur
af mærkede målceller fra donor med celler høstede fra det transplanterede
dyrs lymfoide organer.

Det vides nu med sikkerhed, at de 2 beskrevne processer må tilskrives 2 forskelli
ge kategorier af T lymfocytter, der adskiller sig både ved egne membranmarkører
(såkaldte Ly-antigener hos musen) samt ved de MHC-antigener i den fremmede
celle, som de registrerer ved hjælp af deres receptorer. T-hjælpeceller og T-dræ
berceller opfører sig ved konfrontation med fremmede MHC-antigener som om
de simpelthen har forskelligt repertoire af muligheder for at føle de fremmede
antigener. Det vil føre for vidt at gå i detailler hermed, men stort set er der en klar
forskel på de MHC molekyler, der kan erkendes af T-hjælpeceller, og dem, der
erkendes af T-dræberceller. De respektive molekyler er glykoproteiner, som be
stemmes af 2 forskellige kategorier af gener indenfor MHC, hvad der er bevist
både ved genetisk overkrydsning og ved biokemisk analyse.
Til forklaring af det mindre indlysende navn T-hjælpecelle skal jeg anføre, at
celler af denne kategori har en afgørende rolle i samspillet mellem immunsyste
mets forskellige celleformer. De er f.eks. nødvendige for, at B cellerne kan sti
muleres til produktion af antistoffer mod de fleste antigener (ikke blot transplan
tationsantigener). Mekanismen kan ikke siges at være klarlagt, men på een eller
anden måde kræves til indledning af en normal antistofdannelse, at antigenet er
kendes ikke blot af en B lymfocyt, men tillige af en T-hjælpecelle. Hvad mere er,
denne kooperation mellem B og T lymfocytten synes i alt væsentlig at kræve, at
disse celler har nogle af MHC generne til fælles, nemlig den kategori, der i
transplantationsforsøg kan erkendes af netop T-hjælpeceller.
Alle mulige andre H gener kan derimod godt være forskellige. B og T lymfo
cytterne kan derfor godt kooperere under eksperimentelle forhold til trods for at
de er dannede i genetisk meget forskellige individer, blot individerne er ens med
hensyn til ganske få MHC gener. Dette fænomen kaldes MHC-restriktion. Un
der naturlige forhold eksisterer problemet ikke, idet T og B lymfocytterne da til
hører samme individ.
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En anden og ikke mindre spændende MHC-restriktion er påvist for T-dræbercellernes vedkommende.
Lad os f. eks. betragte den eksperimentelle situation, hvor en indavlet mus af
stamme A inficeres med virus af den slags, som hos mennesket fremkalder den
frygtede sygdom kopper, men som hos musen er ret så uskadelig. Musens im
munsystem vil naturligvis reagere, og blandt de fremkaldte ændringer, man kan
måle, er dannelsen af T-dræberceller, som har følgende interessante egenskaber.
De vil dræbe virusinficerede celler fra visse mus, men ikke fra andre mus, og for
skellen kan stedfæstes ganske præcis: Den sidder i MHC, vel at mærke i de MHC
molekyler, som i transplantationsforsøgene føles som fremmede af T-dræber
celler.
Hvordan kan dette nu vises? Lad os antage, at A og B angiver 2 indavlede mu
sestammer. Inden for hver stamme er musene genetisk identiske som følge af den
gentagne broder-søster avl, som ligger bag indavlen (dvs. at 2 tilfældige A mus,
ligesom 2 tilfældige B mus, er at ligne med et par een-æggede tvillinger). Lad os
endvidere antage, at hele forskellen mellem A og B ligger i MHC, hvor de 2 stam
mer har hver sin buket af koblede gener, mens resten af genomet (dvs. resten af
det MHC-bærende kromosompar, samt alle de andre kromosomer) er identiske.
Sådanne musestammer er fremavlede gennem flere årtiers tålmodigt arbejde, og
kaldes kongene stammer. I tilgift findes efterhånden adskillige MHC-rekombinanter mellem kongene stammer, hvad der tillader analyse af betydningen af de
enkelte gener eller områder inden for MHC. Takket være hele dette musegeneti
ske „skatkammer“ har det i princippet været relativt simpelt at dissekere MHC
restriktioner og stedfæste dem til bestemte gener.
Lad os nu antage, at vore A og B mus kun adskiller sig med hensyn til MHC
gener af den kategori, der i transplantationsforsøg kan opdages af T-dræbercel
ler. Vi vil da finde, at T lymfocytter fra en inficeret A mus i vævskultur kan dræ
be A celler inficerede med koppevirus, men ikke B celler inficerede på samme
måde. Ej heller vil T-lymfocytterne fra A musen dræbe inficerede celler af en 3.
stamme, C, med mindre C tilfældigvis har eet eller flere MHC gener af nævnte
kategori tilfælles med A. Uinficerede A, B eller C celler dræbes ikke, lige så lidt
som celler inficerede med et ubeslægtet virus. Tilsyneladende er der altså tale om,
at infektionen med dette bestemte virus har fremkaldt en form for cellebundet
specifik reaktionsevne (bundet til T-dræbercellerne), som ikke er rettet mod virus
alene, men snarere over for virus præsenteret på en særegen baggrund af MHC
molekyler.
Hvordan skal dette nu forstås? Kunne man ikke lige så godt beskrive de samme
kendsgerninger ved at sige, at T-dræberceller fra mus af stamme A har erhvervet
specifik immunitet mod koppevirus alene? Et resultat heraf i form af celledrab
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ses blot kun, hvis de immune A celler præsenteres for samme virus på en genetisk
identisk A celle af den simple grund, at de 2 celler jo må i intim kontakt, før no
gen reaktion kan udløses. Den intime kontakt kunne man så forestille sig beroede
på netop de MHC molekyler, hvis nærvær er så afgørende. Måske der blot er tale
om, at naturen faktisk har anvendt den dybe tallerkens princip fra fig. 1 og skabt
nogle molekyler, der formidler cellulær kontakt ved hjælp af identitet.
Denne forklaring er uholdbar, hvad der måske lettest ses ved betragtning af
forholdene ved infektion af en mus, som er både A og B. En sådan mus fås let,
hvis man allerede har de kønsmodne A og B dyr, for deres krydsede afkom vil da
alle være identiske indbyrdes og vil have arvet både eet MHC fra A og eet fra B.
Inficeres nu en sådan mus, A/B, med koppevirus, opstår der meget naturligt Tdræberceller, som kan ramme virus præsenteret på både A og B målceller. Tdræbercellen er jo nemlig nu lige så meget A som B. Imidlertid har det vist sig
med metoder, som det her vil føre for vidt at komme ind på, at det i virkelighe
den er 2 forskellige populationer af T-dræberceller fra A/B musen, som angriber
virus på A og B celler. Det er muligt at sætte den ene af disse populationer ud af
spillet uden at inaktivere den anden. Dette ville ikke være tænkeligt, hvis A/B
cellernes kontakt med A og B cellerne var formidlet via identitetsprincippet, for
alle A/B cellerne er og forbliver i lige grad A og B i henseende til fænotypen
(fremtoningspræget) af MHC molekyler. Det vil så atter sige, at vi må søge at
forstå kendsgerningerne som en proces, hvori både virusantigenet og MHC anti
genet erkendes via komplementære molekyler i lymfocytmembranen. Dette
problem kunne rent skematisk tænkes løst på 2 måder: 1) T-lymfocytten har 2
slags receptormolekyler, hvoraf den ene kan bruges til at føle det i genetisk for
stand egne MHC produkt, mens den anden slags føler virusantigenet. Denne hy
potese går i litteraturen under navnet „Dual receptor model“. 2) T-lymfocytter
har i lighed med B-lymfocytter en enkelt slags receptormolekyle per celle. Imid
lertid er repertoiret af mulige receptorer på T lymfocytterne i virkeligheden som
variationer over et enkelt tema, der består af genetisk eget MHC. Variationerne
leveres af, hvad der i øvrigt måtte være af fremmed materiale, altså f.eks. virus
antigen, i intim association med de MHC-kodede molekyler i membranen. Denne
hypotese kendes under navnet „Altered self model“.
I virkeligheden ser jeg ingen grund til at betragte de 2 modeller som uforene
lige. Også immunglobulinmolekylet består jo, som vi har set, af genprodukter fra
forskellige dele af genomet (H og L kæderne kodes ikke engang fra samme kro
mosom). Man kunne udmærket forestille sig en struktur for T-lymfocyttens re
ceptormolekyle, hvori en del af molekylet havde forkærlighed for eget MHC,
mens andre dele var ansvarlig for erkendelse af det fremmede. T lymfocytternes
receptormolekyler er endnu ikke biokemisk identificerede. Det er for tiden en
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meget udbredt opfattelse, at deres variable dele er bestemt af samme genpulje
som den, der bestemmer antistof H-kædernes variable dele, men bevis herfor fin
des ikke.

Om erhvervelse af selverkendelse
Det gælder altså for begge de 2 slags T lymfocytter, jeg har nævnt, at selverken
delse i betydningen erkendelse af egne MHC molekyler er essentiel for deres nor
male funktion. Det synes endvidere som om denne selverkendelse formidles af re
ceptorer, der er komplementære til visse antigene bestanddele i deres MHC mole
kyler i cellemembranen. Det er derimod langtfra indlysende, hvorledes det nor
malt kan mage sig således, at ethvert individ bliver udstyret med netop de recep
torer i T lymfocytterne, som det har brug for i sin selverkendelse. Der er i de sid
ste par år udført en del yderst interessante, men tillige ofte vanskelige forsøg,
som desværre ofte er modstridende, men som i hvert fald viser, at thymus spiller
en væsentlig rolle for erhvervelsen af denne cellulære selverkendelse. De før
nævnte „nøgne mus“ spiller en meget vigtig rolle i disse forsøg, idet disse mus jo
mangler thymus, men har normal produktion i knoglemarven af de umodne for
stadier til T-Iymfocytterne. Ved transplantation af thymus fra nyfødte normale
mus til nøgne mus er det muligt i vidt omfang at restituere disse, især fordi de nu
forsynes med væv af den beskaffenhed, som de umodne forstadier behøver for at
modnes til rigtige T lymfocytter. Det er vist i sådanne forsøg, at både T-hjælpecellen og T-dræbercellen kan modnes i den transplanterede thymus men deres er
hvervelse af selverkendelse er ikke uafhængig af thymustransplantatets eget
MHC. Det forekommer mig, at de for øjeblikket bedst dokumenterede forsøg si
ger, at der ikke under modningsprocessen kan erhverves selverkendelse for andre
MHC produkter end dem, T lymfocytterne selv besidder. Derimod kan det gene
tiske potentiel begrænses i thymus, hvad der er vist ved transplantation af thy
mus fra stamme A eller B til nøgne mus af genotypen A/B. Omend de modne T
lymfocytter selv er A/B, har de kun erhvervet selverkendelse for det ene sæt af
MHC molekyler, nemlig det sæt, der fandtes i thymus, altså enten A eller B.
Konklusionen synes at være, at det er utilstrækkeligt for en T lymfocyt at have de
rette gener, den skal tillige have dem konfirmeret i thymus, og helst af den rette
„præst“. Thymustransplantatet er nemlig bedst til at modne de T lymfocytter til
selverkendelse, som genetisk kunne have været dens egne. Den molekylære me
kanisme i denne modningsproces er ganske ukendt.
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Om erhvervelse af fremmedhad og tolerance

I T lymfocytternes verden er fremmedhadet (i immunologien også kaldet alloaggression) som tidligere nævnt medfødt og udstrakt til alle medlemmer af sam
me art, som i deres MHC huser andre gener end det betragtede individs. Dette
fremmedhad ligger således klart i generne, men ligesom for selverkendelsens ved
kommende er det underkastet muligheder for modifikation. Sådanne modifika
tioner kan gå i begge retninger. Hvis man som følge af tidligere påvirkning med
andre individers H antigener udviser øget reaktivitet imod dem, vil det blive be
tragtet som ret banalt og rubriceret som en eller anden form for immunisering.
Først for ca. 30 år siden gjorde man de første iagttagelser, der viste, at kontakt
med fremmede H antigener også under visse betingelser kunne afsvække eller op
hæve reaktiviteten ved fornyet udsættelse for samme antigener. Fænomener af
denne kategori er blevet analyseret fra mange synsvinkler og publiceret under
mange navne, hvoraf erhvervet immunologisk tolerance (P. B. Medawar) nok
har haft størst succes. Hvad der faktisk er beskrevet i den immunologiske littera
tur under dette navn er utvivlsomt flere forskellige fænomener, hvoraf intet end
nu er forstået i biokemiske termer. En omfattende gennemgang af dette emne vil
le sprænge rammerne for min fremstilling, men jeg vil gerne knytte an til de lige
omtalte forsøg med erhvervet selverkendelse og diskutere, hvad der sker, hvis
man vender forsøgsopstillingen på hovedet.
I stedet for at transplantere til en nøgen A/B mus, der modtager thymustransplantat fra en nyfødt A (eller B mus), vil vi nu transplantere fra nyfødt A/B
til nøgen A (eller B). De umodne T celler kommer altså nu fra A og skal konfir
meres af A/B thymus. Som allerede antydet erhverves der ikke herved selverken
delse af B. De umodne T-lymfocytter modnes kun til selverkendelse af de MHC
komponenter i thymus, som de selv besidder generne for. Alligevel sker der mær
kelige ting i relation til thymustransplantatets fremmede MHC komponenter: De
tolereres. Dette kan f. eks. vises ved hjælp af den tidligere omtalte MLR reak
tion, som vil være negativ med thymusdonorstammen, men positiv med andre
fremmede stammer. Det sidstnævnte forhold er naturligvis en afgørende kontrol,
der viser, at den nøgne mus generelt har fået restitueret reaktiviteten af sine T
lymfocytter, men overfor thymusdonors lymfocytter, med disses indhold af B
antigener, er de tolerante.
I T-lymfocytternes verden er der altså en påviselig forskel mellem selverkendel
se og tolerance, selvom begge egenskaber er tillærte inden for visse genetiske
rammer, og begge kan erhverves i thymus. Selvom man kan lære at tolerere frem
mede celler, betragter man dem ikke dermed som identiske med egne.
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Naturens eget transplantat
Om Vorherre havde rådspurgt en immunologisk ærkeengel før skabelsen af pat
tedyrene, var han sikkert standset op forinden.
Vore forgængere blandt hvirveldyrene: fisk, padder, krybdyr og fugle, har og
så både lymfocytter og antistoffer og har alle klaret formeringen ved æglægning
og har derved undgået den direkte intime kontakt mellem moder og foster. Hos
pattedyrene derimod er fostret et transplantat, hvis gener for halvdelens vedkom
mende stammer fra faderen, MHC generne inklusive. Ihvertfald nogle af trans
plantationsantigenerne er til stede fra fosteranlæggets tidligste stadier. Moderen
er under hele graviditeten fuldtud i stand til at reagere imod dem, hvad hun i en
vis udstrækning da også gør (rhesus-antistofferne er et velkendt eksempel herpå).
Moderen udvikler ikke immunologisk tolerance mod sit barn. Man har også un
dersøgt på dyr, om livmoderens indre på en eller anden måde skulle udgøre et
privilegeret sæde for transplantater. Dette er ikke tilfældet, kun fostret er privi
legeret. Hvorfor?
En fuldtud tilfredsstillende forklaring har man endnu ikke, men 2 vigtige for
hold kan anføres:

1) Først og fremmest har naturen jo viselig separeret moderens og fostrets blod
ved barrierer i moderkagen, som holder de 2 kredsløb adskilte. Ganske vist er
barriererne ikke helt tætte, idet der især slipper blodceller fra fostret over i
moderen, men stort set holdes moderens lymfocytter dog i hvert fald ude fra
fostret. Kunne de frit trænge ind, ville næppe nogen unge blive født på tværs
af MHC uforlig, og MHC uforlig er næsten altid fremherskende i naturen, så
vel som hos mennesker.
2) Eftersom de 2 kredsløb stort set er adskilte, udgøres den hovedsagelige kon
taktflade mellem moder og foster af et særegent cellelag i moderkagen, der
kaldes trofoblastlaget. Disse trofoblaster er i deres oprindelse del af fostret og
indeholder også fostrets transplantationsantigener. Alligevel er de ejendom
melige i immunologisk henseende ved både at være dårlige til at immunisere
og ved at være overordentlig modstandsdygtige over for en immunitet, der
eksperimentelt er fremkaldt ved at immunisere med andre celler, der indehol
der de samme transplantationsantigener (f.eks. faderens celler).

Alt i alt er graviditeten faktisk en balancegang på randen af immunologiske af
grunde, men naturen er fantastisk dygtig til at balancere.
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Lektiner
Jeg ønsker nu, omend meget kortfattet, at omtale en gruppe af proteiner (eller
glykoproteiner), der også synes at kunne optræde som receptormolekyler i celle
membranen. De er vidt forskellige fra immunglobuliner, og deres betydning ræk
ker langt ud over immunologien i snævrere forstand. Ordet lektin bruges faktisk
som fællesbetegnelse for ethvert protein i dyre- eller planteriget, der har evne til
at binde sig specifikt til en bestemt sukkerart. Sukkerforbindelser er overordent
lig hyppige også i dyriske cellemembraner, hvis proteiner og lipider (fedtstoffer)
ofte er forsynede med sidekæder bestående af sukker. Disse er opbyggede af så
kaldte monosakkarider, der ved kemiske bindinger er føjet sammen i ret korte
kæder af varierende længde, kaldet oligosakkarider. Der er kun 9 forskellige
monosakkarider at vælge imellem som byggesten, men disse kan i princippet
sammenføjes i en utrolig rigdom af forskelligt strukturerede oligosakkarider.
Faktisk er variationsmulighederne langt større end for proteinerne, der jo alle er
opbyggede af 20 forskellige aminosyrer som byggesten. Mens f.eks. 12 givne
aminosyrer sammenføjet i en given rækkefølge vil give et enkelt veldefineret mo
lekyle, vil 12 givne monosakkarider i given rækkefølge faktisk kunne sammen
føjes på flere millioner forskellige måder.
De klassiske lektiner er af planteoprindelse. De kan udvindes særlig let fra
bælgplanternes ærter, bønner eller linser. Man kan således let fra disse frø udvin
de stoffer, der kan sammenklumpe bl. a. menneskelige blodlegemer og derved får
en overfladisk lighed med blodtypeantistoffer. Visse lektiner kan også stimulere
T lymfocytter til celledeling i vævskultur, hvorved de får en overfladisk funktio
nel lighed med MHC antigener.
Et klassisk eksempel på et sådant lektin er Con A, der til dato er det eneste lek
tin, hvis biokemiske struktur er kendt ligeså nøje som immunglobulinernes. Det
udvindes fra Concanavalia ensiformis. Con A er et protein opbygget af 4 identi
ske kæder, der hver er sammensat af 237 aminosyrer, 1 calciumatom, og 1 man
ganatom. Hver af de 4 kæder har et bindingsområde, hvortil enkelte nært be
slægtede monosakkarider kan bindes, også når de findes indbyggede i oligosakkaridkæder i cellemembranen. En del andre lektiner fra ærteblomstfamilien,
især fra bælgplanterne, er delvist analyserede med hensyn til aminosyrefølgen og
udviser et vist slægtskab med Con A. Andre lektiner i plante- og dyreriget er
langt mindre kendt i deres opbygning.
Det er indlysende, at lektinernes betydning for bælgplanterne ikke kan have
noget at gøre med menneskelige blodlegemer. Bælgplanter er imidlertid blandt de
økologisk meget vigtige planter, der formår at assimilere luftens kvælstof og om
danne den til protein, hvorfor de jo også er så vigtige som proteinkilder. De
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kvælstofassimilerende planter mestrer imidlertid kun denne kunst i samliv, eller
symbiose, med bestemte bakterier, hvoraf en meget vigtig familie hedder Rhizo
bium. Faktisk har der udviklet sig en bemærkelsesværdig eksklusivitet, således at
en given art af plante lever sammen med en given art af bakterie.
Først for meget nylig har man fået solide holdepunkter for, at symbiosen mel
lem plante og bakterie formidles af plantens lektiner. Disse fungerer faktisk som
receptorer for bakterierne. For eksempel besidder hvidkløverplanten i sine fine
rodhår lektinet trifolein, der binder specifikt til monosakkaridet 2-deoxyglukose,
som findes på overfladen af den foretrukne bakterie. Bindingen af denne bakte
rie til rodhår kan hæmmes af frit 2-deoxyglukose, hvad der netop måtte forven
tes udfra hypotesen om en lektinbinding med specificitet for denne sukker.
Lektiner er som allerede antydet overordentlig udbredte og kan formodes at
indgå i mange vigtige biologiske processer. De findes i mange virus, f.eks. influ
enzavirus, hvor de utvivlsomt influerer bindingen til værtscellen. Der formodes
at indgå lektinbindinger i befrugtningsprocesserne hos både lavtstående og højt
stående planter.
Meget udbredt blandt mange familier af blomsterplanter er fænomenet selvste
rilitet, som styres genetisk af et enkelt locus, S, med mange allelle gener. For be
frugtning kræves her, at pollenkornet ved spiring på griflen kan danne et rør, der
baner sig vej ned til ægget, således at kønscellerne kan forenes. Dette lader sig
hos planter med selvsterilitet kun gøre, hvis pollen kommer fra en anden plante,
idet der paradoksalt nok kræves uforlig med hensyn til S generne for at pollenrø
ret kan vokse ud. De biokemiske mekanismer i dette fænomen er langtfra klar
lagte, men det er indlysende, at der må foreligge en meget specifik form for cellu
lær skelnen mellem egne og fremmede genprodukter af S genet. Lektinbindingen
er atter stærkt i søgelyset.
I dyreriget er lektiner fundet i alle de hvirvelløse dyrerækker, men tillige hos
hvirveldyrene. Både pattedyr og fugle har f.eks. sukkerbindende proteiner i le
vercellerne, som sætter disse i stand til at registrere ændringer i sammensætnin
gen af de førnævnte oligosakkarider, der sidder som sidekæder på mange protei
ner. Dette har meget mulig betydning i organismens normale regulation, hvortil
blandt andet hører at sørge for, at udtjente celler og cellebestanddele skaffes
bort.
Immunsystemets plads i arternes udvikling
I de foregående bemærkninger om lektiner har jeg med vilje vovet mig et godt
stykke ud over immunologien i vanlig betydning. Det er i mine øjne unødvendigt
begrænsende for udsynet, hvis immunologer kun med ulyst erkender, at der er
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andre former for cellulær diskrimination mellem eget og fremmed end dem, der
kan findes indenfor rammerne af immunglobulinernes og lymfocytreceptorernes
domæne. Ønsker man imidlertid at anvende netop disse skyklapper, mener jeg
det kan fastslås med ret betydelig sikkerhed, at immunsystemet kom ind i verden
sammen med de første hvirveldyr. Selv hos de mest primitive af nulevende fisk
som slimål og lampretter (rundmundene) kan der påvises antistofdannelse, mens
antistoffer aldrig er påvist hos medlemmerne af de hvirvelløses brogede skare.
Noget lignende gælder lymfocytterne og thymus, der først kan identificeres hos
rundmundene. Imidlertid er det jo klart, at de hvirvelløse dyr af i dag, såvel som
deres ofte forbløffende vellignende forfædre, som vi kender fra forsteninger
dannede for hundredmillioner af år siden, må have udviklet alternative veje til
bekæmpelse af mikrobielle infektioner. Det ved man da også, at de har, men det
er stort set forbløffende lidt, der i virkeligheden vides om disse systemers bioke
miske grundlag, og det samme kan vist siges om hele planteriget. En del af den
spredte viden, der foreligger, er i hvert fald forenelig med tanken om, at lektiner
kan være bærere af sådanne primitive afværgesystemer.
Lad os nu skubbe spørgsmålet om receptormolekylernes biokemi helt i bag
grunden og lad os stille i stedet det simple fænomenologiske spørgsmål: Hvornår
kom den cellulære aggressivitet ind i verden over for dem, der var beslægtede,
men dog anderledes (allo-aggression)?
Ja, nogen dato kan jo ikke opgives, men eet er sikkert: Allo-aggression er
langt, langt ældre end hvirveldyrene. Dette fænomen er kendt blandt repræsen
tanter for så at sige alle dyrerækker blandt de hvirvelløse (invertebraterne),
f. eks. hos regnorme, koraldyr, søstjerner, og mange flere. Af særlig interesse
finder jeg det at betragte forholdene hos de hvirvelløse dyr, som zoologerne anser
for at være vore nærmeste nulevende slægtninge blandt invertebraterne, nemlig
kolonidannende former af sækdyr (tunikater). Fra disse marine dyrs forfædre
opstod formentlig de første fisk for over 400 millioner år siden. Dermed havde
udviklingen taget nogle afgørende skridt, som førte videre til padder, krybdyr,
fugle og pattedyr.
Disse sækdyr har et fritsvømmende larvestadium (mindende lidt om en hale
tudse), mens det voksne dyr sidder fast på havbunden og faktisk danner et kol
lektiv af identiske individer, der er opstået ved ukønnet formering af et enkelt
dyr. Af 2 larver opstår altså egentlig ikke 2 voksne individer, men 2 voksne kolo
nier, og hvis larverne er genetisk forskellige, bliver kolonierne det også. En kolo
ni kan skæres igennem og de 2 halvdele anbringes side om side, og vil da vokse
sammen, som om intet var hændt. Sammensætter man derimod 2 halvdele fra
forskellige kolonier, kan det føre til en voldsom gensidig afstødning, men dette
sker ikke altid. To forskellige kolonier kan være forligelige eller uforligelige, dog
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som regel det sidste, især hvis de er taget fra forskellige lokaliteter. Om forlig el
ler uforlig eksisterer, afgøres tilsyneladende af et enkelt genetisk locus, eller mu
ligvis af flere tæt koblede gener, af et sækdyrenes „MHC“, hvori man hidtil kun
har erkendt et enkelt locus. Dette locus, som kaldes F locus, har mange alleiler.
Hvad skal disse gøre godt for? Hovedforklaringen skal formodentlig søges i
kønslivet, som synes at være dirigeret af samme gener efter følgende interessante
regler: Alle de voksne dyr er hermafroditer, der producerer både spermatozoer
og æg, men de kan ikke befrugte sig selv. Hvorfor ikke? Fordi befrugtningspro
cessen, der foregår inden i dyret, kræver uforlig med hensyn til F generne (for
melt ganske som hos de førnævnte blomsterplanter, eksempelvis frugttræerne,
der har selvsterilitetsgener). Kun spermatozoer, der har et andet F gen end de 2 F
gener, som den voksne koloni besidder, har mulighed for at trænge ind til ægget.
„Forligelige“ spermatozoer standses, før de når ægget, eller når det langsommere
end de „uforligelige“. Hvad den biokemiske mekanisme nu end måtte være, så
foreligger der åbenbart en genetisk styring, der favoriserer uforlig ved befrugt
ningen. Dette kan let tænkes at have været helt afgørende for udviklingen. Uden
favorisering af fremmede spermatozoer ville disse ikke have store chancer, da de
egne jo er nærmest, og befrugtning ved egne spermier begrænser i højeste grad
naturens muligheder for afprøvning af forskellige genetiske kombinationer. Vore
fjerne forfædre, sækdyrene, var måske aldrig kommet videre uden alloaggression.
Om naturens krigsliste, og menneskets

Det kan hænde, at denne verdens mægtige, når de finder det opportunt, lover
menneskene noget godt, og til dette repertoire hører penge til bekæmpelse af
kræften. Alle kræftsygdommene under eet er i dag ansvarlige for ca. 1/6 af samt
lige dødsfald i et så typisk industriland som USA. Dette betyder i absolutte tal
godt 300.000 årlig, hvor langt størsteparten rammer mennesker over 60 år. Hvis
vi regner med, at USA’s befolkning er ca. 1/5 af samtlige industrilandes (inkl.
USSR og Japan), kan vi formentlig ved at gange med 5 få et rimeligt skøn over
antallet af kræftdødsfald i den del af verden, hvor næsten hele den medicinske og
biologiske forskning foregår. For USA’s vedkommende har kræftforskeren
John Cairns beregnet, at total udryddelse af al kræft i et fremtidigt ligevægts
samfund, hvor der fødes og dør lige mange mennesker årligt, stort set vil påvirke
aldersfordelingen således, at de over 60-årige vil komme til at andrage 18% af
befolkningen mod 16%, hvis kræftdødeligheden forbliver uændret.
Tillader vi os nu det tankeeksperiment, at de biomedicinske forskningsressour
cer blev investeret i positiv sammenhæng med de globale sygdomsproblemer, vil
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le kræftforskningen naturligvis stadig være betydningsfuld, men den ville stilles
ganske i skyggen af forskning rettet mod andre problemer. De helt dominerende
problemer kan identificeres som underernæring og parasitære sygdomme. Jeg vil
til slut sige lidt om sidstnævnte sygdomsgruppe, mere eksotisk kaldet tropesyg
dommene (som dog også omfatter enkelte fremkaldt af virus og bakterier), idet
de i eminent grad frembyder uløste videnskabelige problemer omkring cellulær
erkendelse.
Tropesygdommenes meget store og brogede gruppe forårsages især af dyriske
parasitter, hvoraf en del er eencellede (protozoer) mens andre er flercellede, or
melignende dyr af forskellige invertebrate dyrerækker. Disse snyltere har alle en
kompliceret livscyklus, hvori mennesket altså er så uheldigt at indgå, men vi har
gerne en partner andetsteds i dyreriget. Insekterne, hvoriblandt visse myg, er vel
de almindeligste partnere (malaria, filariasis).
Jeg mener det gælder ret generelt, at der ligger 2 store videnskabelige udfor
dringer i enhver af disse sygdomme, nemlig 1) den biologiske natur af vært
parasit præferencen og 2) den immunologiske mekanisme i forsvaret, og mulig
hederne for at manipulere dette i vor favør, f.eks. ved en egnet form for vaccina
tion.
Hvad angår den præference visse parasitter har for bestemte konstellationer af
værter, forekommer den oftest ret bizar. Udtrykt mere beskedent: Vi har besvær
med at se pointen og forstå mekanismerne. For blot at tage et enkelt eksempel fra
sygdommen bilharziose: Hvorfor skal den fladorm, som forårsager denne syg
dom, nødvendigvis bruge bestemte slags vandsnegle til mellemværter, mens an
dre slags ikke duer? Eksemplet er nationalt set velvalgt, idet der netop på dette
område faktisk søges gjort en indsats i Danmark for at løse et problem, som for
uden at være interessant også er relevant for hundreder af millioner mennesker i
verden, som gennem deres arbejde i rismarkerne er udsat for smitte med denne
kroniske, invaliderende og ofte dødelige sygdom. Kunne man finde frem til sneg
levarianter, der kan udkonkurrere de sædvanligt forekommende uden at være
egnede som mellemværter, ville det formentlig være en strålende krigslist.
Samme fladorm, hvis fulde navn er Schistosoma mansoni, har også sine egne
krigsliste. En meget sårbar fase i dens livscyklus er det stadium, hvor den har for
ladt sneglen og lige har boret sig ind under huden af et menneske (eller andet for
den acceptabelt pattedyr). Efter alt hvad jeg har sagt om vort immunsystem,
skulle man da sandelig også forvente, at det måtte være farligt for fladorme at
komme netop derind. Tænk blot på alle antistofferne og på alle de T lymfocyt
ter, der er så raske til at afstøde et transplanteret hudstykke fra et andet menne
ske. Hvad så med transplanteret fladormehud? Ja, desværre går det altså ikke
helt som ventet, for så var der jo slet ingen sygdom. I praksis dør nok mange or-
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me i dette stadium, men de dør ikke alle, og overlever de blot i få dage, er de
vandret videre til lungerne og er nu undergået ejendommelige forandringer, der
gør dem næsten usårlige over for vort immunsystem. Det synes faktisk at være
således, at ormene har evne til at stjæle værtens antigener og indlemme dem i sin
egen „hud“. Hos mennesket kan den f.eks. stjæle glykolipider indeholdende de
kendte A og B blodtyper, mens den ikke stjæler Rhesus-typerne, der heller ikke
findes knyttet til glykolipider. Ved at indbygge de stjålne molekyler i sin egen
„hud“ er den tilsyneladende så godt maskeret, at den kan undgå eller dæmpe im
munsystemets angreb. (Man kunne mistænke tyveriet for at være udført ved
hjælp af lektiner, siden det tilsyneladende er de sukkerholdige blodtyper, der opsnappes, men denne mulighed skal ikke udgives for andet end mit eget gætteri).
Andre krigsliste er udviklet af andre parasitter. Eksempelvis kan det eencellede
dyr, Trypanosoma brucei, der forårsager den afrikanske sovesyge, undgå at buk
ke under for patientens immunsvar ved ustandselig at variere de molekyler, den
selv syntetiserer og indbygger i sin overfladebeklædning. Den har simpelthen et
stort antal (formentlig flere hundrede) gener at vælge imellem, som koder for
forskellige glykoproteiner, der alle kan anvendes og udskiftes, efterhånden som
et oparbejdet immunsvar gør det opportunt at „skifte frakke“. Noget lignende
gælder tilsyneladende for malariaparasitternes vedkommende.
Parasitternes krigsliste har hidtil været mere effektive end forskernes, men pa
rasitterne har måske også eksperimenteret i millioner af år for hvert år forskerne
har haft. Der er al god grund til at tro, at det ville være inden for forskningens
rækkevidde med allerede kendte forskningsmetoder af aflure parasitterne til
strækkelig mange af deres „fiduser“ til at muliggøre effektiv bekæmpelse.
Selvom der faktisk inden for det sidste tiår er gjort meget betydelige fremskridt
(især i England og USA) i udforskningen af visse tropesygdommes biologi, er der
slet ingen tvivl om, at dette område kan identificeres som forsømt. Det er for
sømt i en grad, der ville have været utænkelig, om de pågældende sygdomme var
„vore egne“ i den forstand, at de var hyppige i de lande, der betaler og præsterer
forskningen. Dette forhold har World Health Organization klart indset, men
WHO’s egne forskningsmidler er stærkt begrænsede. Med i hvert fald de første
500 millioner mennesker i U-landene lidende af malaria, bilharziose eller filariasis, for blot at nævne de 3 største sygdomsgrupper, er det skade, at denne verdens
mægtige aldrig tænker på tropesygdommene. Jeg forstår og billiger sarkasmen i
en nylig WHO-tryksag („Tropical Diseases“), der anslår den globale, årlige inve
stering i udforskningen af tropesygdommene til ca. 30 millioner $ og konstaterer,
at den kan omregnes til „a few miles of motorway“.
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DYRENE OG ÅRSTIDERNES VEKSLEN
Forplantningscykler og deres reguleringsmekanismer

Indledning
De fleste dyrearter lever i troperne, og de fleste større dyregrupper har deres op
rindelse dér, dvs. i omgivelser, der er mere eller mindre konstante året rundt,
uden vekslende årstider. Men dyrelivet har formået at udbrede sig over hele Jor
den og tilpasse sig de mest ekstreme omgivelser, som vi træffer dem i polarområ
dernes evige is, i ørkener, i dybhavet eller i bjerghøjderne.
Mellem disse yderpunkter befinder sig de såkaldte tempererede områder, der
udmærker sig ved deres skiftende årstider med astronomisk præcise svingninger i
dagenes længder og med knap så regelmæssige årlige svingninger i temperaturen.
Inden for de tempererede områder, hvor vi selv bor, udgør de årlige svingninger i
temperaturen den primære faktor i omverdenen som plante- og dyrelivet har
måttet tilpasse sig.
Dyrelivet afhænger i sidste ende af plantelivet. Det er planterne, der ved hjælp
af solenergien producerer organisk stof, dvs. mad, som kan udnyttes af de plan
teædende dyr. Planteæderne kan så i næste led tjene som føde for kødæderne. I
troperne kan planterne vokse året rundt, og dyrelivet har således en konstant fø
dekilde. Men bevæger vi os fra troperne mod nord eller syd bliver den årlige
vekslen i livsbetingelserne gradvis større, og der stilles større og større krav til
planternes og dyrenes tilpasning. Plantelivet tilpasser sig ved kun at vokse og de
ponere organisk stof i sommerhalvåret. Dyrelivet må således tilpasse sig både de
årlige svingninger i temperaturen og i produktionen af primærføden, planterne.
Dyrelivets tilpasning til årstidernes skiftende klima og ernæringsbetingelserne
er et så vældigt emne, at det kun vil være muligt at berøre nogle hovedtræk og
belyse dem ved eksempler.

Det menneskeskabte klima
Vi kunne begynde med at spørge om, hvorledes mennesket har tilpasset sig til at
leve i omgivelser med vekslende årstider. Ja, vi kender allerede svaret. Vi har
skabt vort eget lokale klima i form af boliger, hvor vi regulerer temperaturen, og
påklædning der beskytter os mod udendørsklimaets ekstreme svingninger. Sam
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tidig har vi gjort os uafhængige af de årlige svingninger i planteproduktionen ved
at opmagasinere sommerens produktion eller importere fra andre egne af Jor
den.
Vi har gjort vore husdyr uafhængige af årstidens vekslen på samme måde, ved
kunstigt at skabe et drivhusagtigt klima for dem.
Disse foranstaltninger, som først og fremmest tjener til at beskytte os selv og
vore husdyr mod vinterhalvårets barske livsbetingelser, har en lang række andre
dyr draget fordel af ved at tilpasse sig de kunstige miljøer i vore boliger, stalde,
drivhuse, kornsiloer og andre lagre, m.m. Dette dyreliv omfatter skadedyr, som
rotter og mus og en lang række insekter, der lever af vore forråd, men også en
række uskadelige eller endog nyttige dyr.
Det er et udbredt træk hos alle disse skabninger, mennesker som dyr, at de le
ver en tilværelse, der kun i ringe grad er påvirket af årstidernes vekslen. Man har
adgang til føde året rundt, og man vokser og forplanter sig stort set uafhængigt
af årstiderne, således som det er typisk for dyr, der lever i tropernes konstante
klima.

Livsmønstre hos dyrelivet i de tempererede egne

Anderledes med dyrelivet uden for den menneskeskabte drivhustilværelse. Det
udendørs, vilde dyreliv er udsat for de skiftende livsbetingelser, der følger med de
vekslende årstider, gunstige om sommeren og ugunstige om vinteren. Sommeren
er væksttiden, hvor dyrene finder føde, kan vokse og formere sig, og opbygge
energireserver, især i form af fedt. Om vinteren tæres der på reserverne.
Men inden for denne generelle ramme findes der mange forskellige tilpasnings
mønstre.
Mange pattedyr og fugle, der lever på vore breddegrader, fører en aktiv tilvæ
relse året rundt, baseret dels på, at de kan finde føde også om vinteren, dels på
næringsreserver i fedtdepoter som nedlægges i den gunstige årstid.
Andre af vore pattedyr og fugle opretholder livet om vinteren gennem særlige
forholdsregler. De fleste af vore fuglearter drager mod syd, til områder hvor na
turen er mere gæstfri og byder på mad og varme også om vinteren.
Denne mulighed har pattedyrene ikke. De må benytte andre løsninger til at kla
re sig gennem vinteren. Nogle lever af de frø og frugter der sidder tilbage på plan
ter, buske og træer om vinteren. Egern kan klare sig med disse ressourcer, ofte
suppleret med forråd som de selv samler sammen og gemmer. Også musearter
kan samle forråd, og så stort set opholde sig i gravede gange og rum under jor
den, i frostfri dybde.
Disse tilfælde er eksempler på, hvordan fugle og pattedyr har tilpasset sig vin
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teren ved hjælp af en særlig adfærd, fuglene ved at trække bort, flygte fra vinte
ren, pattedyrene ved at samle forråd og eventuelt unddrage sig den værste kulde
ved at leve underjordisk. Dyrene opretholder deres normale høje legemstempera
tur også om vinteren, og der sker ingen grundlæggende ændringer i deres legems
funktioner, dvs. deres fysiologi.
Andre pattedyr tilpasser sig vinterbetingelserne ved mere gennemgribende om
lægninger af de fysiologiske processer. De omstiller sig fra den høje sommerak
tivitet til en væsentligt reduceret aktivitet om vinteren ved at gå i vinterdvale. Ved
denne omstilling nedsættes legemstemperaturen fra den normale som vi kender
hos mennesker, dvs. omkring de 37°C (hos nogle dyr lidt højere, hos andre lidt
lavere), til temperaturer, der nærmer sig omgivelsernes. Denne store nedsættelse
af legemstemperaturen resulterer i et tilsvarende nedsat stofskifte, dvs. nedsat
forbrug af energi. Legemets fedtdepoter og andre energidepoter vil derfor række
længere.
Vinterdvalen kender vi fra pattedyr som pindsvinet, hasselmusen og birkemu
sen. Men vinterdvale er endnu mere udbredt hos de lavere grupper af hvirveldyre
ne, hos krybdyrene og padderne.
Krybdyrene og padderne kaldes tit koldblodede dyr. Vekselvarme er en bedre
betegnelse, fordi dyrenes temperatur følger, veksler, med omgivelsernes tempera
tur. Krybdyrs og padders legemstemperatur kan derfor være høj når omgivelser
nes temperatur er høj.
Især krybdyr, men også nogle padder, kan ligefrem regulere deres legemstem
peratur på værdier, der nærmer sig pattedyrenes og fuglenes, ved at benytte sig
af varmekilder i deres omgivelser, solens stråler eller varmen fra et solopvarmet
underlag, sten, sand eller jord. Når legemstemperaturen stiger over den ønskede
fjerner dyrene sig fra varmekilden og søger skygge, når temperaturen falder sø
ger de tilbage til solskinnet eller lægger sig til opvarmning på det hede underlag.
Om sommeren kan krybdyr og padder således opretholde en høj legemstempe
ratur, der er en forudsætning for deres aktive liv, inklusive vækst og oplagring af
næringsdepoter. Men når efteråret kommer og temperaturen falder nedsættes
også de vekselvarme dyrs aktivitet. Fødeindtagelsen ophører gradvis, væksten
standser, og stofskiftet falder. Dyrene opsøger beskyttede steder under jorden,
hvor de kan unddrage sig de mest ekstreme klimatiske betingelser som vinteren
måtte byde på. Mange padder graver sig ned i jorden og holder sig her i frostfri
dybde. Dvs. i en streng kuldeperiode, hvor frosten går dybere og dybere, vil pad
derne gradvis grave sig længere og længere ned. Dette forhold viser at vinterdva
len ikke er en fuldstændig passiv periode hvor dyrene går ind i en form for søvn
agtig tilstand som isolerer dem fra omverdenen. Vi må forestille os at dyrene også
i vinterdvalen er i kontakt med deres omverden og bl. a. registrerer temperaturen,
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så de kan tage forholdsregler derefter. Vinterdvalen må opfattes som en tilpas
ning i organismens adfærd og fysiologi til ændrede ydre kår om vinteren.
Vi har hidtil beskæftiget os med livsmønstre hos de højere dyr, de firbenede
hvirveldyr, som tilpasning til årstidernes vekslen. Disse såkaldt højerestående dyr
udmærker sig ved at være store og ved i reglen at leve flere til mange år.
De lavere, hvirvelløse dyr er overvejende små og har et kort liv. De fleste hvir
velløse dyr har tilpasset sig livet i de tempererede områder gennem énårige cykler,
som det ses typisk hos insekterne: Livet udfolder sig i sommerhalvåret, hvorefter
de fleste voksne dør.
Artens eksistens opretholdes på forskellig måde. Voksne individer kan overle
ve og starte nye generationer næste sæson, eller individer kan overleve i særlig
modstandsdygtige eller beskyttede puppestadier, eller æg kan overleve og klækkes til larver når klimaet igen bliver gunstigt.
Forplantningens tilpasning til årstidernes vekslen

Dyrenes tilpasning til at leve i omgivelser med skiftende årstider viser sig måske
mest slående i deres forplantning. Dyrenes forplantning er tilpasset således at af
kommet sættes i verden på den tid af året, der er mest gunstig for dets trivsel og
overlevelse. Selv dyr der er aktive året rundt, f. eks. vore hjorte, ræv, mår og vore
standfugle, har en sådan årstidsbestemt forplantning. Der må således være ud
viklet mekanismer, der sikrer denne nære korrelation mellem årstid og forplant
ning hos de forskellige dyrearter. Vi må endvidere antage at disse mekanismer
styres af omverdensfaktorer. Karakteren af mekanismerne og deres forhold til
faktorer i dyrenes omverden kan måske bedst belyses gennem nogle eksempler.
Vore hjorte føder deres kid om foråret eller tidligt på sommeren når vegetatio
nen er frisk og kraftig, dvs. ernæringsbetingelserne er gode for moderen og for
mælkeproduktionen. For kiddet betyder det at blive født om foråret derfor både
gode ernæringsbetingelser og et mildt klima. Det betyder også at kiddet kan nå at
vokse sig stort og modstandsdygtigt før vinteren kommer.
Hjortens nedkomst om foråret forberedes mange måneder i forvejen, svarende
til den lange drægtighedsperiode. Vi ser da også at hjortene kommer i brunst og
parrer sig om efteråret. Og efteråret er den eneste tid på året, hvor parring sker.
Hvis vi tænker i udviklingsmæssige baner må vi forestille os, at der under hjor
tens udvikling er blevet etableret mekanismer, der sikrer at hjortene kun starter
en forplantningsperiode om efteråret, eller når de ydre kår, omverdensfaktorer
ne, svarer til dem, der normalt hersker om efteråret. Mekanismen, der sikrer at
vore hjorte kun påbegynder deres forplantningscyklus under efterårsbetingelser,
er arveligt fastlagt og øjensynlig opstået gennem den naturlige udvælgelse. Vi
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kan let forestille os, at hjorte som måtte komme i brunst på andre tidspunkter af
året, f. eks. om foråret, og således ville føde deres unger ved vintertid, ville være
udsat for særlig stor dødelighed blandt ungerne. Denne overdødelighed ville re
sultere i at arveanlæg, der disponerer for brunst uden for efteråret, ville forsvin
de fra bestanden af hjorte.
Vi kan således sige, at den omverdensfaktor, der har resulteret i hjortens gene
tisk fastlagte forplantningsmønster er de gunstige ernæringsmæssige betingelser,
der normalt råder når kiddene fødes. Men det er ikke denne omverdensfaktor,
der direkte er ansvarlig for brunstens indtræden om efteråret. Her viser der sig en
anden type mekanisme, der tilpasser den årlige forplantningscyklus til de veks
lende årstider. Denne mekanisme er karakteriseret ved, at visse omverdensfakto
rer virker som stimuli for igangsættelse af den række processer, der ender med at
kønskirtlerne producerer modne æg og sæd og at brunsten og parringen indtræ
der. Det er i reglen denne mere fysiologiske mekanisme man har i tankerne, når
man taler om de reguleringsmekanismer, der tilpasser forplantningscyklus til
dyrenes omverden.
Det biologiske ur
De største fremskridt i udforskningen af de fysiologiske mekanismer, der regule
rer de årlige forplantningscykler hos dyr fra Jordens tempererede egne, er gjort
hos arter hvis forplantningsrytme hovedsagelig er bestemt af omgivelsernes veks
lende daglængde.
Daglængdens betydning som regulerende faktor for forplantningsrytmen og
andre årstidsbestemte aktiviteter har særlig været studeret hos fugle. Dette hæn
ger sammen med, dels at daglængden let lader sig manipulere med i form af kun
stig belysning, der kan give dag- og natlængder efter ønske, dels at fugle udgør
et velegnet forsøgsmateriale.
Det har længe været kendt, at kønskirtlerne hos fugle fra de tempererede om
råder begynder at vokse og udvikle sig når dagene længes. Forsøg viste at denne
vækst udeblev hvis fuglene blev holdt ved en kunstig kort dag, f.eks. ved at kun
stigt lys i 8 timer regelmæssigt fulgtes af mørke i 16 timer. Man fandt også, at
hvis fugle om efteråret blev udsat for et belysningsmønster svarende til lange da
ge ville deres æggestokke og testikler begynde at vokse og udvikle sig før den nor
male tid. Fuglenes kønsmodning og forplantning var således ikke primært knyt
tet til en bestemt årstid, men til et belysningsmønster, der var karakteristisk for
en bestemt årstid.
Lignende erfaringer har man gjort blandt pattedyr. Hos hjorte og får f.eks. er
det de korte dage om efteråret, der udløser kønskirtlernes funktion og fører til
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brunstperiode. Får, der transporteres fra den nordlige til den sydlige del af jord
kloden, eller omvendt, vil i løbet af kort tid lægge deres forplantningstid om med
et halvt år, svarende til årstidsskiftet når man passerer ækvator.
Til at begynde med antog man, at det var de lange eller korte dage, der virkede
som omverdensstimuli og satte kønsmodningen i gang eller hæmmede den. Men
yderligere forsøg viste at kønsmodningen, f.eks. testikeludvikling hos fugle,
kunne fremkaldes af helt andre belysningsmønstre. Hvis man således lod en be
lysningsperiode svarende til en kort dag, f.eks. 6 timer, supplere med en kortva
rig belysningsperiode, f.eks. på 15 min., givet til forskellig tid under de efterføl
gende 18 timers mørke, så fandt man testisvækst hos fugle, der havde fået denne
kortvarige belysning på en bestemt tid af natten. Med andre ord: fuglene udviste
en følsomhed for lys som var begrænset til et bestemt tidsrum inden for det kun
stige belysningsdøgn.
Iagttagelser af denne art førte problemet om dyrenes årlige forplantningscyk
lus og dens reguleringsmekanisme ind i en større sammenhæng, der omhandler
biologiske rytmer. Rytmisk aktivitet er overmåde udbredt blandt de levende or
ganismer fra de laveststående til de højeststående. De mest påfaldende og bedst
studerede rytmer er knyttet til døgnrytmen, som er den vigtigste rytmiske omver
densfaktor. Rytmerne kan f.eks. være døgnsvingninger i legemstemperaturen, i
motorisk aktivitet, i søvn- og vågentilstand, i ædeaktivitet, m.m. Sådanne døgn
rytmer fortsætter i reglen, i hvert fald et stykke tid, efter at organismen unddrages den dagligt svingende lyspåvirkning ved at blive holdt i konstant lys eller mør
ke.
Rytmerne er altså blevet „indbygget“ i organismen, og man taler om det biolo
giske ur.
Men den nærmere analyse viste at døgnrytmerne ikke længere var nøjagtigt 24
timers rytmer når organismen blev holdt ved konstant lys eller mørke. Svingnin
gerne kunne være lidt kortere eller lidt længere end døgnrytmen, og man indførte
begrebet circadiane rytmer (circa = omtrent, og dies = dag). Man siger at den
indbyggede rytme, det biologiske ur, „løber frit“ når organismen ikke er udsat
for lysets døgnsvingninger, og at disse døgnsvingninger „stiller“ det biologiske
ur.
De circadiane rytmer har spillet en dominerende rolle i de senere års forskning
over de mekanismer, der regulerer den årlige forplantningscyklus og andre års
rytmer hos fugle fra de tempererede egne. De andre årsrytmer omfatter rytmer i
ernæringstilstanden, der ytrer sig i ophobning af fedt, især hos trækfugle forud
for trækket, der også er en årsrytme, samt årlige fjerskifter.
Foruden det circadiane biologiske ur synes også et biologisk ur med en rytme
på et år at indgå i de mekanismer, der tilpasser dyrene til at leve i omgivelser med
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FYSIOLOGISKE MEKANISMER VED TILPASNING AF
FORPLANTNING TIL ÅRSTIDERNES VEKSLEN
Omverdensfaktorer

Organismen

Daglaengde

lys /mørke

Temperatur

Føde

Fig. 1. Se teksten for
videre forklaring til
diagrammet.

kønskarakterer

vekslende årstider. Men ifølge sagens natur er betydningen af sådanne „indbyg
gede“ årsrytmer langt vanskeligere at udrede end circadiane rytmer.
Omverdensfaktorer i reguleringen af årlige forplantningscykler
Det er forståeligt at daglængden er blevet den vigtigste omverdensfaktor i regule
ringen af den årlige forplantningscyklus hos mange pattedyr og fugle på vore
breddegrader (fig. 1). Daglængdens egen årscyklus er som nævnt den mest præci
se af alle omverdensfaktorer, bestemt som den er af Jordens rotation og dens ba
ne omkring Solen. Også hos koldblodede dyr, f. eks. hos mange fisk, har det vist
sig at det er daglængden, der virker som omverdensstimulus ved igangsættelse af
forplantningsprocesserne. Men også andre faktorer er blevet inddraget i regule
ringen af forplantningen. Hos de vekselvarme dyr er det især de årlige tempera
tursvingninger, der primært benyttes til at synkronisere forplantningsrytmen, så
vel som de andre livsrytmer, med årstidernes klimatiske rytmer. Temperaturens
afgørende betydning for reguleringen af forplantningscyklus er blevet påvist bå
de hos krybdyr, padder og fisk, såvel som hos mange hvirvelløse dyr.
Men også andre omverdensfaktorer kan udnyttes som ydre stimulus til at star
te forplantningsprocesserne, f.eks. mængden og kvaliteten af føde. Vi har om
talt at dyrenes forplantningscyklus arvemæssigt var tilpasset føden som omver
densfaktor gennem den naturlige udvælgelse. Men føden kan også optræde som
den direkte fysiologiske stimulus, der sætter forplantningsprocesserne igang.
Korsnæb er et interessant eksempel. Disse fugle lever i nåleskovsområder i det
nordlige Europa og Nordamerika. De er ernæringsspecialister, der lever af gran9

og fyrrekoglernes frø, når disse modner. Endvidere kan de yngle til alle tider af
året, dvs. hverken daglængde eller temperatur bestemmer, hvornår korsnæb for
planter sig, men derimod mængden af føde. Frømodningen sker til forskellig tid
hos de forskellige nåletræer, men mest i vinterhalvåret. Tilsvarende varierer for
plantningstiden hos korsnæb afhængig af sammensætningen af nåletræer i sko
ven de lever i. Korsnæb kan træffes rugende midt i den hårdeste vinter højt mod
nord, bestemt af fødens tilstedeværelse.

Forplantningens reguleringsmekanismer

Dyr hvis forplantningscyklus reguleres af faktorer i deres omverden må være ud
rustet med sanseorganer, der kan registrere disse faktorer (fig. 1). Det daglige be
lysningsmønster kan således opfattes gennem øjet, men det har vist sig at også
blindede fugle, f.eks. ænder og spurvefugle kan have normal forplantningscyk
lus under normale belysningsforhold. Nærmere undersøgelse viste, at der i selve
hjernen hos disse fugle findes lysfølsomme strukturer, der kan reagere på de små
lysmængder, som trænger gennem issens fjerlag og gennem kraniet.
Temperaturen kan registreres gennem særlige sanseorganer i huden, men tem
peraturen kan også have mere almene virkninger i organismen, særlig hos de vek
selvarme dyr.
Påvirkningerne fra omgivelserne ledes til hjernen (fig. 1). I hjernen findes sær
lige strukturer, der kontrollerer afgivelsen af overordnet kønshormon fra hypo-

Fig. 2. Midtersnit
gennem hjernen af
menneske der viser
beliggenheden af hy
pothalamus og hypo
fyse. Hjernens pande
del vender mod højre
i billedet.
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Fig. 3. Tredimensio
nalt diagram af hypo
thalamus og hypofyse
hos kat, der viser
nogle vigtige nerve
forbindelser mellem
hypothalamus ’ for
skellige dele og fra
hypothalamus til hypofysebaglappen (a)
og hypofyseforlappen
(b). På billedet er an
tydet, hvordan ner
verne til hypofysefor
lappen ender på hår
kar på overgangen
mellem hypothalamus
og hypofyse, hvor de
afgiver neurohormoner, der kontrollerer
hypofyseforlappens
funktioner, bl.a. afgivelsen af gonadotropin (se videre i teksten). LA HY, hypofyseforlappen;
LP HY, hypofysebaglappen; TR O, synsnervernes indtræden i hjernen. De øvrige forkortelser henty
der til forskellige nervebaner og nervecentre i hypothalamus.

fysen. Disse strukturer ligger i den såkaldte hypothalamus, dvs. den del af hjer
nen, der ligger under thalamus, som betyder „kammer“. Figur 2 viser beliggenhe
den af hypothalamus og hypofyse hos mennesket. Men de anatomiske forhold er
principielt ens hos alle hvirveldyr, i hvert fald hos de firbenede, dvs. fra padder
til pattedyr. Hypofyse betyder „undervækst“, dvs. udvækst fra hjernens under
side.
Hypofysen danner ikke alene overordnede kønshormoner men en række andre
hormoner. Afgivelsen af disse hormoner styres i alle tilfælde af strukturer, eller
nervecentre, i hypothalamus. Fra centrene går nervebaner til foden af hypofyse
forlappen, hvor nervetrådene ender i kontakt med et specielt, tæt blodkarnet,
som antydet på diagrammet i fig. 3. Blandt disse nervetråde findes også dem der
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regulerer hypofysens afgivelse af overordnet kønshormon, eller gonadotropt
hormon eller gonadotropin, som er nødvendig for at æggestokke og testikler kan
fungere normalt. Ordet „gonadotrop“ betyder at hormonet nærer eller stimule
rer gonaderne, dvs. æggestokke og testikler.
Selve den måde nervecentrene i hypothalamus kontrollerer hypofyseforlappens hormonafgivelse på er meget ejendommelig. Det har vist sig, at de nerver
der ender på blodkarrene ved foden af hypofysen ikke alene fungerer som nerve
tråde der leder nerveimpulser. De opfører sig også som hormonkirtler der afgiver
deres hormoner til blodet i de fine blodkar, hårkar, som nerverne kommer i kon
takt med. Nervøse impulser i nerverne medfører afgivelse af hormoner, der så fø
res videre med blodet til hypofysen og her påvirker afgivelsen af hypofysens hor
moner, inklusive gonadotropinerne.
Vi kender kun nogle af de nervehormoner, der regulerer hypofysens hormon
afgivelse, deriblandt det der regulerer afgivelsen af gonadotropin, det gonadotropin-stimulerende hormon. Isoleringen af disse neurohormoner, der er tilstede
i meget små mængder, og klarlæggelsen af deres kemiske sammensætning beløn
nedes med to Nobelpriser i 1977.
Det særlige blodkredsløb som formidler hypothalamus’ kontrol af hypofysens
funktioner er vist på figur 4. Billedet viser hjernen af en skrubtudse set fra under
siden. Blodkarrene er injiceret med tusch og træder derfor tydeligt frem. Øverst i
billedet ses synsnervernes overkrydsning på hjernens underside. Bagved synsner
verne ligger hypothalamus og hypofysen. Mellem hypothalamus og hypofyse ses
det tætte net af hårkar, hvorpå nerverne fra hypothalamus ender. Disse fine kar
samler sig til blodårer der leder blodet med dets neurohormoner til hypofysen,
hvor blodårerne igen forgrener sig til fine hårkar, så blodet kommer i kontakt
med forlappens forskellige celler, deriblandt dem der danner gonadotropiner.
Ved hjælp af dette specielle kredsløb sikres således at de små hormonmængder
føres frem til deres virkested uden først at blive opblandet i hele kroppens blod
mængde, som hormoner normalt gør.
Når det gonadotropin-stimulerende hormon når frem til de gonadotrope celler
i hypofysen stimuleres disse celler til at afgive og nydanne gonadotropin. Gonadotropinet afgives til blodet og føres som andre hormoner rundt i hele kroppen
med blodet. Når blodet passerer æggestokke eller testikler vil gonadotropin blive
holdt tilbage i disse organer, bundet til bestemte store molekyler på cellernes
overflade, de såkaldte receptorer, og gennem komplicerede kemiske processer
sættes dannelsen af æg eller sæd igang. Samtidig stimuleres dannelsen af køns
hormoner, der dels fører til udvikling af sekundære kønskarakterer, dels virker
på de centre i hjernen som er ansvarlige for sexualadfærden og dermed for for
plantningen.

12

Storhjerne

Fig. 4. Hjerne af en
skrubtudse, set fra
undersiden. Blodkar
rene er indsprøjtet
med tusch så de
fremtræder sort.
Opad i billedet er
fremad i dyret.

Diagrammet på fig. 1 er fremstillet så det antyder hovedtræk i de fysiologiske
mekanismer ved forplantningens tilpasning til årstidernes vekslen hos de firbenede dyr, dvs. padder, krybdyr, fugle og pattedyr. Med ubetydelige ændringer kun
ne diagrammet illustrere forholdene hos en række andre grupper, også hvirvellø
se som f. eks. insekterne.
På diagrammet er anført „indre rytmer“ i den kasse, der repræsenterer hjer
nen. Dette hentyder til, at de gonadotrope strukturer i hypothalamus ikke ude
lukkende styres ved hjælp af omverdensfaktorer, men at de gonadotrope hjerne
centre ved hjælp af det allerede omtalte biologiske ur kan fungere rytmisk, mere
eller mindre uafhængigt af omverdensfaktorerne.
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Vi ved således ret god besked med de første og de senere led i den kæde af pro
cesser, der begynder med stimulering gennem omverdensfaktorer og ender med
dannelse af modne æg og sæd og forplantning. Men vi ved meget lidt om, hvor
dan sanseindtrykkene fra omverdenen omsættes i hjernen og påvirker de gona
dotrope strukturer i hypothalamus. Vi ved ikke engang præcist, hvilke nerveele
menter i hypothalamus der udgør disse strukturer. Det er dog karakteristisk at
strukturerne synes at kunne befinde sig i to hovedtilstande, der kan betegnes som
aktive eller inaktive. Kun i den aktive tilstand vil de gonadotrope strukturer sti
mulere hypofysen til afgivelse af gonadotropin så kønskirtlerne kan producere
kønsceller og kønshormoner, og så forplantningen kan foregå.
Det er endvidere karakteristisk, at de omverdensfaktorer, der regulerer den
årlige forplantningscyklus, hovedsagelig virker som igangsættere eller afbrydere
af processer, hvis forløb iøvrigt er uafhængigt af omverdensfaktorerne. Når
først de gonadotrope strukturer er blevet aktiveret af et givet sæt af omverdens
faktorer udspilles forplantningsprocessernes øvrige led efter arvemæssigt fastlag
te mønstre, som omgivelserne normalt er uden indflydelse på.
Skrubtudsens forplantningscyklus

Samspillet mellem dyrenes forplantningsrytmer og de vekslende årstider skal tilsidst søges belyst lidt mere detaljeret med æggestokcyklus hos skrubtudsen som
eksempel. Dette valg kan begrundes med at skrubtudsen, og andre padder, re
præsenterer et meget udbredt forplantningsmønster i de tempererede egnes dyre
liv.
SKRUBTUDSENS ÆGGESTOKCYKLUS OG DENS
REGULERINGSMEKANISMER
Gonadotrope strukturer i hjernen:
aktive inaktive

aktive

------- W-----------------------------------------------------------------------

Gonadotropin i blodet:

højt

lavt

højt

->◄------ M-------------------------------------- 1---------------------------------

Fig. 5. Se teksten for
videre forklaring af
diagrammet.
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Fig. 6. Fotografier af
fikserede æggestokke
fra skrubtudser med
opvækstæg. Ægge
stokkene er sækfor
mede organer. På
øverste billede ses en
æggestok fra ydersi
den. På det nederste
billede er sækken
lukket op, så man ser
indersiden. De talrige
små, ufarvede æg af
forskellig størrelse ses
tydeligt fra ydersiden
gennem den tynde
hinde der omgiver
æggestokken. De sto
re, farvede æg buler
ud i æggestoksæk
kens indre, som det
ses på nederste halv
del af figuren. Det
ses også at opvækst
æggene er af omtrent samme størrelse, dvs. vokser lige hurtigt gennem aflejring af blommemateriale.
Æggene er omgivet af et tæt net af hårkar (de lyse linier) der sikrer en rigelig blodforsyning til de hurtigtvoksende æg. Baggrundsfirkanterne er 1 mm.

Den årlige æggestokcyklus og dens reguleringsmekanismer er fremstillet i et
diagram på fig. 5. Begivenhedsforløbet som det udspiller sig i tiden kan aflæses
fra venstre til højre i diagrammet. Processerne som de udspiller sig på forskellige
planer fra skrubtudsens årstidsbestemte adfærd, over æggestokcyklus til de hor
monale og nervøse reguleringsmekanismer aflæses nedefra og opad.
Diagrammet er udfærdiget for tudser, der lever i Danmark, men det gælder
principielt også for tudser, der lever længere mod nord eller længere mod syd,
blot vil tidsrummene for de forskellige aktiviteter forrykkes: Sommeraktivitets
perioden bliver længere mod syd og kortere mod nord. Diagrammet gælder også
for andre padder, igen efter passende justeringer.
Diagrammet begynder med tudsernes fremkomst fra vinterdvalen. Denne fin
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der sted omkring 1. april, lidt tidligere i milde og fugtige vintre og forår, lidt sene
re i strenge eller tørre vintre og forår.
Kort efter fremkomsten begynder tudserne deres vandring mod ynglepladserne
i damme og søer, hannerne nogle dage før hunnerne. Ved æglægningen afgives
alle de store æg fra æggestokkene (fig. 6). Hos en middelstor hun på 70 g falder
æggestokkenes vægt herved fra omkring 10 g, dvs. 14-15 % af legemsvægten, til
1-2 g. Der lægges omkring 4000 æg.
Efter æglægningen indeholder æggestokkene kun små æg af størrelser fra un
der 0,1 til 0,8 mm (fig. 6), men i stort antal, normalt omkring 30-40.000, dvs. ca.
10 gange så mange, som der lægges i en ynglesæson.
Efter nogen tids forløb, omkring 1 måned eller mere, begynder nogle af de små
æg at vokse. Rekrutteringen af små æg til opvækst strækker sig over nogle uger
indtil det rigtige antal er indtrådt i opvækstfasen. Så stopper yderligere tilgang,
og de rekrutterede æg vokser med omtrent samme hastighed indtil de når fuld
størrelse, omkring 1,6 mm i diameter, efter nogle måneders forløb, i reglen en
gang i september måned. Under væksten ændrer æggene farve fra mælkehvide til
sorte. Ægvæksten skyldes optagelse af blommemateriale, der er af ganske samme
art som vi kender fra hønseæggets blomme. Blommematerialet dannes i leveren
og afgives til blodet, fra hvilket det optages af æggene.
Hvordan sikrer organismen nu at kun det rigtige antal æg kommer til opvækst
og bliver til færdige æg, der skal lægges næste gydesæson?
Ja, det antal æg der bringes til opvækst og gydning hos tudsen, som hos andre
dyr og mennesker, er dels arveligt bestemt, dels afhængigt af ydre og indre fakto
rer. Arveanlæggene bestemmer det omtrentlige antal æg, der udvikles. Dette an
tal varierer fra ét ad gangen, f.eks. hos mennesket og mange andre store patte
dyr, til nogle tusinder, som hos skrubtudsen og mange andre padder, til hundre
der af tusinder eller millioner, f.eks. hos mange fisk.
Men indenfor de arveligt givne rammer er der i reglen plads for en betydelig va
riation i antallet af æg. Variationen er styret af fysiologiske mekanismer. Disse
reguleringsmekanismer er endnu kun delvis kendt, og kun hos et fåtal af dyr,
men det synes at reguleringsmekanismerne ligger både i hjerne og hypofyse og i
æggestokkene selv.
Hvis man fjerner den ene æggestok fra en huntudse, eller et andet hvirveldyr,
der skulle til at påbegynde en ny æggestokcyklus, finder man, at det normale an
tal æg kommer til opvækst. Men nu stammer alle æggene fra kun én æggestok,
som således kan levere det dobbelte antal æg til opvækst end normalt. Selv fjer
nelse af skrubtudsens ene æggestok og 2/3 af den anden tillod den resterende trediedel af en æggestok at levere det normale antal æg til opvækst. Dvs. at ægge
stokkenes lagre af små æg er i stand til at levere 6 gange så mange æg til opvækst
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og modning, som de normalt gør når begge æggestokke er uskadt tilstede. Det er
altså ikke antallet af små æg, der begrænser antallet af æg, der kommer til op
vækst under en æggestokcyklus.
Antallet af æg, der kommer til opvækst, afgøres øjensynlig af et samspil mel
lem æggestokke og hypothalamus-hypofyse komplekset. Dette samspil er anty
det på diagrammet i fig. 1 ved hjælp af pilene fra „Kønshormoner“, der peger
mod „Gonadotrope strukturer“ og „Hypofyse“. Kønshormoner fra kønskirtler
ne føres med blodet til hjernen og virker her bremsende på gonadotropinsekretionen, enten ved at virke på de gonadotrope centre i hypothalamus eller direkte på
de gonadotrope celler i hypofysen, eller begge steder. Når dele af kønskirtlerne
fjernes, som hos skrubtudsehunnen i vort eksempel, vil det umiddelbare resultat
være en nedsættelse i afgivelsen af kønshormon til blodet. Herved bliver bremsevirkningen på gonadotropinafgivelsen mindre, og følgelig stiger gonadotropinafgivelsen. Den øgede gonadotropinafgift betyder på sin side højere gonodatropinindhold i blodet og deraf følgende stærkere stimulering af æggestokkens små æg
til opvækst. Men det er de voksende æg der danner kønshormon, så stigningen i
gonadotropinafgivelse medfører også stigning i afgivelse af kønshormon, indtil
en ligevægt indstiller sig når det normale antal æg er bragt til opvækst. Vi har alt
så at gøre med et samspil mellem æggestok og hypothalamus-hypofyse af den ty
pe, der betegnes som regulering ved negativ feedback.
Andre forsøg har vist at hvis opvækstæggene fjernes, vil nye vokse op i deres
sted. Men så længe opvækstæggene er der, vil de små æg forblive i beredskabet.
De store ægs tilstedeværelse hæmmer de små æg i at påbegynde opvæksten. Dvs.
at også fysiologiske mekanismer inden for selve æggestokkene er vigtige for regu
leringen af tilgangen af æg til opvækst og modning. Det er denne hæmmende,
regulerende mekanisme, der er antydet i diagrammet på fig. 5 med pilen, der pe
ger fra opvækstæg af alle størrelser mod de små æg.
Ægvæksten er afsluttet før skrubtudsen går i dvale om efteråret som antydet
på diagrammet i fig. 5. Der sker ingen stigning i æggestokvægt efter september,
dvs. der aflejres ikke mere blommemateriale i æggene. Men æggene er endnu ik
ke rede til at blive lagt. Dertil kræves en modning, hvis natur vi ikke ved meget
om. Modningsprocessen fremmes af de lave vintertemperaturer, medens æggene
går til grunde efter nogle måneders forløb, hvis skrubtudsehunnen fortsat holdes
ved høje temperaturer, som f.eks. stuetemperatur i laboratoriet.
De lave vintertemperaturer får således en vigtig funktion i æggestokkenes nor
male årscyklus. Temperaturen virker øjensynlig direkte på æggestokkene.
Ægløsning og æglægning om foråret forudsætter antagelig en kortvarig øget
aktivitet af de gonadotrope strukturer i hjernen, og dermed kortvarigt forøget
sekretion af gonadotropin.
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Efter at huntudserne har lagt æg og igen er gået på land, så følger øjensynlig en
periode, hvor hjernens gonadotrope strukturer er inaktive og gonadotropinniveauet i blodet bliver så lavt, at der ikke kan rekrutteres små æg til opvækst.
Efter kortere eller længere tids forløb bliver de gonadotrope strukturer nor
malt aktive igen, gonadotropinsekretionen stiger og æggestokkene begynder
deres næste cyklus med at et antal små æg går ind i den hormonafhængige op
vækstfase.
Denne reaktivering af de gonadotrope centre er afhængig af flere faktorer.
Som nævnt spiller temperaturen en rolle. Men dyrenes ernæringstilstand er af af
gørende betydning.
Når tudserne kommer fra yngledammene omkring 1. maj har de ikke fået føde
siden før vinterdvalen. De har i mellemtiden tæret på deres næringsreserver der
er mere eller mindre opbrugt. Det er derfor forståeligt, at huntudsen ikke umid
delbart begynder dannelsen af næste sæsons ægproduktion, som jo i høj grad
har karakter af deponering af næringsmateriale, blomme. Huntudsen skal først
restituere sig ved at tage føde til sig.
Betydningen af denne restitution kan man vise ved at behandle huntudser med
gonadotropin om foråret. Selv hos sultende dyr kunne indsprøjtninger med go
nadotropin stimulere vækst af æg i æggestokkene, som er normalt følsomme
overfor det overordnede kønshormon. Men behandlingen fremskynder stærkt
kroppens afmagring og tudsens almindelige svækkelse.
I reglen har huntudsen genvundet sit huld en månedstid efter æglægningen. De
gonadotrope strukturer i hypothalamus bliver aktive igen og den øgede
gonadotropin-sekretion sætter en ny ovariecyklus i gang. Undertiden udebliver
aktiveringen af de gonadotrope strukturer med det resultat, at en sæson springes
over, dvs. der ikke udvikles æg som gydes det følgende forår. De tudser, der såle
des springer en ovariecyklus over synes at være individer, der ikke i tide nåede
den ernæringsmæssige balance. Det har nemlig vist sig at aktivering af de inaktive
gonadotrope strukturer normalt ikke finder sted senere end omkring 1. august,
selv under gunstige ydre omstændigheder med passende høje temperaturer og ri
gelig føde.
Det synes således at huntudsen har udviklet mekanismer, der normalt begræn
ser reaktivering af de gonadotrope strukturer i hjernen til en periode fra sent på
foråret til tidligt på sommeren. Man kan spekulere over betydningen af mekanis
men, der sikrer mod aktivering sent i den aktive sommerperiode. Den hindrer i
hvert fald huntudsen i at begynde en produktion af æg, der ikke kan nå at vokse
færdigt før vinterdvalen indtræder og standser ægvæksten.
Huntudser, der ikke udvikler store æg vil til gengæld ofte nedlægge ekstraordi
nært store næringsdepoter i deres fedtvæv og lever. Det synes således at ægge18

stokkene og kroppens øvrige organer konkurrerer om den energi, der indtages
med føden. Når kroppens depoter er lave efter vinterdvale og æglægning har
kroppen første prioritet. Der kræves et vist energioverskud før de mekanismer
mobiliseres, der fører til rekruttering og vækst af blommerige æg, dvs. energide
ponering der ikke primært tjener organismen selv, men tjener næste generation,
hvor blommen er næring for larven indtil denne selv kan tage føde til sig.
Det er dog værd at nævne, at de blommerige æg i nødsfald kan tjene som ener
gidepot også for organismen selv. Det sker i naturen at kønsmodne huntudser
med store æg i æggestokkene kommer ud for fødemangel. De sultende dyr vil
først tære på de normale depoter, særlig fedtvæv og lever. Men hvis sulten fort
sættes kan den dårlige ernæringstilstand resultere i degeneration af de blomme
rige æg, som derpå kan tjene som næringsdepot for den sultende organisme.
Sandsynligvis degenererer æggene på grund af gonadotropinmangel som følge af
inaktivering af de gonadotrope strukturer.

Konklusion

Jeg skal til sidst forsøge kort at karakterisere skrubtudsens ovariecyklus i en lidt
videre økologisk-fysiologisk sammenhæng.
Hos skrubtudsen, og sandsynligvis hos de fleste andre hvirveldyr, der har til
passet sig en tilværelse under vekslende årstider, er den årlige ovariecyklus styret
af omverdensfaktorer gennem aktivering og inaktivering af gonadotrope struktu
rer i hjernen, særlig i dens hypothalamusdel.
Hos skrubtudsen er den vigtigste omverdensfaktor temperaturen, men dyrenes
ernæringstilstand er af afgørende betydning - og egentlig ikke så overraskende.
Hos de fleste dyr repræsenterer hunnens forplantning en betydelig investering
af energi. Hos skrubtudsen udgør den færdige ægmasse som nævnt omkring
15% af legemsvægten, men den kan være højere hos andre dyr.
Det er derfor rimeligt at betragte ovariecyklus udfra synspunktet, hvorledes
organismen prioriterer fordelingen af den optagne fødeenergi: Til stofskifte,
vækst og energideponering, eller til formering (f.eks. dannelse af æg).
Denne prioritering varierer øjensynlig med årstiden. Efter forplantning om
foråret er energireserverne lave eller udtømte. Genopbygning af kroppen priori
teres over ny opvækst af æg, dvs. over reaktivering af de gonadotrope strukturer
i hjernen.
Efter aktivering af de gonadotrope strukturer prioriteres blommeaflejring i de
voksende æg over opbygning af energireserver.
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Sent i sommersæsonen skifter prioriteringen. Mulighederne for aktivering af
inaktive gonadotrope strukturer bortfalder, og energi i føden der ikke går til
dækning af stofskiftet kan kun bruges til vækst eller deponering af energireser
ver.
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SOSIALANTROPOLOGIEN SOM
GRUNNVITENSKAP
Sosialantropologi er det sammenlignende studium av menneskelige samfunn og kulturer.
Dets studieobjekt byr fremdeles, i vår samtid idag, på en svimlende empirisk variasjon
mellom alle de forskjellige livsformene som praktiseres av mennesker - en variasjon som er
helt enestående innenfor én biologisk art. Hvorledes fungerer disse samfunn og kulturer,
hvorledes lever mennesker i dem, eller i kraft av dem? Hvilke fellestrekk gjelder for deres
oppbygning, og hvilke grenser for deres variasjon? Hva er kreftene, faktorene, som for
mer og begrenser menneskeliv?
Disse vil trolig alltid være de store spørsmål eller tema som opptar sosialantropologen;
og for å studere slike tema drar han ut i marken, liksom de tidlige naturhistorikerne, for å
„se og undres“, men han arbeider også ved skrivebordet og i biblioteket for å analysere og
generalisere. A forme sosialantropologien som vitenskap biir en dobbelt kamp, for i vok
sende grad å lære å observere systematisk og resonnere analytisk om disse ofte alt for
nære, alt for menneskelige fenomen.
For å forteile om „sosialantropologien som grunnvitenskap“ må jeg derfor male på et
stort lerret, og med bred pensel. Jeg håper å kunne gi et inntrykk av mange ting: av de
fenomenene vi studerer, av hvorledes det er å studere dem, av metodiske og teoretiske
posisjoner som preger faget, av innsikter som studiet gir. For å hjelpe meg i dette skal jeg
knytte min fremstilling til eksempler fra to av mine egne feltstudier: Baktamanene, en liten
urskogsbefolkning i indre Ny Guinea, og handelsbyen Sohar i Oman i det sydøstlige
Arabia.
Baktamanene er 183 mennesker som lever i en nesten helt isolert verden, med begrenset
handel med sine nærmeste naboer og første kontakt med den ytre verden tre år før jeg kom
til dem i 1968. De er omgitt av fientlige stammer som stort sett ligner dem selv, så de kjenner intet menneskeliv som er forskjellig fra sitt eget, og har intet å sammenligne seg med.
De ernærer seg ved skiftende hakkejordbruk, jakt og sanking, holder noen svin og hunder
som tamdyr, og er i alt vesentlig avhengig av en „stenalders“ teknologi skjønt de fleste
menn nå har lyktes i å bytte til seg øksehoder av stål gjennom indirekte handel. Mennene
lever i kollektive mannshus mens kvinner og barn bor i separate småhytter. Befolkningens
viktigste fellesanliggende er en mysteriekultus av fruktbarhet, henvendt til forfedrene.
Sohar, på den annen side, er et bysamfunn på ca. 15 000 innbyggere, som lever av han
del, dyrker dadler ved kunstig vanning, fisker, og arbeidsvandrer. Befolkningen består av
kjortelkledde menn, og kvinner med slør og ansiktsmasker. De bekjenner seg til verdens
religionen Islam, ser sin kultur som det ypperste historien har frembragt og sin by som en
del av all sivilisasjons vugge. For fire tusen år siden handlet de i kobber med Mesopotamia
og India, siden ble byen et sentrum for omlastning av røkelse, elfenben, krydder, og slaver.
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En tradisjon sier at Sinbad Sjøfareren var født i Sohar. På markedet møtes arabere, per
sere, balucher, indere og andre folkeslag; ulike trossamfunn lever side om side; kongeslekt, frimenn og slaver som ble gitt frihet for bare 20 år siden er sammen virksomme i en
kompleks arbeidsdeling som styres av penger og markedsprosesser.
Disse to, så forskjellige, samfunn kan tjene for å gi oss materiale og spørsmålsstillinger i
den efterfølgende fremstilling. Derved håper jeg at leseren også kan bygge opp to konkrete
billeder av to fremmede livsformer, samtidig som vi i hovedsaken henvender oss til de mer
generelle metodiske og teoretiske problemstillinger.
Sosialantropologen oppsøker slike studieobjekter, og konfronterer dem som tilfeller av
komplekst, levende liv. Det er ikke offentlig statistikk, andres beretninger, eller svarene på
et spørreskjema som er hans rå-data: han prøver å plassere seg slik at han selv kan obser
vere disse menneskene, deres interrelasjon og samtaler og hele liv. Det er ikke hva som er
hendt før med dem, deres historie, som skal rekonstrueres, men hva de er nå som skal be
skrives og forstås. Det er ikke deres kulturs produkter - Baktamanske myter eller hustyper,
Sohariers broderte kvinneklær eller religiøse tekster -, som skal ordnes og studeres, men
selve den aktivitet som en befolkning utøver, og de forståelser, meninger, konvensjoner og
verdier som kommer til uttrykk gjennom slik aktivitet. - Jeg markerer her et personlig
standpunkt, som jeg tror best bevarer kjernen i den sosialantropologiske disiplin. Mange
av mine kolleger legger større vekt på historiske problemstillinger, og mange arbeider med
sterk konsentrasjon om strukturalistiske analyser av myter, symbolsystemer, eller andre
kulturprodukter. Men få vil benekte den sentrale plass som det synkrone studium av frem
mede samfunn i funksjon har i vårt fag.

Deltagende observasjon

Med en slik målsetning må antropologen som sin første oppgave skaffe seg data så han kan
gi en beskrivelse av andre menneskers liv: deres situasjon, deres egen forståelse av sin
situasjon, deres samfunn, alle deres virksomheter. Han står altså overfor en sann Niagara
av potensielle data når han konfronterer selv det minste samfunn, og må finne måter å
oppdage og systematisere store mengder informasjon. Denne skaffer han seg hovedsaklig
ved den menneskelig krevende metode som kalles „deltagende observasjon“: han lærer om
det daglige livet på et fremmed sted, d.v.s. grunnleggende sider ved samfunn og kultur,
ved å ta del i det livet. Hvorledes skulle han ellers få en forståelse av hva dette livet er, og
hvordan det arter seg? Hvis han klarer å bli deltager, betyr det at livet går sin gang omkring
ham stort sett som om han ikke var tilstede - ethvert annet utspill fra ham innebærer at
nettopp det livet han vil se, forandrer seg eller stopper opp. Mennesker handler ikke spon
tant og naturlig foran en passiv observatør, slik de gjør foran et medmenneske; og å spørre
folk om deres liv er et dårlig surrogat for å se det, for deres fremstilling av det er på syste
matiske og vesentlige måter forskjellig fra deres praksis av det. Ved å bli deltager kan også
antropologen lære direkte, ved egen opplevelse, mange sider av det han vil forstå. Den som
aldri har arbeidet dag etter dag på markene kan vanskelig forstå hva det vil si å livnære seg
som bonde, den som ikke selv har levd i nomadetalt og vandret med dem vet ikke hva han
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skal spørre om for å lære det som er essensielt i deres liv. Men aller viktigst: det er bare ved
at du prøver à bli deltager at mennesker begynner å behandle deg som et egentlig medmen
neske, at de får tillit til deg og åpner seg for deg, og aller viktigst at de begynner å lære deg
opp i deres egne begreper, kategorier og forestillinger. For det er først som deltager at du
trenger å forstå verden på deres måte - slik at du kan delta uten å ødelegge for de andre
deltagerne, slik at du kan være nyttig ut fra de hensikter og oppgaver som folkene selv
sikter mot. Og dermed tar de hånd om deg og lærer deg opp ved å gi deg nettopp den informasjonen som de selv sitter inne med, som er deres kultur og som de legger til grunn for
sin aktivitet og interaksjon. Og de begreper, kategorier og forestillinger du derved lærer ja de er altså nettopp hva du trenger for å oppdage og systematisere all informasjonen du
søker og får om nettopp denne livsformen. Din egen kulturs kategorier vil aldri kunne
passe for en slik oppgave, like lite som ditt eget språks grammatikk passer for et fremmed
språk.
Det er ikke enkelt å legge forholdene til rette for slik deltagende observasjon. Da jeg dro
inn til Baktamanene på Ny Guinea visste jeg at hver eneste ting jeg tok med meg ville være
fremmed for dem, og skape en ytterligere forskjell, og derfor barriere, mellom dem og
meg. Jeg tok ikke med meg proviant - den som ikke kan spise vår mat, sammen med oss,
biir aldri oppfattet som deltager. Men hva slags, og hvor lite, mat ville jeg få og kunne jeg
klare meg med? Seg imellom handler stammene med salt, som de har stor hunger etter. Så
bragte jeg inn en 30 kg sekk med salt, som jeg brukte for å bytte til meg rotfrukten taro,
deres daglige brød. Og lysten på kjøtt og annen variasjon i dietten drev meg ut med pil og
bue som deltager i deres jakt - og så lærte jeg dyrene i skogen, og Baktamanenes klassifikasjon av dem og forhold til dem, og tabuene og preferansene, samtidig med at mitt vennskap med jaktkameratene utviklet seg. Hadde jeg tatt med telt og feltseng, ville disse stått
som stadige monumenter over hvor helt forskjellig jeg var fra alle kjente former av Homo
sapiens som Baktamanene visste om. Så bygget jeg heller, med deres hjelp, en hytte slik
som de mener at en mann kan bo i, og sov på barkmatten på gulvet. Jeg trenet opp føttene
mine til jeg kunne gå barbent inn til dem, og derved slapp jeg å komme iført noe så selsomt
som støvler. Men jeg kunne jo aldri få til å se helt ut som dem, og da bevilget jeg meg like
gjerne å beholde mine shorts, selv om jeg kastet skjorten. Ingen kan „bli en innfødt“, og
illusjoner i så henseende gjør deg latterlig heller enn medmenneskelig i deres øyne. Men det
er godt å unngå alt som er merkelig, eller unødvendig og fremmedgjørende i den lokale be
folknings øyne - i den grad du da selv faktisk kan klare deg uten - hvis du vil være delta
gende observatør.
I Sohar var situasjonen en helt annen. Mennene der har reist over halve verden, og vet at
jeg kunne være menneske selv om jeg ikke kledde meg i kjortel som dem. Men de var på
vakt mot klesdrakt og atferd som de kjente som upassende, og selvsagt på vakt mot den
demonstrasjon som ligger i å ikke spise deres mat eller finne det bra nok å leve som dem.
Min kone, som på forhånd behersket arabisk flytende, fikk umiddelbart kontakt med
kvinner; og det var aldri noen oppfatning om at hun burde iføre seg ansiktsmaske som
dem (unntagen for å se vakrere ut!) Men hun måtte innpasse seg i deres samfunn og til
passe seg deres konvensjoner, i store trekk: overholde kjønns-segregasjonen som er en så
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sterkt styrende del av kvinnens liv, bli del av deres venninnesirkler og oppholde seg med
dem, hele dagen og uke etter uke som de selv gjorde, inntil hun langsomt kom på bølgelengde med dem og begyndte å forstå hvorledes de forholdt seg til hverandre og seg selv,
hva det var som hendte mellom dem i deres høflige, lavmelte samværsform, og hva slags
menneskeliv som ble formet av et slikt miljø. Generelt gjelder det i et sosialantropologisk
feltarbeid hva helt ekstremt gjaldt i en slik feltsituasjon, at intime relasjoner med ferre per
soner er mer verdifulle enn overfladiske relasjoner med mange. Det er den kvalitative
dybde, ikke de store tails statistikk, som formidler den antropologiske forskers overskri
delse av sin egen kulturs kategorier og oppdagelsen av deres.
Det var først etter 1945 at en generasjon av trenete antropologer var beredt til å gå ut på
denne måten og gjøre feltarbeid. Teknikken var blitt utviklet 30 år før av Malinowski (kfr.
Malinowski 1922), og en håndfull av hans studenter hadde vist dens produktivitet. I Nor
den arbeidet etnografene enda på en langt mindre intensiv måte, og fortsatt idag er den
sosialantropologiske forskningstradisjon bare delvis adoptert. Men i den engelsk-språklige
verden hvor den særlig ble praktisert, førte den til en stor primærlitteratur av monografier
om ulike gruppers liv og kultur, og til viktige teoretiske nyvinninger i vår almene forståelse
av kultur og samfunn. Det ble utviklet et begrepsapparat for å beskrive og sammenligne
sosiale organisasjoner, bygget over rettshistorikeren Henry J. S. Maines begrep „korporert
gruppe“ (Maine 1861): sosiale grupper som opptrer som rettslige „personer“, eier rettigheter i fellesskap, og består uforandret selv om medlemsskapet skifter. Alle menneskelige
samfunn synes å være konstituert over en kjerne av slike grupper, men med høyst ulike
komposisjoner og forhold til hverandre. Antropologene søkte å identifisere de forskjellige
rekrutteringsprinsippene som gjaldt for slike grupper, og i hvert enkelt tilfelle å spesifisere
deres „estate“ - de feiles rettigheter som lå til grunn for medlemmenes felles-interesser.
Slik ble de i stand til å analysere strukturen i de mest ulike samfunn, og foreta systematiske
sammenligninger av dem.
Et annet vesentlig perspektiv-skift hadde å gjøre med begrepet „skikk“, som hadde vært
grunnleggende for beskrivelsen av fremmede kulturer, slik det også oftest er for menne
skers ikke-vitenskapelige konseptualisering av fremmede livsformer. Det er slående at
mennesker synes for den utenforstående mer bundet av sine skikker, mer slave av sin kul
turs merkelige og arbitrære påbud, jo fjernere deres kultur er fra ens egen. Den sentrale
plass som et slikt begrep hadde i den tidligere etnografi illustreres kanskje best av tittelen i
festskriftet til den meget innflytelsesrike R. R. Marett: „Custom is King“ (Buxton 1936).
Med voksende kjennskap til hvorledes den enkeltes liv formes i fremmede samfunn ble det
mer og mer klart at mennesker i alle samfunn utøver vurderinger, forholder seg personlig
til dagliglivets problemer og løsninger, og søker å innrette seg rasjonelt; men at enhver
rasjonalitet, også vår egen, finner sted innenfor et sett av oftest uformulerte kulturelle
aksiomer som for den enkelte virker selv-innlysende. Det som utenfra ser ut som „skikker“
spenner derfor over en uensartet masse fra praktiske løsninger til kulturelle aksiom, som
virker mer dominerende og arbitrære jo mer ukjent er livssituasjonen og jo fjernere er kul
turen fra ens egen. Bare ved å konstruere en modeli av aksiomene, premissene og verdiene i
en kultur kan antropologen identifisere den „rasjonalitet“ som de enkelte individer og

6

grupper forfølger, og de krefter som skaper en grad av statistisk regelmessighet i individe
nes atferd.
Fra denne innsikt har det så vokst frem en antropologisk „kulturvitenskap“ som søker å
avdekke strukturene i folks kultur: deres klassifikasjoner og kategorier, premissene som
ordner folks forståelse av verden omkring dem, deres regler for kommunikasjon som gir
nøkkel til mening i deres meddelelser (kfr. for eks. Mary Douglas 1975, Claude LéviStrauss 1964). I en grunnleggende forstand kan man si at menneskene selv skaper sin egen
virkelighet ut fra den kulturen de har. Ikke så å forstå at ytre fenomener får de egenskaper
som mennesker tilskriver dem; men mennesker reagerer og innretter seg på det de fornem
mer og forstår, og det er en tolkning av virkeligheten ut fra de forutsetningene som menne
sket besitter, i alt vesentlig i kraft av sin kultur, i form av symboler, begreper, og „kunnskap“. For å illustrere én av komponentene i hva man bringer til tokningen av virkelighe
ten, la meg be dere om å tenke dere en skiløper, en geolog, og en maler som ser utover et
landskap. Hvor forskjellige virkeligheter er det ikke de betrakter? Og enda taler de samme
språk, har samme almene kultur, og er bare forskjellige i en begrenset spesialinteresse eller
kunnskap. Tenk dere da at de hadde vokst opp på forskjellig måte, i forskjellig samfunn,
talte ulike språk og berhersket ulik kunnskap og begreper - er det ikke et rimeligere utgangspunkt å si at deres virkeligheter er ulike konstituert, enn å tenke seg at de egentlig
forholder seg likt til den samme, objektive virkelighet? Videre skal vi huske på at menne
sker lever i sine små, atskilte kulturfellesskap, hvor de som deler de samme aksiomer og
premisser bekrefter deres gyldighet og riktighet for hverandre, i samtaler og interaksjon og
alvorlige riter. Videre praktiserer de et livsmønster som relativt konsistent er bygget over
disse premissene - og som fungerer for de formål hvor mennesker i den kulturen har lært
seg å forvente at rasjonalitet skal gjelde og livet skal være rimelig forutsigbart. Slik biir
også deres deres praksis en daglig og stadig bekreftelse på premissenes gyldighet, selv om
livet og verden som helhet biir langt fra forutsigbar ut fra den virkelighetsoppfatning de
bekjenner seg til. På alle disse tre måtene kan vi altså se at menneskers „virkelighet“ er en
sosial konstruksjon.
Den situasjon som en feltforsker plasserer seg i for å bli deltagende observatør, fungerer
som en snarvei - kanskje i praksis som den eneste mulige vei - over i den annen virkelighet
som han ønsker å oppdage. Det er en situasjon som eksponerer ham for det største mangfold av sosial interaksjon med dem han ønsker å studere, og således gjør ham informert
om og ømfintlig for hvorledes de forstår og tolker virkeligheten. Det tillater ham å adop
tere deres praksis, og således erfare hvilke forventninger som får sin oppfyllelse ved den.
Slik bygger han efter hvert også opp den kunnskap som skal til for å se det de ser, og han
lærer det på tilnærmet samme mirakuløse måte som barn lærer det. Det betyr ikke at han
lærer det han trenger for å analysere den fremmede kultur, like lite som det å lære å snakke
et språk gjennom „naturmetoden“ betyr at man kan gi en fremstilling av det språks grammatikk. Men det betyr at han får innsikter som han kan prøve ut, og intuisjoner som kan
lede ham i fruktbare retninger. Og meget tyder på at kulturer og sosiale systemer er så
komplekse at beskrivelse og analyse neppe vil lykkes, om ikke de riktige innsikter og in
tuisjoner legges til grunn for kategorisering, hypotesedannelse, og analyse.
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Det er to grunnleggende lærdommer som antydes i dette resonnement og i resultatene
som vår feltpraksis fører til. For det første: det er mulig for et menneske i ganske stor grad
å krysse over fra en kultur til en annen, å lære et annet liv. Det skulle innebære at alle kul
turer bygger på et feiles menneskelig grunnlag, som i siste instans burde kunne gi en feiles
analytisk ramme for studiet av alle kulturer. På den annen side, det antropologen gjør når
han går inn i en slik annen virkelighet gjennom sitt feltarbeid er å oppdage en verden som
han ikke idag kunne klare å avlede fra antropologiske lover og teorier. Hvis vår grunnvitenskap har en historie som ligner på naturvitenskapenes, befinner vi oss i en fase som
den tidlige, naturhistoriske, biologi. I dag - og ifølge enkelte antropologiske kolleger for
all fremtid - vil hver ny antropologisk undersøkelse være fremfor alt „another place
visited“ (Geertz 1973 kap. 1.).

Trekk ved Baktamanenes verdensbillede

La oss nå se litt nøyere på hva dette innebærer ved å ta spränget over i et lite hjørne av en
slik annen virkelighet: noen trekk ved verdensbilledet hos Baktamanene på Ny Guinea,
slik det avspeiles i deres religiøse kultus. Deres kultur er, som jeg har nevnt, en skriftløs
kultur, og det betyr at den bare lagres i det enkelte menneskes bevissthet og i noen utvalgte,
kryptiske materielle symboler. Den vedlikeholdes bare ved at den overføres, d.v.s. at den
meddeles til yngre personer som lærer den og gjør den til sitt eget - ingen detalj kan hentes
frem igjen fra et bibliotek hvis den engang er blitt glemt. I deres religiøse kultus har derfor
initiasjonene en sentral posisjon; og det var mulig for meg, ved å bli akseptert som novise,
å delta i den grunnleggende prossess hvorved religionen gjenskapes og består.
Deres religion er en mysteriereligion, som trinn for trinn utdyper vekstens og fruktbarhetens mysterium i en rekke hemmelige riter. Jeg har søkt å analysere disse ritene som en
rekke analogier eller metaforer hvorved det mystiske verdensbillede biir meddelt. I Baktaman-landsbyene finner man spesielle templer, atskilt fra dagliglivet og forbudt for ikkeinitierte. Den sentrale helligdom i templet er en forfedre-skalle; til den foretar den initierte
Baktaman ofringer og henvender bønner om fruktbarhet og rik avling. Men hvorledes begrepsfestes denne fruktbarhetskraft som man ber om? En serie riter stiller opp en rekke
analogier mellom hodeskalle, tempel, offerdyr og have: som håret vokste på skallen, løvtaket tekker templet, og pelsen dekker pungdyrene som ofres, slik dekker vegetasjonen
jorden. Den forkullete pelsen fra offerdyrene begraves i haven; tempelet nytekkes når den
nye haven plantes; gresset rundt templet omtales i hemmelighet som „forfarens hår“ og
brennes sammen med templets gamle taktekke; og den hvite hårfarven til de gamle gir den
hellige hvite farven for fruktbarhet. Baktamanenes jordbruk er et skiftende svedjebruk, og
svedjenes hvite røk bærer også bud om fruktbarhet. Livskraften sammenlignes med var
me, som sies å bo inni skallen, som holdes ved like som evig ild i templet, som er i levende
dyrs legeme, og som signaliseres i svedjens røk.
Den viktigste mat for Baktamanene er rotfrukten taro, som får den hellige hvite farven
når den bakes i ilden. Men i denne avlingen ligger det et paradoks: stort sett oppfattes jor
den som uren, himmelen som ren; fugler og dyr som lever i trær og busker er rene, dyr som
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kryper på jorden eller graver seg ned i jorden er urene og uspiselige. Og dog er en rotfrukt
deres daglige brød, og mat graves ned i asken for å bakes eller, som for de store festene,
bakes med glovarme stener i jordovner. På den helligste hjørnestolpen i templets ildsted
finnes, innpakket i pandanus-blad, den mektigste lignelsen for dette mysteriet, som novisene først får at se efter de er blitt initiert til 6,te grad.: Ute i jungelen lever en hønsefugl, en
megapod, som krafser i jorden og offisielt regnes som uren. Den bygger en komposthaug
som den bruker som rede å legge eggene sine i, som så utvikler seg fra varmen som skapes
ved forråtnelsen, slik at hønen bare trenger å besøke redehaugen i ny og næ for å kjenne
efter at ikke temperaturen biir for høy eller for lav. I fulle seksti døgn ligger så disse hvite
eggene i jorden, før de klekkes med unger som alt er blitt flyvedyktige, og som graver seg
opp av smusset for å fly, rene og ubesudlete, opp i den fri luft. Kunne det finnes en mer
slående lignelse for tarojordbrukets mirakel? Og helligdommen ved ildstedet i tempelet jo det er foten til megapod-hønen, og de initierte lærer at megapoden er ikke, tross alt, en
uren fugl, men en fugl som er så hellig at menn bare kan ofre den til forfedreskallen og
spise den i sakramentale måltid - eller de skal gi den i gave til sin mor.
Dette er bare en liten del av en stor og malende kosmologisk tradisjon. Men allerede når
vi har lært såpass, og så går ut i skogen med Baktamanene, og ser på deres taro-haver og
svedjebål, og jakter på pungdyr og megapoder, da har vi fått en nøkkel til å se og tolke ver
den og livets mening slik de selv gjør; og virkeligheten som omgir oss er blitt transformert
for oss.
Det er påfallende, at mens deres fruktbarhetskultus fortoner seg så rik og skapende, er
deres tanker og begreper på andre felt langt mindre produktive. Således forklarer de men
neskelige konflikter og emosjoner ved hjelp av enkle skjema om grådighet og trolldom: et
medmenneske begjærer noe, han eller hun får ikke det de ønsker, og så hevner de seg med
dødelig trolldom. Notabene: det er ikke deres daglige omgang som har denne enkle og
grove karakter - de er gode å være sammen med, oppmerksomme og hensynsfulle mot
hverandre, hjelpsomme og vennlige. Det er når denne daglige omgangsform bryter sam
men at begrepene om grådighet og trolldom dukker opp, for å analysere det som er skjedd.
Etter hvert oppdaget jeg også at slike redsler fungerer for dem, også før relasjoner bryter
sammen: de begrunner, på det bevisste plan, den hensynsfullhet og oppmerksomhet som
utøves - man må unngå å ergre og irritere andre, for at de ikke skal bli sinte og øve troll
dom. Jeg undret meg lenge over at mennesker som faktisk var så nyanserte og følsomme i
sine mellom-menneskelige relasjoner som de fleste av Baktamanene var, ikke skulle ha utviklet en mer menneskelig etikk og moralforståelse. Bare langsomt gikk det opp for meg at
de åpenbart ikke trengte det for sin daglige omgang, og at grådighets- og trolldomsbegrepene på en måte stengte for utviklingen av andre etikk og moralbegreper : de var tilstrekkelige til å tjene som bevisst begrunnelse for god oppførsel i daglige relasjoner, og som for
klaring på den bitterhet og vold som brøt løs når relasjonene ble brutt. En forståelsesform
som gir et rimelig anvendbart svar på de spørsmål som reiser seg, behøver ikke mennesket
å komplisere ytterligere.
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Tenkningens sosiale organisasjon
Og her rører vi ved perspektiver og problemstillinger som jeg føler er sentrale i samtidig
antropologi, og vil bli stadig mer produktive fremover: hvilke krefter eller prosesser er det
som former en kulturtradisjon og betinger hvilke deler av dem som er skapende og i
endring, og hvilke felt som stagnerer eller forblir enkle? For à stille slike problemer, må vi
først tenke ut hva det innebærer at kulturer er levende tradisjoner. De ideene, forestillin
gene og verdiene som utgjør en kultur, de oppleves jo av menneskene som er bærere av den
kulturen som deres egne ideer, som konstituerende for deres personlighet og deres bevissthet. Vi tenker med disse ideene, vi bearbeider dem og vi „får“ ideer; men alt dette har i
liten grad sitt opphav i oss selv. Det er lite sannsynlig at jeg ville hatt en eneste en av mine
tanker og ideer slik jeg har dem hvis jeg ikke hadde deltatt i den kultur jeg har, og de aller
ferreste av de tanker jeg tenker er egentlig originale. Objektivt sett kan vi derfor se på alle
de forestillingene og ideene som Baktamanene har som en tradisjon, som noe som består
selv om enkeltmenneskene fødes og dør. Men samtidig vil det bare bestå hvis enkeltmenne
sker bryr seg om å lære det, bruke det, og gi det videre. Helt ufornektelig i en skriftløs kul
tur vil alt som ikke holdes i live på denne måten bli borte. Skjønt befolkningen til enhver
tid stiller med et helt sett av slike ideer, med en hel kultur, og tolker eller skaper sin virkelighet ved hjelp av den, er det bare de ideene som er tjenlige for de enkelte Baktamaner,
gitt deres forståelse og erfaring av virkeligheten, som føres videre som del av tradisjonen.
Det må altså bli helt galt hvis den antropologiske forsker reifiserer den kultur han ønsker å
studere, d.v.s. tenker seg den som noe som eksisterer i seg selv, som en „ting“: det er alltid
og bare i kraft av de enkelte menneskers praksis at kulturen deres finnes. For å forstå hvor
ledes kulturens forskjellige sider vedlikeholdes, fornyes og forandres er det altså denne
praksis vi må forstå. Og skjønt enhetene som engasjeres i denne praksis er individer, opptrer de sjelden i ensomhet i forhold til sine ideer: det meste av det som skjer som former
kultur kan oppfattes som „konversasjon“ i vid forstand, altså interaksjon hvor mennesker
meddeler sine holdninger og forståelser til hverandre, bekrefter og bestyrker hverandres
oppfatninger, eller påvirker hverandre i den ene eller den annen retning.
La oss betrakte forskjellene med hensyn til denne praksis mellom Baktamanenes tempel
kultus og deres tenkning omkring moral og trolldom, og så se om det ligger et svar her på
hvorfor den ene sektor av deres kultur biir så rik og den andre så fattig. Fruktbarhetskultusen er organisert som et høyt verdsatt fellesanliggende. Hver enkelts velferd, og hele be
folkningens fortsatte eksistens, mener man, beror på at ritene utføres, slik at avlingen
trives, jakten lykkes, og folk får mat. Hver klan har sine eldste som forestår kultus av kla
nens forfedre, og landsbyen som helhet har en yppersteprest som forestår den sentrale kul
tus og initierer den nye generasjon i religionens mysterier. Også disse initiasjonene gieder
forfedrene - både fordi det er deres egne efterkommere som biir voksne og får forståelse,
og fordi de nye årskull gjennom initiasjonene biir aktive i tempelkultusen og bidrar til
mengden av ofringer som forfedrene mottar. Som en klar gjensidighet kan rikelig og riktig
ofring forventes å øke forfedrenes velsignende fruktbarhetsgave, mens dårlige, sjuskete
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eller gale ofringer vil ergre forfedrene. Å bevare og berike denne kultus er altså et feiles an
liggende som de initierte arbeider med i fellesskap. De samarbeider i oppgavene, de disku
terer det seg imellom, de søker nye og forbedrete måter å nå sine forfedre hvis avlingen
svikter eller jakten gir dårlig resultat. Hemmeligholdelsen som er nødvendig for å skape og
beskytte mysteriet virker riktignok i den modsatte retning ved å utelukke alle kvinner, og
barn og unge menn av lavere initiationsgrad, fra dette skapende arbeid; men det gjør sam
tidig ansvaret desto større for de füllt initierte og verdigheten ved å være deltager i kultus
desto mere verdifull. Vi kan godt forstå at dette biir en aktivitet som engasjerer og mobili
serer de deltagende Baktamaners tanker og skaperkraft, slik at denne sektor av deres
tradisjon biir rik og kreativ.
Trolldomsangst, derimot, gir lite grunnlag for fellesskap. Det er vanskelig å mobilisere
ens medmennesker til feiles handling for å rette opp noe man har gjort som kan ha ergret
en annen; ja det er vanskelig å diskutere faren for trolldom med andre, for de vil siett ikke
innblandes, og det er farlig å bringe det opp fordi det implisitt innebærer en trolldomsanklage mot noen, som da lett bare biir mer ergerlig og aggressiv. Det er bedre ikke å
snakke om det, ja ikke å tenke på det for meget, men bare være rask til å gjøre det godt
igjen hvis man er kommet i skade for å fornærme eller irritere noen. Det er følgelig intet i
denne måten å tolke virkeligheten og forholde seg til medmennesker på som stimulerer til
tenkning, til utdypning av etiske normer og spekulasjon og samtaler om deres karakter
eller opphav. Vi ser altså en sosial organisasjon av praksis omkring moralske vurderinger
og reaksjoner som må føre til liten kulturell produktivitet og overføring.
Baktamanenes kultur utgjør i høyeste grad en tradisjon som de menneskene lærer som
fødes inn i det samfunnet; og kulturen består som en tradisjon uavhengig av det enkelte
individs fødsel og død. Allikevel må vi erkjenne at den form som tradisjonen har, betinges
av hvorledes individene forholder seg til dens elementer, og arbeider med dem, i de kon
krete situasjonene hvor de må løse sine eksistensielle og selv-produserte problemer. Skjønt
vi altså kan betrakte kulturen abstrakt, karakterisere dens form og struktur, kan vi ikke
reifisere/tinglig-gjøre den som noe som har en eksistens uavhengig av individene - for det
er nettopp individenes, menneskenes, aktiviteter og tanker som er de essensielle empiriske
prosessene som gir kulturen dens eksistens og genererer dens form og endring.
Nu vil man kanskje innvende at det er vel og bra med slike perspektiver når antropolo
gens studium omfatter et primitivt samfunn på bare 183 individer. Da kan det kanskje
være både riktig og overkommelig å ta et slikt mikroskopisk perspektiv på de enkelte
individene. I store og komplekse samfunn, derimot, betyr det enkelte individ lite, og dets
situasjon bestemmes av institusjoner og krefter som er langt større enn det selv: det er selve
samfunnets makrostruktur som vi må avdekke hvis vi vil forstå de enkelte medlemmers
skjebner, og deres egne forståelser er et produkt av disse makro-forholdene. - Jeg vil på
min side insistere på at Baktamanenes liv, deres levevis og kultur, har ganske stor kom
pleksitet selv om deres samfunn er fåtallig, samtidig som den modeil som jeg har antydet i
min forklaring av sider ved deres kulturs dynamikk, er en som i høyeste grad har med
samfunnets større institusjoner, og de kreftene som ligger utenfor det enkelte menneskes
kontroll. Men det er mer interessant å prøve å møte en slik kritikk ved å gi et eksempel på
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hvorledes de samme perspektiver kan anvendes på andre og større samfunn. La oss derfor
vende oss til handelsbyen Sohar for en slik eksersis.

Kulturell mangfoldighet i Sohar
I utgangspunktet tror jeg at man må erkjenne at også stor-skala og komplekse samfunn be
står av interaksjon mellom mennesker; og en tilfredsstillende modeli for et slikt samfunn
er derfor bare en som viser hvem deltagerne er, og hvorledes de gjenneom sine aktiviteter
konstituerer det samfunnet. Men i det uensartete bymylderet i Sohar kan det synes som at
man ville tape hovedtrekkene helt av syne om man skulle gå inn og lære de enkelte menne
sker å kjenne - til det er de alt for mange og mangfoldige. Sohar er de mange kulturers og
mange folkeslags samfunn. Som gammel handelsby har den kontakt med andre havnebyer
rundt den Persiske Bukt og hele det Indiske Hav. Vårene som omsettes stammer fra hele
verden, og områdets egne produkter - hovedsaklig dadler og tørkete sitroner - går alt overveiende til eksport. Endelig er det en stor eksport av arbeidskraft: til oljestatene i Gulfen,
og før det til perlefiskeriene i samme område, til Zanzibar og Østafrika, og til de områder
som til enhver tid ga muligheter, fra Madagaskar til Singapore. Byen og dens befolkning er
altså underlagt globale pris- og markeds-krefter, og har vært det i uminnelige tider: deres
ord for penger, qurush, er avledet fra kong Chrøsus som ifølge Midtøstens tradisjoner
oppfant pengene. Internt skaper en slik pengeøkonomi relativt store forskjeller i rikdom,
og markert arbeidsdeling og klassedeling, skjønt aktiv spekulasjon og skiftende konjunk
turer fører til raske endringer i de fleste familiers økonomiske posisjon, med påfølgende
sosial mobilitet.
Men de viktigste forskjellene mellom mennesker er siett ikke skapt av disse kreftene: de
går mellom tradisjoner som bygger på andre kilder, og som ikke berøres av medlemmenes
skiftende økonomiske skjebne. Kanskje de skarpeste skillene går mellom de muslimske
menighetene, som skilte lag i det 7de århundre over uenighet om den verdslige myndighets
legitime kilder. I det nye imperium som profeten Muhammed hadde skapt, mente noen at
hans etterfølger skulle utpekes ved valg blant de troende, andre at hans etterkommere,
gjennom datteren Fatima og svigersønn-nevøen Ali, hadde arverett. Ved utpekingen av
den fjerde Khalif, med Ali som kandidat, ble konflikten akutt: de som mente at valg måtte
være avgjørende ga opphav til den Sunnitiske gren av Islam, mens de som ønsket Ali i kraft
av hans arverett dannet det Shiitiske trossamfunn. Enkelte fundamentalister forkastet Ali
som kandidat, fordi han ikke prinsipielt avviste den støtte til hans kandidatur som han fikk
i kraft av sin avstamming; og de ga opprinnelsen til Ibazhi-sekten. Alle tre trossamfunn le
ver sammen i Sohar idag (foruten Hinduer), og er forskjellige i sin privatrett og sin verdensoppfatning, og gifter seg ikke med hverandre. Deres grunnholdninger til hverandre,
mellom Sunni/Ibazhi på den ene siden og Shiah på den andre er også dypt antagonistiske:
„På overflaten er de vennlige mot oss men bak vår rygg sier de at vi er verre enn dyr“.
Arabisk er felles-språket, som alle behersker, men nær halvparten av bybefolkningen
har andre morsmål uten noen påviselig slektskap med arabisk: baluchi og persisk fra den
iranske gren av indoeuropeisk, og zidgali og kutchi fra den indiske grenen. Hver av disse
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språktradisjonene innebærer også en distinkt kultur i form av omfattende forskjeller i
ekteskaps-skikker, klesdrakt, og dagligliv. Men både den persisk-talende og den arabisk
talende befolkning er delt mellom Sunnitter og Shiitter.
Fra Øst-Afrika ble slaver bragt til Oman - og Omanere drev til og med det l^6 århundre
en utstrakt internasjonal slavehandel - og deres efterkommere utgjør idag omkring
10-15 % av Sohars befolkning. De har ingen språktradisjoner fra sitt hjemland, for eierne
sørget for å holde personer av samme språkgruppe atskilt, men de har umiskjennelige innslag av afrikansk kultur, og en fellestradisjon fra sine generasjoner som slaver. Et annet
dypt kulturskille går mellom byfolk og beduiner - beduiner som har slått seg ned i Sohar,
bor i hus og driver i de fleste yrker, men bevarer deler av sin aparte kulturarv. Og endelig er
samfunnet i den grad bygget på segregasjon av kjønnene at man med stor rett kan snakke
om en mannskultur og en kvinnekultur: deres forståelse av seg selv og av sine medmenne
sker bygger på så ulike erfaringer at de biir ulike i mange av sine grunntrekk.
Det som er mest slående ved dette samfunnet er at så ulike kulturtradisjoner lever videre,
side om side i en befolkning, uten at de synes å smelte sammen over generasjonene, og uten
at de er underlagt en felles-kulturell ramme som så å si ordner og vedlikeholder deres for
skjeller. Den sistnevnte form for pluralisme kjenner vi best fra Indisk samfunn, hvor de
ulike kastene i en landsby eller i en region skiller seg sterkt fra hverandre i språk, kulturtradisjon og levemåte, men finner disse forskjellene bestyrket og berettiget innen den feiles
hinduistiske religion som motiverer dem. Mellom kastene finner man også en betraktelig
grad av systematisk arbeidsdeling, og hver enkelt kaste er stort sett internt homogen med
hensyn til medlemmenes livsform. I Sohar derimot er ikke hvert enkelt individ så klart til
skrevet en standardisert plass i det brogete totalsamfunn: tradisjonene „krysser“ hver
andre i langt høyere grad. Medlemmer av samme trossamfunn kommer fra ulike språkgrupper og samfunnslag, og har altså sine „stammefrender“ i flere leire. Slavene tilhørte
arabiske, persiske og baluchi eiere og har fått språk og identitet fra dem. Nabolagene er
blandet, så vennekretser og daglig omgangskrets vil oftest spenne over alle kategorier og
alle lag, med unntagelse av segregasjonen som begrenser kontakt mellom kjønnene; og
menn og kvinner, fra sine ulike verdener, forenes oftest i nære og fortrolige forhold til sin
ektefelle og skaper sine små private fellesskap over kjønsgrensen, og ofte også over språkgrenser og klassegrenser.
Slik sett ligner Sohar heller mere på moderne pluralistiske samfunn, som er blitt til man
ge steder i verden gjennom immigrasjon og arbeidsvandring. Men slike samfunn er gjerne
nyformete, og det foregår en rask kulturell forandring blant gruppene i dem. Ikke slik at
alle forskjeller forsvinner: det biir mer og mer tydelig i vår samtid at de store industrialiserte bysamfunn ikke fungerer som „smeltedigel“ slik man hadde ventet seg, og at tvert imot
endel kulturgrupper forblir distinkte og bevisst verner om, eller dramatiserer, sin egenart.
Men de kulturtrekk som velges ut for slike distingverende formål er få og de fungerer som
relativt bevisste emblemer for gruppemedlemskap, mens de fleste aspekter av livet har en
mer enhetlig karakter i befolkningen, eller viser en mer tilfeldig variasjon. I Sohar, deri
mot, viser de konstituerede kulturtradisjonene nokså ulike endringsbilleder og står i ulike
forhold til hverandre, samtidig som de hver for seg representerer ganske komplekse og
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mangesidige tradisjoner; og de består selv om de forenes i ulike kombinasjoner i de enkelte
mennesker, og eksponeres for hverandre i daglig, vennlig og nær samhandling.
Denne nærhet og omgjengelighet mellom personer med ulike bakgrunn og medlemskap
er det trekk som slår den fremmede aller sterkest i Sohar. Det hersker en taktfullhet og
gjensidig respekt og toleranse mellom mennesker som er bevisst og ekstrem, og som Sohariene formuliere som et moralbud og praktiserer med stor styrke. „Mannens pryd er hans
vakre oppførsel“ sier de. Denne oppfatningen om hvilke handlinger som beskytter og øker
personens verdi kan sammenlignes med æres-begrepet slik det finnes i mange tradisjoner i
Midtøsten og Middelhavsområdet (kfr. Peristiani 1965). I disse samfunnene er det en van
lig oppfatning at en persons verdi, i egne og andres øyne, beror på hans mot, kraft og uavhengighet. En fornærmelse, eller andre hendelser som setter personens ære i tvil, må da
motvirkes med en maktdemonstrasjon, en vilje og evne til å forsvare egen ære og „vaske
bort“ skampletter, i ytterste fall med vold. Kravet til personen i Sohar får en helt annen
retning. Om andre oppfører seg dårlig, gir det ingen grunn til at du skulle gjøre det; din
egen verdi beror på at du bevarer fatningen, viser gode manerer samme hvor dårlig seiskap
du er kommet i - men så for fremtiden unngår de situasjoner og det seiskap som kan forår sake slike pinlige intermessoer. Den taktfullheten, og uviljen til å blande seg opp i andres
atferd og andres saker, som dette idealet innebærer fører til en måte å forholde seg til med
mennesker som er selve essensen av toleranse. Din egen vakre oppførsel, og den verdi den
gir deg som person, er avhengig av de regiene som gjelder for deg og hvor formfuldendt du
selv kan realisere dem. Andre kan ha andre regler, og kan praktisere dem uten at det berø
rer deg. I stedet for den omgangsform som lett følger fra „æres“begrepet andre steder,
som går ut på å utfordre den annen, og hevde seg selv ved å vise større mot og kraft,
uttrykker Sohariens form en de facto anerkjennelse og respekt for andre, hva enn hans
egentlige, private vurdering av deres regler og kultur måtte være. Det biir det ikke hans sak
å sanksjonere dem for.
Med et slikt ideal og en slik omgangsform utøves det liten sosial kontroll, annet enn selvkontroll, i direkte mellommenneskelige forhold, og personer med forskjellig kultur kan
omgås lett og friksjonsfritt. I tilfelle av interessekonflikt er det imidlertid vanskelig å se
hvorledes et komplekst og storskala samfunn kunne sikre den enkeltes rett og beskyttelse
på et så individuelt og frivillig grunnlag. Men Sohariene har da også en statsteori, og effek
tive statslige organisasjoner, som ivaretar disse behov. Sohar er en del av sultanatet Oman,
og Omans eneveldige hersker utpeker en guvernør i hver provins som sin bemyndigete re
présentant; og det er denne guvernørens oppgave å løse alle konflikter i pakt med hellig is
lamsk rett. Ut ifra våre idealer om politisk ansvar og deltagelse synes det som om Soharien
her har abdisert helt på sine rettigheter og piikter som borger. Han selv, derimot, ser det
som den ordning som best sikrer hans mulighet til å utfolde seg slik han selv ønsker. Soharier bruker et billede for å uttrykke dette forholdet: „Hvis du prøver å plante en have uten
gjerde rundt, kommer dyr og tramper ned spirene; de spiser opp plantene; om det biir
frukter, stjeler tyver dem - ingenting får gro skikkelig. Men hvis du lager orden, har sterke
murer og porter med lås, da kan alt vokse under beskyttelse, og hver enkelt have biir grønn
og frodig på sitt vis.“
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I ly av slike hegn kan så Sohariene praktisere sine ulike tradisjoner. Det kan ikke være
tvil om at den sentraliserte statsform, og Islam med sin Sharia lov, er strukturelle forutsetninger på makro-nivå for den form for kulturell pluralisme som man finner i samfunnet.
Men det er ingen ting som tyder på at de konstituerende kulturtradisjonene i Sohar er
skapt og blitt til i kraft av disse makroforhold, eller at deres form og vedlikehold beror på
dem. Jeg ser de individuelle Sohariers avholdenhet fra å sanksjonere hverandre i retning av
konformitet, som springer fra deres grunnleggende oppfatninger av mennesker og moral,
som langt mer spesifike og essensielle forutsetninger for denne form for pluralisme - men
heller ikke den gir en fullgod forklaring på kulturtradisjonenes vedlikehold og form. Ja,
man kan endog se at den tolerante, ikke-involverte holdning til medmennesker reiser pro
blemer av en annen type for tradisjonsvedlikeholdet. Enhver tradisjon beror av nødvendighet på en stadig overføring fra eldre til yngre medlemmer; og denne prosessen påvirkes
også av toleransen. Dette ble først klart for meg en middagsstund jeg satt under palmene
med min venn Mubarak, og han uttrykte sin nostalgi for det enklere liv i gamle dager, da
unge og gamle var sammen i daddelhavene nettop på denne tidlige sommertid. „Så knuste
noen nybrent kaffe på en morter, med små rytmiske improvisasjoner i lyden - dunk, dunk,
bomp - ved å slå mot bunnen eller kanten av morteren. Noen ungdommer klatret opp i
palmene og plukket de ferske, umodne dadlene, og alle deltok til slutt i en fredlig, tilfreds
picknick i skyggen av palmene. Men nå har ikke ungdommen lenger tålmodighet med slike
langsomme sysler - de vil kjøre motorsykkel og drikke Pepsicola“. Men da jeg ville oppmuntre ham til å utdype sine holdninger ved å beklage sedenes forfall og ungdommens
manglende respekt for de egentlige verdier, reagerte han straks mot kritikken jeg la i min
replikk: „Nei nei, enhver livsstil er bra, for dem som praktiserer den.“ Det er heller ikke at
folk ikke føler at deres egen kultur er verd å kjempe for. En av minoritetsgruppene i Sohar
er en befolkning på ca. 200 persiske kjøpmenn med familier som flyktet fra den sydiranske
havnebyen Bandar Abbas i 1920-årene og slo seg ned i Sohar. „Reza Shah ville forandre
våre skikker og vår kultur. Han forbød turbaner og skjegg, han nektet kvinnene å bruke
ansiktsmasker og ville tvinge dem ut i ervervslivet. Så flyktet vi hit - her får vi lov til å
praktisere våre skikker som vi ønsker. Nå slutter riktignok våre sønner med det - de vil ik
ke lenger bruke turban, og de barberer seg. Men det er anderledes, de gjør det frivillig, for
di de ønsker det og ikke ved tvang“.
En forståelse av hvorledes de forskjellige kulturtradisjonene i Sohar reproduserer seg og
fornyer seg må altså ikke bygge på en reifisering av disse tradisjonene, og kan ikke avledes
fra makroforholdene i samfunnet. Vi må forstå det sett av verdier og begrensninger som
virker på de enkelte, hele menneskene, og hvorledes det motiverer dem til å prøve å forme
sitt liv, å strebe efter noen ting, unngå andre ting, renonsere på meget som nok kunne vært
ønskelig men må vike for viktigere ting, under omstendighetene. Det er slike prosesser som
betinger endringer, og stabilitet, i tradisjonenes innhold; og den viktigste nøkkelen til det,
som er selve den kulturelle kjernen i dette storsamfunnet, ligger i oppfatningen av at men
neskets verdi beror på hans vakre adferd, på stil og eleganse og kontroll, på en selv. Hva de
forskjellige personer ser som vakkert og stilig adferd og fremferd, beror både på hva de
kjenner og verdsetter, og de konkrete omstendighetene hvor adferden skal realiseres. I
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øyeblikket fører dette til at mange med persisk og baluchi bakgrunn og hjemmekultur modifiserer sin adferd i retning av en arabisk norm i byen; det fører til at de tidligere slavene
fornekter sin fortid og de standarder de var underlagt og prøver å utvikle en egen livsstil;
det fører til en iver efter moderne elementærutdannelse for kvinner, som i sine konsekven
ser utvilsomt vil undergrave andre verdier som Soharier setter høyt; det fører til en raskt
tiltagende bofasthet blandt beduiner. Sohar er derfor et samfunn i rask omveltning - som
det utvilsomt ofte også har vært i tidligere perioder - og karakteren og retningen i disse
omveltningene kan man ikke forstå ved å se på de adskilte kulturtradisjoner og deres organisasjon, men på deres brytning i de enkelte mennesker.

Sosialantropologi og historie
Men, kan man spørre, er ikke disse prosessene som jeg nu berører historisk i sin karakter,
er ikke derfor historie den grunnvidenskap som skal til for å forstå samfunn og kultur?
Selv de prosesser vi avdekket i Baktaman-samfunnet, med deres tradisjonsvedlikehold ved
initiationer og kulturoverføring, og ennu klarere disse dynamiske forhold i Sohar mellom
sameksisterende kulturtradisjoner under endrede omstendigheter, må de ikke sees i et hi
storisk lys? - I den grad man kan få opplysninger om annet enn nutid, i den grad det finnes
historisk kildemateriale, kan i alle fall de fleste slike spørsmål analyseres fra et historisk
perspektiv. Sosialantropoligien begynte og hadde sin tyngde i studiet av de skriftløse kultu
rer og samfunn og ble nok av mange, både fagets utøvere og nabodisipliner, oppfattet som
et fag som på grunn av en svikt i tilgjengeligheten av kildemateriale måtte søke andre, om
enn mindre tilfredsstillende, perspektiver. Om Baktamanenes kultur, for eksempel, er det
vanskelig à bygge opp noe billede med særlig tidsdybde. Jeg klarte å identifisere enkelte
forandringer i ritenes former som hadde skjedd i manns minne og som kunne vise noe om
hvor og hvordan de forskjellige sektorene endret seg og altså avspeilet kreativitet. Det er
også mulig å lese en del kulturhistorie fra kulturfenomenenes utbredelse: noen tempelfor
mer og noen symboler opptrer bare i periferiene av det større språkområde som Baktamanene tilhører, og er derfor trolig eldre former, osv. (Barth 1971). Men for forståelsen av de
skriftløse folk vil rent historiske problemstillinger trolig alltid forbli forholdsvis sekundæ
re, rett og siett på grunn av manglende data; og tidligere tiders antropologi har begått me
get u-videnskap og rotet set opp i mange bisarre teorier fordi man lenge nektet å innse
dette.
For Sohar, derimot, kan det skaffes kildeskrifter av forskjellige slag til veie. Vi kjenner
beskrivelser fra den portugisiske admiral Albequerque som i 1507 erobret byen (og møtte
baluchiske leiesoldater som forsvarere av den arabiske guvernørs fort - så de to kultur
grupper har levd side om side i byen i mer enn 450 år!). Det er arabiske skriftlige kilder som
fører historien tilbake til tiden før Islam, ca. år 600 A.D.; og kanskje man kan spore opp
mer endog om tiden forut for det da Sohar tidvis var hovedstad i en persisk provins under
Sassanidene, og visstnok var et sentrum for den kristne Nestorianske kirke. Men opplys
ninger om slike fjerne tider, og endog de langt mer fyldige opplysninger om den senere for
tid, vil i hovedsaken kunne gi svar på andre spørsmål enn de som sosialantropologen rei
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ser; og fremfor alt vil de alltid kunne forteile mindre enn det som det går an å finne ut og
observere i et levende, eksisterende samfunn. Europeisk tenkning har i hele sin historie
vært sterkt opptatt av historie, og vi har alle en tendens til umiddelbart å føle at det egentli
ge, mest forklarende svar på hvorledes noe er, det utgjøres av en fortelling om hvorledes
det ble til. Det har vært en lang og smertefull intellektuell kamp for samfunnsforskerne
selv å henvende seg systematisk til andre slags spørsmål, og det vanligste, mest nærliggende
alternativ, igjen i vår kulturtradisjon, er da: „Hvorledes burde det være“. Antropologens
grunnleggende spørsmål idag dreier seg hverken om hvordan det ble til eller hvordan det
burde være, men om alle spørsmålene som reiser seg hvis man rett og siett spør: hvordan er
det? Det tok lang tid for antropologene selv, med sitt utgangspunkt i vår felles-europeiske
tradisjon, å oppdage hvor mange og fundamentale problemer det reiser hvis en rett og siett
prøver å forstå et samfunn og en kultur slik disse eksisterer her og nå, idet vi prøver å ob
servere. Men slikt må man vel gjøre rede for, før det har særlig mening å spørre hvorledes
det ble slik eller hvorledes det burde være anderledes?

Samfunn og kultur som et fungerende hele
Efter hvert som antropologiske analyser skred frem, ble perspektivet mer og mer „holi
stisk“, d.v.s. man erkjente hvor sterkt og intimt de forskjellige sider av en livsform er for
bundet. Samfunnets forskjellige institusjoner forutsetter hverandre; det enkelte menneskes
disposisjoner forutsetter store og komplekse felles-ordninger, og disse på sin side biir bare
til og kan bare fungere i kraft av de mange enkelte personers virksomhet og omtanke virksomheter som må synes nødvendige og fordelaktige for disse enkelte, om de skal bli
gjort. Særlig efter hvert som man lærer en annen kultur og livsform ser man, ennu klarere
enn i ens eget samfunn, hvor mange tverr-forbindelser og avhengigheter det er, for eksem
pel mellom banale daglige vaner, grunnleggende normer og regler, kosmologiske og meta
fysiske forestillinger, klima og arbeidsdeling og rekrutteringsmønstrene til gruppefellesskap - alt synes vevd sammen til en uoppløselig og essensiell enhet. Mang en lovende antro
pologistudent har gått tapt fordi han aldri klarte å få begynt på sin første avhandling: før
man kan behandle avhandlingens hovedtema må man fortelle noen av forutsetningene,
som utgjøres av andre sider ved denne kulturen, man før en kan begynne på det første av
disse innledende tema må forutsetninger for det forklares, osv. I fagets teori førte denne
forståelsen til formuleringen av „funksjonalisme“ i 1920-årene: Malinowskis tese om at
intet trekk i en kultur kunne endres en tøddel, uten at alle andre trekk ville modifiseres, og
et ideal om en beskrivelse av enhver kulturs integrasjon slik at disse interavhengighetene
ble avdekket; og Radcliffe-Browns definisjon av „funksjon“ som det bidrag en hvilketsomhelst del har til vedlikeholdet av helheten. For å fremstille disse interavhengighetene
utviklet antropologien seg i strukturalistisk retning, i et forsøk på å gjennomføre analyser
av samfunnets eller kulturens elementer som samtidig beskrev det essensielle innbyrdes for
hold mellom elementene, det som ga helheten egenskaper som var andre, og større enn,
summen av alle elementenes egenskaper.
Denne sterke og plausible understrekningen av intern sammenheng og interavhengighet
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mellom kulturens og samfunnets deler skapte efter hvert et tankekors: hvorledes kunne en
så kompleks struktur, et slikt urverk av indre funksjonelle sammenhenger, i det hele tatt
endre seg, annet enn ved at det gikk i stå, i oppløsning, brøt sammen? Et ahistorisk per
spektiv fungerte nok tildels som beskyttelse mot dette tankekorset, samtidig som det påfallende sammenbrudd av primitive kulturer og livsformer i møtet med de vestlige kolonimaktene syntes å demonstrere tesen.
Veien ut av en slik dogmatikk er, igjen, å se nærmere på hvorledes det egentlig er, her og
nå, det som virkelig lar seg observere. Hvorledes består et samfunn og en kultur fra én dag
til den neste - ja hva er det egentlig som „består“, hos Baktaman eller i Sohar, fra idag til
imorgen, hvorfor våkner de, og vi, til den samme virkelighet? Særlig når vi er blitt enige
om, som ovenfor, at den virkelighet som består ikke er en objektiv ytre virkelighet, men
skapes sosialt i reaksjon til og utvelgelse fra de eventuelle objektive elementene, biir denne
„virkeligheten“ ennu mindre håndfast og dens beståen ennu mere mirakuløs.
Dette synspunkt hjelper til å forhindre oss i å foreta den reifiseringen - d.v.s. å forestille
oss at kultur og samfunn er som materielle „ting“ - som så lett føres inn med funksjonalisme og strukturalisme. A sammenligne samfunnet med en organisme, slik det ofte har vært
gjort, fører lett galt av sted. Få av samfunnets deler er materielle, og står i garasje natten
over; det meste må gjenskapes hver morgen ved at mennesker møter hverandre, stiller krav
og yter og samarbeider. De har forestillinger om rettigheter og piikter, om hensikter og
oppgaver og hvorledes de kan realiseres, ut fra sin tidligere erfaring og de ferdigheter de
behersker, og så interagerer de og skaper samfunn, om morgenen som til enhver annen tid
når mennesker møtes. Det er samfunnets forutsetninger som består fra et øyeblikk til det
neste, ikke dets form; billedet med det intrikate urverk fører oss på villspor. Og forutsetningene kan være så mange, og så skiftende; de intrikate interavhengighetene som antro
pologen kartlegger de fremkommer jo nødvendigvis, fordi forutsetninger og handlinger
har konsekvenser av mange og ulike slag. En lignende argumentasjon gjelder også for kul
turen: den avspeiler våre løpende erfaringer, og de vet vi jo fra vårt eget liv er uforutsigbare og mangfoldige, og påvirker vår bevissthet trinnvis eller i blendende glimt og sprang,
inntil så meget er forandret at vi knapt kjenner oss selv igjen hvis vi finner en gammel dagbok. Disse erfaringer meddeler vi oss om til andre, de og vi lærer og glemmer, og vår feiles
kultur er stadig foranderlig.
Som en beskrivelse av menneskeliv tror jeg denne skissen rommer meget som er alment
og vesentlig, og jeg kan bevidne at den er like sann for Baktaman og Sohar, og andre ste
der jeg har studert, som for oss selv. Det pågår imidlertid en interessant debatt i faget om
hvor store konsekvenser all denne tilfeldighet, og all denne improvisasjon, egentlig har. Vi
føler nok at vår personlige fremtid er uforutsigbar, både på kort og lang sikt; men hvor
meget tar vi uventete hendelser inn over oss og erkjenner dem som ny erfaring? Hvor ofte
handler vi heller „som om“: tolker det som skjer i pakt med skjema som vi har vendt oss
til, ja endog later som alt er „i orden“ når vi faktisk vet at det ikke er, og lar interaksjon
forløpe efter sine vante mønstre selv når helt essensielle ledd i kjeden faktisk manglet, eller
skulle tilsi noe annet og nytt? Det er mulig at vi her i denne viljen til tolkning, og til å kon
stituere en feiles verden „på liksom“, har en viktig kilde til stabilitet - ja, ifølge enkelte en
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absolutt forutsetning for enhver opplevelse av orden i en allesteds brogete og tilfeldig ver
den.
Andre spørsmålstillinger, som tenkere i vår kulturtradisjon er vant til å søke å besvare
vet å betrakte endringer over tid - altså i et historisk perspektiv - de stiller sosialantropologene gjerne som komparative spørsmål. De aller fleste av fagets generaliseringer fremkom
mer ved direkte, eller i alle fall indirekte, sammenligninger. Det hersker imidlertid stor me
todisk uenighet i faget om hvorledes slike sammenligninger best skal foretas. En ganske
stor gruppe forskere har prøvd å utvikle teknikker som egner seg for elektronisk databe
handling, slik at de kan foreta storstilete komparasjoner mellem et utvalg av hele den glo
bale variasjon av samfunns- og kulturformer („Human Relations Area Files“). Deres me
tode går så ut på å finne statistiske korrelasjoner mellom forskjellige trekk eller formtyper,
og således påvise enten en kausalitet - at en faktor forårsaker en viss rekke former - eller
en strukturell sammenheng - at de forskjellige formtrekk er elementer i en større enhet.
Metoden støter på store problemer, etter manges og min egen vurdering, både fordi definisjonen av elementer på kryss av kulturelle sammenhenger er tvilsom og typologiene over
formtrekk biir grove og ofte tilfeldige. Endelig er sammenlignbarheten av samfunn og kul
turer som sideordnete enheter i seg selv så grunnleggende problematisk: Er 183 baktamaner, som alt overveiende kan klare seg selv i verden, og gjør det, „et samfunn“ på linje med
Danmarks fem millioner (som jo siett ikke klarer seg selv uten verdenshandel, EF4 NATO,
osv.)? Da er det ikke rart om alle deres institusjoner scorer høyt på „enkelhet“ i enhver
sammenligning. Men hvis vi sammenligner dem med en dansk landsby av samme størrelse,
står danskene uten regjering, uten rettsvesen, uten utdannelsessystem og trolig uten såpass
samfunnsapparat at de kan forene to landsbyboere i ekteskap engang, og sammenlignin
gen må bli omtrent like absurd.
Det er ofte mer instruktivt å bygge en sammenligning systematisk opp om en beskrivelse
af forskjellen mellom to samfunn, og så prøve å henvende seg til spørsmålet om hvorfor de
er så forskjellige. I vår sammenheng har jeg valgt to svært forskjellige kulturer og sam
funn, for å gi en bevissthet om hvor forskjellig menneskeliv kan arte seg, og at det som er
forskjellig fra oss selv ikke er likt hverandre. Jeg har ikke søkt å gi noen systematisk sam
menligning av de to; men la oss betrakte dem et øyeblikk fra dette perspektiv: Baktamanenes lumre regnskog og Soharienes brennende ørken-kyst; deres respektive erverv, verdens
billede, menneskebillede, og sosiale institusjoner. Og som en problemstilling for denne
sammenligningen kan vi spørre det spørsmål som stadig reiser seg, i lys av variasjonen i
menneskesamfunn og kulturer: Hvorfor er de så forskjellige?

Materielle forklaringer på kulturforskjeller

Meget antropologisk forklaring på kulturelle forskjeller har tatt et materialistisk utgangspunkt, enten i marxismens understrekning av produksjonsforholdene, eller i områdets
økologiske forutsetninger. Hvis vi i det foregående har oppnådd en grad av enighet om de
materielle elementers forholdsvis perifere plass i en kultur og et samfunn, stiller vi oss vel i
utgangspunktet allerede noe skeptisk til slike hypoteser; men det er ingen grunn til å la væ-
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re å prøve dem. Det marxistiske begrep om produksjonsforholdene går også langt ut over
de rent materielle forhold og angår hvorledes arbeid og eiendomsforhold er sosial organi
sere Blant Baktamanene drives det skiftende jordbruk, og den tilknytning til spesielle om
råder som deres konstituerende klaner har er ikke en som utelukker andre fra å dyrke jor
den der, og noen private eksklusive rettigheter til jord eksisterer ikke. Rydding av skogen
er fellesarbeid blant alle de som ønsker å dyrke en teig i rydningen; planting og luking gjøres av mann og hustru, eller bror og søster i samarbeid. Avlingen tilhører uavkortet dem
som har dyrket den; og små-tyveri fra havene forekommer stadig. I jakt og sanking har
hver klan sine territorier som de oftest foretrekker, men som de ikke er begrenset til. Når
det er fred mellom nabostammer tillater de endog betraktelig jakt og sanking i hverandres
område. Et hovedproblem i tropisk regnskog er at svært få materielle verdiformer er be
standige i det fuktige klima: feite dyr råtner på et par dager, høstete jordbruksprodukter
mugner efter mindre enn en uke, og du må følgelig dyrke din avling på en slik måte at grø
den modnes etappevis, i små og stadige mengder. Tremateriale angripes av maur og ødelegges må maksimum et par år. Bare stenredskaper, og gjenstander av skjell, kan bevares i
lengere tid; men selv disse kan vanskelig brukes til noen almen form for sparing siden an
dre finner det urimelig å skulle yde store mengder matvarer for slike produkter, og følgelig
er de vanskelig omsettbare for annet enn tilsvarende verdisaker.
Det er markante forskjeller mellom disse produksjonsforhold, og de man finner i Sohar
hvor jord og fast eiendom stort sett er privat, skjønt de også kan eies offentlig, av moske
ene eller byen; hvor både produksjonsmidler og produktene kjøpes og selges for penger;
og hvor de fleste menn seiger i alle fall en del av sin arbeidskraft på et åpent arbeidsmarked. Men det slår meg som litt ørkesløst å utvikle en større analyse for å påvise eventuelle
sammenhenger mellom disse forskjellene, og forskjeller i kosmologi og menneskebillede,
mellom de to samfunn. En almen teori om at slike kulturelle trekk betinges av produk
sjonsforholdene falsifiseres umiddelbart ved en sammenligning av Baktamanene med an
dre tropiske hakkebrukere, som har produksjonsforhold identiske med eller svært lik de
res egne. Man finner mellom slike folkeslag, selv innenfor øya Ny Guinea, en variasjon i
kosmologi, menneskebillede, og sosiale institusjoner så frapperende at teorien må falle på
dette grunnlag alene. Likeledes taler de store forskjeller som man finner mellom ulike tradisjoner i Midtøsten - ja endog mellom de tradisjoner som opptrer sammen innenfor byen
Sohar - imot en almen forklaring av kulturforskjeller på et slikt grunnlag.
Den økologiske forklaring på kulturforskjeller er i årenes løp utviklet i mange varianter,
og har en viss iboende plausibilitet: den gir en måte å påvise og forstå de mange og kom
plekse fysiske og biologiske forutsetninger i miljøet, og hvilken plass eller „nisje“ en grup
pes ervervstilpasning plasserer dem i, innenfor dette sett av muligheter og begrensninger.
Det er utvilsomt at en rekke klare styringer og begrensninger følger fra slike økologiske
forhold. For Baktamanene ville man kunne regne ut områdets bæreevne, gitt de jordbruksteknikker og avlinger som de benytter seg av, og følgelig den øvre grense for befolkningstetthet på lengere sikt. Man kan vise at gitt en viss landsbystørrelse vil denne landsby
ens lokalisering måtte skifte innen bestemte tidsrom, gitt en bestemt teknologi for trans
port: for Baktamanene må deres nåværende landsbyer flyttes minst hvert 16de år. Jeg har
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allerede påpekt implikasjonene av klima og avling for lagringsmuligheter: hvilken forskjell
innebærer ikke det alene fra Sohar, hvor korn kan lagres i 10-15 år i det tørre klima, og
dadler nesten ubegrenset. Det ville synes som om endel viktige, og absolutte, begrensninger
på Baktamanenes livsførsel og samfunnsform^ og følgelig trolig også sosiale organisasjoner og kultur, kan avledes fra de økologiske forhold. Men en sammenligning med Sohar
viser straks fellen vi er falt i: også naturmiljøet rundt Sohar setter grenser, ja på mange måter langt mere åpenbare og restriktive grenser, for områdets bæreevne og bostedenes loka
lisering. Den strengeste minimumsfaktor er vann, i dette ørkenområde uten regelmessig
nedbør. Men her har menneskene utviklet en ingeniørkunst som ikke bare muliggjør kun
stig vanning fra brønner: ved hjelp av storstilete anlegg av brønner og underjordiske kana
ler har grunnvannsressurser så langt som 35 km fra Sohar til sine tider vært utnyttet av by
ens befolkning, og et intensivt jordbruk i et stort, sammenhengende område omkring et
bysamfunn på 20.000 innbyggere er derved gjort mulig. - Javel, men også i argumentasjonen om Baktamanene måtte vi si „gitt en bestemt jordbruksteknikk“ o.s.v.; selvfølgelig
fremkommer begrensningene i et samspill mellom miljøet og de teknikkene mennesker
bruker for sin adapsjon. Den sinnrike vann-utvinningsteknikk (som trolig ble utbygget al
lerede av Sassanidene) kan altså innlemmes i vår økologiske forklaring. Men Sohar unnslipper allikevel et antall av de begrensninger som ligger i stedets økologi: byens eksistensgrunn, og en vesentlig del av dens erverv, kommer ikke fra den jord den ligger på, men fra
internasjonal handel, i skiftende varer alt efter de skiftende konjunkturer. Man kan si at
beliggenheten er materielt betinget, i den forstand at de fremherskende vindretninger, dyb
deforhold, og fordelingen av mulige havner i det Indiske osean i årtusener gjorde Sohar til
et beleilig omlastningssted for seilskuter av forskjellig størrelse og seilføring i fraktfart
mellom Østafrika, India og områdene østenfor, og den persisk-arabiske gulf. Dermed måt
te byen tiltrekke seg handelsmenn som kunne leve av spekulasjon og mellom-mannsfunksjoner ved å kjøpe partiene med last når de ankom, holde dem kort eller lenge, og selge
dem til handelsmannskippere med skip og ruter som egnet seg for videretransport. Men å
prøve å fange in også disse forhold i en økologisk analyse av stedets muligheter og begrens
ninger, det biir å strekke en analysemåte ut over dens legitime felt. Økologiske forhold gir
ofte en nøkkel til å forstå viktige komponenter i en kulturell og sosial form, men bør ikke
brukes for å skjule menneskelig oppfinnsomhet og mangfoldighet.

Sosial forandring

De aller fleste antropologer forkaster derfor enhver økologisk determinisme. Det er langt
mer fruktbart å erkjenne at menneskets muligheter i ethvert miljø er mangfoldige, og at
deres liv får sin form vel så meget ut fra hva menneskene verdsetter og streber efter, som
fra de materielle eller økologiske forhold. Det er lærerikt og legitimt å analysere hvilke be
grensninger som følger fra en bestemt ervervstilpasning i et konkret miljø; men dette gir inger determinisme. Som en måte å gå frem når man skal bygge opp en modeil av kultur,
samfunn, og miljø er det bedre, som et første og midlertidig skritt, å ta det motsatte per
spektiv: tenk deg at en menneskelig befolkning stiller i et livsmiljø med kulturelle forutset-
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ninger som sitt utgangspunkt : de har måter å forstå verden på, de har preferanser og øn
sker og idealer som de gjerne vil oppfylle, og de har ferdigheter av teknisk og organisato
risk art. Det er på grunnlag av disse at de tolker sine omgivelser og tenker seg muligheter,
altså konstituerer sin „virkelighet“. Med utgangspunkt i denne virkeligheten „velger“ de, i
en løs forstand av ordet, sin ervervstilpasning. En slik vurdering og bestemmelse kan vi ob
servere finner sted, i alle befolkninger til alle tider: enkeltmennesker og samordnete grup
per av mennesker arbeider stadig rasjonelt - innenfor sine forutsetninger - med å livberge
seg best mulig. Men de vurderer også resultatet av sin streven, og andres resultater fra litt
andre forsøk, og til en viss grad den samlete effekten av hele befolkningens praksis. Slik
høster de erfaringer, som vil prege og tildels forandre deres forståelse, og derved deres ut
gangspunkt for nye tolkninger og tanker. Dermed er ringen sluttet, og vi behøver ikke len
gere spørre hva som kommer først, hønen eller egget - kultur eller miljø. Determinisme,
enten den går den ene eller den anden vei, biir en meningsløs påstand når vi kan observere
prosessene hvorved de to gjensidig biir påvirket av hverandre, som erfaring som høstes, og
som verdensbillede og „virkelighet“ som tolkes og konstitueres.
Det viktigste, kanskje, ved denne ressonnementsform er at vi nu igjen har frigjort oss fra
kausale og historiske tenkemåter: vi spør ikke hva som kommer først, vi prøver ikke å gå
tilbake til et skapelsesøyeblikk. Vi prøver derimot å forstå hvorledes en kultur og et samfunn er, blant annet ved å identifisere prosessene hvorved menneskelivet forandrer seg,
litt, i dette øyeblikk. Vi prøver å vise hvorledes mennesker tenker, handler og interagerer,
og å se mekanismene som er i funksjon, og som gjør at adferden blant de mange fåren sta
tistisk form og forandrer sin statistiske form, sitt mønster. Analysen ligner på marginal
isme i sosialøkonomien, eller i genetikken og evolusjonslæren: hvorledes vil marginale
endringer i én faktor påvirke enkelte andre faktorer, med andre ord forplante seg (eller
motvirkes) i systemet som helhet? Vi arbeider fortsatt med „holistiske“ modeller, men i
form av systemmodeller som ikke forutsetter stabilitet. I det store og hele er det heller ikke
stabilitet vi finner, når vi betrakter konkrete kulturer og samfunn med litt nøyaktighet,
men snarere mønstre i stadig endring. I øyeblikket kan svært meget av denne endringen fø
res tilbake til industrialisering og verdenshandel som hovedårsak, og svært meget endring
har sitt utspring i den Vestlige verden og når alle andre kulturer som overskyllende, ofte
ødeleggende bølger utenfra. Men det gir intet grunnlag for å konkludere at før denne på
virkning fra Vesten satte inn, var de andre samfunn og kulturer statiske. Jeg har valgt de to
eksemplene, Baktaman og Sohar, nettop for å vise at vesentlige kilder til endring ligger in
nenfor enhver kultur og ethvert samfunn. Rent generelt må vi vel erkjenne, at omskiftelighet er nettopp hva vi måtte vente oss i noe så flyktig og immaterielt som menneskers tanker
og sosiale interaksjon.
Selv tror jeg også at den mektigste drivkraft til endring ligger innebygget som en nødven
dig konsekvens av forholdet mellom det individuelle og det kollektive i alle samfunn og alle
kulturer. Dette forholdet er det som antropologer og andre samfunnsforskere har hatt de
største vanskelighetene med å analysere,1 men som deltagere får vi føle konsekvensene på
1. Sosialøkonomene er de som lengst på vei har klart å håndtere dette, for de spesielle fenomen
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kroppen, selv om ingen kan foreta analysen. Ganske enkelt sagt biir det ofte slik at sum
men, eller nettoeffekten, av de mange enkeltindividers aktivitet biir forskjellig fra hva hver
enkelt hadde regnet med og ønsket seg. Virkningene av dette fellesresultatet på den enkel
tes skjebne er derfor noe som den enkelte oftest vil føre en aktiv, oppfinnsom kamp mot, i
alle fall på noen punkter. Derfor udøser samfunnets mønstere (d.v.s. summen av alle del
tageres forsøk på å gjøre det beste ut av sin situasjon) nye og andre forsøk fra deres side,
som altså forandrer mønstret igjen, skjønt fortsatt ikke slik som den enkelte hadde håpet,
o.s.v. En stillstand, hvor alle er tilfreds med samfunnet slik det er, og følger skikk og bruk
uten å søke å forandre på sin situasjon, er aldri blitt observed i noe samfunn. Men heller
ingen sted kan man observere at menneskene har styring over sin kollektive skjebne: en
ten det legges omhyggelige fellesplaner, eller tar form uten at noen tenker ut over sine egne
separate interesser, biir utfallet mindre enn helt tilfredsstillende og fører til nye forsøk,
som heller ikke sikrer dem lykken. Slik synes mennesket å leve, i alle samfunn, som fange i
sin selv-lagde verden, selv om også denne verden er i forandring.

Skalaforskjeller mellom samfunn
Samfunnsforskerne forstår heller ikke å analysere forbindeisene som hersker mellom det
individuelle og det kollektive plan, men her tror jeg den store utfordringen ligger for våre
fag i tiden fremover. La meg prøve å illustrere hvor grunnleggende menneskets skjebne og
selvopplevelse biir bestemt ved hvorledes det fellesskap som de lever i er konstituert. Se for
eksempel hvorledes forskjellene i fellesskapets skala mellom Baktaman og Sohar påvirker
det enkelte menneskes livssituasjon! Baktamanenes liv er preget av en primitiv teknologi,
enkel arbeidsdeling, skriftløshet, og en skala så liten at forholdet mellom medmennesker
ligner mer på den vi opplever mellom familiemedlemmer enn mellom borgere av en feiles
nasjon. Deres kultur er også „liten“, i den forstand at den totale mengde kunnskaper som
Baktamansamfunnet behersker, hvis det kunne måles, utvilsomt ville være en liten brøkdel
av hva Sohar behersker. Men se så hvorledes et menneskeliv arter seg: gjennom en halv ge
nerasjon av læring og erfaring kommer en normalt utrustet Baktaman til det punkt at han
eller hun behersker omtrent alt som det er å vite, og har opplevd omtrent alt som det er å
oppleve, for en person av sitt kjønn. Det enkelte gjennomsnittlige menneske opplever altså
en kulturbeherskelse som selv geniene blant oss i Vesten har måttet gi tapt overfor siden

som de studerer, med sine modeller av marked, pris, tilbud og efterspørsel, o.s.v. Men slike modeller

for à fremstille aggregeringen av mange enkelte handlinger, og virkningene av dette „netto-resultat“
på enkeltpersonenes påfølgende valg og handlinger, de er gyldige bare der hvor mennesker faktisk or
ganiserer sine bytter ved bruk av penger, og i upersonlige og flyktige relasjoner. For de fleste formål

er ikke menneskers interaksjon med hverandre organisert på denne måten, og i mange samfunn er

gen

in

forhold organisert slik. Som en alment gyldig modeil for forholdet mellom individ-planet og det

kollektive plan kan altså økonomenes modeil ikke tjene oss: den fremstiller en helt spesiell institu-

sjonalisering.
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Renaissansen. Hvilken livskvalitet ligger det, mon tro, i en slik karriere, og i vissheten om å
vite alt som et menneske trenger å vite og nesten alt som det er å vite, i din verden?
Soharien vil aldri oppleve noe slikt, uansett hvor hårdt han strever og hvor begavet han
er. Mens Baktamanenes kunnskapstradisjon kan fremstilles som et sett av kinesiske esker den ene innenfor den annen, med stadig dypere og mer verdifull kunnskap - er Sohariernes
verden en stor-skala verden som består av mange, store, overlappende kunnskapstradisjoner og livsområder. Du selv står i krysningen av flere slike felt, som deltager i flere slike
områder. Verden er åpen; som arbeidsvandrer kan du dra til Gulfen, eller andre steder i en
stor verden hvor arabisk tales og Omanier ferdes; som muslim kan du dra på pilgrimsferd
til Mekka, og til Karbela i Iraq hvis du er Shiah; du kan fordype deg i teologiske studier el
ler du kan velge å spekulere på engros-markedet eller søke lykken som leiesoldat. Alt efter
som hva du velger, biir du deltager i ulike sirkier, i ulike „samfunn“. Den totale kultur- og
livs-beherskelsen som kan beruse Baktamanen og kanskje står som det uoppnåelige og
tapte ideal for mennesket i Vesten, er ikke bare umulig men også ganske meningsløs i Sohariens prinsipielt pluralistiske samfunn: ingen hverken kan eller vil samtidig være Sunni,
Shiah og Ibazhi; beduin og bymann; araber og perser og baluch; o.s.v. Men Soharien kan
oppleve friheten og selv-realiseringen i å forme sin egen skjebne og å skape sitt eget liv. Det
gjør han innenfor et samfunn hvor han vet at medmennesker han kommer i berøring med
har et dominerende ideal om integritet, vakker oppførsel, og toleranse. Menn som jeg
kjenner synes å oppleve nøkkelen til selvrespekt og stolthet å være den disiplin som skal til
for å bygge deg selv som en harmonisk og uavhengig person, med tålmodighet og på lang
sikt. Gjør du det, har du gode sjanser til å bli en respektert og frittstående deltager i dette
åpne og mangfoldige samfunnet, en mann som fører seg med stil og sikkerhet, og skaper et
uklanderlig liv for seg selv uten å skade sin neste. - Hver av disse to, prinsipielt oppnåelige,
livsidealene er svar på helt ulike utfordringer som ligger i de respektive samfunns karakter,
og hver av dem gir menneskelivet i det samfunnet en kvalitet som ikke er oppnåelig i det
andre. Jeg har sett Ngaromnok, en Baktaman i 30-årene, plutselig bli het om kinnene ved
den svimle tanke at det var mulig for ham, teoretisk, å dra ut og se hva som lå bakenfor
den borteste, regntunge fjellkjeden i horisonten, hvor jeg var kommet fra. Men hvis han
nu siden har dradd dit - da har han tapt den hele og ubeskårne opplevelsen av å beherske
sitt liv og sin verden, som da var hans.
Skala-forskjellen mellom de to samfunn har også store konsekvenser for hvorledes men
nesker forholder seg til variasjon og endring, og hvorledes endringer følgelig finner sted.
Blant Baktamanene er samfunnet prinsipielt bygget opp over en bo-ordning hvor mennene
samles i store, kollektive mannshus mens deres ektefeller bor enkeltvis, eller søstre eller
mor og datter sammen, i små kvinnehus. Mannshuset er tabu for kvinnene, kvinnehusene
tabu for mennene. Mannen henter ferdigkokt mat hos hustruen - og sitter kanskje, hvis de
to er på god fot, noen minutter eller en halvtime på dørterskelen og prater, før han så
bærer maten med seg til mannshuset for å spise. Samleie mellom ektefeller finner sted om
dagen, i skogen eller i bortgjemte kroker av havene. - Folk som har en periode med konsentrert havearbeid foran seg velger imidlertid ofte å bygge en enkel løvhytte i haven, sær
lig hvis den ligger langt fra landsbyen; og der kan godt mann og hustru overnatte sammen,
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som et provisorium. Jeg observerte snart at ektepar som var spesielt nær knyttet til hver
andre hadde påfallende hyppige og langvarige oppgaver i fjerntliggende haver, og følgelig
fritt praktiserte en alternativ samlivsform. Mens jeg var blant Baktamanene, diskuterte
også en gruppe av dem å prøve et kollektiv-eksperiment : de hadde sett at en nabostamme i
syd bodde i langhus, flere familier sammen, med en lav langsgående vegg mellom kvinnesiden og mannssiden i huset. En slik ordning ville gi rikere familieliv, men vanskeliggjøre
det religiøse liv, (som beror på manns-hemmeligheter) mente man. Det var mulig å disku
tere denne radikale ordningen, og å prøve den; og hvis erfaringene falt heldig ut ville de
som ønsket da fritt kunne gå over til den. Likeledes registrerte jeg en rekke religiøse nyskapninger, i utstyr og i riter, som uttrykte individuelle Baktamaners tanker og tro, og som
hele samfunnet kunne ta stilling til, og innlemme eller forkaste som del av sin feiles kultur.
I Sohar derimot kommer en strøm av endringer utenfra, uten at den enkelte har valg
eller styring over det. Forholdene innen familien er for eksempel i endring på grunn av en
serie nye institusjoner som en fremskrittsvennlig sultan har innført. Sohar har et sykehus,
hvor kvinnene nå fritt kan gå, og hvor mange velger å gå nesten hver dag: en ny og drama
tisk større samleplass enn hva kvinner før har hatt, som forandrer regiene for kjønnssegregasjon og forholdet mellom mannens og kvinnens verden. Skoler biir bygget - og føl
gelig biir sønner hjemme for å gå på skole, mens det tradisjonelle mønsteret var at de dro
på arbeidsvandring i 11-12 års-alderen. Nye problem oppstår i forholdet mellom fedre og
eldre, hjemmeværende sønner, og for unge menn som er økonomisk avhengige av sine
fedre. Utdannelse og modernisering verdsettes høyt, derfor oppmuntrer også mennene sine
hustruer til å søke voksenopplæringskurser som tilbys. Men den kvinne-emansipasjon som
ligger i dette kan ingen ha oversikt over. Hvor Baktamanene kan velge og prøve ting ut,
finner Sohariene stadig at de biir presentert med nye situasjoner, som de bare må avfinne
seg med og tilpasse seg til.
Eller ta deres forhold til sin religion: siden den er en skriftlig tradisjon og en verdens
religion gir den ingen anledning til den dikteriske, fabulerende skaperkraft som Baktamanen kan utøve. En tusenår-gammel, uforanderlig tekst definerer ortodoksien, et høyt spesialisert ekspertvelde av teologer overvåker dens tolkning. Den som skulle våge å innføre
sine egne tanker i dette, ville være kjetter og hjemfallen til dødsstraff. Men samtidig kan vi
se at slik personen er konstituert i Soharienes kultur og samfunn, kan han også tåle drasti
ske omveltninger omkring seg, bare han mestrer å gi sitt eget liv og sine egne aktiviteter stil
og en grad av harmoni. Baktamanene derimot kan klare av en viss grad av endring kollek
tivt og med styring - men hvis påtrykket utenfra biir for stort og forandringene for raske
og mange, vil hele deres liv og samfunn styrte sammen.

Perspektiver fra sosialantropologien
Jeg har prøvd å vise sosialantropologiens profil som vitenskap ved å understreke dens ka
rakter som et generaliserende, sammenlignende studium av menneskenes samfunn og kul
turer. For å motvirke forventninger som mange har til vårt perspektiv vil jeg markere at,
for de fleste antropologer, utgjør ikke evolusjon eller utvikling noen generell ramme for
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vår tenkning. I Vestens egen kulturtradisjon, og i de fleste oppfatninger av evolusjonstanken er det et innebygget verdipremiss som man kanskje enklest kan karakterisere som
„fremskrittsoptimisme“, og det er for å slippe løs fra dets implikasjoner at jeg igjen vil be
tone vårt a-historiske perspektiv. Det synes ganske innlysende og ufornektelig at menne
skenes samfunn og kulturer, fra de spede begynnelser blant Afrikas og Sydasias tidlige
menneskeformer, har gjennomløpt en merkverdig og variert utvikling, og at stadig mer
komplekse og stor-skalerte former har oppstått. Men før vi forstår langt mere om samfunns og kulturers konstitusjon, og om endringenes mekanismer og dynamikk, gir ikke
dette faktum noen analytisk ramme for vår forståelse av menneskeliv. Det viser seg stadig
å være langt mere fruktbart å nærme seg den globale variasjon i samfunnsformer og kultu
rer mere forutsetningsløst, som hva den i alle fall representerer, nemlig et bredt sett av
alternative livsformer for Homo sapiens. Vår sentrale oppgave biir da å gi alt mer fyldestgjørende beskrivelser - og det betyr analyser - av hvorledes disse formene er, og videre å
observere hvorledes marginale endringer i formene finner sted idag, så vi kan identifisere
mekanismene i deres vedlikehold og endring. Å gjøre det, gjennom en fordypning i andre
tradisjoners verdensforståelser, selvforståelser, og forståelsesmåter innebærer dramatiske
overskridelser av våre egne forståelser, og skulle følgelig kvalifisere sosialantropologien
som en av våre grunnvitenskaper.
Eller kanskje det som jeg her har avslørt, med min brede pensel på det store lerret, har
reist tvil om sosialantropologiens objektivitet, og følgelig dens vitenskapelige status? Det
er utvilsomt at hverken en metodikk som bygger på den individuelle innlevelse og for
ståelse, eller en programerklæring som går ut på å beskrive andre menneskers virkelighet er
i pakt med de enkleste og strengeste vitenskapskriteriene som har vært formuleret i forrige
og tidligere deler av dette århundrede. Det er heller ikke her plass til å gå inn i en både lang
og uklar vitenskaps-debatt. La meg bare minne om at stadig flere vitenskaper må stille seg
tvilende og prøvende til sin egen epistemologi, og at særlig de fag som arbeider med fenomener som beror på menneskelig bevissthet, tolkning, og kommunikasjon søker å reformulere tidligere tiders erkjennelsesmessige skjema. Det annet og like viktige punkt, som
jeg har prøvd å skissere i enkle og u-tekniske vendinger, er at sosialantropologien arbeider
systematisk med store, empiriske datamasser og med problemstillinger og metoder som
bygger på falsifiseringsprosedyrer og forkastning av konkrete hypoteser. Jeg mener selv at
vårt fag arbeider, og utvikles, på en klart vitenskapelig måte.
Hvilken interesse har da denne grunnvitenskapen, og hva skal den brukes til? Jeg er
fristet til å svare like retorisk som jeg har stilt spørsmålet: la dem som kjenner meningen
med livet trå frem, så skal vi vike. Inntil da dreier sosialantropologien seg om erkjennelser
av mindre autoritativ, mer vesentlig karakter: om en voksende forståelse av forholdet mel
lom individets adferd og livssituasjon, og de fellestradisjoner og fellesskap som mennesker
skaper seg imellom. Den søker å kartlegge, beskrive og analysere hvorledes menneskeliv er,
de forskjellige meninger med sitt liv som mennesker i ulike kulturer ser og forfølger, og det
kreftenes spill som frembringer og former dette mangfold. Sosialantropologien kan derfor
også, kanskje mer enn noen annen vitenskap, anvendes til utviklingsproblematikk, til
bedring av krysskulturell forståelse og kommunikasjon, og til evaluering og planlegging av
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menneskers livsmiljøer. Men fremfor alt bør den søke å berettige seg selv ved hva den kan
bidra med av kunnskap om verden omkring oss, heller enn med oppskrifter om hvorledes
vi kan eller skal forandre andres liv. Den viktigste anvendelse av slik kunnskap ser jeg som
den å forandre oss selv, ved å overskride den verdensanskuelse og selvforståelse vi er fange
i, i kraft av vår egen kultur-variant og samfunns-variant.
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HVAD SKER DER I DANSK ARKÆOLOGI?
Kendsgerninger og teorier omkring vor
opfattelse af Danmarks forhistorie

Den forhistoriske arkæologi og vel især den, der arbejder med vor egen oldtid, er
en begunstiget videnskab. Interessen for faget er stor, emnet er både spændende
og let fatteligt, hvortil kommer, at tilfældige fund eller planmæssige undersøgel
ser til stadighed bringer nyt materiale for dagen. Dersom man nu spørger om,
hvad der gennem de senere år er sket, eller hvad der netop nu foregår inden for
dansk arkæologi, vil der nok komme temmelig forskellige svar.
Nogle vil glædes over nyfundne oldsager af kostbar, kunstfærdig eller blot
æstetisk art og betragte dem som videnskabelige nyheder - gyldne glimt fra fol
kets fjerne fortid. Med rette vækker det beundring, når museumsfolk inden for
bare et enkelt år kan fremvise en række nye skatte og forrest blandt dem flere
pragtfuldt dekorerede offer-økser fra den tidlige bronzealder samt en næsten to
kilogram svær guldring fra vikingetiden. Hvad kan sådanne stykker berette? Og
hvad gemmer der sig af tolkningsmuligheder bag et dristigt svajet drikkehorn af
rubinrødt glas, et fornemt stykke romersk kunstindustri, der ad sære veje er nået
frem til det barbariske Norden og her - i Østsjælland - nedlagt i en kvindes grav.
Blandt arkæologiens venner vil måske andre som det lige nu vigtigste nævne
særlige aktiviteter, nemlig bredt anlagte forsøg på at fremstille oldtidens og men
neskets skiftende levevilkår på en mere levende og letfattelig måde end tidligere.
Især vil man hæfte sig ved en klar tendens til at få børn og unge til at beskæftige
sig med samfundsorientering også i fortiden. Med udgangspunkt f. eks. i det vel
etablerede forsøgscenter i Lejre har man taget ideen op rundt om; mange af vore
museer beskæftiger i dag også særlige museumspædagoger, som gennem skrifter
og på anden vis populariserer deres viden om oldtidens samfund - ofte på en så
forenklet måde, at det kan være vanskeligt at fatte kontakten til udgangspunk
tet, museernes genstande. Det er en vigtig side af faget - og den nyder lige nu sær
lig bevågenhed hos de bevilgende myndigheder; man skal blot være klar over, at
hele denne virksomhed er det yderste led i fagets „formidlingskæde“.
Det er nu især fagets mere videnskabelige side, der skal omtales i det følgende;
et vigtigt forbindelsesled udgør Nationalmuseets enestående oldtidssamling. I
disse år bliver udstillingen vist på en ny facon. Ændringen foregår i et roligt
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tempo, og just nu arbejdes der med dele af jernalderen; sten- og bronzealder har
gennem nogle år været tilgængelige i den nye skikkelse; de besøgende kan selv
vurdere den, ja har endnu i en kort tid mulighed for direkte at sammenligne med
den „gammeldags“ opstilling, som endnu ikke er pillet ned i de sidste jernalder
rum. Men nogle blandt de ældre besøgende husker måske, hvorledes denne gamle
udstilling blev rost til skyerne af presse og publikum, dengang den (i 1935) blev
præsenteret som et af de første, virkelig moderne museumsarrangementer her
hjemme. Nye linier i en udstilling er imidlertid ikke blot spørgsmål om arkitek
tur, belysning etc., og især ikke på Nationalmuseet. Dets oldtidssamling har altid
haft særlige forpligtelser i dansk museums-verden; her bør man prioritere rent
faglige hensyn til sagerne selv mindst lige så højt som moderne udstillingsprincip
per og publikumsvenlige faciliteter. Museets oldtidssamling er den vigtigste kilde
til vor viden om oldtidens årtusindlange historie og betyder mere for arkæolo
gien, end f.eks. Rigsarkivet gør for historien.
Når museet ved fremvisning af sit materiale viser meget nyt i forhold til den
ældre udstilling, må det afspejle en vis omvurdering af fagfolks tolkninger. Der
for bør der siges mest om den seneste udvikling inden for den videnskabelige side
af forhistorisk arkæologi, hvor vanskeligt det end kan være, når man har indtryk
af at befinde sig midt i en periode med ganske store ændringer. Misforstå mig
ikke! Primærstoffet er det samme, som det var for mere end 150 år siden, da
man grundlagde faget som videnskab; flintøkser og bronzevåben er de samme,
og oldtidsanlæggene ude i landet - gravhøje, bopladsrester etc. - står uændret
eller snarere i en noget ringere forfatning end dengang. Det er på et andet felt,
at forandringerne sker, nemlig i fagfolks virksomhed med at skrive historie før
historien, eller - sagt på en anden måde - deres forsøg på at skildre samfunds- og
kulturhistorie gennem de lange tider, der er gået forud for det ene korte årtu
sinde, der er rammen om Danmarks historie.
Ældre og nyere håndbøger

Det havde været lettere at gøre status for Danmarks forhistoriske arkæologi,
hvis man kunne henvise til en moderne oversigt, hvor oldtiden var skildret på en
måde, der både kunne accepteres af fagets folk og samtidig forstås af langt videre
kredse. Den findes bare ikke, og det er et virkeligt savn, så meget mere som ældre
generationer havde to aldeles fremragende skildringer af den art, henholdsvis
Sophus Müllers „Vor Oldtid“ fra 1897 og Johannes Brøndsteds trebindsværk
„Danmarks Oldtid“ fra 1938-40. De er begge fortsat læseværdige og tilmed
uundværlige, hvis man vil forstå faget og dets udvikling herhjemme.
På sin vis er det ikke helt korrekt at sige, at den sidste store oversigt over Dan4

marks oldtid nu er ca. fyrre år gammel. Brøndsteds værk blev udsendt i ny ud
gave 1957-60, og her blev sten- og jernalderbindene ændret noget, men forfatte
rens syn på vor oldtidshistorie blev der ikke lavet om på; det skete heller ikke, da
Brøndsted i 1962 skrev en kortere og mere populær fremstilling (for tiden indtil
ca. 600 e. Kr.) som det første bind af en samlet Danmarkshistorie. Selv om denne
(forøvrigt elegant skrevne) fremstilling efter forfatterens død er blevet ajourført i
1969 og påny 1977 med oplysninger om nye fund og synspunkter - i det omfang
det kunne gøres uden at ændre Brøndsteds grundlæggende syn på oldtidens kul
turhistorie - blev der ikke tale om nogen egentlig erstatning for de to store for
gængere (fra 1897 og 1938-40).
Det bør også nævnes, at vi siden 1940 har set ikke så få skildringer af dansk
forhistorie i hel- eller halvpopulær stil, men de er enten udtryk for samme hel
hedsopfattelse som hos Brøndsted, eller også behandler de kun enkelte sider af
oldtidshistorien; den kan være set med en historikers øjne eller være skrevet ud
fra helt andre metodiske synspunkter, men uden fyldig beskrivelse af det alt af
gørende primærmateriale.
Arkæologi er som allerede sagt en begunstiget videnskab, men tillige et farligt
emne, hvor det reelle udgangspunkt - primærstoffet - kan tolkes på vidt forskel
lig måde.
Det er indlysende, at det selv for samvittighedsfulde fagfolk er vanskeligt måske bedre sagt: umuligt - at give en sammenhængende skildring af landets
oldtidshistorie, uden at den farves afgørende af forfatterens grundsyn og meto
der. Derfor kan man finde nok så forskellige tolkninger hos samtidige forskere,
for slet ikke at tale om, hvad man må konstatere, hvis man sammenligner skif
tende generationers behandling af samme emne. Udvider man kredsen til at om
fatte populærvidenskabelige forfattere, der af interesse eller med andre motiver
henter deres stof fra dansk oldtid, kan det ofte være vanskeligt at vurdere, om
fremstillingen bygger på et lige så pålideligt grundlag som hos fagfolk, eller om
man står over for en af de mere fabulerende skildringer.
Det er derfor vanskeligt lige nu at anbefale en enkelt moderne håndbog. For
oldtiden indtil ca. 600 e. Kr. får man nok den bedste vejledning ved at bruge sid
ste udgave af Politikens Danmarkshistorie I og vel at mærke supplere den med
første bind af Dansk socialhistorie (se de efterfølgende litteratur-henvisninger).

Hvad arbejder fagarkæologerne med i dag ?

Hvor står arkæologien som grundvidenskab i dag, og hvilke væsentlige ting er i
de seneste år sket inden for faget? Der kan her ikke blive plads til stort mere end
at trække nogle linier op og komme med eksempler på, hvad jeg opfatter som ak
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tuelt og nyt. Noget forenklet kan man tale om fire områder, hvor udforskningen
af dansk oldtid er blevet fremmet afgørende:
1. Tilfældige fund og såkaldte nød-udgravninger bringer til stadighed nyt pri
mærstof og kan give os oplysninger i et omfang, der er ukendt for mange andre
humanistiske videnskaber.
2. Ved at anvende sine egne, nye (eller blot moderniserede) udgravningsmeto
der har arkæologien gennem udvalgte og planlagte undersøgelser kunnet notere
overraskende resultater, især vedrørende studiet af samfunds-strukturer og er
hvervsformer.
3. En endnu stærkere udvikling inden for mange af de nabofag, som traditio
nelt har kunnet støtte arkæologien, har fået betydning både for fagets teoretiske
og praktiske sider. Især er der tale om en række naturvidenskabelige discipliner.
4. Nye retninger inden for international arkæologisk forskning har præget
mere teoretiske sider af dansk arkæologi.

Eksempler på fund med skelsættende nyt
Hvad det første område angår, er arkæologien sandelig en misundelsesværdig
videnskab, fordi den får en mængde materiale så at sige forærende, hvad enten
der er tale om enkeltfund af oldsager eller udbyttet fra gravninger, som er frem
tvunget ved, at oldtids-anlæg er kommet i vejen for landbrugets eller entreprenø
rernes maskiner. Sådan har det altid været, men det er tankevækkende, at denne
kategori stadig kan give helt nye oplysninger ved siden af rene gentagelser. Man
tør ikke tænke på, hvad det f. eks. ville betyde for et fag som middelalderhistorie,
om man her havde en lignende tilvækst gennem årlige ny-fund af hidtil ukendte
håndskrifter.
Der skal blot nævnes eksempler på den slags fund fra de senere år. Således er vi
nu ved at sprænge den barriere, som den sidste istid tidligere satte for vor viden
om menneskers færden i landet for både ca. 100.000 og ca. 200.000 år tilbage,
dvs. i de varme mellem-istider. Enkeltfund af flintredskaber og en udgravning
(Vejstrup i Sønderjylland) har leveret den nødvendige dokumentation.
Planeringsarbejder nær Vedbæk i Nordsjælland blev for et par år siden anled
ning til, at man fandt den første gravplads fra den såkaldte ertebøllekultur (ved
ældre stenalders slutning). Det blev til 17 begravelser, den største plads i sin art i
hele Nordeuropa og med helt nye oplysninger om et fangst-samfunds gravkult.
De døde jægere og deres familier var gravlagt med våben og smykker, og i flere
grave var strøet rød okker, der kan have symboliseret blodet og livets farve.
Fra den yngre stenalder skal blot nævnes en ny slags anlæg, store samlings
pladser med omgivende palisader og voldgrave, hvad enten der så er tale om for
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svarsanlæg eller hellige områder for en større bygd. Foreløbig bedst kendt er det
mere end 3 ha store anlæg nær Sarup i det sydvestlige Fyn, men både i Øst- og
Sønderjylland arbejder man nu med fund af samme art.
Et eksempel fra ældre jernalder, de første århundreder af vor tidsregning: en i
første omgang ret ordinær begravelse fra Lønne ved Varde afslørede takket være
særlige bevaringsforhold, at den døde - en fornem kvinde - havde været klædt i
bluse, skørt, halsklæde og kappe; det hele var udført i raffineret teknik og med
stærke farver - blåt, brunt, rødt og hvidt. Som i et glimt må forestillingen om
jernalder-folkets dragter revideres.
Meget mere kunne nævnes, om der var plads nok. Dog, endnu en af de virke
lige overraskelser: I Ravning enge afslørede nogle pælestumper, at man her i sen
vikingetid havde bygget en godt én kilometer lang og ca. 5 meter bred bro over
Vejle å-dalen, et ingeniør-arbejde i stil og format som de store Trelleborg-anlæg
fra samme tid.
Nogle forsknings-projekter : oldtidsbopladser
Planlagte udgravnings-arbejder har gennem de sidste femten år både udvidet og
på nogle punkter helt ændret vor opfattelse af bosættelsen gennem bronze- og
jernalder. Vi er gennem denne virksomhed ved at komme ind på livet af datidens
mennesker, ane strukturen i deres samfund og fornemme nogle af de problemer,
som tilværelsen stillede dem over for. For mange humanistiske fag er det i dag
blevet en modesag at skulle beskæftige sig primært med dagliglivets økonomiske
og sociale problemer. Mange opfatter denne drejning således, at man gennem
nye teoretiske indfaldsvinkler kan nå længere, end tidligere forsker-generationer
kunne eller ville. I dansk arkæologi er det paradoksalt nok de mere konventio
nelle metoder, der virkelig har fremlagt nyt materiale af den karakter, og som
med sikker dokumentation er nået forbavsende langt. Det er derfor nødvendigt
med en kort omtale af den tekniske baggrund for dette fremskridt.
Der er nemlig sket noget væsentligt med arkæologernes udgravnings-teknik
herhjemme. Det er en almindelig opfattelse (og det gentages i de fleste håndbø
ger), at metoderne bliver stadig finere, og at man i et nært samarbejde med en
række naturvidenskaber udvikler sin teknologi og derved opnår bedre resultater.
Det er klart, at en moderne udgravning efter sådanne linier kan præstere spæn
dende enkeltheder omkring den oldtids-situation, det nu drejer sig om; man kan
udmærket bruge flere gange 100.000 kr. på undersøgelsen af én lille boplads (det
har man faktisk gjort), men mere nøgterne kolleger har ret til at stille det spørgs
mål, om der er et rimeligt forhold mellem arbejdsindsatsen og resultaterne. Sam
tidig ved man, at der ødelægges utallige og måske lige så vigtige anlæg gennem
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Fig. 1. Da man tidligt i I960’erne lærte at anvende maskinkraft til arkæologiske udgravninger, blev et
nyt kapitel i vor viden om oldtidens bopladser indledt. Med traktor og jordsluffe kunne nu ikke blot
hustomter, men hele landsbyer afdækkes på egnede steder. (CJB fot. 1968).

landbrugets og det moderne byggeris stadig mere effektive maskin-teknik. Man
taler ofte om, at disse maskiner er arkæologernes værste fjender, men nogle af
fagets folk har lært af disse fjender. Gennem 1960’erne begyndte de selv at bruge
traktor og maskinkraft, vel at mærke som regulære udgravningsredskaber (fig.
1). Når f. eks. muldlaget kun er tyndt, og alle spor efter selve oldtids-husene for
længst ødelagt af moderne pløjning, fjerner man resolut dette muldlag med trak
tor og en passende form for jordsluffe (de mindre modeller, der kun tager 1-1,5
kubikmeter ad gangen, er bedst). Så vil alle gamle nedgravninger tegne sig klart i
den sandede eller grusede undergrund. Da de fleste oldtidshuse har jordgravede
vægge og tagstolper, kan de enkelte planer vise sig forbavsende klart på den
måde, ofte tydeligere end i svære boplads-aflejringer, hvor en skovl er det grove
ste redskab, man tør bruge. Maskinkraften giver også den fordel, at man kan ar
bejde i fladen og langt hurtigere end med ældre metoder. Med en maskine som
vist på billedet, én arbejdsmand og to til tre videnskabelige assistenter er man i
stand til at undersøge et areal på mellem 200 og 400 kvadratmeter pr. dag, og
alligevel gøre undersøgelsen videnskabeligt forsvarlig, dvs. opmåle, tegne og be
skrive de fundne anlæg. Så bliver oldtidshusene til landsbyer, og man får ofte fat
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i bosættelsens helhed. Samtidig kan man udnytte sine sparsomme bevillinger på
en helt anden måde end før. Det er denne metode, som ligger bag de nye og helt
overraskende resultater vedrørende huse og landsbyer, ja hele bebyggelsesmøn
stret gennem store dele af bronze- og jernalderen. Et så centralt problem som den
danske landsbys ældste historie kan nu skildres på en ny måde.
Mange af disse vigtige udgravninger er endnu kun omtalt i foreløbige rappor
ter, selv om flere af resultaterne har kunnet indarbejdes i de allerede omtalte,
nyeste håndbøger. Påny må jeg her nøjes med eksempler.
Bronzealder-husene dukker frem
Bronzealderens boliger var længe et virkeligt problem for arkæologerne; da det
stadig ikke var lykkedes at finde frem til dem, forsøgte man sig med den teori, at
folk dengang havde boet i hytter eller letflyttelige huse, der ikke efterlod sig så
klare spor, at man senere kunne påvise dem; man gik videre med formodnin
gerne: det måtte være erhvervets særlige karakter, der bevirkede, at man hyppigt
skiftede bosted. Da de første bronzealder-huse så dukkede op midt i 50’erne, sva
rede de ikke til forventningerne, idet der var tale om store langhuse af lignende
art, som længe havde været kendt fra ældre jernalder. I dag er det ikke noget
problem at finde huse fra bronzealderen, og man har dem både fra periodens tid
lige og sene afsnit.
De ældre husformer ligner dem, der i de seneste år også er blevet kendt fra yng
ste stenalder-periode: store rektangulære tomter, hvor en række svære stolper
gennem længdeaksen antyder tagkonstruktionen. Ved Vadgård nær Løgstør har
man kunnet afdække ganske store arealer, og her viste sig desuden en halv snes
småhuse af en anden karakter, bl.a. med svære græstørvsvægge. Udgraveren
tolker dem som boliger, hvad der kan være rigtigt, men sagen kompliceres ved, at
pladsen også har vist spor af anlæg, der synes at have haft en kultisk funktion.
For den senere del af bronzealderen er vi endnu bedre stillet. Det var her, at de
allerede omtalte forskningsprojekter gav gevinst; ved et tilfælde kunne man
sætte ind i et vestjysk område - mellem Ringkøbing og Holstebro -, hvor der
ellers ikke kendes særlig mange eller rige bronzealderfund. På ikke mindre end
syv forskellige bopladser fandt man planer af huse, tilsammen mere end ét hun
drede. Men sporene stod svagt, og i reglen var man kun i stand til at påvise de
kraftigere væg- og tagstolper, dog tilstrækkeligt til at fastslå de enkelte tomters
størrelse og form. På alle pladser genfandt man langhuse, hvis tag havde været
båret af to rækker indvendige stolper. I mange tilfælde kunne også væggenes no
get spinklere tømmer påvises, med tydeligt afrundede gavle og to indgange på
langsiderne. Det var gennemgående anselige bygninger, i nogle tilfælde impone9

rende store, dvs. med en længde af 20 til 30 meter - i et enkelt tilfælde 33 meter og en bredde på mellem 6 og 8 meter. Navnlig de sidstnævnte mål siger noget om
det tekniske: bag så store huse må ligge både fremragende tømrerarbejde og ad
gang til de nødvendige materialer, dvs. store egetræer. Man kunne virkelig bygge
stort og anseligt i bronzealderen, en værdig ramme om den overklasse, som man
tidligere forestillede sig ud fra gravfund og metalrigdom. Enhver tale om bronze
aldermandens hytter må nu høre op.
På nogle bronzealder-bopladser har man haft mulighed for at afdække tem
melig store arealer og da fundet hele samlinger af hustomter. De største ligger
nær Spjald og på gården Bjerg ved Ørnhøj, begge i det lige nævnte vestjyske
landskab. På den førstnævnte var der mindst 33 huse, på den anden hele 55 tom
ter fordelt i to grupper og med en indbyrdes afstand af 160 meter. Det må da
have været landsbyer? Svaret er nu ikke lige til. Vi har faktisk ikke mulighed for
at fastslå, hvor mange af husene der har stået her på ét og samme tidspunkt.
Altså: der kan enten være tale om regulære landsbyer eller også om et antal en
keltgårde, hver med flere bygninger, og de har så afløst hinanden.
De første jernalder-landsbyer
Efter bronzealder følger jernalder. Arkæologerne har gennem mange år sat en
grænse mellem de to perioder ved ca. 500 f. Kr. På det tidspunkt er der sket noget
afgørende inden for erhverv og bosættelse, således at man kan tale om et vigtigt
kulturhistorisk skel netop her. Efter ca. 500 finder vi nogle lave volde, der ind
rammer små, rektangulære jordstykker hvert med et areal på mellem ca. 0,1 og
0,5 ha. Dem har man kendt i mange år, idet de er bevaret hist og her i jyske heder
eller østdanske skove, hvor senere former for agerdyrkning ikke har ødelagt
dem. Sammen med „digevoldingerne“ (som de kaldes) har vi nu de første egent
lige oldtidslandsbyer. På gården Grøntoft mellem Ringkøbing og Holstebro blev
i årene 1961-72 systematisk undersøgt et ca. 16 ha stort areal, hvor der påvistes
mere end 250 husplaner fra denne tidligste jernalder. Selvsagt er de ikke alle fra
præcis samme tid, men skal fordeles på forskellige stadier af én (eller højst to)
landsbyers historie, hvor husene hele tiden er blevet flyttet, vel at mærke inden
for ét og samme dyrkningsområde. Tydeligst står den yngste af bopladserne (fig.
2), hvor det lykkedes at dokumentere 13 samtidige bygninger inden for en 90 x 30
meter stor indhegning. Blandt husene er fem større langhuse med tydelig stald og
beboelses-del - det er gårde med plads til mellem 10 og 20 større husdyr, antage
lig kreaturer - desuden mindre huse med blot få båseskillerum samt tomter helt
uden stald. Det hele kan med rimelig sikkerhed tolkes som et sluttet samfund
med økonomisk forskellige klasser, dvs. en antydning af social-struktur.
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Fig. 2. En landsbyplan fra tidlig jernalder (2. årh. f.Kr.j. De fuldt optrukne huse og indhegninger
viser landsbyens ældste fase, medens åbne signaturer angiver senere ombygninger. Fra Grøntoft mel
lem Ringkøbing og Holstebro. (Efter C. J. Becker).

Landsbyen med alle dens marker var lagt på tidligere hede, som møjsommeligt
måtte opdyrkes - en landbrugsmæssig præstation, der vidner om højt udviklet
teknologi. For da bebyggelsen opgives efter uafbrudt dyrkning gennem ca. tre år
hundreder, springer landskabet påny i lyng, og den nye hede brydes først et par
årtusinder senere - præcisere dateret: omkring 1930.
Nok var Grøntoft en landsby med 60-70 større husdyr (optalt efter båsene i de
samtidige huse) og med antagelig lige så mange mennesker. Det var dog et af da
tidens mindre samfund og liggende i et marginal-område. Ved et tilfælde har en
anden af de total-afdækkede landsbyer fra næsten samme tid vist os situationen i
et gunstigere område med bedre agerjord og rigelige græsningsmuligheder langs
store ådale. I det nuværende Hodde nær Varde er udgravet en landsby fra tiden
2.-1. århundrede f. Kr. Også den var indhegnet, således at man havde mulighed
for at påvise forskellige byggefaser; her var tilmed mindre gærder mellem de
enkelte gårde og deres bygninger. Det svære fælleshegn omfatter i den yngste
periode et 160 x 90 meter stort areal, hvor man finder gårdene grupperet omkring
en indre, åben plads (fig. 3). Efter udgraverens mening - og han kan fremlægge
gode argumenter for den - har der i den yngste og største landsby-fase været tale
om 22 egentlige gårde, dvs. enheder, hvor der indgår en stor stald. En af dem var
større end de andre: et langhus med plads til 24 (måske 28) dyr - og med bolig for
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Fig. 3. Hodde ved Varde. Rekonstruktion af en landsbyplan fra sen førromersk jernalder (1. årh.
f. Kr.). Inden for en fælles indhegning har ligget 22 gårde omkring en fælles, åben plads. Gården
længst mod nordvest har været større end de andre. Efter Steen Hvass’ udgravning (her efter Dansk
socialhistorie I).

mennesker i vestenden - desuden et langhus uden stald (til forråd?) og en lille
smedie (med jern-slagger); det hele var isoleret fra den øvrige landsby med et sær
ligt hegn. Her tegner sig de første spor efter en overklasse inden for datidens sam
fund. Det svarer til iagttagelser fra samtidige grave, idet der netop på den tid be
gynder at vise sig enkelte særlig rigt udstyrede fund.
Landsbyen ved Hodde blev opgivet omkring vor tidsregnings begyndelse, men
stedet blev ikke øde. Man flyttede, antagelig blot nogle få hundrede meter, hvor
der er truffet spor af en omfattende og lidt yngre boplads, som blot ikke har kun
net udgraves.
Landsbyerne ved Vorbasse
Om vi holder os til de samme dele af landet, må et tredie landsbyanlæg nævnes,
nemlig Vorbasse lidt syd for Grindsted. Her har Steen Hvass - også ansvarlig for
Hodde - siden 1974 ledet det største af vore projekter omkring jernalder-lands
byer. De foreløbige resultater er mere end overraskende. Som en enklave i et af
landets ringeste områder ligger et lille, dyrkbart areal omgivet af brede eng-
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Fig. 4. Samlet plan af stor landsby fra 4. årh. e. Kr., afdækket ved Vorbasse. Hver af de store gårde
har haft sit eget hegn. Der er påvist en serie stadier i pladsens historie; billedet viser landsbyen, da den
var størst. Efter en omlægning af alle gårdene i 5. årh. har man måttet flytte bort. (Efter Steen Hvass).
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strækninger med rige græsningsmuligheder. Omkring begyndelsen af vor tidsreg
ning anlægges her et antal enkeltgårde; små gravfelter har vist os folkenes sidste
hvilested. Snart efter findes der en større landsby med adskillige gårde. I 3. år
hundrede e. Kr. flyttes den; man har fået afdækket flere af de store gårdsanlæg,
som har dannet kernen i den. De er forbavsende store, hver med et op til 2000 m2
stort areal. Efter en ny flytning henved 100 år senere befinder vi os så på et areal,
der er totalgravet, og hvor man kan følge bosættelsen gennem de følgende ca. 150
år. Landsbyen er nu forbavsende stor og rig (fig. 4). Den dækker et areal på ca.
400x250 meter og har bestået af ca. 20 store gårde, hver med sin egen indheg
ning og i reglen med et par bygninger. Blandt dem er huse af hidtil ukendt stør
relse, op til 40 meter lange og 6 meter brede, med en klar opdeling i bolig, stald
med plads til mange husdyr (op til 30 stykker) og længst mod øst en afdeling til
forråd, redskaber eller måske vogne (stor døråbning!). Flere af gårdene har haft
egne små smedier, og uden for det fælles hegn er fundet spor efter udsmeltning af
jern på grundlag af lokalt myremalm. Engang i 5. årh. ombygges det hele, tilsy
neladende efter fælles plan, og man placerer de store gårde omkring en åben
plads. Samtidig med den sidste omlægning er der tegn på krise: de nye stalde er
alle lidt mindre end forgængerne. Snart efter må bebyggelsen opgives, engang
omkring år 500, ganske som det forøvrigt sker med de fleste bosættelser både i
Jylland, på Fyn og i hele det nordvestlige Tyskland, hvor erhvervs-strukturen sy
nes at have lignet den jyske. - Som sidste nyhed fra pladsen Vorbasse må næv
nes, at gravpladserne til de forskellige landsby-faser er ved at dukke op; de er til
syneladende anlagt mere efter familie-princip end landsby-fællesskab. Hver
gård, dvs. hver familie, synes at have sin egen gravplads, hvor de døde blev lagt
med deres våben eller rige smykker.

Landsby og stormandsgård i vikingetid
En anden gruppe bopladser belyser oldtidens slutfase, vikingetiden, på lige så
overraskende måde. Indtil for fem år siden var vor viden om den tids bopladser
mildest talt beskeden. Fire forskellige steder i Jylland gik man omkring 1974 i
gang med undersøgelser og kunne undersøge både omfattende landsby-anlæg og
- som noget helt nyt - virkelige stormandsgårde.
Alene udstrækningen af de enkelte pladser gjorde arbejdet vanskeligt; de var
langt større, end man selv med nyvundne erfaringer havde forestillet sig, og i
flere tilfælde dækkede bebyggelsen et areal på mere end 10 ha. Et andet teknisk
problem blev, at mange huse var opført på tomten af ældre bygninger, således at
planerne af de større anlæg blev ligesom sløret.
To af pladserne synes at have været regulære landsbyer, nemlig Sædding ved

14

o

Fig. 5. Tidlig stormandsgård fra ældre vikingetid
(ca. 9. årh.) ved Vorbasse. Midt i det indhegnede
område ligger hovedbygningen, der har bevaret stald
i østenden. De øvrige bygninger er placeret langs
med hegnet; tomten længst mod nordvest har været
smedie. I løbet af vikingetid udvikles stormandsgår
den til endnu mere imponerende anlæg. (Efter Steen
Hvass).
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Esbjerg og Trabjerg lidt øst for Holstebro. Førstnævnte sted nåede man kun at
udgrave omkring en trediedel (inden det moderne Esbjergs villakvarter dækkede
den), men dog med resultat af ca. 115 langhuse og 75 såkaldte grubehuse (dvs.
halvt underjordiske småboder) inden for pladsens centrale del. Husene er blevet
fornyet gang på gang, men har altid respekteret en åben central-plads, der var ca.
150 X 30 meter stor. Mange af langhusene havde forbavsende dimensioner og var
i flere tilfælde mere end 40 meter lange.
Stormandsgårde er påvist sikkert på to andre lokaliteter, nemlig Omgård ved
Grønbjerg og Vorbasse. Sidstnævnte bebyggelse ligger over den allerede omtalte
serie landsbyer fra ældre jernalder, men uden tidsmæssig forbindelse, idet plad
sen synes at have været ubeboet gennem 2-300 år. En stormandsgård fra vikinge
tid består af et større antal bygninger, omgivet af et fælles hegn og grupperet om
kring et særlig fornemt hus, stormandens bolig. Ofte er kreaturerne anbragt i
særlige stalde, der til forskel fra ældre tiders skik er placeret for sig - og i en pas
sende afstand fra stuehuset! Man kan endda følge stormandsgårdens udvikling. I
Vorbasse har man således påvist et tidligt anlæg (fig. 5), hvor der inde på en ca.
5000 m2 stor, indhegnet plads blev fundet planer af ti forskellige bygninger, de
fleste placeret langs med hegnet. I midten har vi et 32 meter langt, stateligt hus,
som endnu har stald til kreaturerne i den ene ende - et træk, der har rod i ældre
byggeskik. Dette ændres ved anlæg af de senere storgårde. Her er det indgærde
de areal godt 25.000 kvadratmeter, og antallet af huse er oppe på en snes, men
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der er antagelig tale om to stadier, således at vi ikke har samme sikkerhed for,
hvad der hørte til gården på ét tidspunkt. Nu er dyrene flyttet ud i særlige stald
bygninger; de op mod 100 båse her skal dog snarest fordeles på samme to stadier.
Men alligevel: en besætning på et halvt hundrede dyr er ikke hver mands sag.
Den sidste af pladserne, Omgård, har haft mindst to stormandsgårde af stør
relse som dem fra Vorbasse, medens det endnu er uklart, hvorvidt den ældre del
af bosættelsen har rummet tilsvarende anlæg eller har haft præg af en stor
landsby.
De fire anlæg fra vikingetid er stort set samtidige; de ældste dele synes at stam
me fra 8. årh., medens de yngste og heriblandt de meget store gårde rækker ned i
11. årh., dvs. den tidligste middelalder. Denne tids velkendte stormænd får der
med en mere håndgribelig baggrund, samtidig med at man nu kan følge denne i
middelalder-historien så vigtige sociale gruppe tilbage i den rent forhistoriske vi
kingetid.

Naturvidenskab og arkæologi
Når der i overskriften til hele denne redegørelse er brugt udtrykket „kendsgernin
ger og teorier omkring vor opfattelse af Danmarks forhistorie“, skal det forstås
på den måde, at „kendsgerninger“ betyder arkæologisk primærstof, som der
efter kan tolkes på forskellig måde, medens der bag udtrykket „teorier“ også kan
ligge arkæologernes brug af resultater fra en række nabofag samt mere fag
teoretiske retninger, som udefra er kommet til den hjemlige arkæologi. Særlig
vigtige er naturvidenskaberne i denne sammenhæng.
Så længe der har været drevet arkæologisk forskning herhjemme, har den på
talrige områder været afhængig af en række andre fag. Man indså tidligt, at
tværvidenskabeligt samarbejde var afgørende, hvis man skulle skildre menne
skets tilstedeværelse gennem forhistoriens årtusinder. Da Videnskabernes Sel
skab i 1848 nedsatte den senere så berømte „Lejre-Kommission“ for at løse pro
blemet omkring nogle forhistoriske østersbanker - det var de såkaldte „køkken
møddinger“ - bestod den af en geolog, en zoolog og en arkæolog. Sådan har det
været lige siden. Uden zoologer kan man ikke bestemme de dyreknogler, der fin
des på bopladserne, og som er afgørende for beboernes erhverv; var der tale om
jagt og fangst, eller var pladsens økonomi baseret på husdyrhold? I dag spørger
man videre: hvilken rolle spiller husdyrene for det enkelte samfund, og hvorledes
er erhvervs-strukturen bygget op? Arkæologen er ikke tilfreds med at vide, at
tamt kvæg var vigtig for en boplads’ eksistens. Holdt man dyrene for mælke
produkterne, var det for kødets skyld, eller blev en stor del af dyrene brugt som
trækkraft? Desværre bliver sådanne spørgsmål i reglen af teoretisk art, for det er
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sjældent, at arkæologen kan præstere et materiale, som er så godt bevaret, at
zoologen kan svare på de detaljerede spørgsmål.
Tilsvarende med botanik. Uden fagfolks medvirken er det umuligt at belyse
andre og lige så vigtige sider af oldtidsfolkenes erhvervsmuligheder. Mange af de
tidlige fangst-samfund har måttet udnytte indsamling af vildtvoksende planter og
deres frø i langt højere grad, end man tidligere forestillede sig. Materialet, dvs.
hvad der er bevaret i bopladsernes affald, er imidlertid endnu mere forgængeligt
end dyrenes knogler og derfor sjældnere til rådighed. Senere hen, da agerbruget
bliver et vigtigt erhverv, er botanikeren uundværlig, når man skal skildre oldtids
folkenes økonomiske forhold. Mange flere naturvidenskabelige fag kan støtte
arkæologens arbejde. Som sagt, det er ikke nogen nyhed; men arkæologiens af
hængighed af disse nabo-områder er i dag større end nogensinde, når man netop
nu er særlig interesseret i at trænge frem til det forhistoriske menneskes erhvervs
muligheder og undersøge disses indflydelse på den materielle kultur.
Noget lignende gælder en række mere tekniske hjælpemidler, der kan anven
des til analyse af enkeltheder eller som praktiske hjælpemidler ved fagets udgrav
nings-virksomhed - nogle virkelig nyttige, andre blot anvendelige i helt specielle
situationer.
Der er dog et område, hvor naturvidenskabelige metoder ikke blot er af ganske
særlig betydning for arkæologien, men hvor en kommentar har større beretti
gelse. Det drejer sig om muligheder for datering af forhistorisk materiale. Også
for den foregående generation var naturvidenskabelige dateringsmetoder nød
vendige, fordi arkæologer og historikere kun var i stand til at udtale sig om den
absolutte alder på, hvad der kunne sættes i direkte eller indirekte forbindelse med
de tidligste historisk daterede kulturer i Den nære orient; og det rækker i bedste
fald ca. 5000 år tilbage.
En enkelt atomfysisk metode har for dateringer inden for de sidste ca. 40.000
år revolutioneret arkæologien - lokalt og som et verdens-begreb. Det er under
søgelser ved hjælp af radioaktivt kulstof - den såkaldte C 14-metode. Den ameri
kanske forsker W. F. Libby’s opdagelse i 1946, og de første resultater, hører
strengt taget ikke hjemme i en omtale af, hvad der er foregået gennem de seneste
år i den arkæologiske verden; det er allerede beskrevet i letfattelig form mange
steder. Det bør derfor være almindelig kendt, at alle levende organismer optager
den radioaktive kulstof-isotop C 14 fra atmosfæren, og at radioaktiviteten ved
individets død henfalder efter bestemte love, således at man ud fra indholdet af
radioaktivt kulstof i f. eks. trækul, knogler etc. har mulighed for at bestemme
disses alder (dog kun inden for de sidste ca. 40.000 år). Gennem fortsat teoretisk
og praktisk arbejde udbygges metoden til stadighed, og man er i de senere år ble
vet opmærksom på en række fejlkilder, således at ældre og nye dateringsresulta
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ter ikke uden videre kan bruges sammen. F.eks. har man måttet revidere hastig
heden for nedbrydningen en smule, men mere afgørende er en senere opdagelse,
at den kosmiske stråling ude fra verdensrummet ikke har været konstant i de på
gældende årtusinder. Ved at sammenligne måling af prøver fra visse arter af læn
gelevende, californiske nåletræer med en simpel optælling af disses årringe har
man konstateret denne fejlkilde. Men efter hvilken formel man skal „oversætte“
de ældre dateringsresultater (såkaldte konventionelle C 14-år) til virkelige, histo
riske årstal (de såkaldte kalibrerede dateringer), er der endnu ikke enighed om.
Man mener, at afvigelserne har været størst i 4. og 3. årtusind før vor tidsreg
ning, og det vil for vor yngre stenalder betyde, at man skal forhøje alle tidligere
alders-angivelser med mellem 500 og 1000 år. For denne oldtids-periode var der
nogenlunde overensstemmelse mellem de aldersangivelser, som arkæologerne
tidligere var nået frem til på anden vis, og de konventionelle C 14-dateringer,
men skal man acceptere de reviderede (kalibrerede) C 14-dateringer, kommer der
uorden i mange ældre opfattelser f.eks. om forholdet mellem nord- og syd
europæiske kulturfænomener. Hvordan skal man nu tolke ligheder mellem en
keltheder i til eksempel britisk og græsk bronzealder, hvis det viser sig, at de græ
ske sager er yngre end de „barbariske“ elementer og derfor ikke længere kan for
klares på den traditionelle facon, at alle virkelige kulturfremskridt i Europa har
bevæget sig fra syd mod nord og vest? Derfor taler den engelske arkæolog Colin
Renfrew om „C 14-revolutionen“ i europæisk arkæologi.
På skemaet fig. 6 har jeg - for at vende tilbage til vort eget lille område af
Europa - stillet nogle af de danske stenalderperioder op med de ældre og de nye
daterings-forslag. Da jeg senere skal bruge samme periode til at belyse en aktuel
debat omkring dansk stenalder, har jeg samtidig stillet nogle af de ældre beteg
nelser for kulturbegreber og perioder over for de navne, der hyppigere anvendes i
dag. Meningen er, at skemaets vandrette linier skulle vise, hvad man opfatter
som samtidigt. Hvad angår de absolutte årstal, har vi i første kolonne de cirkadateringer, som findes f.eks. i Brøndsteds „Danmarks Oldtid“. I den næste har
vi de „konventionelle“ C 14-angivelser, medens man i den sidste ser de „kali
brerede“ C 14-dateringer, der måske bedst svarer til virkelige, historiske årsan
givelser. Man skal derfor i dag være varsom med at bruge de årstal, som fag
arkæologen eller populær-skribenten møder med, også selv om han tydeligt har
sagt, hvilket system han bruger. Men alt for ofte bliver der uden denne helt nød
vendige vejledning slynget et tal ud, og det skaber uvægerligt forvirring hos læ
seren eller museumsgæsten, der vil vide om emnet og så slår efter i andre bøger,
hvor man måske uden kommentar bruger et andet system. Kun ganske få hånd
bogs-forfattere har forstået, at her ligger en virkelig vanskelighed, og bringer
derfor en tidstavle med både de konventionelle og de nye, kalibrerede dateringer.
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Fig. 6. Navne og dateringer på de vigtigste stenalder-perioder, som de er angivet i nogle ældre og nye
håndbøger. På vandret linie er anbragt samme arkæologiske begreb („ældre stenalder“, „mesolitisk
tid“ og „jægerstenalder“ svarer således til hinanden). Det samme gælder de tre forskellige forslag til
datering af de enkelte afsnit; til venstre er opført forslag fra før C 14-metodens opdagelse, dernæst
dennes „konventionelle“ og „kalibrerede“ resultater (se iøvrigt teksten).

I forbindelse med naturvidenskabelige dateringsmetoder bør den seneste ud
vikling inden for yderligere to felter omtales, men det kan gøres kortere. Den så
kaldte termoluminiscens-datering kan angive alderen på keramik og lignende
materialer, der har været opvarmet til mere end 400°, hvorved strålingsenergien
ændres hos de mineralkorn, der har været blandet i leret. Metodens teoretiske
grundlag er under revision, da hidtidige resultater havde alt for stor fejlmargin.
Langt mere præcis er dendro-kronologien, dvs. måling af årringene i bevaret
træ og studiet af deres vekslende tykkelse. Metoden forudsætter en fuldstændig
serie, hvor man har kunnet udarbejde en sammenhængende kurve med tilknyt
ning til datering på anden vis. Hidtil er sådanne målinger mulige fra moderne tid
tilbage gennem middelalder til sen vikingetid - men så ikke længere (endnu). I de
seneste år er netop vikingetid blevet knyttet til den sikkert daterede kurve, hvad
der har givet nogle meget værdifulde - og vel at mærke tilsyneladende helt sikre 19

dateringer. Trelleborg synes således bygget ca. 980 (hvilket svarer til nyere
arkæologiske formodninger, men er tidligere end først antaget). Den ovenfor
omtalte bro over Ravning enge ved Vejle er omtrent samtidig (ca. 980). Endelig
har man måttet acceptere, at den ældste del af Danevirke-befæstningerne må
være udført omkring 735-40, altså langt tidligere end efter ældre opfattelser.
Nye tendenser i international arkæologi

Inden for fagets mere teoretiske side kan man pege på nogle internationale ret
ninger, der har påvirket dansk arkæologi i de seneste år. Nu har der i mange år
været tradition for, at danske arkæologer så sig godt om i verden og var åbne for
strømninger, hvor de så end kom fra.
I dag - som før - bør fagarkæologer være bredt orienteret. Som baggrund er
det ikke nok at kende vor egen oldtid, heller ikke de nordiske landes. Det er dår
ligt nok tilstrækkeligt at være fortrolig med den europæiske baggrund, således
som det var det for en generation siden. I dag bør - eller burde - man sammen
fatte hele verdens forhistoriske kulturudvikling, hvis man vil have en tilstrække
lig god baggrund. Det er nok for stort et krav at stille, hvis man samtidig forlan
ger fordybelse i emnet. Via en vis håndbogs-viden kan det lade sig gøre, og den
førende engelske arkæolog, Grahame Clark, har netop udsendt en ny udgave af
sin „World Archaeology“.
En anden tendens har sat sit præg på adskillige nye arbejder inden for dansk
arkæologi. Med en forenklet betegnelse kaldes denne retning gerne for „New
Archaeology“ (eller NA), et udtryk, der er svært at oversætte til dansk uden
risiko for misforståelser. Den er udviklet blandt amerikanske forskere og udbyg
get bl. a. i England. Når jeg ikke selv er grebet af samme begejstring som nogle af
mine yngre og yngste kolleger, er det nok svært at give et rimeligt godt referat af
synspunkter og metoder her, og jeg må derfor udtrykkelig henvise til den efter
følgende litteraturliste, hvor nogle af de vigtigere bidrag er opført. Forøvrigt er
denne NA-retning allerede ved at spalte sig i flere linjer, eller man er begyndt at
tale om „Post-New Archaeology“.
NA-tilhængerne mener, at man hidtil har dyrket arkæologien på et for snævert
grundlag og primært interesseret sig for ordning af oldsager og anlæg, samt at
fastlægge en kronologi for dem; man har været for tilbageholdende med at tolke
materialet for at få fat i mennesket bag tingene, eller man har tolket samfunds
forholdene ud fra helt forkerte metodiske grundsyn. I stedet for bør man arbejde
efter induktive principper: man skal primært lægge vægt på kultursociologiske
modeller og ud fra dem belyse oldtidsmenneskets økonomiske problemer, sam
fundets sociale struktur, religiøse forhold etc. Med støtte i bestemte retninger
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inden for etnologi (eller social-antropologi, som det ofte kaldes i direkte oversæt
telse af amerikansk terminologi) interesserer man sig primært for de sider af
menneskelivet, som mere konventionelle arkæologer var forsigtigere med at ud
tale sig om, fordi fagets primærstof - fund og anlæg - efter deres mening ikke er
et tilstrækkeligt grundlag for sikre slutninger. Til gengæld interesserer mange
NA-tilhængere sig mindre for rent typologiske og kronologiske studier inden for
faget og er ofte tilfredse med at overlade dateringsproblemer til naturviden
skaberne, især C 14-metoden.
Fremtrædende elementer inden for NA er overtaget fra ældre evolutionistiske
retninger inden for etnologi og etnografi; der er tale om en art neo-evolutionisme
af stor lighed med den oprindelige retning fra 1870’erne. Her kom især Lewis
Morgan i USA (men flere med ham) til at præge deres fag med en ny-tænkning,
der igen inspirerede Karl Marx og Fr. Engels som grundlæggende for deres tan
ker. Ad den vej blev evolutionismen accepteret som et teoretisk udgangspunkt i
god marxistisk videnskab; den fik her et langt efterliv, medens nye forsknings
retninger kom til at præge etnologien i andre lande. Misforstå mig ikke: NA er
ikke en speciel marxistisk retning inden for nyere arkæologisk forskning, men
der er i de nye strømninger visse ligheder med marxismen på grund af det fælles
videnskabs-teoretiske grundlag.
Mere som et kuriosum kan det nævnes, at de evolutionistiske tolkningsmodel
ler holdt sig længst inden for officiel sovjetisk forskning; først i begyndelsen af
1950’erne accepterede man også her diffusionistiske forsknings-synspunkter.
Men i nogle østlande findes enkelte konservativt indstillede forskere, der endnu
ikke har accepteret en sådan ændring. Ved et arkæologisk symposium i DDR i
1979 var det derfor vanskeligt for en af disse arkæologer at forlige sig med den
tanke, at hans tolkningsmodeller også kunne ses som udtryk for avancerede
„vestlige“ synspunkter.
Med et evolutionistisk grundsyn accepterer NA normalt en fælles udvikling
inden for alle kultursamfund. Alle ændringer skyldes enten social udvikling
inden for samfundet selv eller er en følge af pres udefra, bestemt af økonomiske
eller klimatiske faktorer. I et sådant system er der ikke grund til at regne med
folkevandringer og lignende årsager til nye kulturtypers optræden.
Jeg skal blot henvise til en karakteristisk prøve på en videnskabelig NAafhandling herhjemme og vælger et arbejde af Kr. Kristiansen om bebyggelses
problemer og erhvervsstrategi i Danmarks bronzealder (se litteraturhenvisnin 
gerne). Undersøgelsen bygger på statistiske studier over gravfundene og tolker
dem som vidnesbyrd om befolkningstæthed og velstand gennem en ca. 1700 år
lang periode af oldtiden; den henter afgørende støtte i pollenanalytiske under
søgelser af vegetationsudviklingen, hvor baggrunden for erhvervet skulle være
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belyst. Resultatet er med forfatterens egne ord, at vor første økonomiske krise
opstår ved bronzealderens slutning som følge af for stor tilvækst i befolkningen
og for stærk udnyttelse af de naturlige ressourcer. Det lyder lige til og er umiddel
bart forståeligt for historikere og andre, der arbejder med lignende problemer i
langt senere tider. Men både det arkæologiske og navnlig det naturvidenskabe
lige grundlag er så spinkelt, at ingen konventionel arkæolog ville vove at opstille
nogen teori ud fra det. Ny forskning (med udgravninger) har for Jyllands ved
kommende vist en voldsom forøgelse af fundmængden netop i yngste bronze
alder og ældste jernalder, hvad der afgjort ikke tyder på nogen økonomisk krise.
Tilfældigvis er der for få år tiden (1975) også publiceret nogle undersøgelser
om Bornholms oldtidshistorie, hvor en kortlægning af gravfundene viste, at
yngre bronzealder og det meste af ældre jernalder var de fundrigeste afsnit i hele
øens forhistorie; den „gammeldags“ og forsigtige forfatter sluttede, at vi på
begge sider af bronzealderens slutning måtte regne med en større befolkningstæthed end på noget andet tidspunkt i hele Bornholms oldtid.
Men lad os se flere primære NA-bidrag, før man for alvor kritiserer de nye for
søg på at skrive Danmarks oldtidshistorie på det grundlag. Det er på resultaterne,
man skal vurdere en forskningsretning, ikke ud fra dens teoretiske metoder.
Her bør Jørgen Jensens allerede omtalte bind i Dansk socialhistorie påny næv
nes, fordi mange aktuelle NA-synspunkter er anvendt i hele skildringen af old
tidens kulturhistorie; men overalt er der samtidig taget hensyn til primærstoffet
og til reelle muligheder for at anvende en ny tolkning på det - i de fleste tilfælde
med den efterfølgende og realistiske kommentar, at materialet endnu er for spin
kelt til sikre konklusioner. Det er ikke mindst denne ærlighed, der gør bogen
mere anvendelig end mange special-artikler inden for samme retning, hvor for
fatterne helt ser bort fra den slags forbehold og beskriver deres hypoteser som de
eneste og som vel dokumenterede tolkninger.
Endnu en kommentar til den nye forsknings-retning: flere tilhængere af NA
opfatter anvendelsen af mere præcise målemetoder, af statistik og i visse tilfælde
EDB-behandling af et arkæologisk materiale som introduceret af deres retning.
Det er ikke rigtigt, for her er tale om selvfølgelig modernisering af metoder, som
kan bruges - og allerede gentagne gange er brugt - uanset de enkelte forfatteres
teoretiske udgangspunkt.

Om enkeltgravskulturens herkomst
Et konkret eksempel er ofte lettere at forstå end en længere teoretisk redegørelse.
Til belysning af de konsekvenser, som både ændrede daterings-metoder og nye
forskningsretninger kan få for tolkning af et arkæologisk primærstof, kan der
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være grund til at omtale et gammelt og stadig aktuelt stridsspørgsmål i dansk
arkæologi; det er tilmed en god illustration til, at ikke blot den nyeste forskning
når frem til dristige eller kritisable tolkninger, men at ældre generationers slut
ninger ikke var mindre kontroversielle, uden at deres grundlag var stort bedre
end i dag.
Sagen drejer sig om den såkaldte enkeltgravskultur fra neolitisk tid. Eksempler
og citater vil kun blive hentet fra fagets egne folk og fortrinsvis fra dem, der har
arbejdet primært med emnet. Gik man til sekundære kilder, populær-skribenter
f.eks., kunne fremstillingen gøres mere dramatisk - det behøves ikke!
Nok er begrebet enkeltgravskultur gammelt i dansk arkæologi, men i Sophus
Müllers store oversigt „Vor Oldtid“, der blev afsluttet i 1897, eksisterer det
endnu ikke.
I 1898 publicerer samme forsker en stor afhandling, hvor det lykkes at påvise
to helt forskellige kulturgrupper i samme afsnit af dansk stenalder. Ved siden af
den gammelkendte jættestue- eller megalitkultur viste der sig i dele af Jylland
spor efter en anden fundgruppe med afvigende gravskik (begravelse enkeltvis i
lave jordhøje) og med andre former for våben, redskaber og lerkar end dem,
man kendte fra de store stengrave. Som resultat kan Sophus Müller konstatere:
„... at der indenfor vort Lands Stenalder gives to indbyrdes forskjellige Grup
per, at disse ere samtidige, og at de ere ialtfald tildels geographisk adskilte. Er
dette saa, da maa der have været to forskjellige Folkeelementer; om Blandingen
mellem dem har været større eller mindre, er af mere underordnet Betydning.“
Efter et klart forbehold over for sit materiales ringe omfang fremsætter forfatte
ren den mulighed, at enkeltgravene er spor efter nye, sydfra kommende stammer,
„Enkeltgravenes Folk“, og at der kan være tale om, at den gamle befolkning
delvis var fordrevet. „Efterhaanden maa der dog være kommet et nærmere For
hold“ indbyrdes, og ... „Endelig synes Modsætningen mellem de to Befolknin
ger efter Generationers Forløb, men endnu i Stenalderen, at være bleven væsent
lig udjævnet“.
Danske arkæologer ændrede gennem 1930’rne opfattelse af den betydning,
som de to omtalte grupper havde haft især for den efterfølgende bronzealder og
dens befolkning. Dramatisk er det således skildret hos Johs. Brøndsted i „Dan
marks Oldtid“ (1938), hvor han lader de indvandrede enkeltgravsstammer udgøre
et krigerisk herrefolk og deres efterkommere en art overklasse, som dominerer
den videre udvikling - økonomisk såvel som kulturelt - og med det gamle jætte
stue-folk som en underklasse.
Det var derfor en central opgave for dansk arkæologi påny at studere pro
blemet. Hovedværket blev - og er fortsat - P. V. Globs doktordisputats „Studier
over den jyske Enkeltgravskultur“ (1945). Efter omfattende typologiske og kro
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nologiske studier over det stærkt forøgede fundstof fra både Danmark og det
øvrige Europa konkluderer forfatteren bl. a. : „Sydfra indvandrede de beredne,
øksesvingende Nomadestammer til Jylland, hvor de hurtigt blev Herre over den
centrale og vestlige Del af Halvøen.“ ... „De urgamle Fisker- og Jægerfolk, der
holdt til ved Søer og Vandløb, blev de fleste Steder hurtigt undertvunget, og
samme Skæbne ramte utvivlsomt de spredte Bondesamfund, hvis det ikke lykke
des dem at naa over til Østjylland, hvor deres Frænder Megalitfolket sad tæt.
Fundene viser, at Jættestuekulturen i Vestjylland afbrydes, da dens Keramik
stod i fuldeste Blomst“.
Det følgende ti-år blev en frugtbar tid for stenalderforskningen herhjemme
med en række nye resultater, der i 1954 blev sammenfattet, og som gav grundlag
for en ny tolkningsmodel vedrørende de forskellige kulturer og folk, for en del
støttet på etnologiske paralleller. Efter at det således havde vist sig, at den gamle
jættestuekultur (i mellemtiden omdøbt til tragtbægerkultur) aldeles ikke for
svandt i Jylland så tidligt, som man før troede, tales der nu om sameksistens af
forskellige folk med hvert sin erhvervstype. Om forholdet mellem de to grupper
kan der hentes et nyt citat (fra en artikel i Nationalmuseets Arbejdsmark 1967):
„Med fuldt så megen ret kunne man i dag skitsere forholdet mellem de to store
folkegrupper i Jyllands stenalder på den måde, at det gamle jættestuefolk mod
slutningen af perioden repræsenterer en bofast og økonomisk stærk bondebe
folkning, selv i de midt- og vestjyske egne. Ind imellem deres bygder lever grup
per af fattige fårehyrder - det jyske enkeltgravsfolk“.
Hvor forskellige de lige citerede opfattelser end er, hersker der enighed om, at
enkeltgravskulturen skyldes nye folk, der er indvandret til Jylland. Hvor de op
rindelig kom fra, kunne man derimod ikke blive enige om, hverken i dansk eller i
international forskning, hvor problemet også er blevet drøftet livligt gennem
årene.
Men var enkeltgravene virkelig samtidige med en del af tragtbægerkulturen?
Både i udlandet og herhjemme opstod der i løbet af 1970’erne tvivl. Årsagen var
den stadig voksende mængde C 14-dateringer: hovedparten af målingerne viste
nemlig, at enkeltgravskulturen var yngre end selv sene faser af den anden gruppe.
Det førte til en helt ny problemstilling: enten måtte alle enkeltgrave være yngre
end tragtbægerkulturen, og så kunne man jo spare sig enhver spekulation om et
fredeligt eller krigerisk forhold mellem de to folk, eller også var de to kulturer
samtidige, men i en langt kortere periode, end man tidligere havde regnet med.
I 1974 skrev jeg påny om emnet; rent arkæologiske argumenter pegede fortsat
på det gamle skema fra 1954 (se fig. 7), medens C 14-dateringer lige så klart støt
tede det alternativ, som er omtalt lige ovenfor. Sagen kunne ikke betragtes som
afgjort, før der var bedre overensstemmelse mellem resultaterne. Det er der kom-
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Fig. 7. Skema over enkeltgravskulturens datering i forhold til andre stenalderkulturer. Her er ældre
og konventionelle C 14-dateringer placeret på samme, vandrette linie. Også den ændrede terminologi
er angivet: megalitkultur = tragtbægerkultur; jættestuetid = mellem-neolitisk tid. Enkeltgravskultu
rens tre kronologiske faser (under-, bund- og overgravstid) er vist. Ved to afforslagene er også mar
keret den såkaldte grubekeramiske kultur, der ikke er omtalt i teksten. Bemærk hvorledes de ældste
enkeltgrave dateres stadig senere i forhold til megalit- eller tragtbægerkulturens faser. Det fremgår
også, at arkæologernes skøn over varigheden af den yngre stenalder gradvis er ændret; bruger man de
kalibrerede dateringer (jfr. fig. 6), vil tidsrummet blive endnu længere.

met siden, idet en række nye udgravninger har vist, at de første jyske enkeltgrave
tidligst kan være anlagt under slutfasen af tragtbægerkulturen. Derfor må man
revidere de ældre opfattelser og enten forestille sig, at de to kulturer har været
samtidige, men i så kort tid, at det højst drejer sig om én eller to generationer,
eller også at de i tid har afløst hinanden. Nærmere kan man ikke komme i dag,
fordi C 14-metoden i følge sit teoretiske grundlag fortsat har en målemargin, som
er større end det tidsrum, der nu er tale om. Man har derfor fortsat et rimeligt
grundlag for den antagelse, at det drejer sig om to væsensforskellige kulturer, der
en tid har eksisteret side om side i dele af Jylland; indvandringsteorien kan fort
sat betragtes som en naturlig måde at tolke fænomenet på.
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Men man kan lige så vel bruge de just omtalte, arkæologiske og naturviden
skabelige argumenter til en helt anden forklaring, og den finder man især hos
yngre forskere. Jeg skal derfor komme med endnu et citat. I den nyeste vejled
ning til Nationalmuseets udstilling (fra 1978) står der herom: „Tidligere regnede
man med, at der på dette tidspunkt af oldtiden var sket en indvandring til landet“
... „Diskussionen om denne teori foregår stadig, men det er dog også muligt, at
forandringerne skyldes lokale forhold, nemlig at bondesamfundenes udnyttelse
af landet nu havde nået et omfang, som nødvendiggjorde omlægninger af deres
levevis“. Og i selve museums-udstillingen er kun den sidstnævnte mulighed om
talt: „Landet forvandles“, som der kategorisk står ved indgangen til det pågæl
dende rum.
Den sidstnævnte tolkning hører hjemme i de neo-evolutionistiske retninger,
som blev omtalt for lidt siden under fælles-betegnelsen „New Archaeology“. Den
er mere udførligt begrundet bl.a. i den ligeledes nævnte Dansk socialhistorie,
hvor det bl.a. siges, at en befolkningstilvækst gennem yngre stenalder havde
skabt et øget pres, og det var hovedårsag til, at de tidlige agrarsamfund efter
hånden forlod deres gamle produktionsform til fordel for mere produktive
landbrugsformer. Det skulle da være denne omlægning af erhvervet, som også
resulterer i nye gravskikke, nye våben og redskaber, kort sagt bevirker, at arkæo
logernes „tragtbægerkultur“ forvandles til „enkeltgravskultur“. Det kan følgelig
være samme befolkning, vi finder levn af såvel før som efter skiftet, og der bliver
ikke tale om nogen indvandring. Det bør udtrykkelig siges, at forfatteren (Jørgen
Jensen) efter at have præsenteret denne sin opfattelse tilføjer: „Der er dog mange
forhold, som fortsat giver en sådan forklaring et hypothetisk præg.“

Kulturudviklingen i dansk stenalder

Mange ældre og nyere opfattelser omkring enkeltgravskulturen er blevet omtalt
så udførligt for at illustrere, hvorledes forskellige opfattelser hos arkæologerne
selv og ny viden fra naturvidenskaber kan indvirke på skiftende forsker-genera
tioners forsøg på tolkning af et enkelt kompleks. Dette fører naturligt videre til et
mere generelt, metodisk problem, der netop nu er aktuelt. Man vil kunne finde to
forskellige modeller for kulturudviklingen gennem hele stenalderen. Sådan set er
det de nyeste tolkninger omkring enkeltgravskulturen, der er udbygget til at gælde
alle mesolitiske og neolitiske kulturgrupper. I fig. 8 er de to systemer stillet over
for hinanden, svarende bl.a. til de to håndbøger, der specielt blev omtalt foran
(side 5). Mindre forskelle i dateringer og placering af enkelte grupper er i denne
forbindelse uden betydning. Det afgørende er, at man til venstre finder eksempler
på, at to eller flere arkæologiske kulturgrupper (der i reglen identificeres med lige
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så mange folkestammer) kan have eksisteret side om side. Til højre har vi det bil
lede, som en række yngre forskere giver af præcis samme fundstof; her er der
tale om en enkelt linie fra først til sidst, en énstrenget kulturudvikling, hvor
samme folkegruppe gradvis ændrer sin materielle og åndelige kultur. Her ser
man således - for at tage de særlig kontroversielle punkter - at ertebøllekulturens jægertilværelse gradvis forvandles til bondekultur, og at denne påny, et sted
i mellem-neolitisk tid, skifter karakter og ændres til enkeltgravskultur. Det er
ikke meningen at gå i enkeltheder med den parallelle situation omkring yngre
stenalders begyndelse, men blot nævne, at tilhængerne af den nye retning henter
meget væsentlig støtte fra naturvidenskaber, især C 14-dateringer. Er det da blot
et eksempel på, hvad der tidligere har været omtalt som „C 14-revolutionen“? Et
enkelt svar på spørgsmålet og en simpel løsning er ikke nok, for også her drejer
det sig om et kompliceret problem. Men det bør nævnes, at den gamle model blev
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bygget op i løbet af 1930’rne og 40’rne, og at arkæologerne dengang hentede en
væsentlig støtte til den i naturvidenskabelige forskningsresultater, primært fra
palæo-botanik (pollenanalyse) og geologi. Det bør også nævnes, at de samme
naturvidenskabelige kolleger, som dengang var med i arbejdet, nu synes at have
accepteret den nye tolkningsmodel, dog uden en egentlig revision af deres botani
ske og geologiske opfattelser.
Hvad sker der i dansk arkæologi? Der er nu givet en række svar og nævnt ek
sempler på, at faget er inde i en rask udvikling. De metodiske debatter må opfat
tes som tegn på sundhed; intet er så farligt for et fag - og det gælder nok i særlig
grad et humanistisk - som at stivne i bestemte metoder eller i en særlig tradition.
Men ser man på den samme debat udefra, dvs. fra de mange nabo-videnskaber,
der ønsker at anvende arkæologiske resultater i deres eget arbejde, kan det hele
let misforstås eller mistolkes. Det ville ikke være uberettiget, om man drog den
konklusion, at arkæologien har for spinkelt et primærstof og for store metodiske
problemer, således at faget ikke kan møde med videnskabeligt forsvarlige resul
tater, når det gælder tolkning efter store linier i en kulturhistorisk eller sam
fundsvidenskabelig udvikling. Men for de rent forhistoriske tider har vi kun
arkæologens primærmateriale - fundene i museerne og anlæggene ude i marken
- hvis man vil vide noget om mennesker og samfund i årtusinder forud for den
historiske tid. Skal man overhovedet udnytte dette primærstof til andet og mere
end registrering af oldsagstyper og til antikvariske causerier over spændende
danefæ-skatte, rige gravfund, dagligdagens hustomter etc., er der ikke anden vej
at gå. Man er med andre ord tvunget til at tolke sit materiale efter forskellige mo
deller eller kulturhistoriske teorier, og man må så forsøge, hvor langt man kan
komme på den ene eller den anden måde. Der er aldrig én rigtig løsning på et ar
kæologisk problem, men altid flere muligheder. Det véd fagets folk eller rettere
sagt, det burde de alle være klar over. Og de har i hvert fald pligt til at videregive
også den viden.
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Erik Fischer
OM KUNSTHISTORIE

Hvis al tale om en verdensomspændende samhørighed mellem mennesker ikke er
det rene frasemageri, må spørgsmålet om hvem vi som mennesker er, og hvor vi
kommer fra, stadig være levende. Så er det ganske betagende, at omtrent de aller
ældste spor af de aller ældste mennesker er deres billeder (fig. 1).
Det menneske, vi selv hører til, kalder nutidens forskere for homo sapiens
sapiens, og det dukkede op omkring 30.000 år før Kristus. Tilsyneladende har det
en tid lang delt verden og tilværelse med en art fætter, som nok var en anelse
mere primitiv og som kaldes homo sapiens neanderthalensis. Neanderthaleren
uddøde dog snart og det var kundskabsmennesket, eller visdomsmennesket, hvis
lod det blev at flakke hjemløs om på jorden, som det hedder om Adams søn
Kain.
Der er fundet bopladser, der viser lidt om hvordan de ældste mennesker kla
rede de materielle sider af tilværelsen, og der er fundet grave, der antyder at de
må have gjort sig forestillinger om at døden er en søvn og at søvnen måske efter
følges af en opvågnen i en anden verden. Men ellers er det alene deres billeder,
som fortæller om hvordan de har betragtet deres omgivelser, og gennem bille
derne lærer vi hvordan de så og hvordan de tolkede det de så. Billederne er op
mod 30.000 år gamle, mennesket selv er altså ikke meget ældre, og nogle forskere
har endda følt sig fristet til at tro at de ældste billeder godt kan være udført af
fætteren fra Neanderthal.
Vi har ingen anelse om hvad man sagde til hinanden for 30.000 år siden, vi ved
ikke om man digtede historier, om man dansede eller sang sange. Alt hvad vi ved
om disse menneskers forestillinger stammer fra billederne, som der findes mæng
der af. Det er de ældste menneskelige udtryk, vi kender, og her kan kunsthisto
rien altså tage fat - længe før der bliver stof at hente for musikhistorikerne og lit
teraturhistorikerne.
Alle undersøgelser af menneskets vej gennem disse 30.000 år sammenfattes un
der den store og rummelige videnskab, der hedder historien og er den menneske
lige selverkendelses videnskab, vor fælles selvbiografi, om man vil. Den registre
rer hvad mennesker sagde og gjorde og tænkte, den holder orden på vor hukom
melse, og når historieforskernes skrevne beretninger er bedst, eller bare er gode,
kan man læse dem med begærlighed fordi de kommer én så voldsomt meget ved.
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Fig. 1. To bisonokser modelleret i 1er; den højre er ca. 60 cm lang. Fra grotten i Le Tue d’Andoubert
(Ariège), Frankrig. Forhistorisk, ældre stenalder.

Kunsthistorie er en af historievidenskabens grene. Allerede når det gælder de
forhistoriske billeder viser den sin afhængighed af historievidenskabens andre
grene - i dette tilfælde af arkæologien, hvis forskere med spaden i hånd og deres
specielle metoder i brug fremdrager de begravede kulturrester, klassificerer, date
rer og forklarer fundene så de svage omrids af en sammenhængende kultur be
gynder at tegne sig.
Kunsthistorien må nøjes med at konstatere at de ældste mennesker betjente sig
af billeder. Endda af billeder, som vi finder fulde af sande meddelelser om de dyr
og mennesker, der er fremstillet. Men paradoksalt nok står kunsthistorikerne
ligesom magtesløse overfor dette pragtfulde stof, som nok kan beundres for det
liv, billederne skildrer, og for farvens og formens fine egenskaber. Lovprisnin
gerne bliver dog underligt tomme og tøvende fordi man ikke kender nok til den
kultur og de forestillinger, der ligger til grund for at billederne blev skabt.
I de fleste kunstværker er det nemlig forholdsvis let at genfinde de ideer, man i
forvejen godt ved eksisterede hos samtidens mennesker; hvis man derimod ikke
kender et kunstværks almene kulturbaggrund er det næsten umuligt ud fra
kunstværket at ville slutte sig tilbage til de tanker og forestillinger, som levede i
menneskene i det samfund, hvor kunstværket blev til. I 1700-tallet og tidligere
endnu, før Jean-François Champollion omkring 1820 havde tydet hieroglyf
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ferne, kunne man nok beundre den ægyptiske kunst, men man havde de særeste
og forkerteste forestillinger om hvad denne kunst betød. Videnskaben stod lige
så magtesløs overfor ægypternes kunst som vi i dag står overfor stenaldermenne
skenes billeder.
De ældste mennesker var jægere og de skabte billeder af dyrene omkring sig og
af deres kvinder. Vi er ude af stand til rigtig at forstå hvorfor de gjorde det.
Kunsthistorikere kan tale om billedernes vekslende kvalitet og beskrive de for
skellige stilarter, som rådede i stenalderens lange periode; men når det er sagt og
gjort går kunsthistorikeren i stå. Kan vi overhovedet kalde billederne for kunst,
eller drejer det sig om en art brugsgenstande i magiske ceremoniers tjeneste?
Denne indledning afdækker nogle af kunsthistoriens paradokser. Selv om den
som materiale får serveret prægtige billeder fra menneskehedens urtid kan den
ikke stille noget rigtigt op med dem. Fordi man ikke kender meningen med bille
derne kan man ikke tolke dem og få dem til at falde på plads i et samfunds kultu
relle sammenhæng. Vurdere dem kan man kun ud fra ens egne forestillinger om
hvad der er god eller dårlig kunst, men disse forestillinger er kun i meget begræn
set omfang alment gyldige (f.eks. den sandhed, hvormed et dyrs bevægelser er
skildret) og i meget høj grad forankrede i vor egen samtids forestillinger. Som
menneske kan man glæde sig over billederne og meddele glæden i smukke ven
dinger, men som videnskabsmand kan man højst klassificere billederne efter
deres form, deres emner og deres alder. Hvis stenalderbillederne havde været
grimme, ville kunsthistorien formentlig kun have haft et skuldertræk tilovers for
dem!
Kunsthistorie er nemlig en skifting, et troldbarn med mange forældre, som for
ikke meget mere end 150 år siden for alvor har albuet sig ind mellem de historiske
videnskaber. Den savner systematik i den måde, hvorpå den afgrænser sig over
for andre fag. Når kunsten er tilstrækkelig dårlig hører den ind under folke
mindeforskningen; når den er tilstrækkelig gammel - som den ægyptiske, eller
den fra stenalderen - hører den til arkæologiens område. Kunsthistorien har lært
ikke så lidt af arkæologiens metoder, men arkæologien tager det ikke så tungt
med kun at give sig af med det største og det bedste; i arkæologernes systematik
er et billede et billede, og billederne bringes på plads i det videnskabelige system
efter selv samme principper som våbenfundene eller keramikken eller mønterne.
Når kunsthistorikerne går i arkiverne eller når de skriver kunstnerbiografier dyr
ker de videnskab på en måde, som hvad metoderne angår ikke er til at skelne fra
den, de egentlige historikere benytter. De samme billeder, som kunsthistorikerne
studerer for åndsindholdets eller formproblemernes skyld, er for historikerne
måske en vigtig dokumentation af nogle faktiske forhold i den pågældende tid,
som kunstværket har fastholdt - et miljø, en begivenhed, en social tilstand. Og
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når en kunsthistoriker kan påvise at en bestemt litterær tekst har dannet grund
laget for et kunstværks tilblivelse, kan dette faktum kaste lys over den pågæl
dende tekst på en sådan måde, at litteraturhistorikere eller idéhistorikere bliver
klogere.
Fra sin start og meget langt hen i tiden er kunsthistorie ikke en videnskab om
billeder i almindelighed, men handler kun om den særlige art billeder, der tradi
tionelt og konventionelt kaldes kunstværker. Det vil sige: videnskaben om den
forfinede og ofte lærdomsprægede kunst, som højt uddannede kunstnere skabte
i bevidsthed om at skulle præstere noget særligt: værker, der skulle hylde højere
magter, gud eller herskere; som tit blev til i kulturelle centre, hvor også et akade
misk åndsliv blomstrede og hvor både behovet for og midlerne til en sådan kunst
var for hånden. Kunsthistorie blev til foran den slags kunst og den slags kunst
nere.
Firenze var et sted, hvor kunst af denne karakter foldede sig ud gennem nogle
hundrede år og hvor det første tilløb til en moderne kunsthistorie blev skrevet af
Giorgio Vasari (1511-74) ved 1500-tallets midte (1). Hans værk er en samling
kunstnerbiografier, som tilsammen skildrer udviklingen fra en mere primitiv for
tid til en strålende nutid, hvis absolutte højdepunkt er Michelangelo (1475-1564).
Vasaris værk er en enestående kilde til faktisk viden om kunsten gennem flere
hundrede år. Vigtigere for forståelsen af kunsthistoriens oprindelse er dog den
genidyrkelse, som han indfører efter forbilleder i den antikke litteratur og som
han lader kulminere i sin omtale af Michelangelo, der kaldes for guddommelig.
Genidyrkelsen, lovprisningen og propagandaen præger det, der blev skrevet om
kunsten i 1500- til 1600-tallet og består helt frem til idag som et ikke uvæsentligt
element i kunsthistorien. En kunsthistoriker er en nøgtern forsker i det, der har
med faktisk viden og klar forståelse at gøre; samtidig er han næsten uundgåeligt
en advokat for kunstneriske værdier og for holdninger, der kommer til udtryk
gennem kunstværkerne.
For videnskaben er det imidlertid svært at håndtere et begreb som kunstværdi.
Alt menneskeskabt rummer egenskaber, der gennemtrænger det skabte og røber
sig for den omsorgsfulde bruger eller betragter. Visse af disse egenskaber kalder
man værdifulde, måske fordi de svarer til - eller endda overtræffer - en tids
alders idealer, måske fordi de danner grundlag for menneskers videre skaben.
Man kan dog aldrig bevise et kunstværks værdi for nogen, som hævder at vær
dien ikke findes, og omvendt kan man i bedste fald overtale, men næppe modbe
vise den, som hævder at have indkredset værdier i et kunstværk. Som historiker
kan man imidlertid undersøge hvorfor mennesker på et eller andet tidspunkt har
fundet kunstværker værdifulde, og hvilke egenskaber ved kunstværkerne det da
er, som disse mennesker har anset for værdifulde. Fra kunstens historie kender
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man talløse eksempler på, at en tidsalders mennesker har tildelt den højeste aner
kendelse til kunstnere, hvis værk i dag forekommer temmelig interesseløst. Carl
Bloch (1834-90) har mere avancerede kunstbetragtere længe haft svært ved at akceptere, men en ny interesse for ham er på vej. Han digtede store billedberetninger som samtiden beundrede, men hans evne til at male dem smukt og harmonisk
var måske mindre vel udviklet. Ikke længe efter hans død nåede dønningerne fra
impressionisterne til Danmark. De digtede ingen store billedberetninger, men var
til gengæld eksperter i lysets og farvens forfinede behandling. I skæret af deres
kunstneriske idealer tog Carl Bloch sig underlig ud; til gengæld fik man så plud
seligt øje på de store kvaliteter i de danske guldalderkunstneres friske studier efter
naturmotiver.
I skæret af sin egen eller sin samtids erfaringer med kunsten sker det, at en
kunsthistoriker opdager eller genopdager oversete værdier hos kunstnere, der er
gået i glemmebogen, eller i kategorier af kunst, der hidtil ikke var blevet taget al
vorligt. Som i tilfældet med den danske guldalderkunst hænger den slags opda
gelser eller genopdagelser ofte sammen med det, der i øvrigt rører sig i kunsthi
storikerens egen samtid og dens kunst. Det er i hvert fald ikke uinteressant, at
Botticelli (ca. 1445-1510) blev genopdaget i en periode, som var blevet fortrolig
med de engelske præ-raffaelitters maleri, eller at El Greco (1541- 1614), som og
så blev genopdaget i 1890-erne, umiddelbart kunne bruges af den unge Picasso
(1881-1973); eller at 1400-tallets primitive træsnit, som ingen hidtil havde taget
alvorligt, blev genopdaget mod forrige århundredes slutning, hvor bogtilrette
læggerne var begyndt at interessere sig for den ældste bogkunst. Kort efter deres
genopdagelse blev de ældste træsnit en inspirationskilde for den tyske expressionisme. I tilfældet med træsnittene er spillets gang morsomt: de genopdages af
kunsthistorikerne, som registrerer og publicerer dem med lidenskabsløs kærlig
hed; kunstnerne opdager dem så, udnytter dem som inspirationskilde for deres
eget arbejde og kaster derved et lys over dem, der får nye tolkningsmuligheder til
at dukke op; så træder kunsthistorikerne frem en gang til med formuleringen af
de nye tolkninger: Wilhelm Worringer, der var kunsthistoriker og en af expressionismens ideologer, påviser både abstraktionstrangen og de forfinede udtryks
kvaliteter i de gamle træsnit, der gennem århundreder havde ligget hen, glemt og
overset som en art forstenet kunstnerisk subkultur (2).
Af disse få eksempler kan man se, at kunstnerisk kvalitet ikke er noget entydigt
og endeligt fænomen. Enkelte kunstværker, enkelte kunstneres værker, ja hele
stilperioder, vandrer ind og ud af kunsthistoriens interesseområde, med stedse
skiftende betoninger af deres værdi. Hvad der fra starten end måtte være nedlagt
i et kunstværk af stræben henimod udtrykskraft, sandhed og skønhed - måske
endda af opfyldt stræben - så reviderer hver ny generation de overleverede fore
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stillinger om hvor disse egenskaber findes eller savnes, og tillige forestillingerne
om hvilke egenskaber, der i grunden er tale om. Revisionerne finder sted under
meget kraftig påvirkning af, hvad den pågældende generation selv har brug for i
kunsten og i tilværelsen, eller hvad den godt kan undvære. Ikke sjældent er
kunsthistorikerne ideologerne bag disse revisioner og leverer argumenterne for de
nye kvalitetsvurderinger. Kunsthistorikere står eller sætter sig ikke uden for deres
egen tid, de både påvirker og påvirkes.
*
Også kunstsamlerne har deres andel i at den moderne kunsthistorie blev til. Op
rindelig var kunstsamlere rige mennesker, der bestilte værker hos kunstnerne
selv, enten det nu var af kærlighed til det skønne, eller fordi kunst nu engang
hørte med til pragten i rige menneskers omgivelser. Egentlige samlere af den
type, der har hænderne ude overalt hvor der er noget til salg, kender vi i hvert
fald fra 1500-tallet, og de kunne være både fyrster og borgerlige. Fra samme tid
ved vi at der fandtes kunsthandlere.
Handelen med samtidens kunst var først og fremmest en sag mellem kunst
nerne selv og deres kunder. Kunsthandlere kommer ind i billedet når det drejer
sig om ældre kunst eller om kunst fra fjernere egne. Når een tidsalders menne
sker begynder at købe kunst fra en anden tidsalder er det, blandt flere andre ting,
et symptom på en historisk interesse for kunst, som både forudsætter viden om
ældre kunst og fremkalder viden om den. Efterhånden som samlinger bliver til
strækkeligt store kommer der yderligere et behov for at holde orden på dem: de
bliver registrerede, klassificerede og katalogiserede. Hvem er mesteren for det en
kelte værk? Hvem var disse mestre? Hvad forestiller værkerne? Er de gode,
ægte? Omkring kunstsamlingerne træffer man de første lærde mennesker, der
stiller den slags spørgsmål til og om kunstværkerne og forsøger at svare på dem.
Det er museumsmanden, som dukker op.
En samler af format var den franske bankier Pierre Crozat (1665-1740). Han
skabte en kolossal samling af næsten lutter mesterværker: 19.000 tegninger, 400
malerier, 400 skulpturer og oven i det hele et ypperligt bibliotek. Blik for sin sam
tid havde han også og tog sig kærligt af den unge, svagelige Watteau (16841721). Han havde lærde unge venner af den fremtidige museumsmandstype; en
af dem hed Pierre-Jean Mariette (1694-1774).
Mariette var grafikhandler, bogtrykker og forlægger, ligesom sine forfædre i
flere led. Han var velstående, samlede selv og kunne rejse langt og længe. I Vene
dig og Firenze blev han ven med andre lærde samlere, i Rom med Vatikanets bi
bliotekar Giovanni Bottari (1689-1775), som arbejdede med den første kommen
terede udgave af Vasaris værk. Med tiden kom Mariette selv til at udgive adskil
ligt. Han ordnede, registrerede, klassificerede og skrabede oplysninger sammen
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fra alle tænkelige kilder. Men han sammenfattede ikke sin viden til nogen stor
syntese eller vision, sådan som hans store, yngre samtidige, tyskeren Johann Joa
chim Winckelmann (1717-68) gjorde det i sit værk om den antikke kunsts histo
rie fra 1764, i hvis titel ordene „kunst“ og „historie“ iøvrigt stilles sammen for
første gang (3).
Det, der i sammenhæng med kunsthistoriens historie er interessant ved Ma
riette er, at han så at sige kommer ude fra og begiver sig ind i kunstens verden, i
kunstsamlernes verden, hvor han sætter sig til rette ved arbejdsbordet. Gennem
familiens forretning har han tillige stået kunsthandelen ganske nær.
Kunsthandleren stiller næsten de samme spørgsmål som kunstsamleren: hvem
har gjort værket? er det ægte? er det værd sin pris? Når kunst først er blevet en
kostbar handelsvare begynder forfalskningerne at optræde og de alt for optimi
stiske navngivninger af værker, som ikke er signeret. Den, der kan skelne det fal
ske fra det ægte, og den, der kan give hvert værk sit rette navn, er en kunstken
der. Både samlere og kunsthandlere har brug for kunstkendere - hvis de da ikke
er det selv. Kunstkenderkløgt har bragt orden i megen uoverskuelighed indenfor
kunstens historie.
Kunst har længe været en kostbar handelsvare, og et eller andet sted i en sam
lers bevidsthed har tanken om heldige investeringer vist altid rumsteret. Herved
adskiller billedkunsten sig afgrundsdybt fra musikkens og litteraturens værker:
ingen enkelt person har nogen sinde kunnet købe sig ejendomsretten eller eneret
ten til f. eks. Shakespeares Hamlet eller Bachs h-moll messe. Gennem tiderne har
derimod en lille håndfuld privatpersoner kunnet lukke sig inde med Giorgiones
(ca. 1477-1510) maleri Stormen (La tempesta), som først i 1932 blev almeneje
ved at komme på museum. Vi ved ganske god besked med hvor kostbar kunst har
været også i ældre tid. I 1639 standsede f. eks. Rembrandt (1606-69) op på et
auktionseftersyn i Amsterdam og tegnede et flygtigt rids af et af Raffael’s
(1483-1520) bedste portrætter, som i dag hænger på Louvre i Paris. Nedenunder
noterede han prisen: 3.500 gülden. Beløbet siger ikke mange noget i dag, men
Rembrandt selv, som på dette tidspunkt var en berømt mand, kunne få 100 gül
den for at male et portræt.
Når kunstværker bliver investeringsobjekter må de underkaste sig markeds
mekanismerne. En af dem går ud på, at for at være en god investering skal varen
ikke blot være værdifast, men helst blive ved med at stige i værdi. Det forudsæt
ter at køberen ved hvad han får for sine penge, at varen er sjælden, eftertragtet
og efter tidens opfattelse af højeste kvalitet. For at undgå at fejlinvestere må kø
beren altså selv være kunstkender, eller i hvert fald kunne støtte sig til en tillids
vækkende sådan.
Ingen kan være i tvivl om at der altid har bestået en nær forbindelse mellem
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kunstpropagandaen og de salgsargumenter, som kunsthandlerne har betjent sig
af. Derfor er det nærliggende at spørge sig selv om hvor megen af den genidyr
kelse og om hvor mange af de lovprisninger, som kunstlitteraturen fra gammel
tid bærer rundt på, der er kaldt frem af at kunst også er en vare, man investerer
i? Ikke fordi værdidommene derfor nødvendigvis behøver at være falske, men
begrundelserne og betoningerne i dem kan jo næsten ubevidst være lagt sådan til
rette, at de netop fremhæver det, som det er mest nødvendigt at betone på det
givne tidspunkt i den givne situation mellem sælger og køber. Siden renaissancen
har kunstlivet stadig haft sine indre magtkampe om kundekredsene, om positio
nerne i samfundet, og det har uundgåeligt sat sig spor i kunstlitteraturen, også i
den kunsthistoriske litteratur. Som kunsthistoriker tager man ofte ordet „kvali
tet“ i sin mund men er tilbøjelig til at glemme, at det beskriver en vares beskaf
fenhed og i daglig tale først og fremmest bliver benyttet i forbindelse med et godt
salgsargument.
Sammenhængen mellem kunsthistorie og kunsthandel kan belyses med et
eksempel fra nutiden. Bernhard Berenson (1865-1959) anses med rette som en af
de store kunsthistorikere i vort århundrede. Han var en fremragende kender af
den italienske renaissances malerkunst og skabte orden i den ved hjælp af et par
skarpe, trænede øjne, som bedre end andres øjne formåede at skelne den ene
kunstners arbejdsmåde fra den andens. Dertil var han en ypperlig skribent, som i
et præcist og elegant sprog formåede at pege på de mere indlysende værdier: far
vernes samspil, linjerytmernes forløb - alt det, der er klart og herligt i renaissancens lyse kunst.
Berenson var ikke gammel, da han ved århundredets begyndelse fik forbin
delse med kunsthandler Joseph Duveen (1869-1939) og indgik en art kompagni
skab med ham, blev hans ekspert. Tidspunktet var det tidligere omtalte, hvor
præraffaelitterne i England havde vakt interessen for især den florentinske renaissancekunst, en interesse, som var blevet verdensomspændende i de kunstkyndige
kredse. Markedet havde den rette karakter for en driftig sælger: fremragende ita
lienske billeder fra 1400-tallet var sjældne, men dog stadig til at få fat i.
Duveen opdagede et nyt klientel, nemlig den amerikanske industrialismes ny
skabte rigmænd. De savnede enhver kulturel baggrund og frygtede endda at dø
uden at efterlade sig noget varigt ry. Duveen henviste nu de amerikanske indu
stribaroner til den florentinske renaissances handelsbaroner, først og fremmest
til bankier-familien Medici, som havde vundet evigt ry ikke mindst gennem sit
forhold til kunsten, som samlere og mæcener. Duveen forærede dem Berensons
bøger. Hvis de iøvrigt var i stand til det, kunne de her læse sætninger som disse:
„I virkeligheden var det en lidenskab for storhed snarere end nogen kærlighed til
det skønne, som satte renaissancens mæcener i gang. Og deres instinkter ledte
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dem ikke på vildspor: mens deres egentlige indsats i dag kun ville få eksperter og
specialister til at interessere sig for dem, så er det just deres indsats på kunstens
områder, som har fået hele den intelligente almenhed til at tro, at de virkelig var
så store mennesker, som de selv ønskede at eftertiden skulle tro de var.“ (4).
Det må have lydt som sød musik i industribaronernes ører, og da Berensons
letlæste nydelsesæstetik ikke gjorde det spor svært for dem at forklare deres må
bende gæster hvad det nu er, der er så dejligt ved de dyre billeder, så lå vejen
åben for Duveen. Sit syn på kunsten havde Berenson formuleret før han fik for
bindelse med Duveen, og hans hæderlighed som kunstkender er man først for ny
lig begyndt at rokke ved. Duveen leverede, Berenson garanterede, industribaro
nerne investerede - og vandt ry: det er deres samlinger, som nu udgør kernen i de
store amerikanske kunstmuseer.
Sammenhængen mellem kunsthandelen og kunsthistorien er vist især noget,
museumsfolk får øje på. Museernes virksomhed er nøje knyttet til kunstmarke
det. Museerne køber - om de i øvrigt har penge til det - når kunsten er fremme på
markedet, og når det er tømt for een kategori af kunst, må museerne sætte ind
overfor andre kategorier, som de så selv er med til at kalde frem på markedet.
Men museerne må kunne begrunde deres køb, de må forklare og identificere det
købte, og det sker gennem museumsfolkenes forskning. Forskningen offentlig
gøres og kalder så igen flere kunstværker af samme kategori frem i lyset. På den
ne måde breder en forskning sig ud omkring nye områder, i intim og relativ
uskyldig vekselvirkning med kunstmarkedet. Når der i dag forskes så intenst i
den italienske baroktids kunst hænger det sikkert sammen med, at det internatio
nale marked næsten er tømt for renaissancekunsten, men endnu rigt på arbejder
fra barokken, som man ikke interesserede sig rigtig for på Berensons tid. Mu
seerne og de private samlere køber dem dyrt, der forskes i dem, og af disse grunde
kommer der stadig flere af dem frem på markedet.
Museumsforskningen nedstammer fra de gamle samlere og kunstkendere af
typen som den tidligere omtalte Mariette. Den tager sit udgangspunkt i spørgs
målet om identifikationen af kunstværkerne, i tilskrivningen af dem til bestemte
kunstnere, og i placeringen af kunstværkerne indenfor kunstnerens samlede pro
duktion. Det er principielt en punktvis forskning, hvor undersøgelsen af det ene
kunstværk føjer sig til undersøgelsen af det næste. De større sammenfatninger
udvikler sig til kataloger over f.eks. enkelte perioders kunst i det pågældende
museum, eller til kataloger over en enkelt kunstners samlede værk; de sidste kan
så yderligere vokse og blive til en samlet fremstilling af en kunstners liv og ger
ning, med værkfortegnelsen som rygrad. Megen af den slags forskning bliver i
vore dage gjort tilgængelig i de prægtige kataloger, mange museer udsender i for
bindelse med de store udstillinger - kataloger, som er prægtige at se på, ofte
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fulde af ny og gammel lærdom, men som regel ulæselige for andre end ihærdige
specialister.
Museumskunsthistorien - som naturligvis også dyrkes af andre end museernes
personale - er sjældent sammenfattende tolkninger af store emner. Den tager sig
først og fremmest af den del af den kunsthistoriske grundforskning, som mest
ligner historikernes kildekritik og som forsøger at give svar på det vigtige spørgs
mål: hvad er det i grunden vi står og ser på? Man kan ikke sige noget fornuftigt
om Rembrandt dersom det værk, man ser på, ikke er af Rembrandt men af en
elev; og man kan ikke sige noget sandt om Rembrandts ungdomsstil i Leyden
hvis billedet, man taler om, er malet i Amsterdam og derfor fra en senere
arbejdsperiode.
Ganske ofte er billeder hverken signerede eller daterede, og ganske sjældent er
de på anden vis veldokumenterede nok til at man kan forfølge dem hele vejen til
bage til kunstnerens værksted. Når dokumentarisk viden mangler, kan kunst
historikere med større eller mindre held betjene sig af det, man kalder den stil
kritiske (stilundersøgende) metode. For billedkunstens vedkommende bygger den
på to sæt erfaringer. Den ene går ud på, at man på grundlag af sikre værker kan
lære en kunstners forestillingsverden så godt at kende, at man får en fornem
melse af om netop han kan have digtet motivet sådan som man ser det i det navn
løse billede. Den anden går ud på at bruge øjnene så godt, at man lærer alle ejen
dommeligheder i en kunstners håndværk så godt at kende, at de straks vil afsløre
om man står overfor et værk af kunstneren eller ej.
På Berensons tid havde man lagt mærke til, at en kunstner på mindre fremtræ
dende steder i sine billeder er tilbøjelig til at benytte mere rutinemæssige stan
dardformler når han f. eks. maler ører eller fingre; man kan så genkende dem fra
billede til billede, hvilket jo måtte glæde enhver, der dyrkede kunsthistorie på
Sherlock Holmes’ tid. Malemåden og tegnemåden hører til kunstneres mere sub
tile kendetegn: det kan dreje sig om en bestemt måde at opbygge en farveklang,
eller en karakteristisk håndskrift i arbejdet med pensler eller tegneredskaber.
Begge metoder kan opøves, nogen beviskraft rummer de ikke, men overfor den,
der i øvrigt er parat til at lade sig overbevise, formår de at sandsynliggøre.
Fig. 2 forestiller den unge David, der spiller harpe for kong Saul; så bevæ
gende, at Saul kommer til at græde og må tørre sine øjne i det nærmeste for hån
den, nemlig fligen af det draperi, som hænger ned i baggrunden. Ingen, der ken
der noget til Rembrandt kan tvivle på hvor nært en så ejendommelig billeddigtning befinder sig ved de baner, hans fantasi bevægede sig i. Billedet har da også
båret Rembrandts navn lige siden det i 1890-erne dukkede frem af mørket, usigneret og uden at være ledsaget af nogen form for skrevne kilders dokumentation.
Men nu er det på vej til ikke mere at blive kaldt for en Rembrandt. Endnu i 1948
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Fig. 2. Rembrandt eller elev: David spiller harpe for Saul. Oliemaleri på lærred, 130,5 x 164 cm.
Mauritshuis, Haag, Holland.

kunne en af vort århundredes største og sandeste Rembrandt-specialister skrive,
at ingen beskuer nogen sinde vil kunne glemme dette billede af Rembrandt, men
stedse føle sig forfulgt af frygten og fortvivlelsen i den mægtige konges øjne
mens han sidder overfor en ung harpespiller fuldstændig opslugt af sit spil. „Far
vernes glød“, hedder det videre, „øger i enorm grad dette billedes bevægende
kraft“ (5). Der argumenteres altså dels ud fra en opfattelse af det særlige ved
Rembrandts forestillingsverden, dels ud fra en overbevisning om at være helt for
trolig med det uefterlignelige ved Rembrandts brug af farven, og efter ordlyden
at dømme anser denne forfatter det altså for at være et absolut hovedværk i
Rembrandts kunst. Men i dag taler man om en udtryksmåde, der er „for senti
mental“ og en malemåde, der er for „overfladisk og uden indre sammenhæng“
til at kunne henføres til Rembrandt selv. Den kunsthistoriker, der formulerer
nedvurderingen, henviser med god grund til forkærligheden for det sentimentale
i kunsten, som rådede i 1890-erne da billedet blev opdaget og forsynet med
Rembrandts navn. Det mærkelige fænomen, som man kan kalde „tidsånden“ og
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Fig. 3. Ubekendt sydnederlandsk kunstner ca. 1450-1500: Madonna med barnet. Oliemaleri på træ,
42,5 x 27,5 cm. Statens Museum for Kunst, deponeret af Ny Carlsberg Glyptotek.

er et virksomt sammensurium af kollektive holdninger og enkeltmenneskers
standpunkter, kan have haft sin andel i tilskrivningen, som både billedets kost
barhed og den autoritetstro, som også kunsthistorikere er underkastet, har hjul
pet med til at fastholde. Dersom den citerede sortseer (6) altså har ret, hvilket
mange stadig mener han ikke har. Summen af hans synspunkt er, at billedet må
være et elevarbejde, udført på grundlag af en tegning af Rembrandt selv.
Når man spørger: „kan Rembrandt have malet dette billede?“ eller „kan
Rembrandt have digtet denne komposition?“ og svarer på grundlag af stilkritik
kens grundlag, bevæger man sig temmelig langt fra de eksakte metoders viden
skabelige verden og henviser strengt taget kun til ens egen mere eller mindre vel
begrundede og erfaringsberigede opfattelse af, hvad Rembrandt burde kunne
have digtet eller malet. Selv meget trænede øjne og meget præcise hukommelser
kan i den slags spørgsmål kun præstere overtalelse, ikke beviser for hvordan det
forholder sig med sandheden, og hvis argumentationen ikke slår til er der ikke
meget andet at gøre end at stampe i gulvet og hvæse: „jeg påstår .. .“.
I mangel af bedres havelse er stilkritikken dog absolut anvendelig, og med dens
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Fig. 4. Samme billede som fig. 3, røntgenoptagelse. Fotografi: Konserveringsafdelingen, Statens
Museum for Kunst.
Fig. 5. Samme billede som fig. 3, optaget i infrarødt lys. Fotografi: Konserveringsafdelingen, Statens
Museum for Kunst.

hjælp har man bragt forholdsvis god orden i mange kunstneres værk. Kun for
holdsvis, for når flere kunsthistorikere på grundlag af denne metode har sorteret
samme kunstners værk - Rembrandts malerier, Michelangelos tegninger - ser re
sultaterne temmelig uens ud og misvisningen kan nå op på 20-30% eller mere.
Som regel kan man nå til enighed om en kerne af værker, som måske også af an
dre, historiske årsager må anses for helt sikre, mens uenigheden vokser jo læn
gere væk man kommer fra denne trygge midte.
Fotografier blev stilkritikkens vigtige hjælpemiddel; en kunstkender som Ma
riette måtte rejse endeløst og huske nådesløst for at blive en fremragende stilkriti
ker. På nogle områder har den moderne teknologi kunnet yde hjælp gennem ke
miske og fysiske analyser af kunstværkernes materialer. Ved hjælp af røntgen
optagelser og fotografering i infrarødt lys kan man dukke ned under et billedes
malede overflade og se hvad der skjuler sig der (fig. 3, 4, 5). Det, man så ser, kan
være af betydning for maleriets nærmere bestemmelse. Det infrarøde fotografi
viser således kunstnerens forberedende tegning på selve malegrunden; han har
prøvet sig frem med flere løsninger før han fandt frem til den endelige, og en så
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dan fremgangsmåde fordriver enhver tvivl om at billedet skulle være en original.
Nogle har ment det var en gammel kopi, men en kopist er ifølge sagens natur
aldrig i tvivl om hvad det er han skal male.

*
Kunsthistorie på kunstkenderbetingelser blev ved med at bestå, men i løbet af
18OO-tallet rykkede faget ind på universiteterne. Vist nok det første professorat i
kunsthistorie nogensinde blev oprettet 1825 ved universitetet i det østpreussiske
Königsberg, nu Kaliningrad i den litauiske sovjetrepublik; i Danmark skete det
1856, hvor N. L. Høyen fik den første kunsthistoriske lærerstilling på Køben
havns Universitet.
Siden renaissancen havde antikkens kunst stået som det tårnhøje ideal bag den
europæiske kunstudvikling - længe drømt og læst om snarere end set med egne
øjne. Derfor er det ikke mærkeligt, at Winckelmann’s skelsættende værk om
netop oldtidskunsten satte den udvikling i gang, som gjorde kunsthistorie til en
egentlig historieforskende videnskab. At kunsthistorie rykkede ind på universite
terne - til at begynde med især i de tysksprogede lande - betød et miljøskift ind i
en idealistisk, systemdannende verden. Den ligesom fragmentariske forskning i
konkrete enkeltproblemer, og de få, essayistiske levnedsskildringer, som var
17OO-tallets karakterisiske frembringelser, blev nu suppleret med en stræben mod
de store sammenfatninger, mod synteser. Forskningen i de særlige kunstkatego
rier, som tillige var handelsvarer og samleobjekter, blev øget med studier i arki
tekturens, freskomaleriets og bygningsskulpturens historie. Interesseområderne
begynder at strække sig tilbage i tid, hinsides den „genfødende“renaissance, mod
middelalderen, som den unge Goethe 1772 havde talt så begejstret om („Kunsten
er billedskabende længe før den er skønhedsskabende, og dog er der tale om sand
og stor kunst, ja ofte sandere og skønnere end selve den skønne kunst.“ (7)).
Fagets udvidelse førte med sig, at dets videnskabelige metoder modtog en anse
lig påvirkning fra arkæologiens og den almene historieforsknings metoder. Pro
blemet „hvem malede hvad og hvornår?“ bliver ikke mere enerådende. Kompli
cerede spørgsmål trænger sig på: om de store, bærende træk i kunstens udvik
lingsforløb; om der findes almene sammenhæng i kunstens formsprog, eller i
dens indhold, eller i dens mål i bestemte perioder. De nye tendenser har dog sta
dig deres fundament i den sum af præcise identifikationer, som kunstkenderne
og museumskunsthistorikerne præsterede og bliver ved med at præstere. Der er
altså ikke tale om, at een slags videnskabelige metoder afløses af en anden, men
om en forøgelse af fagets spændvidde.
Det vækker tanker, at den kunsthistoriske videnskab i moderne forstand ligesom de andre historiske videnskaber - kom til verden i en periode, som frem
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for nogen anden var præget af, at der blev skrevet romaner og at romanerne blev
læst. Den danske filosof og sociolog Claudius Wilkens skrev omkring år 1900 om
romanens egenart: dens opgave er „i et sluttet, mere eller mindre sammensat
Handlingsbillede at give en Genfremstilling af hele Livet, saaledes som det viser
sig inden for et Folk til en given Tid. ... Romanen er den moderne Tids Form
for Epos’et. ... Naar Forholdene ændres ved Samfundets Vækst, større Sam
mensathed, Arbejdsdeling, Kritik og Individualisme ... indtræder ved en succes
siv Omdannelse [af epos’et] Romanen, som mere egnet til at give et detailleret
Billede af Livet i et givet Milieu. Stoffet er [fra nu af] ... Livets individuelle Op
levelser, Kampe, Interesser og Bestræbelser. Helten er en individuel Helt, som le
des og udvikles gennem en Fylde af forskellige Oplevelser, hvorved hans Skæbne
flettes ind i et større Verdens- eller Kulturbillede. Grundlaget for Handlingen . . .
er en naturlig, erfaringskendt Verden. En given Verdenssammenhæng med en vis
Kultur, et bestemt Milieu af Natur og Sæder, i hvilke Karaktererne leve og kæm
pe, dannes og udvikles, en Verden af Situationer og Forhold i hvilke de stedes og
Livsanskuelse, Bestræbelser, Følelser, Lidenskaber og Interesser brydes, er Gen
fremstillingens Genstand. En vis Idealitet vil altid ledes ind i Behandlingen, selv
om denne er nok saa virkelighedstro ...“ Og Wilkens sammenfatter ligefrem
henrevet: „Ved sin Prosaform og episke Bredde vil Romanen altid være en yp
perlig Digtningsform til at genfremstille en Kulturverden eller Former af denne
ved at give os et Indblik i Tidens Natur, Milieu og Kultur og gennem en Fylde af
Karakterer, der ere formede til et typisk Udtryk for det Menneskeliv, der præger
en Tid, fører os rundt i Menneskelivet og skildrer os dets Former, Livsanskuel
ser, herskende Følelser og Lidenskaber, Bestræbelser og Idealer.“ (8).
Idealformen for den skrevne kunsthistoriske fremstilling - og dermed for den
styrende kraft bag forskningen - synes i 1800-tallet at ligne den samtidige roman
så meget, at Wilkens ord meget vel kunne læses som en slags katalog over den
nye kunsthistories indfaldsvinkler og nysgerrighed. De „individuelle helte“ er
kunstnere, som ledes og udvikles og hvis skæbner indflettes i større verdens- eller
kulturbilleder. Forskningen fører os rundt i menneskelivet, „genfremstiller“ dets
former, livsanskuelser, herskende følelser og lidenskaber, bestræbelser og idea
ler, således som de kommer til udtryk i billedkunstens og arkitekturens værker.
Ganske vist ledes „en vis idealitet“ ind i behandlingen som en forkærlighed for
undtagelsesmennesket, men tydeligt fornemmer man dog troen på, at „grundla
get er en naturlig, erfaringskendt verden“. Læser man de store levnedsskildrin
ger, som 1800-tallets førende kunsthistorikere skrev: Herman Grimm’s om Mi
chelangelo (1862-63) og Raffael (i sin endelige form 1896), eller Carl Justi’s om
Winckelmann (1866-72) og Vélåzquez (1888), så mere end aner man, at Goethe
og Balzac, Thackeray og Tolstoi i ikke mindre grad end Winckelmann selv og hi
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storikere som Gibbon og Ranke har givet kræfter til kunsthistoriens unge viden
skab.
Tidligt i sit liv kunne den schweiziske kunst- og kulturhistoriker Jacob Burckhardt (1818-97) tillade sig at indrømme overfor en ven: „For mig er historien
endnu størstendels poesi, en række af de skønneste maleriske kompositioner
..(9), og måske netop fordi han senere, midt i sin intenseste forskning, ved
blev at unde sig selv et ligefrem visuelt forhold til sine emner, blev hans forfatter
skab en kolossal igangsætter for den kunsthistoriske videnskab. Hans værk om
Renaissancens Kultur i Italien (1860) er et stykke uforlignelig litteratur skabt over
det mest alsidige studium af periodens kultur og historie. Det paradoksale i nær
værende sammenhæng er bare, at kunsten, ene af alle kulturudtryk, slet ikke be
handles. Dels havde han skrevet om den i forvejen, dels havde han planlagt et
særligt bind om den, men det fik han aldrig skrevet. Nu minder værket, hvad
kunsten angår, om en støbeform, man kun behøver at fylde for at fremkalde bil
ledet af periodens kunst som et produkt af alle de virksomme kræfter i det sam
fund, han skildrer. Kunstneren er ikke kun sig selv, men heller ikke kun et red
skab for miljøet, eller samfundet, om man vil; så er det for kunsthistorikeren ba
re et spørgsmål om at afgrænse hvor det ene holder op og det andet begynder.
Burckhardts kulturhistoriske og sociologiske metode er livskraftig helt ind i
den nyeste kunsthistorieforskning. Den repræsenterer en indstilling, faget aldrig
vil kunne sige farvel til, hverken når forskningen stiller nye spørgsmål eller når
det som formidling giver det videre, som allerede foreligger udforsket mere eller
mindre endegyldigt: kunsten anskuet i samspil med kræfter, der ligger udenfor
kunsten. En betydelig og betydningsfuld del af kunsthistorien i den nyere tid har
således drejet sig om den præcise tolkning af kunstværkers temaer. Dette forsk
ningsspeciale betegnes som ikonologi, dvs. læren om billeder(s mening), og man
søger at opspore alle de kilder - religiøse, mytologiske, idéhistoriske, folkloristi
ske, politiske, videnskabelige - der kan have været medbestemmende for et
kunstværks struktur, enkeltheder, indhold.
Den kulturhistoriske metode er rummelig og har til opgave at beskrive og for
tolke alt, hvad mennesker gennem tiderne har skabt og formuleret: ikke bare bil
ledkunsten men alle kunstarter, og ikke bare kunstarterne men alt det øvrige, der
hører livets yttringer og organisationsformer til. Set med kunsthistorikerøjne er
paradokset i den kulturhistoriske metode, at den kun med visse vanskeligheder
når ind til det, der helt og holdent er særegent for netop billedkunsten. Man kan
indtrængende og lærdomsrigt analysere sig frem til en forståelse af et billedindholds inderste gåder uden at opdage noget, der ikke lige så godt kunne være ud
trykt i et digt, et drama, en ceremoni eller en religiøs afhandling - og meget ofte
også forinden er blevet det. Det, der i egentligste forstand alene hører billedkun-
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Fig. 6. Raffael: Skolen i Athen, 1510-11. Fresko. Vatikanet, Rom.

sten til, og det, som billedkunsten rummer hinsides alle forklarlige „betydnin
ger“, kan denne forskning kun vanskeligt, eller slet ikke, komme i berøring med.
Det er spørgsmål, som ligner menneskelivets dybeste og handler om godt og
ondt, sandt og usandt, skønt og hæsligt, og som i grunden er de væsentlige årsa
ger til at mennesker overhovedet beskæftiger sig med kunst.
Man har set bort fra temaer og fundet, at også kunstværkers form har deres
indhold og meddelelseskraft. Det hører til billedkunstens særpræg, at alt i vær
ket på een gang, for et eneste blik, byder sig frem for beskueren, som så kan væl
ge frit hvor i billedet han vil begynde sin tilegnelse. I modsætning hertil har litte
raturens og musikkens værker en begyndelse og en afslutning; med andre ord
forud fastlagte forløb, eller direktiver for tilegnelsen, som er identiske eller be
slægtede med den sproglige meddelelses struktur og logik. Banalt som det lyder:
en gennemspilning af Beethovens Pastoralsymfoni varer ca. 35 minutter, en op
førelse af Hamlet ca. 3 timer, og ingen af dem kan uden at forvanskes bringes til
at vare ret meget længere eller kortere. Derimod ville det være uden mening at
diskutere, hvor lang tid det tager at se på Raffaels fresko Skolen i Athen fra
1510-11 (fig. 6): her kan man tilsyneladende begynde hvor man vil og slutte når
man vil, og der har garanteret aldrig levet to mennesker, som har gennemvandret
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billedet ad de selvsamme veje fra figur til figur og derigennem oplevet det selv
samme handlingsforløb. Dette siger noget om arten af billedkunstnerisk struktur
og meddelelsesform, og om vanskeligheden ved at analysere og forklare den. Al
ligevel findes den og anes som indre love, der organiserer hvad der fremstilles.
Fra nyere tid, og i stedse stigende omfang jo nærmere vi kommer vor egen, ved
vi lidt om de overvejelser, kunstnere har gjort sig om billedstruktur, men ligesom
enhver anden beskuer må kunsthistorikere ofte nøjes med, gennem en betragt
ning af værkerne, at prøve at udlede de principper, som har styret forløbet i
billedernes meddelelser og dermed betinget den enkelte kunstners og de enkelte
perioders stil. „Jeg tror, at de fleste af os ved Betragtningen af Skolen i Athen
har en Fornemmelse af Rummets samlede Virkning,“ skrev den danske kunsthi
storiker Vilhelm Wanscher (1875-1961). „Man venter ikke med at føle Rumvirk
ningen, til man har modtaget Indtryk af Perspektiven og de maleriske Fortonin
ger O.I., men griber Rummet, som om det var det lyse, der svarer til det mørke.
... Naar man ser paa det kubiske i Skolen i Athen, forekommer det En, at man
samtidig føler det rumlige i Mellemrummene; og da det kubiske Indtryk er stær
kest ved firkantede, skarptbelyste, tunge Legemer fremfor ved rundere, vagere
og løsere Figurer, bliver der i tilsvarende Grad en Modsætning mellem det rum
lige Indtryk, som fremkaldes af Architekturen, og det, der fremkaldes af Figu
rerne. Disse sidste drager væsentlig Blikket ud til Siderne, følgende Reliefvirk
ningen, saaledes at Mellemrummene mellem Figurerne væsentlig faar en dekora
tiv Betydning. Følgelig bliver der ogsaa en dobbelt Art af architektonisk eller ma
lerisk Charme i Følelsen af det rumlige i Kompositionen. Derpaa beror det sta
digt vekslende og levende i Billedets Helhed. ... Skolen i Athen er ikke et Experi
ment, men et monumentalt Arbejde, der forudsætter alle saadanne Virkninger
bekendte; endskønt den kubiske Rumvirkning er saa klart udtrykt, virker dog
Billedet som Billede let. Det beror paa den ægte Rafaelske Sans for Harmonien.
F.Ex. bidrager Architekturen til at højne Tyngdepunktet, saa at man vel har For
nemmelsen af, at det hele er rodfæstet, men tillige af, at der er Luft over Perso
nerne, og at der navnlig i Midten, hvor Platon og Aristoteles kommer frem, er
fuldkommen Ligevægt, saa at den mindste Bevægelse af dem bliver klar og be
tydningsfuld.“ (10). Citatet her er brudstykker af en lang analyse, hvor Wanscher
undersøger en subtil og righoldig struktur i et af højrenaissancekunstens hoved
værker, og i analysen inddrager han også resultater fra sin egen tids perceptions
psykologiske erkendelse. Ligesom for en tænkt beskuer foran billedet viser han,
hvordan en af de væsentlige strukturer, nemlig billedrummet, fungerer, eller bur
de vise sig at kunne fungere, for denne beskuers øjne („se på“, „rumlige
indtryk“, „drager blikket“). Men næsten underforstået, f. eks. gennem ordene
om modsætningen mellem figurer og rum, og om den fuldkomne ligevægt, der
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råder i rummet omkring Platon og Aristoteles og tillader, at disse to hovedperso
ner udtrykker sig som virkelig frie mennesker, så mere end antyder Wanscher, at
det er menneskelige tilstandsformer og samværsformer i dette billedes mislyds
frie verden, der også er strukturens mål og resultat. Med andre ord: billedkunst
nerisk struktur er på een gang en måde at lovgive overfor det, der foregår inde i
billedets verden, og samtidig en meddelelsesform, som for os, der står udenfor,
klargør hvad der sker og hvad vi ser. Strukturen i Skolen i Athen skal indenfor
billedets rammer begrunde, og fra billedet ud mod os meddele, at hvad vi ser er
en ideal verden af den højest opnåelige harmoni - og dette i grunden ganske uaf
hængigt af, om vi kender noget som helst til Athen eller Platon og Aristoteles el
ler til den betydning, de havde for Raffael og hans samtid. Men ser man tænk
somt efter bliver man nok snart klar over, at harmonien kun eksisterer for be
tragterens øjne. Tog en af os kunst for virkelighed, fik evner til at gå indenfor i
billedets verden og stillede sig selv op et sted blandt de mange mennesker, ville
den skønne verden visne lidt og tage sig besynderlig ud, akkurat som en døv
brandmand fra kulissen ville opleve balletten Svanesøen: alle love eksisterer i sid
ste instans kun når de forløses af en beskuer, der står udenfor, og hvor også
kunstneren befandt sig, der skabte dem.
Vi oplever strukturer som ordningsprincipper, der råder i billedets verden,
hvor de kan illudere som naturlove, som samfundsorden, som psykologiske og
dramatiske samspil mellem de figurer, der optræder; tillige er de instrumentet,
der formidler meddelelserne om natur, samfund og menneskelige samvær til be
skueren. Struktur må følgelig altid diskuteres på begge planer: som betingende
billedets verden, og som formidler af denne verden til beskueren. Det var dobbelt
heden i disse sammenhæng, Burckhardt ikke rigtig forstod, da han om Skolen i
Athen skrev en kort, men for ham selv karakteristisk analyse: „... Er den under
skønne hal, som udgør baggrunden, slet ikke kun en malerisk idé, men et bevidst
symbol på den sunde harmoni i de åndelige og sjælelige kræfter? Man ville befin
de sig så vel i en sådan bygning! ... [i hallen findes] en ypperlig fordeling af
dem, der er lærere og dem, der hører på og ser til, mangfoldighed uden trængsel,
fuldkomment sammenfald mellem maleriske og dramatiske motiver.“ (11).
Burckhardt taler her som var en velegnet hal blandt mange andre mulige blevet
valgt eller udtænkt for sine gode og symbolske egenskabers skyld, hvorefter figu
rerne en efter en, i passende antal og tempo, havde indfundet sig og fordelt sig så
smukt; hvordan det hele hænger sammen, hvad sammenhængen betyder og
hvordan helhed og enkeltheder meddeler sig, det var hverken Burckhardt eller
kunsthistorien endnu nået frem til at interessere sig for.
Det blev Burckhardts elev, tyskeren Heinrich Wölfflin (1864-1946), der som
en af de første gjorde studiet af kunstværkers struktur til kernepunktet i sin
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forskning. Det skete med bogen Renaissance og Barok fra 1888, som også kom
til at spille en stor rolle for udviklingen af Wanschers syn på kunst. Wölfflin skil
drer to stilperioder i den nyere kunst: 14-1500-tallenes renaissance og 1600-tallets
barok. Han forsøger at uddestillere en række almene fællestræk, som er ubetin
get karakteristiske for strukturerne i de to perioders kunstværker, og han viser,
hvordan en periodes hele forestillingsverden og livsholdning genspejler sig i disse
abstrakte former, som i lige høj grad er virksomme i billedkunsten og i arkitektu
ren. Et sted i Renaissance og Barok taler han om arkitekturens „ubevidste besjæ
ling“ og uddyber således: „Arkitektur er udtryk for en tidsalder, for så vidt som
den i kraft af sine monumentale proportioner tillader sådanne ting at udfolde sig:
menneskets kropslige eksistens, en bestemt måde at opføre og bevæge sig, den
legende-lette eller gravitetisk-alvorsfulde holdning, den ophidsede eller rolige væ
ren - med andre ord: en tidsalders livsfølelse ... “ ; og senere: „At forklare en stil
kan ikke gå ud på andet end, i overensstemmelse med dens udtryk, at indrangere
den i en tidsalders almene historie og påvise, at stilens former på deres særlige
måde ikke udsiger andet end alle samtidens øvrige organer gør det.“ (12). Stil er
med andre ord de kunstneriske strukturer, som er fælles for en tidsalder - og der
med altså forskellige fra andre tidsaldres; det, der udtrykker sig gennem disse ab
strakte spændinger (disse pulsslag i et billedes indre liv, disse udstrålinger mod
betragteren) er helt i pagt med de kræfter i tidens mennesker, som får dem til at
tænke og leve og forme deres tilværelse som de gør. Med sine strukturanalyser
skabte Wölfflin et nyt redskab for kunsthistorien, men det er karakteristisk for
hans videnskabelige grundsyn, at redskabet benyttes af en historiker, der på een
gang søger at forstå kunsten og de samfunds mennesker, som skabte den.
En fin repræsentant for den kultur- og åndshistorisk orienterede kunsthistorie,
den tyskfødte amerikaner Erwin Panofsky (1892-1968), offentliggjorde 1923 i
samarbejde med Fritz Saxl en hel bog (13), som alene drejer sig om den ikonologiske tolkning af eet eneste kunstværk, Albrecht Dürer’s kobberstik Melankolien
(fig. 7) fra 1514. Med utrolig lærdom opspores den nøjagtige betydning af stik
kets sum af enkeltheder og helhed, og i et senere værk sammenfattede Panofsky
resultaterne således: „Dürer’s forvirrende kobberstik er således på een og samme
gang en objektiv meddelelse om en almengyldig filosofi og et individuelt menne
skes selvbekendelse. Det sammensmelter og omdanner to store traditioner inden
for billedkunst og litteratur: den, der behandler Melankolien som et af de fire
temperamenter, og den, der behandler Geometrien som en af de Frie eller Skønne
Kunster. Det fremstiller den typiske renaissancekunstner som respekterer prak
tisk håndelag, men så meget mere brændende længes mod matematisk teori som føler sig „inspireret“ af påvirkning fra himmellegemerne og af evige idéer,
men så meget dybere lider under sin egen menneskelige svaghed og sin åndskrafts
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Fig. 7. Albrecht Dürer: Melankolien, 1514. Kobberstik, 240 x 189 mm. Den kgl. Kobberstiksamling,
København.
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utilstrækkelighed. Det sammenfatter Ny-Platonismens teori om geniets tilknyt
ning til planeten Saturn, således som denne teori blev revideret af Agrippa von
Nettesheim. Men ved at være alle disse ting er det på en måde blevet Albrecht
Dürer’s åndelige selvportræt.“ (14). Tolkningen, som inddrager et væld af kund
skabsgrene indenfor de historiske videnskaber, anses for at være sand og udtøm
mende i meget vid udstrækning.
I sin bog om Dürer fra 1905 behandler Wölfflin naturligvis også Melankolien.
Som historiker interesserer han sig for betydningstolkningen, hvilket sker ved at
han gennemgår de lidt utilstrækkelige udlægninger, man indtil hans tid var nået
frem til at foreslå. Men i sammenfatningen beskæftiger han sig udelukkende med
at Melankoliens idé kommer til udtryk i stikkets struktur: „Dog, alt dette [dvs.
den samlede sum af betydningsbærende enkeltheder] er udvendige ting, som intet
har at gøre med stikkets værdi som billede. Det forbavsende er, hvorledes Dürer
har inddraget alle formens midler for at få Melankoliens [dvs. den melankolske]
stemning til at virke eftertrykkeligt. Hvad selve kvindefiguren angår, så må han
engang i virkelighedens verden have set en situation, som han ikke mere kunne
løsrive sig fra, en skikkelse i verdensundergangsstemning, dvælende på jorden;
men som han nu gennemspiller stemningen er han fuldkommen skabende og ori
ginal. Det opløste i den åndelige forfatning genspejler sig i kompositionens op
løsning. .. . [Der øjnes] ingen herskende linje, ingen udtalt vandrette eller lod
rette forløb. Tingene er sammenstillet hårdt og forvirret. Den store stenblok lig
ger hen som noget ganske ufordøjet i billedet. Ubehageligt som en uren klang
fornemmes trappestigens skrå linje (så roligt indtrykket straks bliver når man til
dækker stigen!). Helhedens mangel på ramme, på indfatning, er ubehagelig. Ly
set er ikke samlet, men spredt, og de vigtigste lys findes alle anbragt i bunden af
billedet ... “ (15).
Panofsky sammenfattede en undersøgelse, hvis resultater vidtgående er sande
fordi det var lykkedes ham og Saxl at påvise at mennesker i samtiden virkelig
tænkte i de baner, som Dürer’s billede udtrykker. Men det havde de jo sådan set
kunnet påvise selv om Dürer aldrig havde skabt noget billede af Melankolien.
Sandheden i deres undersøgelse er altså på afgørende punkter overhovedet ikke
betinget af at just dette billede eksisterer, selv om det var billedet, der satte un
dersøgelsen igang: hvad de undersøger er først og fremmest den del af billedets
udsagn, som peger tilbage mod forestillinger, der eksisterer uafhængigt af om
billedet nu (tilfældigvis) blev til eller ej. Men når det nu drejer sig om idéer er det
vigtigt at få at vide hvilke idéer det drejer sig om. På sit eget høje lærdomsplan
minder en sådan undersøgelse i grunden en lille smule om den nysgerrighed, der
får os til at stille det enkle, dagligdags spørgsmål „om billedet ligner?“. Den slags
spørgsmål forudsætter en viden eller overbevisning om, at kunstneren har sat sig
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for at behandle et eller andet fænomen i omverdenen; hos Dürer var fænomener
ne først og fremmest knyttet til idéer, hos andre kunstnere er det måske natur
nære ting som mennesker og landskaber uden voldsomme idémæssige ladninger.
Beskueren interesserer sig så for at opklare, hvilken overensstemmelse, som be
står mellem billedet og det i omverdenen, som ligger til grund for billedet.
Spørgsmål af den art er rimelige og det er vigtigt at stille dem under tilegnelsen af
et kunstværk. Men svarene på dem meddeler ikke altid noget afgørende om bille
dets „værdi som billede“ (med Wölfflins ord), for den er jo afhængig af den må
de, hvorpå et hvilketsomhelst stof eller tema er struktureret og gjort synligt i
kunstværket.
I sin sammenfatning taler Wölfflin derimod om Melankoli-stikkets helt egne
egenskaber, der gør det enestående i forhold til den tænkning og erkendelse, det
udtrykker. Stikket synliggør erkendelse og tænkning på enestående vis, og det
enestående gemmer sig i de ting, Wölfflin taler om: forholdet mellem set og dig
tet virkelighed, lysets karakter, de lineære forløb eller mangel på forløb, det
uafgrænsede og opløste - næsten altsammen karakteristiske egenskaber ved bil
ledets struktur. Analysens sandhedskriterium befinder sig altså på et helt andet
plan end i Panofskys og Saxis ikonologiske analyse. Wölfflins analyse bevæger
sig ind på sært uhåndgribelige områder og i sin sproglige iklædning fremtræder
hans iagttagelser som løse påstande (at kvindefiguren skulle kunne være antruf
fet i virkeligheden og fastholdt som en slags øjebliksfotografi), som suggestive
antydninger (den ufordøjede sten), som musikalske analogier (stigens urene
klang) og som utilslørede smagsdomme (brugen af ordet ubehagelig). Alt dette
løse, suggestive, analogiserende og vurderende legitimeres imidlertid af en klart
fornemmet alvor i Wölfflins trang til med alle midler at komme kunstnerens ar
bejde med strukturen i selve det synlige værk - og dermed værkets meddelelse så tæt ind på livet som overhovedet muligt. Wölfflins analyse vil, hvis man da
ikke finder den tilfældig eller for bundet til hans egen tidsalders „smagsidealer“,
kunne virke medrivende og måske endda sand for den, der i forvejen er fortrolig
med de strukturer, Dürer selv og hans samtidige betjente sig af i deres arbejde.
Når han taler om brudte og opløste strukturer forudsættes det at man i forvejen
besidder en fornemmelse om, hvordan hele og ubrudte strukturer tager sig ud.
Panofsky kan bevise, for han formåede at genkalde glemte sandheder, der eksi
sterede forud for billedets tilblivelse, i den omverden, Dürer tolkede og bearbej
dede. Wölfflin taler om selve det kunstneriske ved kunsten, om det, der alene ud
spiller sig inden i kunstværkets verden, og må derfor nøjes med at håbe på at
kunne overbevise, på trods af at sproget i grunden ikke slår til.

*
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Formålet med denne lidt komplicerede udredning har været at beskrive de to
overbevisninger, der i fællesskab, som et par bropiller, bærer faget kunsthistorie
hen over fænomenernes malstrøm. Den kulturhistoriske metode, der henholder
sig til at kunst er et fælles menneskeligt fænomen, vil finde ud af hvor langt om
kring i omverdenen kunstens rødder rækker. Strukturstudiet vil først og frem
mest anskue det enkelte kunstværk som et eengangsfænomen, fremstået i en art
hemmelighedsfuld dialog mellem en kunstner og det tomme lærred, han befolker
med liv; målet er at afsløre et kunstværks autonome love, det, der er helt egen
artet ved billedkunstneriske udtryk for menneskers oplevelser, forestillinger og
livsholdning. Begge metoder er her beskrevet gennem eksempler hentet nærved
det tidspunkt, hvor de først blev taget i anvendelse af betydelige forskere, og det
sker, fordi ting og tanker nu engang rummer en egen klarhed første gang de
fremtræder som frisk erkendelse.
Begge metoder udtrykker en retning i menneskers interesse for kunst: hvad er
værket i sig selv, og på hvilke områder repræsenterer det et menneskeligt fælles
skab. Svaret er naturligvis, at ethvert kunstværk hele tiden er begge dele på een
gang, på samme måde som ethvert menneske hele tiden både er sig selv og del af
en helhed. I kunsthistorisk praksis betyder det da også, at de to bropiller er min
dre interessante end trafikken på den bro, de bærer og som netop forudsætter at
de hele tiden er der begge to.
De kulturhistoriske sider af kunsthistorien - som f.eks. redegørelsen for idé
erne bag Dürer’s Melankoli - lader sig fremstille så redegørelsen fremtræder som et
stykke sand og uimodsigelig erkendelse. Men jo mere en kunsthistorisk fremstil
ling bevæger sig ind på strukturproblemernes område, desto tydeligere røber der
sig en afgørende vanskelighed ved omgang med billedkunsten: blot et par skridt
inde i billedets verden oplever vi at sproget bliver fattigt på muligheder for at
fremsætte præcise meddelelser om hvad vi mener at kunne iagttage med henblik
på et kunstværks egenskaber som selvberoende organisme. Bare en gennemlæs
ning af Wölfflins få ord om Dürer’s Melankoli viser hvilke sproglige - og derfor
tankemæssige - kunstgreb der skal til for at beskrive hvad en struktur kan ud
trykke.
I lighed med musikken udtrykker billedkunsten sig hinsides sproget og må, for
at man kan meddele sig til andre om den videnskabeligt, eller bare på uforplig
tende, daglig vis, først hentes indenfor i sproget. På visse planer har musikalsk
struktur rod i ret enkle og letforklarlige fysiske principper, og selv i musikkens
større former lader strukturen sig ret vidtgående beskrive i umisforståelige analy
ser. Der findes formler nok til at man uden brug af suggestive gloser eller hasar
derede analogier kan beskrive en modulation, analysere en fugas forløb eller en
symfonis opbygning så en musikkyndig straks er på det rene med, hvad der me
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nes. Det kan man bl.a. gøre, fordi modulationen, fugaen og symfonien, som
nævnt, har et fast forløb og en veldefineret varighed - man kunne sige: de forlø
ber parallelt med den tidsstrøm, vi alle befinder os i og som slående ligner en fast
og målelig dimension. Billedkunst rummer derimod ingen definerbare tidsforløb
og savner derfor tillige, hvad der i andre kunstformer er en begyndelse og en af
slutning. Giver vi os nu til at sige noget om et kunstværk, til at tale om det sæt
ning efter sætning, så belemrer vi alene derved kunstværket med en ensrettet,
ligeudløbende tidsdimension, som er ganske fremmed for dets struktur. (16). Det
ligger faretruende nært at beskrivelsen - og for den sags skyld: tilegnelsen - af et
billede, selv for den meget øvede beskuer, bare går hen og bliver en katalogagtig
opregning af uforbundne iagttagelser, der kan være så lang den være vil uden at
blive til en strukturel analyse af kræfternes spil i billedets indre verden. Selv i
Wölfflins på flere måder væsentlige analyse af Melankolien kan det være vanske
ligt at indse det bindende nødvendige i at de beskrevne fænomener beskrives i
netop denne rækkefølge, eller at det just er disse få fænomener og ikke nogle an
dre, han vælger at beskrive - og læg mærke til hvor meget i billedet han ikke taler
om ! Grænsen mellem det vilkårligt valgte og det bydende nødvendige i en kunst
historisk analyse er med andre ord hårfin, og veladministreret vilkårlighed er fa
gets nærliggende fare. Der findes ingen nemme færdselskort over grænselandet
mellem vilkårlighed og nødvendighed, mellem tilfældighed og sandhed i analysen
af billeders struktur. Den ideale kunsthistoriske analyse ville på een gang åbne
blikket for altings nødvendige sammenhæng i billedets verden, for i denne sam
menhæng udtrykker kunstværkets sandhed sig. Kunsthistoriens værdi som er
kendende videnskab må følgelig bero på i hvor høj grad, den formår at frem
mane noget af denne sandhed.
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1. De første år

I begyndelsen af dette århundrede var den opnåede viden om faste stoffers struk
tur og egenskaber stærkt begrænset. Man vidste, at de bestod af et meget stort
antal atomer med en indbyrdes afstand på ca. en milliontedel centimeter, men
man havde ikke fundet en metode til at bestemme, hvorledes atomerne var arran
geret, skønt krystallernes regelmæssige overflade antydede en slags ordnet struk
tur. Man vidste også, at mange af de faste stoffers egenskaber, og her især metal
lernes høje elektriske ledningsevne, skyldtes elektronerne. J. J. Thomson og an
dre havde i slutningen af sidste århundrede undersøgt adskillige egenskaber ved
elektronen, som var den først opdagede elementarpartikel. Man formodede, at
elektroner kunne bevæge sig frit i metaller, kollidere med atomer samt vekselvir
ke med hinanden gennem elektrisk frastødning. Imidlertid var der ingen forkla
ring på den store forskel i elektrisk ledningsevne og øvrige egenskaber, som man
fandt mellem de forskellige slags faste stoffer, isolatorer, halvledere og metaller

Fig. 1. Enkeltkrystaller af de
tre typer af faste stoffer.
Isolatoren calcit er gennem
sigtig, men leder ikke elektri
citet. Halvlederen silicium er
uigennemsigtig og en middel
mådig leder. Metallet alumi
nium reflekterer lys kraftigt
og er en fremragende leder.
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(fig. 1). Isolatorer er ofte gennemsigtige og kan ikke lede elektrisk strøm, halvle
dere er uigennemsigtige og middelmådige ledere, mens metaller reflekterer lys
kraftigt og er fremragende ledere.
Der var således to store problemer ved udarbejdelsen af en teori, som kunne
forklare den elektriske ledningsevne hos metallerne; deres struktur var ukendt,
og der var ingen udviklet metode til at beregne et enormt antal vekselvirkende
elektroners bevægelse. Konfronteret med disse besværligheder gjorde et antal fy
sikere, og her især P. Drude og H. A. Lorentz, hvad fysikere ofte gør under så
danne omstændigheder: de ignorerede dem. I begyndelsen af dette århundrede
konstruerede de en groft oversimplificeret model, hvori både atomerne og kræf
terne mellem elektronerne blev negligeret. Denne „fri-elektron“-model var i
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stand til at gøre rede for mange af metallernes egenskaber. Især lykkedes det at
forklare varmeledning, elektrisk ledning samt lysets reflektion, der skyldes oscil
lationer i elektrongassen forårsaget af det oscillerende elektriske felt hos lysbøl
gerne. Imidlertid løb teorien ind i svære vanskeligheder, herunder især problemet
med at forklare varmefylden. Den mængde varme, som er nødvendig for at hæve
et metals temperatur, blev ved eksperimenter bestemt til at være meget mindre
end den teoretisk forudsagte.
En kritisk oversigt over fri-elektron-modellen og et betydningsfuldt bidrag til
teorien ydede Niels Bohr i sin doktordisputats udgivet i 1911 (fig. 2). Det er ikke
almindeligt kendt, at Niels Bohr begyndte sin karriere som Danmarks første fast
stoffysiker. Under sit senere ophold i Cambridge prøvede han forgæves at gøre
J. J. Thomson interesseret i sit arbejde, men han var handicappet af, at disputat
sen var skrevet på dansk. Først i det seneste tiår, hvor den endelig er blevet over
sat til engelsk, er originaliteten i Bohrs arbejde indenfor området blevet klar for
et større antal videnskabsmænd. Noget skuffet vendte han sin opmærksomhed
mod andre fænomener, hvilket var et tab for metallernes fysik, men på langt sigt
en stor gevinst for videnskabens fremskridt, bl. a. fordi hans erfaring med teorien
for metaller blev ført over i hans arbejde indenfor atomfysik. Skønt Bohr er
kendte de eksisterende teoriers positive træk, var han mere interesseret i at stude
re fænomener, f. eks. magnetisme hos atomer og faste stoffer, som han kunne
indse var uforklarlige indenfor den klassiske fysiks rammer. Han forstod, at en
tilfredsstillende teori for stof krævede en ny måde at anskue naturen på.

2. Kvanteteorien for faste stoffer
Vor viden indenfor fysikkens verden forøges gennem et tæt samspil mellem eks
periment og teori. Nye eksperimentelle resultater kræver en udvidelse eller modi
fikation af eksisterende teorier og giver inspiration til nye ideer, som så må af
prøves ved yderligere eksperimenter. Det første store gennembrud for udviklin
gen af det moderne billede af faste stoffer kom kort efter udgivelsen af Bohrs dis
putats, da M. von Laue i 1912 viste, at når røntgenstråling med bølgelængder af
størrelsesorden som den typiske afstand mellem atomer i faste stoffer sendes gen
nem et krystal, spredes (diffrakteres) strålingen på lignende måde, som når sæd
vanligt lys passerer et gitter. Derved var det vist, at krystallerne faktisk har en
ordnet struktur. Snart viste W. H. og W. L. Bragg - far og søn - hvordan denne
5

Fig. 3. Siliciums krystal
struktur. De sorte kugler
forestiller silicium atomer, og
atomerne ved f. eks. hjørner
ne på den terningformede
enhedscelle har alle identiske
omgivelser.

teknik kunne bruges systematisk til at bestemme krystallers struktur, og derved
grundlagdes røntgenkrystallografien, en videnskab som trives den dag i dag.
Hvis vi kunne forstørre en del af siliciumkrystallen på fig. 1 100 millioner gan
ge, ville vi se noget, der lignede fig. 3 med atomerne placeret på en ordnet måde i
krystalgitteret. Krystallers struktur kan selvfølgelig være meget mere kompliceret
end siliciumstrukturen, men de har alle et vigtigt fælles træk, nemlig periodisk
symmetri. Hvis vi starter ud fra et bestemt atom og bevæger os en bestemt af
stand, eller et multiplum af denne, i specificerede retninger, så kommer vi til
identiske atomer med identiske omgivelser. Det faste stof kan derfor tænkes op
bygget af et stort antal identiske enhedsceller, hver bestående af et lille antal ato
mer arrangeret på en bestemt måde. Denne periodicitet i gitteret er den mest ka
rakteristiske mikroskopiske egenskab ved faste stoffer, og det er den, der gør det
muligt at reducere det komplekse problem, som elektronernes bevægelse gennem
gitteret udgør, til et, som kan løses med god nøjagtighed.
Elektronernes bevægelse kan på grund af deres små masser ikke behandles til
fredsstillende ved brug af klassisk mekanik, og kvanteteorien må benyttes. Love
ne angående mikroskopiske partiklers bevægelse blev udviklet i tyverne og ad
skiller sig radikalt fra Newtons love, som bruges til at bestemme bevægelsen af
makroskopiske legemer såsom billardkugler og planeter. De mest bemærkelses
værdige konsekvenser af kvanteteorien stammer fra den kendsgerning, først po
stuleret af L. de Broglie, at en elektron, eller en hvilken som helst anden lille par
tikel, kan opføre sig både som en bølge og en partikel, som illustreret i fig. 4. Un
der visse omstændigheder har den partiklens egenskaber med en masse m, en ha
stighed V, bevægelsesmængde mv, og en kinetisk energi på Vi mv2 ganske som i
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Bevægelsesmængde p=mv
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Fig. 4. Bølge-partikel-dualismen. En partikel, f.eks. en
elektron, kan under visse
omstændigheder også opføre
sig som en bølge.

Energi

E=

klassisk mekanik. Imidlertid kan mange observationer kun forklares ved at anta
ge, at elektronen er en bølge med en bølgelængde X omvendt proportional med
bevægelsesmængden. Proportionalitetsfaktoren h er Plancks konstant, som an
giver målestokken for kvantefænomener.
Denne bølge-partikel-dualisme indebærer, at elektronens energi generelt set er
begrænset til diskrete værdier frem for at kunne variere kontinuert som i klassisk
mekanik; dens bevægelse er kvantiseret. Elektronbølgerne i et atom eller fast stof
må passe ind i omgivelserne, og de tilladte tilstande svarer til veldefinerede ener
gier. Ideen om tilladte tilstande med specificerede egenskaber er central for kvan
teteorien, hvis navn stammer fra diskontinuiteten i størrelser såsom energi og ha
stighed. For den klassiske fysik var disse kontinuerte.
En elektron et en punkt-partikel, dvs. uden udstrækning i rummet, mens en
bølge strækker sig over et volumen. M. Borns interpretationsregel siger så, at
elektronbølgen angiver sandsynligheden for at finde elektronen forskellige steder
i det område, som bølgen dækker, og dens position er derfor ikke nøjagtigt be
stemt. Faktisk er det ifølge W. Heisenbergs usikkerhedsprincip umuligt samtidigt
at bestemme en partikels position og hastighed præcist. Det bedste vi kan gøre,
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uanset hvor omhyggeligt og genialt en måling udføres, er at fastslå, at elektronen
er et eller andet sted indenfor et område af omtrent samme størrelse som dens
bølgelængde.
Denne usikkerhed har dybtgående konsekvenser for, hvad der forstås ved
identiske partikler i kvanteteorien. Hvis vi betragter to identiske legemers sam
menstød, f.eks. billardkugler, så kan vi skelne dem før, under og efter kollisio
nen. Hvis det går for hurtigt til, at vi kan følge stødforløbet med øjet, kan vi be
nytte os af hurtige filmsapparater eller snyde ved at sætte et mærke på en af kug
lerne. De muligheder har vi imidlertid ikke, når to elektroner kolliderer. Når de
res bølger overlapper, kan vi ikke følge deres baner, - det gælder ikke bare i
praksis men også principielt - og vi kan ikke afgøre, hvilken der er hvilken efter
kollisionen. Således er nogle legemer mere identiske end andre, og begrebet
„identitet“ på kvanteteoretisk niveau er mere fundamentalt og har større konse
kvenser end i klassisk fysik.
Lad os for eksempel betragte en opstilling med identiske billardkugler. Hvis vi
bytter om på to af dem, ser systemet tilsyneladende uændret ud, men ved nøjere
betragtning kan vi se, at der er en forskel. Omvendt vil et system med to elektro
ner ikke bare se uændret ud, hvis vi ombytter elektronerne, men det er uændret.
Det er ikke muligt at skelne systemer, som kun adskiller sig ved, at der er byttet
om på elektronerne.
Dette princip har vigtige konsekvenser for elektrongassen i metaller. De termi
ske egenskaber hos en samling partikler kan beregnes ved brug af statistisk me
kanik. Denne baseres på beregning af det antal måder, hvorpå man kan realisere
et system med f.eks. givet totalenergi og rumfang. For et system, hvor ombyt
ning af to partikler ikke fører til en ny tilstand, bliver dette antal tydeligvis et an
det end for et system, hvor ombytningen ændrer tilstanden. Den statistiske me
kanik for kvantegasser med identiske partikler, såsom f.eks. elektroner i et me
tal, giver derfor helt anderledes resultater end dem, man ville opnå med klassiske
gasser, der jo kan betragtes som en samling små billardkugler. Denne forskel illu
streres i fig. 5. For en klassisk gas findes antallet af molekyler, der bevæger sig
med en given hastighed, ud fra Maxwell-Boltzmann-fordelingen, som er opkaldt
efter to store klassiske fysikere. Dette antal bliver større med hastigheden op til
en vis værdi, hvorefter det gradvis falder igen. Fordelingen i en kvantegas er helt
anderledes. Tænker vi os, at vi opbygger en fri-elektron-gas ved at tilføje en
elektron ad gangen, så kan der ifølge W. Paulis udelukkelsesprincip kun anbrin
ges én partikel i hver tilstand. Ved lave temperaturer vil hver tilføjet elektron gå
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Fig. 5. Antallet af partikler som funktion af hastigheden i en klassisk gas og en kvantegas, i begge til
fælde ved to forskellige temperaturer. Når elektrongassen opvarmes, forøger kun nogle få elektroner
deres energi, så varmefylden er meget lille.

ned i den laveste ufyldte energitilstand, således at når vi er færdige, er alle tilstan
de op til en given energi ved navn Fermi-energien fyldt op, og alle tilstande med
større energi er tomme. Hastighedsfordelingen for elektronerne vokser derfor
indtil en maksimalværdi, hvorefter den falder brat til nul. Denne fordeling kal
des Fermi-Dirac-fordelingen, opkaldt efter to store kvantefysikere.
Når en klassisk gas opvarmes, stiger alle molekylernes hastighed og dermed og
så deres energi sådan, som det er illustreret i fig. 5. Omvendt påvirkes kun et lille
antal partikler, når en kvantegas opvarmes, nemlig dem med energier tæt ved
Fermi-energien. Varmefylden er derfor i overensstemmelse med eksperimenter
tilsvarende lavere, hvilket blev vist af A. Sommerfeld i 1928. Han viste også, at
andre svagheder i den klassiske fri-elektronteori kunne fjernes ved at udnytte det
faktum, at elektronerne er identiske i den specielle kvanteteoretiske forstand og
adlyder udelukkelsesprincippet.
For at kunne forklare, hvorfor elektronerne i et metal på trods af den stærke
vekselvirkning med atomerne i krystalgitteret opfører sig, som om de var frie, må
vi vende tilbage til elektronbølgerne. Disse bølgers form, og den energi de mod
svarer, kan beregnes ud fra E. Schrödingers bølgeligning, der indtager den sam
me plads i kvanteteorien, som Newtons anden lov gør i klassisk mekanik. Det er
9

Fig. 6. En elektronbølge i et fast stof. Den frie elektronbølge ændres, så at der opstår kraftige sving
ninger nær atomerne.

muligt ved brug af krystalgitterets periodiske symmetri at løse Schrödinger-ligningen ved elektroniske regnemaskiners hjælp og derved finde elektronbølgernes
form i et fast stof. Disse såkaldte bølgefunktioners udseende vises på fig. 6. De
ligner bølgerne for fri elektroner, som er vist i fig. 4, men med den forskel, at de
svinger voldsomt i nærheden af atomerne i krystallen. Elektronbølgerne udbre
der sig gennem gitteret uden at blive spredt af atomerne. Ved at tilpasse sine bøl
gefunktioner til gitteret er elektronerne i stand til at bevare deres frihed, og de il
lustrerer således på en ret usædvanlig måde Engels leveregel: „Frihed er erken
delsen af nødvendighed.“
Den måde, hvorpå elektronernes energi varierer med bølgelængden, kan også
beregnes udfra Schrödinger-ligningen, og resultatet kan ses på fig. 7. Der er to
væsentlige afvigelser fra den klassiske relation for en fri partikel mellem energi
og hastighed (som er omvendt proportional med bølgelængden), og begge skyldes
elektronens bølgenatur. Eftersom elektronbølgerne må tilpasses krystallens
grænser, må deres energi principielt være kvantiseret og ikke kontinuert. Men
krystallens dimensioner er meget større end elektronernes bølgelængder, så ener
gien er praktisk taget kontinuert, og denne form for kvantisering har sædvanlig
vis en ubetydelig indflydelse på krystallens egenskaber. På den anden side har
den førnævnte tilpasning af elektronbølgerne til gitteret en afgørende indflydel
se. Når bølgelængden er nøjagtigt det dobbelte af afstanden mellem atomerne
(gitterkonstanten), så kan elektronen spredes kraftigt på nøjagtigt samme måde,
som når røntgenstråler Bragg-reflekteres ved bestemmelse af krystallers struktur.
Som følge deraf er der to tilstande med samme bølgelængde, men med forskellige
energier svarende til, at der er både en reflekteret og en transmitteret bølge. Kon
sekvensen er et energigab - et energi-område, som er forbudt for elektroner. Der
er også energigab ved højere energier, som skyldes Bragg-reflektion af elektroner
med bølgelængder lig gitterkonstanten eller hele brøkdele deraf.
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Fig. 7. Sammenhængen mellem energi og hastighed (eller bølgetal k = l/\) for en fri elektron og en
elektron i et fast stof. På grund af spredningen af elektroner fra krystalgitteret opstår der gab i energi
spektret.

Energispektret for elektroner i faste stoffer har derfor form som vist på fig. 8
med områder af skiftevis tilladte og forbudte energier. Intervallerne med tilladte
energier kaldes energibånd. Forklaringen på isolatorers, halvlederes og metallers
forskellige ledningsevne ved brug af energibåndteorien blev udarbejdet af F.
Bloch, A. H. Wilson og andre tidligt i trediverne. Hvert energibånd i det faste
stof indeholder to elektrontilstande per enhedscelle af krystallen. Hvis der, som i
calcit eller silicium, er et lige antal elektroner i enhedscellens atomer, er det der
for muligt for elektronerne at fylde et helt antal energibånd. En elektrisk spæn
ding forsøger at accelerere elektronerne og derved hæve deres energi. Hvis alle
energibåndene er fyldte, som i calcit, kan elektronernes energi ikke forøges af et
stationært elektrisk felt, eftersom tilstandene med lidt højere energi enten er for
budte eller fulde. Stoffet er derfor en isolator. Omvendt har et metal som alumi
nium, hvor der er et ulige antal elektroner per enhedscelle, et halvfyldt bånd,
hvori elektronerne opfører sig næsten som en kvantegas af frie elektroner, der
kan accelereres af et elektrisk felt og således lede en elektrisk strøm. Det er også
muligt for faste stoffer med et lige antal elektroner per atom at opføre sig som et
metal, hvis energibåndene overlapper som i f.eks. bly. I en ren krystal af halvle
deren silicium forhindrer de fyldte energibånd også elektrisk ledning ved lave
temperaturer, men energigabet er så lille, at nogle af elektronerne kan løftes op
over det med varme som vist på fig. 8, og silicium er således en moderat leder ved
stuetemperatur.
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Fig. 8. Energispektret i de tre typer af faste stoffer. I en isolator er energibåndene enten fulde eller
tomme og synligt lys kan ikke anslå elektronerne over energigabet. 1 en halvleder er energigabet så lil
le, at elektronerne kan anslås enten af varme eller lys. Elektronerne i det delvis fyldte bånd i et metal
opfører sig som en elektrongas og kan både lede elektricitet og reflektere og absorbere lys.

De optiske egenskaber hos faste stoffer kan også forklares ud fra båndteorien.
Bølge-partikel-dualismen gælder også for lys, som således kan opfattes enten
som elektromagnetiske bølger med frekvens v givet ved lyshastigheden divideret
med bølgelængden, eller som en strøm af partikler, der kaldes fotoner og har en
energi på Plancks konstant h ganget med frekvensen v. Absorptionen af lys i fa
ste stoffer kan opfattes som indfangning af fotoner, og hvis en elektron fanger en
foton, forøges dens energi med hv. Som vist på fig. 8 har en foton fra synligt lys
en frekvens, som er for lille til at løfte en elektron op over energigabet til et tomt
højere bånd i en typisk isolator. Det synlige lys kan derfor ikke absorberes, og
isolatoren er gennemsigtig. Ved ultraviolet lys, hvor fotonenergien er større, kan
isolatorer almindeligvis absorberes kraftigt. Fotoner fra synligt lys kan på den
anden side set godt løfte elektroner over energigabet i halvledere fra fyldte til
tomme bånd, og lyset absorberes således kraftigt. Halvledere kan dog være gen
nemsigtige for infrarødt lys, hvor fotonenergien er mindre end energigabets stør
relse. Lys reflekteres kraftigt fra metaller af svingninger i den frie elektrongas
skabt af lysets oscillerende elektriske felt, ganske som man havde indset i den
klassiske fri-elektron-teori. Fotoner, som ikke reflekteres, absorberes ved excita
tion af elektroner. Dette er således et interessant eksempel på bølge-partikeldualismen; reflektion forstås lettest udfra bølgeteorien, mens absorption forkla
res naturligt ved at betragte lys som partikler.
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Eftersom elektronerne ikke spredes på atomerne i det periodiske krystalgitter,
kunne man tænke sig, at der ikke ville være nogen modstand mod den elektriske
strøm. Imidlertid indeholder alle metaller fremmede atomer i form af urenheder,
som ødelægger gitterets periodicitet og derved spreder elektronerne, sådan at der
opstår en elektrisk modstand, som er uafhængig af temperaturen. Når et fast stof
opvarmes, vibrerer atomerne omkring deres middelpositioner i gitteret, og den
periodiske orden ødelægges også derved. Vibrationerne kan beskrives ved gitter
bølger eller fononer, som de kaldes i partikel-billedet, som spreder elektronerne
og derved giver anledning til en modstand, der stiger kraftigt med stigende tem
peratur.
I mange metaller forsvinder modstanden imidlertid ved meget lave temperatu
rer, hvilket indebærer, at en elektrisk strøm kan løbe i en ring uden påsat spæn
ding til evig tid. Dette er det fascinerende fænomen, som H. Kammerlingh-Onnes
opdagede i 1911, og som kaldes supraledning. En fyldestgørende teoretisk for
klaring herpå blev først fundet i slutningen af halvtredserne, da J. Bardeen, L. N.
Cooper og J. R. Schrieffer viste, at den skyldtes svage vekselvirkninger mellem
elektronerne, som var blevet negligeret i den kvantemekaniske fri-elektron-model. Denne vekselvirkning skyldes primært forstyrrelser i gitteret, når en elektron
løber gennem det. Forstyrrelsen virker herefter på en anden elektron på en sådan
måde, at den tiltrækkes svagt af den første. Resultatet af denne tiltrækning er, at
elektronerne kan være svagt bundet til hinanden, nærmest som om de var to par
tikler i et meget stort molekyle med dimensioner tusindvis af gange større end den
interatomare afstand i krystallet. I en supraleder er alle elektronerne knyttet sam
men to og to på denne måde, og parrene er koblet således, at de giver anledning
til en stærkt organiseret bevægelse i elektrongassen. Hvis en strøm sættes igang,
ved at man får denne korrelerede elektrongas til at bevæge sig i et elektrisk felt,
så er den yderst stabil. Hvis en enkelt elektron således er i fare for at blive spredt
af for eksempel en urenhed, så „samarbejder“ de andre om at bibeholde dens be
vægelse, og dermed altså strømmen. Supraledning er derfor et slående eksempel
på effektiviteten ved kooperative handlinger i naturen.
Teorien for supraledning var en stor triumf i faststoffysikkens udvikling. For
klaringen på et så subtilt fænomen, som skyldes meget svage vekselvirkninger,
kunne kun opnås gennem en dyb forståelse af metallernes natur. Udviklingen af
en kvantitativ teori for faste stoffers elektriske egenskaber med basis i løsningen
af Schrödingers ligning var en lige så bemærkelsesværdig bedrift. Udviklingen
blev startet af J. C. Slater og andre i trediverne og fik et stort skub fremad ved
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den stigende brug af hurtige elektroniske regnemaskiner fra slutningen af halv
tredserne og fremefter. Det er nu muligt i gunstige tilfælde - som f.eks. for man
ge metalliske grundstoffers vedkommende - at beregne krystalstrukturen samt
elektrongassens fysiske egenskaber udelukkende med udgangspunkt i atomtallet,
altså atomkernernes ladning. Sådanne beregninger stemmer normalt overens
med eksperimentelle resultater i et omfang, som er overraskende, når man tæn
ker over problemets indviklede beskaffenhed. En skønsom simplificering har så
ledes ført os frem til en teori for faste stoffer, som både er kvantitativ og funda
mental. Det er altså med udgangspunkt i meget få love og grundsætninger muligt
at beregne et større antal detaljerede konsekvenser, som er i overensstemmelse
med den måde, naturen rent faktisk opfører sig på.
Teoriens succes med at forklare mange egenskaber hos perfekte krystaller har i
de sidste to årtier opmuntret fysikerne til at give sig i lag med det i praksis vigtige
problem at forstå de ufuldkomment ordnede faste stoffer. Hos alle faste stoffer
forstyrres det periodiske gitter af urenheder, vakancer på grund af manglende
atomer, eller af mere komplicerede defekter såsom dislokationer, der involverer
en forstyrrelse af et større område i krystallen. Studiet af sådanne gitterdefekter
er blevet afgørende forbedret ved fremkomsten af elektronmikroskopet.
Elektroner kan accellereres til energier, hvor deres bølgelængder er meget kor
tere end bølgelængden af synligt lys, og de kan derved bruges i et mikroskop med
betydelig større forstørrelse, end den man finder i et almindeligt optisk mi
kroskop. Det er derved blevet muligt at iagttage gitterdefekter og deres bevægelse
direkte og altså derigennem at undersøge de mikroskopiske faktorer, som be
stemmer makroskopiske egenskaber såsom styrke og hårdhed hos metaller og an
dre bygningsmaterialer, uden hvilke et moderne teknologisk samfund ikke kan
fungere.
Der er en gruppe faste stoffer, deriblandt almindeligt vinduesglas, hvis struk
tur ikke er periodisk men amorf. Den teoretiske beskrivelse af elektronernes be
vægelse gennem den slags uorden er specielt udfordrende, eftersom man ikke kan
foretage de store simplificeringer, som den periodiske symmetri giver anledning
til. Fysikere nyder sædvanligvis den slags udfordringer, og i de seneste år er der
specielt gennem N. F. Motts anstrengelser blevet gjort betragtelige fremskridt i at
forstå den stigende mængde af eksperimentel erfaring, der er blevet tilvejebragt
for sådanne amorfe faste stoffer. Ikke bare på grund af deres praktiske anvendel
ser, men også på grund af, at forklaringen af deres egenskaber er en yderst svær
prøve på vor evne til at fremstille en omfattende teori for faste stoffer, kan stu14

Fig. 9. Udviklingen af fast
stoffysik i Danmark. Den
stærke vækst af ressourcer
brugt til forskning reflekte
res i udgivelsen af videnska
belige artikler.
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diet af uordnede materialer måske betragtes som værende frontlinien for forsk
ningen indenfor faststoffysik.

3. Neutroner og magnetisme
Efter at Niels Bohr forlod faststoffysikken, var der temmelig lille interesse for
området i Danmark gennem det næste halve århundrede. Den grundlæggende
forståelse, som blev skitseret i det foregående afsnit, for hvordan faste stoffer
opfører sig, blev udviklet i andre lande og specielt i England og USA. Imidlertid
oplevede faststoffysikken i Danmark en renaissance i begyndelsen af tresserne,
og den er siden vokset kraftigt, både hvad angår forskningsbevillinger og opnåe
de resultater. Denne udvikling fra praktisk taget ingenting illustreres på fig. 9,
som er taget fra „Fysisk Forskning i Danmark“, udgivet i 1979 af Dansk Fysisk
Selskab. I denne rapport beskrives både den udvikling, som fysikken i Danmark
har undergået i løbet af de sidste tyve år, samt de nuværende aktiviteter indenfor
faststoffysik og andre områder. Det store antal fænomener, som kan observeres
hos faste stoffer, afspejles i de mange forskellige forskningsprojekter, som er på
begyndt gennem tresserne og siden udviklet ved universiteterne i København og
Århus, Danmarks tekniske Højskole og Risø. Som eksempel derpå kan vi tage
studiet af magnetisme ved brug af neutronspredning, som er udført på Risø. Dels
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er magnetisme en af de vigtigste grene af faststoffysikken, og dels illustrerer ek
semplet de nødvendige betingelser for udviklingen af et vellykket forskningspro
gram.
Faste stoffers magnetiske egenskaber skyldes primært en af de fundamentale
egenskaber ved elektronen, nemlig dens spin. Mange elementarpartikler er i be
siddelse af et indre impulsmoment, som en spinnende billardkugle, og spinnet er
kvantiseret ligesom alle andre mikroskopiske bevægelser. Faktisk har elektronen
kun to uafhængige spintilstande. Dens spinnende elektriske ladning giver anled
ning til et magnetisk moment, således at man kan forestille sig elektronen som en
lille magnet, der kan orienteres enten parallelt eller antiparallelt med et ydre mag
netisk felt, men ikke i nogen stilling derimellem. Disse to tilstande kaldes ofte
„spin-op“ henholdsvis „spin-ned“.
I ledningselektrongassen hos et almindeligt metal såsom aluminium er der et li
geså stort antal elektroner med spin-op som med spin-ned, hvilket bevirker, at
deres magnetiske momenter udbalancerer hinanden, og metallet således ikke er
magnetisk. Imidlertid er der i specielle tilfælde som f.eks. hos jern en tendens til
overvægt af besatte spin-op tilstande, der, når man kommer under en for materi
alet karakteristisk temperatur kaldet den kritiske temperatur, resulterer i, at der
optræder et makroskopisk moment. Sådanne stoffer giver derfor anledning til
stærke kræfter i magnetiske felter. Egenskaberne ved sådanne ferromagnetiske
ledningselektrongasser blev betragtet af E. C. Stoner i begyndelsen af trediverne,
kort efter at kvanteteorien for magnetisme hos atomer og faste stoffer var blevet
grundlagt af J. H. Van Vleck. Den stærke mikroskopiske kraft, som får elektro
nernes spin til at stille sig parallelle med hinanden, kaldes „exchange“-vekselvirkningen. Dens eksistens blev fastslået af W. Heisenberg og P. A. M. Dirac som
værende et resultat af identitet på kvanteniveau. Spinnet kan opfattes som et
„kvantemærke“. Som konsekvens af det tidligere nævnte udelukkelsesprincip
holdes elektroner med samme mærker adskilt, således at energien, som skyldes
vekselvirkningen fra deres elektriske ladning, reduceres. Der er derfor altid en
tendens hos elektronerne til at stille spinnene parallelle, men dette modvirkes af
den resulterende forøgelse af kinetisk energi hos ledningselektrongassen. Kun
hvis exchange-vekselvirkningen er specielt stærk, som den f.eks. er hos over
gangsmetallerne jern, kobolt og nikkel, dannes en ferromagnetisk tilstand ved la
ve temperaturer.
I tungere grundstoffer kan spinnet hos nogle af de elektroner, som udgør den
inderste del af atomet, være uparret, så de har et magnetisk moment, der er loka16

Fig. 10. En typisk antiferromagnetisk struktur. De ato
mare magnetiske momenter
på et bestemt plan er paral
lelle, mens i naboplanerne
peger de i den modsatte ret
ning.

liseret i gitterpunkterne af krystallet. Disse momenter vekselvirker gennem ex
change og andre kræfter, og derved danner de en ordnet struktur ved lave tempe
raturer. Denne ordnede struktur kan være ferromagnetisk med alle momenterne i
samme retning, eller den kan være af mere kompliceret art som f. eks. angivet på
fig. 10, hvor momenterne i et plan er parallelle, mens de i naboplanerne er mod
sat rettede. Derved fremkommer en såkaldt antiferromagnetisk struktur, hvori
det totale moment er nul, og stoffet påvirkes ikke ret meget af et magnetisk felt.
Muligheden for antiferromagnetisme i faste stoffer blev foreslået af L. Néel i
1932, og der blev fundet indirekte eksperimentelt bevis for dens eksistens i de ef
terfølgende år, men antiferromagnetiske strukturer blev ikke grundigt undersøgt
før i slutningen af fyrrerne, da C. G. Shull og hans kolleger begyndte deres syste
matiske neutrondiffraktionseksperimenter.
Neutronen er usædvanligt velegnet for studiet af magnetisme i faste stoffer.
Faktisk ville resultatet, hvis faststoffysikere havde fået lov til at designe det per
fekte værktøj til dette studium, være blevet noget, der var meget lig denne parti
kel, som J. Chadwick opdagede i 1932. Da de har den rette masse, vil neutroner,
der kommer ud af forskningsreaktorer, have bølgelængder af samme størrelses
orden som den interatomare afstand i faste stoffer, og de kan derfor undergå
diffraktion ganske som røntgenstråler. I modsætning til fotonerne i røntgenstrå
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lingen har neutronerne et magnetisk moment, som skyldes spinnet, og dette har
netop en passende styrke til at kunne vekselvirke med momenterne i faste stoffer,
uden at disse forstyrres for meget. Derigennem kan man ikke bare få oplysning
om, hvor atomerne er, men også i hvilken retning deres magnetiske momenter
peger, og således kan neutronen bruges til en fuldstændig bestemmelse af den
magnetiske struktur. I løbet af de seneste tredive år er tusinder af magnetiske
strukturer blevet undersøgt, hvoraf nogle er meget komplicerede. Ganske som
røntgenstråling har haft afgørende betydning for andre områder indenfor fast
stoffysikken, så har neutronen givet anledning til en revolution indenfor magne
tismen.
Suezkrisen i 1956 førte for første men på ingen måde sidste gang til afgørelsen
om, at Danmark seriøst skulle forberede sig på at bygge atomkraftværker. Som
følge deraf oprettedes Forsøgsanlægget Risø, og der blev konstrueret tre reakto
rer. DR3 reaktoren, som er den senest opførte, blev bygget med britisk støtte, og
den er en modificeret version af PLUTO reaktoren ved Harwell. Den måde,
hvorpå den er konstrueret, har vist sig at være usædvanlig gunstig, og DR3 er
blevet benyttet effektivt til et utal af formål, indbefattende blandt andet afprøv
ning af reaktormateriale og brændselselementer, fremstilling af isotoper til medi
cinsk brug og analyse af stoffer gennem neutron-aktivering. Reaktoren var ikke
bygget specielt som en neutronkilde til brug ved spredningseksperimenter, men
visse udformninger, som primært var indføjet med afprøvning af materialer for
øje, har vist sig at være usædvanlig velegnede til dette formål. Der var bygget rør
ind i reaktoren, og ved at placere beholdere med vand tæt ved reaktorens kerne
kan meget intense stråler af neutroner, som er relativt uforurenede af andre typer
stråling, spredes ud gennem rørene og bruges i eksperimenter.
Gennem tresserne opbyggedes fortræffelige faciliteter for neutronsprednings
eksperimenter af en lille gruppe unge fysikere ved Risø med god teknisk og øko
nomisk støtte. På det tidspunkt havde neutrondiffraktionsteknikken været kendt
i mere end et tiår, og mange vigtige eksperimenter var allerede blevet udført. På
trods af at studiet af magnetiske strukturer har udgjort en vigtig del af neutron
forskningen ved Risø, hvor mange nye strukturer forøvrigt er blevet opdaget, så
bestemte man sig for at koncentrere sig om en anden type eksperimenter, uela
stisk spredning, som benytter en anden egenskab ved neutronerne fra forsknings
reaktorer.
Fotonerne i røntgenstrålingen har energier, som er meget større end de typiske
energier i faste stoffer. Det ville f.eks. være nødvendigt at opvarme en gas til ad-
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Fig. 11. En spinbølge i et magnetisk stof. De magnetiske momenter roterer med en bestemt frekvens
og deres relative retninger danner en bølgestruktur.

skillige millioner grader, før atomernes middelenergier ville være lig en typisk
røntgenstråle-fotons energi. Den energi, som sådan en foton kan modtage, når
den spredes fra et fast stof, er således meget lille sammenlignet med dens oprinde
lige energi, og den er derfor omend ikke umulig så dog meget vanskelig at måle. I
diffraktionseksperimenter spredes fotonerne og neutronerne elastisk af det faste
stof med ændring af bevægelsesretningen, men med uændret energi. Neutroner
ne, som kommer ud af en forskningsreaktor, er blevet bremset i vandet, og de
har derfor en middelenergi tæt ved den, som vandmolekylerne har. Det er igen
omtrent det samme som gitterbølgekvanterne eller fononerne i faste stoffer, og
hvis en neutron absorberer en fonons energi under spredningen fra det faste stof,
så er dens energiændring let at måle. Frekvensen af gitterbølgerne med forskelli
ge bølgelængder svarende til fononenergien kan således måles gennem uelastisk
neutronspredning, og man kan derigennem opnå meget detaljerede oplysninger
om de interatomare kræfter i faste stoffer som først vist af B. N. Brockhouse i
slutningen af halvtredserne.
Fononernes spredning af neutronerne skyldes disses vekselvirkning med ato
mets kerne. Uelastisk magnetisk spredning kan imidlertid også forekomme gen
nem vekslevirkning mellem elektronernes og neutronernes spin. En del studier af
fononer er blevet udført ved Risø, men de største anstrengelser har været helliget
magnetisk spredning, som tillader en måling af momenternes excitationsenergier.
I en ferromagnet er disse excitationer ganske analoge med gitterbølgerne, og de
kaldes spinbølger. Det magnetiske moment i en spinbølge afviger fra magnetise
ringsretningen og præcesserer omkring denne med en bestemt frekvens, som illu
streret på fig. 11. Den relative orientering af momenterne forskellige steder be
stemmer bølgelængden. I partikelbilledet kaldes en spinbølge for en magnon, og
måling af magnonenergier ved uelastisk neutronspredning giver information om
de kræfter, der virker på momenterne i faste stoffer. Studierne på Risø af magnoner i forskellige magnetiske strukturer har resulteret i en detaljeret beskrivelse
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af de magnetiske vekselvirkninger i et antal faste stoffer og her specielt de sjæld
ne jordarter.
Det er også muligt at studere andre aspekter ved de elementære momenters be
vægelser i magnetiske faste stoffer. Uelastisk neutronspredning måler den så
kaldte tidsafhængige parkorrelationsfunktion. Denne funktion er sandsynlighe
den for, hvis et moment på et givet sted peger i en given retning til et givet tids
punkt, at et andet moment på et andet sted så peger i en anden given retning til en
given senere tid. Og den oplysning er netop den, der er nødvendig for f. eks. at
forstå de store fluktuationer i momenternes retning, når et magnetisk stof er i
nærheden af den kritiske temperatur, hvor magnetisk ordning finder sted, eller
for at kunne studere excitationerne af lange kæder af magnetiske atomer, som
kan opføre sig som et éndimensionalt system indkapslet i en tredimensional kry
stal.
Gennem tresserne var DR3 konkurrencedygtig overfor enhver anden reaktor i
verden, hvad angik intensiteten i neutronstrålingen, og den blev brugt til mange
interessante målinger især på magnetiske systemer. Ved slutningen af årtiet var
neutronmetodens styrke imidlertid blevet så åbenlys, at flere forskningsreaktorer
med stor intensitet blev bygget i udlandet netop med neutronspredningseksperi
menter for øje. Disse reaktorer har en intensitet af neutroner i kernen, som er be
tydeligt større end i DR3 - og de var for øvrigt langt dyrere end DR3 at bygge.
Med udsigten til at deres faciliteter snart ville være forældede, tog neutronspred
ningsgruppen den dristige beslutning at fremstille en kold flydende brintkilde i et
af rørene på DR3. I princippet indebærer dette bare en ombytning af vandet i en
af spredningsbeholderne med flydende brint, men eftersom flydende brint ikke er
ligeså håndterlig som vand, så var det en teknisk set temmelig svær opgave. Det
flydende brint bremser neutronerne ned til en energi, som er sammenlignelig med
brintmolekylernes, og det svarer til en temperatur på omkring tyve grader over
det absolutte nulpunkt. Neutronerne, som kommer ud fra den kolde kilde, har
derfor en meget lavere energi og således en længere bølgelængde end de, der
kommer fra en konventionel vandspreder, der jo forefindes ved en temperatur
noget over stuetemperatur. Sådanne kolde neutroner er særlig velegnede for må
ling af små energiændringer i faste stoffer såsom de magnetiske excitationer i
sjældne jordartssystemer. Den kolde kilde på DR3, som er vist på fig. 12, leverer
en stråle af kolde neutroner, som er en størrelsesorden mere intens end den fra
vandsprederen, som den erstatter, og den er konkurrencedygtig overfor enhver
sådan facilitet i verden.
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Fig. 12. Den kolde neutronkilde på Risø. Kølemaskinen på den øverste etage producerer flydende
brint til en beholder i reaktoren. Neutronerne fra den kolde kilde bruges til spredningseksperimeter
med de spektrometre, der ses på den nederste etage.

Udviklingen af forskningsprogrammet indenfor neutronspredningen på Risø
indeholder, når man ser tilbage, et antal bemærkelsesværdige aspekter. DR3’s
anvendelighed for danske faststoffysikere må betragtes som værende et usæd
vanligt lykketræf. Selv i tresserne ville anskaffelsen af en så kostbar facilitet til
grundforskning dårligt nok være blevet overvejet. Den vigtigste faktor for, at der
blev draget fordel deraf, var den kompetence og entusiasme, som den gruppe af
unge videnskabsmænd og teknikere, der opbyggede udstyret, besad. Under ledel
se af H. Bjerrum Møller, J. Als-Nielsen og O. W. Dietrich tilegnede de sig neu
tronspredningsteknikken og udførte nye og fantasifulde eksperimenter. Der blev
hurtigt etableret kontakt med det internationale videnskabelige samfund, hvilket
specielt var nyttigt på det opbyggende stadium, og som siden er bibeholdt. Der er
på nuværende tidspunkt en vedvarende udveksling af både information og viden21

skabsmænd med andre neutronspredningscentre i verden. Økonomisk støtte har
ligeledes været tilstrækkelig, omend ikke overdådig. På det tidspunkt, da den
nye generation af forskningsreaktorer blev bygget, havde gruppen tilstrækkelig
erfaring, færdighed og fleksibilitet til at kunne svare igen med tekniske fornyel
ser, som satte dem i stand til at bibeholde deres faciliteter på et internationalt
konkurrencedygtigt niveau.
Lignende egenskaber karakteriserede også mange andre projekter indenfor
faststoffysikken, som blev påbegyndt i tresserne. En betragtning af muligheden
for at oprette lignende nye forskningsaktiviteter idag giver imidlertid ikke anled
ning til optimisme. Talentfulde og begejstrede unge fysikere kommer stadig frem
i stort antal i Danmark, men med mangelen på udsigt til en fast stilling indenfor
forskningen vender de før eller siden blikket mod andre beskæftigelser. Faldende
budgetter gør støtten af nye projekter besværlig, især ved universiteterne. Selv
om forskning indenfor faststoffysik i Danmark stadig blomstrer, giver den tvivl
somme udsigt til fornyelse og forandring anledning til bekymring på længere
sigt.

4. Tilbageblik

Når man ser tilbage på faststoffysikkens udvikling i det tyvende århundrede, er
indtrykket, at der har været tale om en jævn forøgelse af vores viden og forstå
else. En mangfoldighed af stadigt mere raffinerede eksperimentelle teknikker og
en vedvarende strøm af nye ideer og teorier har ført os til et stade, hvorfra mange
faste stoffers opførsel kan forklares med en bemærkelsesværdig nøjagtighed.
Ofte forstås egenskaberne hos selv meget indviklede krystaller, der indeholder
mange forskellige atomer i komplicerede mønstre. Der er sket mange fejltagelser
i tidens løb, og der har været fremsat mange forkerte teorier, men den frie kom
munikation mellem videnskabsmænd har sikret, at disse hurtigt er blevet korrige
ret, således at det stadige fremskridt ikke har lidt større forstyrrelse.
Hovedlinierne i den teoretiske forståelse af faste stoffer er i det væsentligste
fuldendt, men nye fænomener, som udgør en udfordring til teorien, observeres
til stadighed, og nye forudsigelser afventer hele tiden eksperimentel eftervisning
via nye metoder. Dette samspil mellem eksperiment og teori, som er karakteri
stisk for naturvidenskaberne, er således særlig udtalt indenfor faststoffysikken.
Uden opdagelsen af røntgenstrålerne og deres diffraktion, som tillader bestem
melsen af krystalstrukturer, ville ingen kvantitativ teori for faste stoffer have
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kunnet udvikles. Men omvendt ville man uden en sådan teori ikke have tænkt på
eksistensen af adskillige af de fænomener, der eksperimentelt kan iagttages.
Området er traditionelt ekletisk og finder både sine ideer og eksperimentelle
metoder i andre discipliner. Således tilvejebragte atomfysikken mange redskaber
for Spektroskopien tilligemed de grundlæggende ideer i kvanteteorien. Blandt an
dre bidrag fra kernefysikken har neutronen haft en afgørende betydning for stu
diet af magnetisme, og det mest lovende nye værktøj for studiet af faste stoffer i
dag er synchrotronstrålingen fra højenergifysikkens accelleratorer. Et utal af for
skellige eksperimenter kan bruges ved undersøgelsen af faste stoffer, og de fleste
af dem er af relativt beskedent omfang, så at det stadig er muligt for den enkelte
videnskabsmand at fremkomme med vigtige bidrag uden brug af kostbare appa
rater. I begge disse henseender adskiller faststoffysikken sig fra f. eks. højenergi
fysikken. Teorien for faste stoffer adskiller sig også fra andre gennem sin alsidig
hed. Den bruger klassiske, semiklassiske og kvanteteoretiske metoder og indehol
der blandt andet elemeter af elektromagnetisme, statistisk mekanik og relativi
tetsteori. Alle disse egenskaber gør studiet af faste stoffer til et på mange måder
ideelt træningsområde for unge videnskabsmænd, som har et ønske om at ud
vikle en alsidig færdighed og lære at arbejde selvstændigt.
Blandt alle områder indenfor fysikken er faststoffysik nok det, der har den
mest nære kontakt til teknologien. Revolutionen indenfor elektronik er det mest
bemærkelsesværdige eksempel på, hvordan nye materialer og nye måder at bruge
dem på præger det moderne samfund - på godt og ondt, men nok mest det først
nævnte. Teknologiske revolutioner er hovedsagelig opstået som følge af viden
skabelige fremskridt, i hvert fald i dette århundrede. Afgørende fremskridt skyl
des sjældent forbedringer af primitive teknikker, men oftest opfindelse af en helt
ny teknisk løsning på gamle problemer. Indenfor centrale områder som f.eks.
kommunikation, energi, sundhed og landbrug har erfaring vist, at grundforsk
ning er den væsentligste komponent af fremskridtet. Den tilfældige måde, hvor
på nye opdagelser har påvirket udviklingen, indebærer imidlertid en advarsel
mod dem, der tror, det er muligt at sikre praktiske resultater gennem en detalje
ret planlægning af grundforskningen, eller som tror, at ethvert problem kan løses
gennem umådeholdent forbrug af penge. Teknologiske korstog er sjældent mere
vellykkede end de religiøse, og de kan begge tiltrække deltagere af forskellige be
væggrunde. Planlægningen af grundforskningen er altid et dristigt vovestykke,
og faren for at styrke det middelmådige frem for det originale er altid til stede.
Det synes, at den eneste brugbare fremgangsmåde er at finde frem til en metode,
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hvorved man kan udskille det relativt lille antal videnskabsmænd i hver genera
tion, som har evner og mod til at yde originale bidrag til videnskaben, og så give
dem passende betingelser og støtte, så det er muligt for dem at udøve deres ar
bejde.
Naturvidenskabernes indflydelse på den sociale velfærd er et kraftigt argument
for at støtte grundforskning, men det er tvivlsomt, om det er det vigtigste. I civili
sationens historie har en af de store skabende kræfter hos menneskeheden været
vores trang til at forstå universet og vores placering i det. Det er også karakteri
stisk, at et civiliseret samfund stiller midler til rådighed for de unge mennesker,
som er villige til at underkaste sig den nødvendige disciplin for så gennem den frie
stræben efter viden at opnå erkendelse af naturen. Et sundt samfund kendeteg
nes ikke hovedsagelig ved dets materielle velfærd, endskønt en vis velstand er
nødvendig for mange af dets fornemste kendetegn, men snarere ved dets åndelige
værdier, hvoriblandt friheden til at stille spørgsmål og få svar er den væsent
ligste.
Fra den enkelte forskers synspunkt er det jævne fremskridt indenfor videnska
ben ikke særlig synligt. Stærkt involveret i sit eget forskningsområde, det være
sig stort eller lille, stræber han efter at skabe en slags orden i det kaos af kends
gerninger, hypoteser, eksperimenter og teorier, som det indeholder. I sine be
stræbelser på at afdække naturens hemmeligheder søger han det, som skabende
mennesker ikke kan undvære, nemlig inspiration. Der er således en tendens til
at overvurdere den andel i naturvidenskabens fremskridt, som logik og teknik
har. Begge dele har selvfølgelig betydning indenfor forskning, men meget af vi
denskabsmandens arbejde består i at forberede sit sind ved at absorbere al den in
formation, som det er muligt at tilvejebringe indenfor forskningsområdet. Dette
gøres ved at læse, diskutere, overveje og derigennem vente på den afgørende hy
potese eller det afgørende eksperiment, som gør det muligt at skabe et sammen
hængende mønster ud af de forskellige elementer, som er til rådighed. Denne
proces er omhyggeligt skjult, når resultaterne endelig offentliggøres, og det er
derfor ikke overraskende, at det almindelige billede af den måde, hvorpå viden
skaben og videnskabsmændene fungerer, er forvrænget.
Et bemærkelsesværdigt kendetegn ved vores søgen efter videnskabelig sandhed
er den tro, som deles af alle skabende videnskabsmænd, men som ikke synes at
have nogen logisk retfærdiggørelse: at naturen i bund og grund er enkel. Fast
stoffysikere bruger avanceret matematik og kompliceret apparatur, og deres vi
denskabelige artikler er alt andet end enkel læsning, men, som vi har set, så er
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grundideerne indenfor området enkle på trods af, at de ved første syn kan virke
paradoksale. Bølge-partikel-dualismen, den specielle opfattelse af identitet in
denfor kvanteteorien og gittersymmetrien er alle eksempler på de enkle men
slagkraftige begreber, hvorpå teorien for faste stoffer hviler. Den tro, som inspi
rerer den skabende videnskabsmand, blev udtrykt for tre hundrede år siden af en
af de største af dem, Isaac Newton: „Truth is ever to be found in simplicity, and
not in the multiplicity and confusion of things. He is the God of order and not of
confusion. And therefore they that would understand the frame of the world
must endeavour to reduce their knowledge to all possible simplicity“ („Sandhe
den må altid findes i det enkle, ikke i mængden af forvirrende begreber. Gud er
for orden, ikke for forvirring. Derfor må de, der vil forstå verden, forsøge at for
enkle deres viden mest muligt“).
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Bengt Strömgren

ASTRONOMIENS UDVIKLING I DE SIDSTE
HALVTREDS ÅR
I tidsrummet 1920-80 har astronomien gennemgået en vældig udvikling, og især de sidste
halvtreds år har bragt en lang række meget betydningsfulde nye forskningsresultater.
I dag er man fortrolig med de kernefysiske processer, der medfører frigørelse af energi i
solens og stjernernes indre, og som er afgørende for disse himmellegemers udstråling af
lys. Solens og stjernernes kemiske sammensætning og tillige denne sammensætnings
ændring med tiden er blevet kendt. Den galakse, som solen befinder sig i, har man kortlagt
med hensyn til både struktur og bevægelsesforhold. Galakser udenfor vor egen har kunnet
studeres, for de nærmestes vedkommende i detaljer, for fjerne galakser - til afstande på
ca. 10 milliarder lysår - i et sådant omfang, at væsentlige egenskaber vedrørende universets
struktur og dynamik ud til den nævnte enorme afstand er blevet kendt. Endelig er det i dag
muligt at gøre rede for væsentlige træk i universets ændringer med tiden gennem milliarder
af år. 11920 var ikke et af disse astronomiske forskningsresultater nået.
Atomfysikkens, kvantefysikkens og derefter atomkernefysikkens udvikling har været
helt afgørende for opnåelsen af mange af de omtalte fremskridt indenfor astronomien. Af
største betydning har også den tekniske udvikling været - den udvikling, som gjorde det
muligt at konstruere ikke blot stadig større og lysstærkere optiske kikkerter og radio
teleskoper, men også rum-teleskoper til udforskning af stråling fra verdensrummet, der
ikke kan gennemtrænge jordatmosfæren. Som følge af denne udvikling kan slutninger
vedrørende stjerners og galaksers egenskaber i dag drages på grundlag af iagttagelser af
strålings-spektret lige fra kortbølget gammastråling og røntgenstråling over ultraviolet,
synlig og infrarød stråling til kortbølget såvel som langbølget radiostråling.
Endelig må det nævnes, at en traditionelt meget vigtig gren af den teoretiske astronomi
og astrofysik, nemlig den som baseres på omfattende numeriske beregninger, har gennem
gået en stor og frugtbar udvikling, efter at elektroniske regnemaskiner og elektronisk data
behandling kom ind i billedet.
I det følgende gøres der rede for hovedpunkter i astronomiens udvikling i de sidste 50-60
år, med særlig vægt på visse afgørende fremskrift - milepæle i denne forsknings historie.
Først skal dog, i de næste tre afsnit, det astronomiske verdensbillede af i dag kort skitse
res: Hvad ved vi om stjerner og galakser, om fordelingen i rummet og om dimensioner,
masser og energiudstråling. Derefter fortælles der i de følgende tre afsnit om, hvordan
man er nået til resultaterne. Endelig vender vi i denne fremstillings sidste afsnit tilbage til
beskrivelsen af nutidens astronomiske verdensbillede, idet vi ser på spørgsmål om univer
sets ændring med tiden gennem milliarder af år: Universets evolution.
Der er i de sidste halvtreds år sket så mange og store fremskridt indenfor astronomien, at
det ved udarbejdelsen af denne redegørelse har været nødvendigt at træffe et valg: Beret
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ningen om milepæle i forskning vedrørende vor galakse, dens stjerner og dens interstellare
stof, er ret udførlig. Derimod er fremstillingen vedrørende udforskning.af galakser uden
for vor egen mere kortfattet og derfor suppleret med litteraturhenvisninger. Udforsknin
gen af solsystemets planeter og måner har ved indsats af rumsatellitter givet resultater, der i
detaljerigdom nærmer sig geologiens og jord-meteorologiens. En redegørelse herfor udgør
i dag et stort kapitel for sig, som ikke er medtaget i denne fremstilling.

1. Om de iagttagne himmellegemers plads i rummet

For at kune bestemme et himmellegemes plads i rummet må man foruden retningen også
kende afstanden, og afstandsbestemmelse indtager derfor en central plads indenfor astro
nomien. For solens, planeternes og planetmånernes vedkommende blev opgaven løst alle-

Tabel 1

Jordens radius
Solens radius
Middelafstand sol-jord
Middelafstand sol-Pluto

1 lysår
Gennemsnitsafstand fra stjerne til nabostjerne i so
lens omegn
Afstand sol-mælkevejssystemets centrum
Mælkevejssystemets største diameter

Afstand sol-Magellanske skyer
Afstand til Andromedatågen ..
Afstand til Virgo-galaksehoben

Afstand indenfor hvilken der findes en million galak
ser
Fjerneste elliptiske galakser, til hvilke afstanden er
målt
Fjerneste iagttagne kvasarer
4

Meter

Lysår

6 X106
7 X108
1.5 X 1011
6 xlO12

0.0006

Meter

Lysår

1 X 1016

1

4 x 1016
3 x 1020
1 x 1021

4
30000
100000

Meter

Lysår

2xl021
2xlO22
5X 1023

200000
2 millioner
50 millioner

Meter

Lysår

2 x 1024

200 millioner

5 xlO25
1 x 1026

5 000 millioner
10000 millioner

Fig. 1. Skematisk bil
lede af vor galakse,
set »fra siden«, dvs.
fra et punkt i det
hovedplan, som an
giver systemets stør
ste udstrækning.

rede i 1700-tallet med en nøjagtighed, som var tilstrækkelig til et godt oversigtsbillede af
solsystemet. Gennem 1800-tallet lykkedes det at bestemme afstande til forholdsvis nært
beliggende fiksstjerner (indenfor 100 lysår) ved målinger af ændringen af retningen til
stjernen alt efter jordens stilling i sin bane omkring solen.
Til afstandsbestemmelse for fjernere fiksstjerner udvikledes i vort århundrede metoder,
som beror på, at stjerners tilsyneladende lysstyrker afhænger af afstanden. Herom nær
mere i afsnit 4. Om metoder til bestemmelse af afstande til galakser udenfor vor egen
berettes i afsnit 6. Her skal der kort gøres rede for resultater af målinger af afstande - re
sultater som udgør en væsentlig bestanddel af det astronomiske verdensbillede.
Tabel 1 giver en oversigt over dimensioner og afstande i verdensrummet. Vi begynder
med jordens radius, ca. 6000 kilometer eller, udtrykt i meter, 6x 106 m, dvs. 6 efterfulgt af
6 nuller. (Tallet er afrundet, da det her drejer sig om en oversigt. Størrelsen af jordens
ækvator-radius er kendt med meget stor nøjagtighed, dvs. med mange betydende cifre, og
det samme gælder også andre af de anførte værdier). Derefter følger solens radius, som er
ca. 100 gange større, efterfulgt af afstanden sol-jord, som igen er ca. 200 gange større og
endelig gennemsnitsafstanden fra solen til den yderste planet i solsystemet, Pluto - 40
gange større.
Springet fra jordens radius til afstanden sol-Pluto er karakteriseret ved en faktor på 1
million. I anden afdeling af tabel 1 begynder vi med den i astronomien meget anvendte
afstandsenhed 1 lysår, dvs. den længde, som lyskvanter (fotoner), idet de bevæger sig med
en hastighed på 300000 kilometer pr. sekund, tilbagelægger i løbet af 1 år. Det således
definerede lysår udgør 1 x 1016 meter (dvs. 1 efterfulgt af 16 nuller meter, eller 10 billioner
kilometer). I tabellen er dernæst anført gennemsnitsafstanden fra stjerne til nabostjerne i
solens omegn, nemlig 4 lysår. Afstanden fra solen til den nærmeste fiksstjerne er meget
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Fig. 2. En spiralakse
(Messier 51), set i en
retning som er vinkel
ret på det plan, i hvil
ken galaksen har sin
største udstrækning.

nær lig 4 lysår, og dette tal karakteriserer på betydningsfuld måde strukturen af det system
af stjerner, som solen tilhører. Sammenligner man den nævnte afstand på 4 lysår eller
4x 1016 meter med solradien på 7x 108 meter, konstaterer man et spring på 60 millioner.
Nu er solen, som vi skal se i det følgende, med hensyn til radius en typisk stjerne. Der fin
des både større og mindre stjerner, men gennemsnitsradien er ikke meget forskellig fra sol
radien. Stjernernes dimensioner er således meget små i forhold til deres indbyrdes afstand i
det system - mælkevejssystemet eller vor galakse - som de tilhører. Anderledes udtrykt,
stjernerne udfylder kun en overordentlig lille brøkdel af det rum, som de befolker. I solens
nærmere omegn indenfor vor galakse er denne brøkdel ca. en billiontedel af en billionte
del.
De næste to tal i tabel 1 vedrører vor galakse. Stjernerne i dette stjernesystem befolker et
område i verdensrummet, der har form som en ret fladtrykt skive med en udbuling i mid
ten. Figur 1 viser skematisk vor galakse set fra siden, dvs. fra et punkt i det hovedplan,
som angiver systemets største udstrækning, og man bemærker fladtrykningen. Set udefra,
i en retning vinkelret på hovedplanen, fremtræder galaksen derimod omtrent cirkelformet.
Solen ligger ekscentrisk i systemet i en afstand, anført i tabel 1, på 30000 lysår fra centret.
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Fig. 3. En spiralakse set »fra siden«, jfr. fig. 1.

y

Galaksens diameter i systemets hovedplan udgør 100000 lysår. Springet fra jordens radius
til denne dimension er ca. 150 billioner. I afsnit 4 vender vi tilbage til spørgsmål om vor
galakses struktur og dynamik.
Oversigten over dimensioner og afstande i verdensrummet fortsættes i tabel 1 i tabellens
tredie afdeling. Her anføres afstanden til vor galakses nærmeste naboer i rummet, de
Magellanske skyer. Det drejer sig om to stjernesystemer, der ligesom vor galakse består af
et meget stort antal enkeltstjerner, men som dog er betydelig mindre systemer. Dernæst
følger Andromeda-galaksen, som i størrelse og struktur ikke er meget forskellig fra vor
egen galakse. Afstanden er 200000 lysår til de Magellanske skyer og 2 millioner lysår til
Andromeda-galaksen. Sammenholder vi disse tal med det, der angiver størrelsen af vor
galakse, og dermed også omtrentlig størrelsen af Andromeda-galaksen, så finder vi, at vel
er afstandene større end dimensionerne, men ikke overordentlig meget større. Her er en
slående kontrast mellem forholdene indenfor hver enkelt galakse og i galaksernes verden:
Stjernerne i en galakse udfylder kun en umådelig lille brøkdel af det rum, de befolker,
medens den tilsvarende brøkdel i galaksernes verden er langt mindre ekstrem. Den udgør
noget mindre end en timilliontedel, i modsætning til en billiontedel af en billiontedel for
stjernernes vedkommende.
Vor galakse, de Magellanske skyer samt Andromeda-galaksen udgør sammen med mel
lem 20 og 30 andre galakser (alle mindre end vor egen og Andromeda-galaksen) et slags
oversystem, en såkaldt galaksehob. I galaksernes verden spiller sådanne hobe en afgørende
rolle, idet langt de fleste galakser tilhører en hob. Fordelingen af galakser i verdensrummet
er med andre ord ujævn. Nogle galaksehobe er langt større end den lokale hob, som vor
galakse tilhører. Den nærmeste meget store galaksehob ses i retning af stjernebilledet
Virgo (Jomfruen) og kaldes Virgo-galaksehoben. Dens afstand udgør, som anført i tabel 1,
50 millioner lysår. Springet fra jordens radius er nu 100000 billioner.
I den fjerde og sidste afdeling af tabel 1 angives den afstand, indenfor hvilken der findes
en million galakser, til 200 millioner lysår. En elementær beregning giver da som resultat,
at man i sfæriske voluminer med en radius på 2 millioner lysår gennemsnitlig skulle for
vente at finde 1 galakse. Det virkelige antal galakser inden for en afstand af 2 millioner
lysår er over 10 gange større, og dette beror på, at vor galakse som allerede nævnt er med-
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Fig. 4. Forskellige
typer af galakser,
foruden fire elliptiske
galakser med forskel
lig grad af fladtryk
ning også to galakser
med uregelmæssig
farm, af en klasse,
der kaldes irregulære
galakser.

lem af en galaksehob. På den anden side, hvis man tilsvarende beregner det forventede
antal galakser indenfor en afstand af 2000 millioner lysår, så finder man tallet 1 milliard,
og dette stemmer meget godt med iagttagelserne (galakse-tællinger i stikprøvearealer på
himlen). Vi er her stødt på et forhold, som er karakteristisk for fordelingen af galakser i
verdensrummet: I det »små«, over afstande af få millioner lysår, er fordelingen meget
ujævn, men i det »store«, dvs. over afstande på en milliard lysår eller mere er fordelingen
jævn. I denne fremstillings afsnit 6 vender vi tilbage til dette spørgsmål.
I galaksernes verden findes mange arter af galakser med vidt forskellig struktur og af
vidt forskellig størrelse. Figur 2 viser en spiralgalakse set i en retning, som er vinkelret på
galaksens hovedplan, dvs. det plan i hvilken galaksen har sin største udstrækning. I figur 3
er afbildet en spiralgalakse set »fra siden«, dvs. i en retning omtrent beliggende i hoved
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planet, hvorved den fladtrykte skiveform kommer frem, medens spiralstrukturen i hoved
planet ikke ses. Vor egen galakse har en struktur af denne art (jfr. fig. 1).
Fig. 4 viser forskellige typer af galakser, foruden irregulære også såkaldte elliptiske
galakser, der udmærker sig ved en regelmæssig, noget fladtrykt form, uden spor af
spiralstruktur, og med stærk koncentration af galaksens lysudstråling mod et centrum. De
største af alle galakser er de elliptiske gigant-galakser, men blandt de elliptiske galakser fin
des også dværg-galakser med meget mindre dimensioner og masser.
Den næstsidste linie i det fjerde afsnit af tabel 1 giver afstanden til de fjerneste iagttagne
elliptiske gigant-galakser, nemlig 5 milliarder lysår. Endelig anføres i tabellens sidste linie
afstanden til de fjerneste iagttagne kvasarer, og dermed den største hidtil målte afstand, 10
milliarder lysår. Kvasarer er galakser med en uhyre stærkt strålende kerne. De er de stær
kest udstrålende af alle kendte objekter i galaksernes verden.
Springet fra første til sidste linie i tabel 1 - fra jordradien til den største iagttagne afstand
- måles ved en faktor 1.5 x 1019, dvs. 15 milliarder milliarder (15 trillioner).
Vi har her kort skitseret vigtige egenskaber ved stoffets fordeling i verdensrummet.
Stjerner udgør grundenheden, de er samlede i stjernesystemer, galakserne, der hver for sig
indeholder fra mange millioner til over 1000 milliarder stjerner. Millioner af sådanne
galakser kan iagttages, og indenfor den afstand på 5 milliarder lysår, ud til hvilken de lys
stærke gigant-galakser kan iagttages, findes formentlig mange milliarder galakser. I afsnit
tene 6 og 7 vender vi tilbage til spørgsmål vedrørende galaksernes verden.
Springet fra afstanden sol-jord til den størst målte afstand i verdensrummet måles ved en
faktor på knap 1015 - en million milliarder. Selve dette spring kan man næppe gøre sig
anskueligt direkte, men man får et indtryk af det ved at opdele det i mindre spring, netop
som det er gjort i tabel 1. Problemet kendes jo fra dagliglivet. Lad os f.eks betragte sprin
get fra møntenheden 1 øre til USA’s nationalprodukt - et spring på ca. 1015. Også her får
man et indtryk af, hvad springet betyder, ved at opdele det i mindre spring: Fra øre til
krone, til månedsindtægt og årsindtægt, til millionbeløb og milliardbeløb, som daglig om
tales, og videre op til USA’s nationalprodukt.

2. Om stjernernes masser, dimensioner og energiudstråling
Vi har i afsnit 1 set, at stjerner udgør grundenheden i stoffets fordeling i verdensrummet,
og at de er samlede i stjernesystemer - galakserne. I dette afsnit omtales resultater opnået
med hensyn til stjerners masser, dimensioner og energiudstråling - resultater, der ligesom
de i afsnit 1 omtalte udgør en vigtig del af det astronomiske verdensbillede af i dag.
Den bedst kendte stjerne er solen. Solens masse har man kunnet bestemme ved at sam
menligne tyngdetiltrækningen fra solen på de omgivende planeter med tyngdetiltræknin
gen fra legemer på jordens overflade, hvis vægt i kilogram man kender. Til måling af den
sidstnævnte tyngdetiltrækning har man benyttet meget fintmærkende laboratorieapparater og derved bestemt solens masse med betydelig nøjagtighed. På tilsvarende måde
er jordens masse, udtrykt i kilogram, blevet bestemt ud fra kendskabet til tyngdetiltræk
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ningen fra jorden som helhed, som den viser sig ved tyngdeaccelerationen på jordens over
flade.
Stjernemasser har kunnet bestemmes i sådanne tilfælde, hvor to stjerner bevæger sig i
rummet omkring et fælles tyngdepunkt, idet de udgør et dobbeltstjernesystem. Man har
gennemført målinger af banerne for komponenter i dobbeltstjerner, derpå afledt de gen
sidige tyngdetiltrækningers størrelse og derigennem bestemt de to stjerners masser. Rela
tivt nøjagtige bestemmelser kan gennemføres for stjerner i solens nærmere omegn. Her
udgør dobbeltstjerner en betydelig brøkdel af alle stjerner, og der foreligger derfor et
betragteligt antal af velbestemte stjernemasser.
Solens radius, udtrykt i meter, kan findes ud fra den kendte afstand sol-jord og den
målte vinkelradius for solskiven. For stjerner er problemet langt vanskeligere. Vel er
stjerneafstanden i mange tilfælde kendt, men vinkelradierne er for stjernerne så små, at de
ikke kan bestemmes ved direkte kikkert-iagttagelser : Fiksstjernerne ses selv i store telesko
per som punktförmige lyskilder, blot en smule udtværet på grund af virkningen af uregel
mæssig lysbrydning i jordens atmosfære. Ved anvendelse af en forfinet interferometerteknik, som også omtales i afsnit 4, er det dog lykkedes at bestemme stjerneradier.
En stjernes samlede energiudstråling til det omgivende verdensrum kan findes ved må
ling af den energimængde som, kommende fra den pågældende stjerne, rammer et givet
areal (et teleskop-objektiv) på jorden. Resultatet af en sådan måling må kombineres med
en bestemmelse af stjernens afstand (som jo fastlægger overfladearealet af en kugle med
centrum i stjernen og gående gennem teleskopet på jorden).
Ved måling af energiudstråling for stjerner spiller det en væsentlig rolle, at den ultra
violette del af strålingen, med bølgelængder under 3000 Ångstrøm, ikke kan gennem
trænge jordens atmosfære og derfor ikke bliver inkluderet ved iagttagelser fra jordens
overflade. Her har i de sidste år målinger foretaget fra rum-satellitter på væsentlig måde
suppleret de tidligere undersøgelser.

Tabel 2

Hvid hovedseriestjerne.................
Hvidgul hovedseriestjerne (Sirius)
Gul hovedseriestjerne...................
Rød hovedseriestjerne.................
Rød super-kæmpestjerne.............
Rød kæmpestjerne.......................
Hvid dværgstjerne.......................
Neutronstjerne.............................
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Masse i
enheder af
solmassen

Radius i
enheder af
solradius

15
2.5
1
0.2
15
2.5
0.5
1.4

10
1.8
1
0.3
500
15
0.015
0.000015

Energiudstråling
Gennemsnitlig
tæthed i gram pr. pr. sekund i enheder
kubikcentimeter
af solens

0.02
0.6
1.4
10
2 10-7
0.001
200000
61014

30000
20
1
0.006
50000
50
0.006

Iagttagelserne viser, at mangfoldigheden i stjernernes verden er meget stor, hvad angår
radius og energiudstråling, medens stjernemasser ikke udviser så store forskelle.
Resultater af målinger af stjerners masser, radier og energiudstrålinger er sammenstillet i
tabel 2. I denne tabel er tillige anført den gennemsnitlige tæthed (dvs. vægtfylde), som den
beregnes ud fra massen og radien. Værdier er anført for otte forskellige arter af stjerner.
De fire første linier i tabel 2 giver oplysninger om stjerner, som tilhører den såkaldte
hovedserie af stjerner. Flertallet af stjerner er netop hovedseriestjerner, og som vi skal se i
det følgende, er dette stjerner, som befinder sig på et trin af deres udvikling, hvor de for
andrer sig relativt langsomt med tiden, og hvor stjerne-egenskaberne i hovedsagen er givet
ved stjernens masse.
Første linie i tabel 2 giver data for en hvid hovedseriestjerne, der har en masse lig 15
gange solens masse. Radius er 10 solradier, og stjernens gennemsnitlige tæthed (vægtfylde)
er 0.02 gange vands tæthed, dvs. 0.02 gram pr. kubikcentimeter. Stjernens energiudstrå
ling pr. sekund udgør 30000 gange den tilsvarende størrelse for solen, dvs. 6 x 1O37 erg pr.
sekund, eller anderledes udtrykt 6 efterfulgt af 27 nuller kilowatt.
I tabellens anden linie anføres tilsvarende værdier for en hvidgul hovedseriestjerne med
en masse lig 2.5 gange solens masse. Radius er her 1.8 gange solens, den gennemsnitlige
tæthed 0.6 gram pr. kubikcentimeter, medens energiudstrålingen er 20 gange solens. Sirius,
den klareste stjerne på himlen, svarer omtrent til denne stjerne.
Tredie linie i tabellen repræsenterer solen, en gul hovedseriestjerne, og i fjerde linie føl
ger en rød hovedseriestjerne med en masse lig 0.2 gange solens. Her er radien 0.3 solradier
og gennemsnitstætheden 10 gram pr. kubikcentimeter. Energiudstrålingen pr. sekund ud
gør seks tusindedele af solens.
Hovedseriestjernerne befolker hele det i tabel 2 repræsenterede masseinterval fra 15 sol
masser til 0.2 solmasser. Radius, gennemsnitstæthed samt energiudstråling pr. sekund
afhænger af massen, og navnlig er der en udpræget aftagen af energiudstrålingen, når man
går til stjerner med relativt små masser.
Der findes hovedseriestjerner med masser større end 15 solmasser, helt op til ca. 100 sol
masser, men de er i forhold til stjernerne med mindre masser meget sjældne. Langt den
største del af hovedseriestjernerne har masser, som er mindre end solmassen. De »uanse
lige« stjerner med masser på nogle tiendedel solmasser og tilsvarende ringe energiudstrålin
ger er de hyppigst forekommende i stjerneverdenen. Men på grund af deres relativt ringe
lysevne er de overhovedet ikke repræsenteret blandt de med blotte øje synlige stjerner, og
det var først systematisk anlagte, statistiske undersøgelser af stjernerne i et givet område af
rummet, f.eks. indenfor en afstand af 100 lysår, som afslørede den store rolle, de spiller i
helhedsbilledet.
I tabel 2 er på femte og sjette linie to stjerner repræsenteret, som er vidt forskellige fra
hovedseriestjerner med de samme masser. Det drejer sig om røde kæmpestjerner. Her
svarer til en masse på 15 solmasser en radius, som er 500 gange så stor som solens. Derved
bliver stjernens gennemsnitlige tæthed overordentlig lille, kun 2 • 10-7 gram pr. kubikcenti
meter, dvs. to timilliontedele af vands tæthed. Til sammenligning: For hovedseriestjernen
med samme masse er den gennemsnitlige tæthed 0.02 gange vands tæthed. Der er altså tale
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om en helt anden stjerneart. For den pågældende røde kæmpestjerne er energiudstrålingen
pr. sekund - 50000 gange solens - derimod ikke meget forskellig fra, hvad den er for
hovedseriestjernen med samme masse.
I tabellens sjette linie er anført data for en anden rød kæmpestjerne, i dette tilfælde dog
mindre ekstrem. Massen er 2.5 solmasser, radien er her 15 solradier - at sammenligne med
1.8 solradier for hovedseriestjernen med samme masse - og gennemsnitstætheden en
tusindedel af vands tæthed. Endelig er energiudstrålingen pr. sekund 50 gange solens.
De meget ekstreme røde kæmpestjerner som den i tabellens femte linie beskrevne kaldes
supergiganter, til forskel fra den lige omtalte mindre ekstreme art.
Vi kommer nu i tabellens to sidste linier til stjerner, der igen er ekstreme, men nu til den
anden yderlighed, idet de har overordentlig store gennemsnitlige tætheder. Først beskrives
en såkaldt hvid dværgstjerne. Massen udgør her 0.5 solmasser, men radien er kun 0.015
gange solens, ikke meget større end jordradien. Derved bliver den gennemsnitlige tæthed
meget stor, nemlig 200000 gram pr. kubikcentimeter. Energiudstrålingen pr. sekund er
0.006 gange solens. Såvel radius som energiudstråling er meget mindre end for hvide og
hvidgule hovedseriestjerner (jfr. tabellens to første linier), deraf navnet, hvid dværgstjerne.
På sidste linie i tabel 2 karakteriseres en stjerne, som er endnu mere ekstrem end den
hvide dværgstjerne, nemlig en neutronstjerne med enormt høj gennemsnitstæthed. Massen
er 1.4 solmasser, radius udgør kun 0.000015 solradier, dvs. 10 kilometer, og gennemsnits
tætheden for neutronstjernen er da 6x 1014 gange vands tæthed - 600 millioner tons pr.
kubikcentimeter. Navnet neutronstjerne hidrører fra, at størstedelen af stjernen består ikke af elektroner og atomkerner, som igen er sammensat af protoner og neutroner, men
af uhyre tæt sammenpressede neutroner (herom nærmere på side 34).
De her kort beskrevne resultater vedrørende stjernerne er fundet gennem et forsknings
arbejde, som begyndte i første halvdel af 1800-tallet med målinger af stjerneafstande og
undersøgelser af dobbeltstjerners banebevægelser. Arbejdet fortsattes årti for årti også
gennem 1900-tallet og kulminerede med opdagelsen, i 1968, af neutronstjernerne og den
derefter følgende udforskning af deres egenskaber.
Tilsammen giver disse resultater et billede af en mangfoldig stjerneverden. I afsnit 5 skal
vi se, hvorledes det i løbet af de sidste 50 år er lykkedes at skabe sammenhæng i billedet
gennem undersøgelser af stjernernes udvikling - af forandringerne i deres egenskaber gen
nem millioner eller milliarder af år. Disse undersøgelser har også givet nøglen til forståelse
af de fysiske og kemiske forhold i stjernernes indre, som betinger den store mangfoldighed.
Til sidst i dette afsnit skal omtales et vigtigt forhold vedrørende stjerneverdenen i vor
galakse. Det drejer sig om forekomsten i rummet af koncentrationer af stjerner, de så
kaldte stjernehobe. De kugleformede stjernehobe indeholder hundredetusinder af stjerner
(i nogle tilfælde over en million), som holdes sammen, ved deres indbyrdes tyngdetiltræk
ning, indenfor et omtrent sfærisk område i rummet med en radius på typisk 100 lysår. I vor
galakse findes nogle hundrede af disse objekter, hvilket vil sige, at mange millioner stjerner
er medlemmer af kugleformede stjernehobe. Vel er dette et stort antal, men tallet er dog
lille i forhold til det samlede antal stjerner i vor galakse, over 100 milliarder. De såkaldte
åbne stjernehobe er betydelig mindre stjernesamlinger, typisk med en radius på ca. 10
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lysår. De indeholder hver for sig langt færre stjerner end de kugleformede stjernehobe, fra
omkring hundrede til nogle tusinde stjerner, men koncentrationsgraden af stjerner i rum
met er omtrent lige så stor som for de kugleformede stjernehobe. Plejaderne (Syvstjernen)
og Hyaderne i stjernebilledet Tyren er kendte åbne stjernhobe, og man kender adskillige
hundrede af denne art objekter.
Som vi skal se i følgende afsnit har undersøgelser af stjernerne i stjernehobe givet vigtige
bidrag til udforskningen af stjernernes udvikling, fordi man i en stjernehob har med stjer
ner at gøre, som er dannet omtrent samtidig og altså er omtrent lige gamle.

3. Om stoffet i rummet mellem stjernerne
I afsnit 1 er omtalt, at stjernernes dimensioner er uhyre små i forhold til deres indbyrdes
afstande, dvs. at de kun udfylder en meget lille brøkdel af det rum, de befolker i vor
galakse. Rummet mellem stjernerne er dog ikke fuldstændig tomt: Der findes stof i rum
met mellem stjernerne, ganske vist stof af uhyre ringe tæthed.
Dette interstellare stof består dels af små støvkorn, dels af en yderst fortyndet luftart
indeholdende atomare partikler, nemlig atomer, molekyler, ioner og desuden fri elektro
ner. Luftarten udgøres overvejende af grundstoffet brint, og gennemsnitlig er tætheden
omkring 1 brintatom pr. kubikcentimeter. Idet brintatomets vægt er 1.6x 10’24 gram ses
det, at gennemsnitstætheden kun er lidt over 10"24 gram pr. kubikcentimeter. Men i denne
forbindelse må det erindres, at det pågældende interstellare stof udfylder umådelig store
voluminer. Når man beregner den samlede masse af interstellart stof, skal man derfor mul
tiplicere en meget lille tæthed med et meget stort volumen. Resultatet af sådanne beregnin
ger er, at vor galakse indeholder interstellart stof med en samlet masse på adskillige milliar
der gange solens masse. Tallet er betydelig mindre end galaksens totalmasse, som er ca. 200
milliarder gange solens masse, men forholdet er dog det, at stoffet mellem stjernerne udgør
ca. fem procent af vor galakses stofmængde.
Som nævnt indeholder det interstellare stof støvkorn og er således en blanding af en
yderst fortyndet luftart og faste partikler. Støvkornene har typisk diametre på nogle tien
dedele af en mikron (1 mikron er lig en tusindedel millimeter). Medens luftarten består af
brint samt mindre mængder af helium og meget mindre andele af tungere grundstoffer,
indeholder de faste partikler overvejende tungere grundstoffer som kulstof, kvælstof, ilt,
silicium og jern. Masseforholdet er omtrent 99 procent luftart og 1 procent faste partikler.
Stoffets fordeling i rummet mellem stjernerne er meget ujævn. Det meste findes i inter
stellare skyer, typisk med en diameter på 10-20 lysår, en gennemsnitstæthed på ca. 20
brintatomer pr. kubikcentimeter og en masse på 10-100 solmasser. Disse skyer fylder til
sammen kun nogle få procent af rummet mellem stjernerne. Imellem skyerne er det inter
stellare stof yderst fortyndet, med en tæthed, som er yderligere nogle hundrede gange min
dre end den, man finder i skyerne.
Ved siden af disse interstellare skyer finder man også større sky-komplekser med
omtrent samme gennemsnitstæthed som for de mindre skyer, men med diametre på 100-
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500 lysår og tilsvarende større masser, typisk mellem 10000 og 100000 solmasser. Antallet
af sådanne sky-komplekser er imidlertid langt mindre end antallet af små skyer. Således
findes der indenfor en afstand af 2000 lysår fra solen henimod 100000 af de små skyer,
men kun 5 store sky-komplekser. Størstedelen af det interstellare stof findes således i de
små skyer.
En vigtig omend kvantitativt meget mindre del af det interstellare stof udgøres af relativt
meget små skyer med forholdsvis stor tæthed. Diameteren er her nogle få lysår, i nogle til
fælde mindre end 1 lysår, medens tætheden er fra 1000 op til henimod 100000 brintatomer
pr. kubikcentimeter, altså meget større end for de små skyer og for sky-komplekserne.
Masserne er typisk 20 solmasser. Disse små skyer forekommer dels som fortætninger i sky
komplekser, dels som uafhængige enheder i det interstellare rum. Som vi skal se i det føl
gende, spiller de en vigtig rolle i diskussionen af spørgsmålet om dannelse af stjerner ud fra
interstellart stof.

4. Udforskningen af vor galakses struktur og bevægelsesforhold

Som understreget i afsnit 1 er muligheden af afstandsbestemmelse til stjerner en afgørende
forudsætning for udforskningen af vor galakses struktur. Vi skal nu komme nærmere ind
på spørgsmålet og se, hvorledes denne forskningsgren har udviklet sig gennem de sidste
50-60 år.
Den direkte bestemmelse af afstanden til en stjerne ved måling af størrelsen af de af jor
dens bevægelse omkring solen fremkaldte forandringer af retningen til stjernen kan kun
gennemføres med rimelig nøjagtighed for de nærmeste stjerner - indenfor en afstand af
100 lysår. Man taler her om trigonometrisk afstandsbestemmelse. For fjernere stjerner
bliver de pågældende retningsforandringer så små, at de ikke kan måles med en nøjagtig
hed, som er tilstrækkelig god til en pålidelig afstandsbestemmelse. Med andre ord, meto
den baseret på trigonometrisk afstandsbestemmelse svigter.
Her kommer nu den fotometriske afstandsbestemmelse ind i billedet. Den beror på, at
man som et mål for afstanden benytter stjernens tilsyneladende lysstyrke, dvs. den lys
intensitet, stjernen måles at have, iagttaget fra jorden. Men her er det fra begyndelsen
klart, at den tilsyneladende lysstyrke tillige må afhænge af størrelsen af lysudstrålingen fra
den pågældende stjerne - af det man kalder stjernens absolutte lysstyrke, eller lysudstrålin
gen, som den ville iagttages fra en given standardafstand. Med andre ord, hvis en stjerne
fra jorden iagttages som meget svagt lysende, betyder det ikke nødvendigvis, at den er
meget langt borte. Det kan også bero på, at stjernens absolutte lysstyrke er meget lille.
Fotometrisk afstandsbestemmelse kan derfor kun gennemføres, hvis det lykkes at finde
metoder til bestemmelse af stjerners absolutte lysstyrker.
I 1920’rne udvikledes på Mount Wilson-observatoriet i Californien en metode til
bestemmelse af stjerners absolutte lysstyrke gennem detaljerede undersøgelser af deres
spektre. Det grundlæggende princip er her, at hvis to stjerner ved detaljerede spektroskopiske undersøgelser viser sig at have identiske spektre - og her drejer det sig om sammen14

Fig. 5. Et lille uddrag
af et stort atlas over
stjernespektre, udgivet
af W. W. Morgan,
H.A.Abt og J. W.
Tapscott. De afbildede
spektre er for stjerner
med samme
overfladetemperatur og
farve (omtrent som
solens), men med
forskellige absolutte
lysstyrker. Man ser, at
visse spektrallinier
ændrer styrke alt efter
den absolutte lysstyrke.
I figuren er stjernen
med størst absolut
lysstyrke anbragt
øverst.

fald med hensyn til beliggenhed i spektret og styrke for hundreder eller tusinder af
absorptionslinier - ja, så må de to stjerner også være ens med hensyn til graden af energi
udstråling, dvs. med hensyn til absolut lysstyrke. Og hvis nu den af de to stjerner, som har
størst tilsyneladende lysstyrke, er beliggende så nær ved jorden og solen, at dens afstand
kan bestemmes ved den trigonometriske metode, så kan også den fjernere og tilsyne
ladende lyssvagere stjernes afstand findes. Man antager her gyldigheden af den lov, der
siger, at en lyskildes tilsyneladende lysstyrke er omvendt proportional med kvadratet på
afstanden. Et eksempel: Dersom den ene stjerne ses 10000 gange lyssvagere end den anden,
så beregner man, at den lyssvageres afstand må være 100 gange større (1002 = 10000), idet
jo analysen af spektrene havde godtgjort, at de to stjerner havde samme absolutte lys
styrke. Og hvis den lysstærkere stjerne ved trigonometrisk afstandsbestemmelse havde vist
sig at have en afstand af 30 lysår, så beregner man den lyssvage stjernes afstand til 3000
lysår.
Det var imidlertid først i 1930’rne og 1940’rne, at den skitserede metode udvikledes til
anvendelse i praksis i stort omfang. Stjernerne blev inddelt i et betydeligt antal grupper,
således at de stjerner, som hørte til en bestemt gruppe, havde identiske spektre. Det som
gjorde metoden simpel og effektiv i praksis var, at man ved inddelingen i grupper efter
spektrenes udseende benyttede sig af standardstjerne-spektre for udvalgte stjerner, en for
hver gruppe. Fig. 5 illustrerer metoden.
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Vi skal i det følgende se, at anvendelsen af den beskrevne metode til afstandsbestem
melse for stjerner har ført til betydningsfulde fremskridt i udforskningen af vor galakses
struktur. Først skal vi dog gøre rede for en fundamental vanskelighed vedrørende anven
delsen af den fotometriske metode til afstandsbestemmelse samt se, hvorledes vanskelig
hederne har kunnet overvindes.
Som fremhævet beror den simple metode til fotometrisk afstandsbestemmelse på gyldig
heden af loven om, at den lysintensitet, som en stjerne iagttages at have, er omvendt pro
portional med kvadratet på dens afstand. Den pågældende lov gælder imidlertid kun, hvis
der ikke finder nogen svækkelse af stjernelyset sted på lysets vej fra stjernen til iagttageren
- ved lysspredning og lysabsorption. Hvis lyset på sin vej passerer gennem et fuldstændig
tomt rum, gælder loven. Nu har det allerede været nævnt, at der findes stof i rummet mel
lem stjernerne, og i 1920’rne var man klar over virkningen af lystab, når lys passerer gen
nem de i forrige afsnit omtalte mørke skyer - de større sky-komplekser. Men dengang
antog man, at lystabet var forsvindende lille, når den betragtede stjerne ikke netop set fra
jorden befandt sig bag en af de forholdsvis få kendte store mørke skyer. Man mente derfor
dengang, at den fotometriske metode i almindelighed skulle give korrekte afstandsværdier.
Det var et afgørende fremskridt, da man i 1930’rne indså, at dette ikke var tilfældet, og
derefter udviklede metoder til at bestemme det pågældende lystab og således nå frem til
korrigerede afstande.
Allerede i 1920’rne var enkelte forskere imidlertid opmærksomme på, at de dengang ved
den fotometriske metode bestemte afstande kunne være vildledende. Forholdet var det, at
man på den ene side var kommet til den slutning, at solen befandt sig omtrent centralt i et
system af stjerner, hvis største udstrækning lå i mælkevejens plan, og hvis radius udgjorde
ca. 10000 lysår, medens systemets udstrækning i en retning vinkelret på mælkevejens plan
var ca. 3000 lysår. På den anden side havde bestemmelser af de kugleformede stjerners
afstande, som Harlow Shapley gennemførte 1915-18, ført til det resultat, at disse objekter
var fordelt omkring et centrum - i retning af stjernebilledet Sagittarius (Skytten) - som lå i
meget stor afstand fra solen, noget over 60000 lysår.
Disse resultater, fundne ved fotometrisk afstandsbestemmelse uden hensyntagen til lys
tab i det interstellare rum, blev forenet til et billede af en galakse med en diameter på over
100000 lysår, et centrum ca. 60000 lysår fra solen, og en udpræget fortætning af stjerner i
solens nærmere omegn, et såkaldt lokalsystem.
At dette billede ikke kunne opretholdes, blev først klart ved banebrydende arbejder af
Bertil Lindblad og Jan Oort, i sidste halvdel af 1920’rne, som klarlagde hovedtræk af
bevægelsesforholdene i vor galakse.
Allerede omkring 1900 forelå der et betydeligt iagttagelsesmateriale vedrørende stjerners
bevægelse i rummet i forhold til solen, baseret på målinger af fortsatte ændringer af ret
ninger til stjerner, udtrykt ved egenbevægelsen, eller vinkelbevægelsen pr. år. Dertil kom
nu et voksende materiale af stjerne-radialhastigheder (dvs. hastigheder i synsliniens ret
ning) bestemt ved meget nøjagtig måling af absorptionsliniers beliggenhed i stjernernes
spektre: Den såkaldte Doppler-effekt bevirker, at en spektrallinies bølgelængde forskydes
mod større værdier, når lyskilden (dvs. her stjernen) bevæger sig bort fra iagttageren, om
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vendt når stjernen bevæger sig henimod iagttageren, og forskydningen er proportional
med den pågældende hastighed.
Ved en omfattende analyse af de foreliggende iagttagelser af stjerners bevægelse i for
hold til solen fandt Lindblad og Oort nu, at ikke blot bevæger stjernerne sig i forhold til
solen - typisk med rumhastigheder på 10-50 kilometer i sekundet - men hele systemet af
stjerner omkring solen, inklusive solen selv, bevæger sig i en enorm cirkelbane omkring
centret i Sagittarius med en hastighed af ca. 250 kilometer i sekundet.
Resultaterne viste, at tanken om et begrænset lokalsystem med solen i centrum måtte
opgives. Under rotationen omkring centret i Sagittarius ville et sådant system gå i opløs
ning. Det var da nærliggende at slutte, som Lindblad og Oort gjorde, at forestillingen om
et lokalt system med solen som centrum var en illusion, fremkaldt derved, at lystab i det
interstellare rum svækker de fjernere stjerners lys i en sådan grad, at det ser ud som om
stjernetætheden i afstande på over ca. 10000 lysår i mælkevejens plan er forsvindende lille.
Med andre ord, der opstod en sikker formodning om, at en korrektion af de fotometriske
bestemte afstande for lystabet ville føre til et helt andet billede af stjernesystemets struktur
end det, som dengang forelå. Dette, at Sharpley havde fundet, at de kugleformede stjerne
hobe er koncentreret om et fjernt centrum i Sagittarius, stred ikke imod en sådan tydning.
De kugleformede stjernehobe befinder sig nemlig gennemsnitlig i meget store afstande fra
mælkevejens plan, så store at lyset fra stjernerne i disse objekter ikke vil svækkes særlig
stærkt, dersom det interstellare stof, som volder lystabet, er stærkt koncentreret mod
mælkevejens plan.
Det endelige gennembrud på dette vigtige område kom i løbet af 1930’rne og 1940’rne,
da den lyssvækkende virkning af interstellart stof blev sikkert påvist og nøjagtige metoder
til bestemmelse af lystabet blev udviklet. Nu kunne stjerneafstande bestemt ved den foto
metriske metode korrigeres for virkningen af lystab i det interstellare stof.
Den sikre påvisning af lyssvækkelsen ved det interstellare stof kunne gennemføres ved at
stjerner som omtalt ovenfor (jfr. fig- 5) blev inddelt i grupper med identiske (eller meget
nær identiske) absorptionsliniespektre. Indenfor hver gruppe måtte man forvente, at for
delingen af lysintensiteten over farverne var den samme, men dette var ikke tilfældet. Lys
svagere og derfor fjernere stjerner i gruppen var rødfarvede i forhold til de lysstærkere og
nærmere. Dette måtte skyldes lystab ved lysets gang gennem det interstellare stof - et
lystab, som er større jo kortere stjernelysets bølgelængde er. Fænomenet er analogt med
solens rødfarvning, når den står lavt over horisonten: Når sollyset har længere vej gennem
jordens atmosfære, er lystabet større, og det kortbølgede violette og blå lys svækkes mere
end det langbølgede gule og røde. Resultatet er rødfarvning af solen.
Kvantitative undersøgelser af disse forhold viste, at lyssvækkelsen i spektret mellem
3000 og 10000 Ångstrom er omtrent omvendt proportional med bølgelængden. For
eksempel er den ved bølgelængden 3500 Angström omtrent dobbelt så stor som ved bølge
længden 7000 Angström. Lyssvækkelsen skyldes ganske overvejende de små støvpartikler i
det interstellare stof.
Ved en udvikling, som begyndte i 1930’rne, er det blevet muligt at angive lyssvækkelsen
ved interstellart stof for hver enkelt undersøgt stjerne og derved nå frem til korrekte foto
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metriske afstande. Metoden er den ovenfor antydede: Inddeling af stjerner i grupper efter
absorptionsliniespektrets udseende (jfr. fig. 5) fortæller, hvad stjernefarven ville være,
hvis lyset ikke svækkedes i det interstellare rum. Sammenligning med den faktisk målte
stjernefarve bestemmer rødfarvningen, og ud fra graden af rødfarvning kan man slutte sig
til lystabets størrelse ved en given bølgelængde.
Vi skal nu gøre rede for nogle vigtige landvindinger i udforskningen af vor galakses
struktur, som er blevet målt ved anvendelsen af den beskrevne metode. Men først skal
yderligere en vigtig omstændighed i forbindelse med anvendelsen af den fotometriske
metode til afstandsbestemmelse omtales.
Ved udforskningen af vor galakses struktur har man benyttet sig af, at visse arter af
stjerner kan indordnes i grupper med indbyrdes ens absolutte lysstyrker, uden at man be
høver at studere deres spektre. Af særlig betydning er her en type variable eller forander
lige stjerner, som kaldes pulsationsvariable eller cepheider (efter prototypen, stjernen Ô
Cephei). Disse specielle stjerners lysudstråling forandrer sig stadig, lysstyrken vokser og
aftager, og forandringerne gentager sig med stor nøjagtighed efter en for hver cepheide
karakteristisk periode. For een type cepheider, de kortperiodiske cepheider (ofte kaldet
RR Lyrae-stjerner), er perioden mindre end et døgn. For en anden type, de langperiodiske
cepheider, ligger perioden mellem et døgn og et par måneder. Årsagen til, at lysstyrken for
en cepheide veksler, er at den pulserer, dvs. stjernen vil skiftevis trække sig sammen og
udvide sig igen. Disse radiale pulsationer foregår periodisk, idet sammentrækning og ud
videlse gentager sig i tiden med stor nøjagtighed.
I stjerneverdenen er cepheider sjældne undtagelsestilfælde. Langt de fleste stjerner er
stabile og pulserer ikke. Men ved udforskningen af vor galakses struktur spiller det en be
tydelig rolle, at man kan inddele cepheider i grupper efter perioden og lysvekslingens art
(lyskurven), således at stjernerne i hver gruppe har samme absolutte lysstyrke. Dette bety
der igen, at det her ikke er nødvendigt at studere spektret for at inddele i grupper af iden
tiske stjerner, når man vil gennemføre afstandsbestemmelse. Bestemmelse af lyskurven er
mulig selv for stjerner, der ses meget lyssvage. Samtidig hører cepheiderne til de absolut
lysstærkeste blandt stjernerne, og derfor kan cepheiders afstande bestemmes, selv når disse
afstande er meget store. I afsnit 6 skal vi se, at dette har stor betydning også ved udforsk
ningen af de nærmere galakser udenfor vor egen.
Et meget vigtigt fremskridt i udforskningen af vor galakses struktur fandt sted i
1950’erne: Det blev fastslået, at visse typer af stjerner i vor galakse viser stærk koncen
tration mod spiralarme beliggende i galaksens hovedplan. Dette kom meget tydeligt frem,
når de i det foregående nævnte åbne stjernehobe blev kortlagt i rummet, takket være at
deres afstande nu kunne bestemmes med god nøjagtighed. Koncentrationen af åbne
stjernehobe mod spiralarme trådte særlig tydeligt frem, når man i analysen kun medtog
dem, som indeholdt de absolut lysstærkeste stjerner. Også de langperiodiske cepheider,
ligeledes absolut lysstærke stjerner, udviste koncentration mod spiralarmene. I det føl
gende afsnit, hvor resultaterne af bestemmelser af stjerners alder omtales, skal vi se, at de
pågældende stjerner hører til de yngste, dvs. sidst dannede, af galaksens stjerner, og det
fundne resultat kan da udtrykkes således: I vor galakse forekommer de yngste stjerner (al-
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der under 50 millioner år) koncentreret i spiralarme. De ældre stjerner er derimod jævnt
fordelt uden nævneværdig tendens til forekomst i spiralarmene.
Dette vigtige forskningsresultat svarer til et andet, som vedrører spiralgalakser udenfor
vor egen (jfr. fig. 2). Også i disse stjernesystemer ses de yngste stjerner koncentreret mod
spiralarmene (jfr. afsnit 6).
Et andet betydningsfuldt fremskridt for galakseforskningen vedrører stjernernes forde
ling omkring centret i Sagittarius (jfr. side 16). Når man tog hensyn til virkningen af det
lystab, som var forårsaget af interstellart stof, blev resultatet, at stjernetætheden, dvs.
antallet af stjerner per rumfangsenhed, vokser når man fra solens omegn bevæger sig i ret
ning mod galaksens centrum. Indenfor en afstand af 1000 lysår fra centret er stjernetæt
heden mange gange større end i solens omegn, og selve centret markeres af en udpræget
kerne med en diameter på nogle få lysår, indenfor hvilken stjernetætheden er over en
million gange større end den er i solens afstand fra centret. Vi vender tilbage til spørgsmål
vedrørende denne galakse-kerne, og det skal her kun nævnes, at undersøgelsen af kernen
vanskeliggøres ved at dens lys svækkes overordentlig stærkt af interstellart støv på vejen
fra centret til iagttageren. I de sidste år er vanskelighederne imidlertid blevet kraftigt re
duceret, idet man har udviklet teknik til astronomiske observationer i det infrarøde (helt
ud til 10-20000 Àngstrôm), hvor lystabet er langt mindre end for synligt lys.
Et tredie såre vigtigt fremskridt i udforskningen af galaksens egenskaber er gjort ved
studiet af den såkaldte halo af stjerner, som omgiver det i hovedsagen fladtrykte galakse
system, og som i fig. 1 side 5 er markeret som en fortyndet fortsættelse af dette - et
omtrent sfærisk system omkring centret i Sagittarius, med en diameter på ca. 100000 lysår.
Til denne halo hører de allerede af Shapley for over 60 år siden undersøgte kugleformede
stjernehobe, men de sidste årtiers undersøgelser har vist, at haloen befolkes af stjerner, der
tilsammen udgør et antal, som langt overgår det i alle de kugleformede stjernehobe tilsam
men indeholdte. I haloen er stjernetætheden langt mindre end i galaksens hovedplan, men
til gengæld er haloens rumfang meget større end den galaktiske fladtrykte skives, således at
antallet af stjerner i haloen tilsammen udgør adskillige procent af galaksens stjerner.
I 1950’erne gjorde man nu en opdagelse vedrørende halostjernerne, som betegner endnu
en milepæl i udforskningen af vor galakses egenskaber. Man fandt ved analyse af halo
stjerners absorptionsliniespektre, at disse stjerner kun indeholder relativt meget små
mængder af alle de grundstoffer, som har større atomvægt end grundstofferne brint og
helium. Nogle tal: I solen såvel som i stjerner i den fladtrykte galaktiske skive udgør disse
tungere grundstoffer ca. 2 procent af stoffet efter vægt, men for en typisk halo-stjerne er
det tilsvarende tal 0,01 procent. Halo-stjernerne består ganske overvejende af brint og som det senere har vist sig - helium (godt trefjerdedele efter vægt udgøres af brint, knap en
fjerdedel af helium). I det følgende afsnit skal vi se, at disse halo-stjerner er de ældste stjer
ner i vor galakse.
I dette afsnit om udforskningen af vor galakse skal vi nu til sidst komme ind på frem
skridt, som vedrører kendskabet til den vigtige del af galaksen, som det interstallare stof
udgør. Vi har set, at eksistensen af det interstallare stof længe betød en hindring ved vor
galakses udforskning, men at hindringerne efterhånden blev overvundet. På den anden
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side blev det gradvist klart, at dette yderst fortyndede stof spiller en meget vigtig rolle i
galaksens evolution, og at undersøgelser af dets egenskaber måtte indtage en fremskudt
plads i galakseforskningen som helhed.
I 1920’rne var man som nævnt klar over, at der i de mørke sky-komplekser findes inter
stellart støv, men man havde fundet, at massen af dette støv kun udgjorde en meget lille
brøkdel af stjernernes samlede masse - langt mindre end en tusindedel. Ved undersøgelser i
de følgende årtier blev det fastslået, at det interstallare støv var mere udbredt (jfr. afsnit 3),
men stadigvæk udgjorde dette kendte interstellare stof kun en meget ringe del af galaksens
masse.
Fra århundredets begyndelse og gennem dets første årtier havde man studeret en anden
komponent af interstellart stof, som gav sig tilkende ved forekomsten af absorptionslinier
af calcium i visse stjerners spektre - absorptionslinier som ikke kunne skyldes tilstede
værelsen af calcium i de pågældende stjerners egne atmosfærer. Men også her forholdt det
sig således, at mængden af det interstellare calcium, som fremkaldte absorptionslinien, var
meget lille.
Endvidere kendte man et antal lysende tåger, hvis stråling i hovedsagen var koncentreret
i spektrallinier, såkaldte emissionslinier. Den bedst kendte repræsentant for sådanne
emissionslinie-tåger er Oriontågen. I løbet af 1920’rne og 1930’rne blev det klart, at de
pågældende tåger udgøres af en overordentlig fortyndet interstellar luftart, som bringes til
at lyse ved energitilførsel, i form af meget kortbølget ultraviolet stråling, fra en eller flere
lysstærke stjerner med meget høj overfladetemperatur, som befinder sig i eller i umiddel
bar nærhed af tågen. Hovedbestanddelen er brint, helium forekommer i noget mindre
mængder, medens de tungere grundstoffer, bl.a. ilt, findes i meget mindre mængder.
Indtil midten af 1930’rne var nu forholdet det, at også massen af interstellart stof, som
fandtes i samtlige kendte emissionslinie-tåger, stadigvæk kun udgjorde en meget lille brøk
del af den samlede masse for stjernerne i det rum, som de pågældende tåger befolkede.
Et gennembrud fandt på dette område sted i sidste halvdel af 1930’rne. Da påviste Otto
Struve ved brug af en særlig lysfølsom spektrograf, at store områder i mælkevejen lyser
ganske svagt i de samme spektrallinier af brint, som kendes fra Oriontågens spektrum.
Sådanne store områder med brintlinie-emission sås, hvor der i mælkevejen var lysstærke
stjerner tilstede af en art, som har stærk udstråling af meget kortbølget ultraviolet stråling.
En nøjere analyse førte til følgende antagelse: En stærkt fortyndet luftart, hovedsagelig
bestående af brint, findes overalt i rummet mellem stjernerne i vor galakses fladtrykte
skive. Den bringes til at lyse i de kendte emissionslinier af brint, der hvor der i nærheden
findes stjerner, som stråler stærkt i den meget kortbølgede ultraviolette del af spektret.
Den fysiske mekanisme er den, at disse stjerners ultraviolette stråling ioniserer den inter
stellare brint - dvs. slår brintatomerne i stykker i brintioner og fri elektroner - hvorefter fri
elektroner og brintioner i det interstellare rum igen forener sig til brintatomer, hvilket sker
under udsendelse af lys i de kendte spektrallinier af brint.
Antagelsen om, at interstellar brint i form af en yderst fortyndet luftart findes overalt i
det interstellare rum i galaksens fladtrykte skive, fik en fuldstændig bekræftelse ved under
søgelser i begyndelsen af 1950’rne, udført ved hjælp af en ny teknik, nemlig iagttagelse af
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Fig. 6. Radioteleskop
ved Onsala radio
observatorium nær
Göteborg. Diameteren
af det drejelige og
styrbare metalspejl er
25 meter.

radiostråling fra kosmos. Vi skal nu kort beskrive denne udvikling af observations
astronomien, men straks understrege, at bekræftelsen af antagelsen om brintens enorme
udbredelse i rummet mellem stjernerne betød en radikal ændring i billedet af vor galakse.
Det var nu klart, at den samlede mængde af interstellart stof var langt større end tidligere
antaget, og at det interstellare stof måtte udgøre adskillige procent af galaksens samlede
masse og derved spille en væsentlig rolle i galaksens hele husholdning.
Allerede i 1930’rne var det blevet påvist, at jorden rammes af radiostråling, som kom
mer fra områder langt udenfor vort solsystem. Efter 1945 tog undersøgelserne af radio
stråling fra verdensrummet fart, og ved begyndelsen af 1950’rne var adskillige radiotele
skoper taget i brug.
Et radioteleskop består af en metalantenne, der har form som et hulspejl, og som samler
radiostråling, der kommer fra en bestemt retning, i et brændpunkt, ligesom et hulspejl i et
optisk teleskop samler indfaldende lys. Omkring radioteleskopets brændpunkt er anbragt
meget følsomme detektorer til registrering af radiostrålingen og måling af dens intensitet.
Fig. 6 viser et radioteleskop med en spejldiameter på 25 meter. Radioteleskoper med
diametre op til 100 meter er i dag i brug.
Her skal nu omtales en række resultater opnået med radioteleskoper, som har fået sær
lig betydning for udforskningen af det interstellare stof i vor galakse. I det følgende afsnit
6 beskrives radio-astronomiske undersøgelser vedrørende galakser udenfor vor egen.
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a. Vi har omtalt, at områder af det interstellare rum, i hvilke brint er ioniseret, udsender
emissionslinier i synligt lys (de såkaldte Balmer-linier). I 1940’rne blev det af to astrofysikere, van de Hulst og Sklovski, vist, at interstellar brint i områder, hvor brinten ikke er
ioniseret (dvs. hvor den består af neutrale brintatomer), må forventes at udsende stråling i
en spektrallinie i radioområdet med en bølgelængde på 21 cm. Også her er der tale om
stråling, fremkaldt ved energitilførsel fra stjerner, men til forskel fra forholdet i de områ
der, hvor brinten er ioniseret, kræves der ikke bestråling fra de specielle (og sjældne)
stjerner, som udsender intens stråling i den meget kortbølgede del af spektret. Den svage
stråling fra stjernebefolkningen i vor galakse som helhed, og som findes overalt i det inter
stellare rum, betyder en energitilførsel, som er tilstrækkelig til at bevirke, at de interstellare
brintatomer udsender 21 cm-stråling.
Det betød en milepæl, da 21 cm-stråling fra interstellar brint blev påvist ved brug af
radioteleskoper, først i 1950 ved Harvard University, og nogle måneder senere af holland
ske astronomer. Dels bekræftede analysen af observationerne rigtigheden af den tidligere
fremsatte antagelse om, at brint er tilstede overalt i det interstellare rum i galaksens flad
trykte skive, dels havde man herved fået et nyt middel til udforskning af vor galakses
interstellare stof, og vel at mærke ved observationer, som ikke hæmmedes ved det strå
lingstab, som interstellart støv bevirker: Radiostrålingen i21 cm-linien svækkes i modsæt
ning til synligt lys praktisk talt ikke, når den passerer gennem interstellart støv.
Hertil kom, at analysen af iagttagelserne af radiostrålingen i 21 cm-linien førte til helt ny
information vedrørende de udstrålende brintatomer. Det viste sig nemlig muligt med stor
nøjagtighed at måle bølgelængden for den pågældende 21 cm-spektrallinie og dermed fast
slå Doppler-forskydningen (jfr. s. 16) og følgelig de udstrålende interstellare brintatomers
hastigheder i sigteliniens retning. Hermed var givet et helt nyt iagttagelsesmateriale ved
rørende de interstellare brintatomer, et iagttagelsesmateriale, som kunne fortælle om
brintatomernes bevægelser ud til afstande på 100000 lysår, dvs. ud til galaksens grænser.
Analysen af dette iagttagelsesmateriale baseredes på billedet af den fladtrykte galakse
skive, som roterer omkring galaksens centrum. Et af de vigtige resultater, som blev opnået
herved, var en påvisning af den interstellare brints koncentration til spiralarme (jfr. s. 19),
og nu en påvisning, som omfattede langt større dele af galaksen, netop fordi 21 cmiagttagelserne ikke hæmmes ved lystab i det interstellare støv. Andre vigtige resultater af
21 cm-iagttagelserne opnåedes ved studium af galaksens centrale dele. Her gjaldt det den
nærmere undersøgelse af den tidligere omtalte stærke koncentration af massen af stellart
og interstellart stof omkring centret, svarende til stoftætheder over en million gange større
end i solens nærmere omegn. Undersøgelser ved hjælp af 21 cm-linien har ført til resultater
vedrørende de interstellare brintmassers bevægelser omkring centret, som bekræfter til
stedeværelsen af en meget betydelig masse tæt ved galaksens centrum, en masse med til
svarende stor tyngdetiltrækning på de nævnte brintmasser.
b. Ved konstruktion af stadig større radioteleskoper og mere følsomme detektorer til
registrering og måling af den kosmiske radiostråling, som samles omkring et radio
teleskops brændpunkt blev det i løbet af 1960’rne og 1970’rne muligt at nå langt videre end
før ved udforskningen af de områder i galaksens fladtrykte skive, hvor den interstellare
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brint er ioniseret. Som allerede nævnt udsender brinten i disse områder synligt lys i spek
trallinier (Balmer-linierne), nemlig når fri negativt ladede elektroner indfanges af positivt
ladede brintioner. Sådanne Balmer-linier præger udstrålingen fra objekter som Oriontågen. Men ved disse indfangningsprocesser udsendes også radiobølger i et kontinuert
spektrum, som er særlig fremtrædende for relativt kortbølget radiostråling - i centimeter
området. Endvidere udsendes radio-spektrallinier, f.eks. en linie med bølgelængde tæt ved
6 cm. Da radioteleskoperne og deres detektorer blev tilstrækkeligt følsomme, kunne denne
kortbølgede radiostråling måles, ikke blot fra velkendte områder indeholdende ioniseret
brint såsom Oriontågen, men også fra analoge, men meget fjernere områder, der ikke
havde kunnet iagttages ved hjælp af Balmer-linierne i synligt lys, fordi det synlige lys i
modsætning til radiobølgerne her svækkes overordentlig stærkt af det interstellare støv.
Dette vil sige, at man havde fået en ny metode til kortlægning af den interstellare brint,
hvor den er ioniseret, en metode der rakte ud til meget store afstande, og som gav resul
tater, der på væsentlig måde supplerede de data, analysen af 21 cm-iagttagelserne havde
givet med hensyn til områderne med neutral (ikke-ioniseret) brint.
Af vigtighed var især påvisningen af talrige områder som Oriontågen, blot endnu større
med masser helt op til omkring 100000 solmasser, men alligevel usynlige i Balmerlinielys
på grund af lystabet i det interstellare støv. Disse nyfundne store områder med ioniseret
brint er i den fladtrykte galaktiske skive beliggende i en ring omkring galaksens centrum
med afstande fra centret mellem 10000 og 20000 lysår, altså nærmere centret end solen, og
de viser koncentration til spiralarme.
Et andet betydningsfuldt resultat var påvisning ved radioteknikken af områder med
ioniseret brint beliggende indenfor mørke skyer i dele af disse, hvor tætheden af inter
stellart stof er særlig høj. Også for disse områder gælder det, at interstellart støv netop på
grund af stoffets koncentration skjuler dem fuldstændigt for iagttagelse i synligt lys
(Balmer-linierne).
Endelig har man ad denne vej kunnet påvise eksistensen af relativt kompakte skyer af
ioniseret brint, beliggende kun ca. 100 lysår fra galaksens centrum, som bevæger sig bort
fra centret med hastigheder på nogle hundrede kilometer per sekund, altså vidnesbyrd om
en kraftig udstrømning af stof fra det egentlige galakse-centrum.
c. Forøgelsen af radioteleskopernes ydeevne har givet muligheder for iagttagelser ikke
blot af centimeter-bølger, men også af radiostråling med bølgelængder i millimeter
området. Dette har ført til en række vigtige opdagelser med hensyn til forekomsten af
molekyler i det interstellare rum. Således har man påvist forekomsten af molekylet CO
(kulilte) overalt i relativt uigennemsigtige interstellare skyer, idet CO-molekylet udsender
stråling ved en bølgelængde på 2,6 millimeter. Ved systematiske eftersøgninger baserede
på laboratorieundersøgelser af molekylers udstråling af radiobølger er det lykkedes at på
vise forekomsten af en lang række molekyler i det interstellare rum, ialt over 50. Nogle af
disse molekyler indeholder et betydeligt antal atomer, hovedsagelig brint, kulstof, kvæl
stof og ilt, således f.eks. etanol, CH3CH2OH. Disse opdagelser har givet et betydnings
fuldt indblik i det interstellare stofs fysik og kemi, navnlig hvad angår de tættere inter
stellare skyer.
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d. Ovenfor, under b, er omtalt undersøgelser af kortbølget radiostråling (centimeter
området), som udsendes af interstellare områder, hvor brinten er ioniseret. Ved længere
bølgelængder, i meter-området, iagttages et kontinuert spektrum, som skyldes udstråling
af en helt anden art, der ligeledes har sin oprindelse i galaksens fladtrykte skive. Denne
udstråling af radiobølger fremkommer på en helt anden måde, nemlig når elektroner med
meget store hastigheder - nær lysets hastighed - bevæger sig i et magnetfelt. Udstråling af
denne art bærer navnet synkrotronstråling, fordi den blev iagttaget i en type laboratorieaccelerator, som kaldes synkroton.
De nævnte hurtigtløbende elektroner i den fladtrykte galaktiske skive er en del af den
såkaldte kosmiske stråling. Den udgøres foruden af elektroner af hurtigtløbende brint
ioner (dvs. protoner) samt - i mindre mængder - tungere ioner. Det drejer sig her om en
komponent af interstellart stof, som selv i sammenligning med de allerede omtalte kompo
nenter er uhyre fortyndet, men hvor til gengæld de enkelte elektroner og ioner har meget
store hastigheder, og dermed meget store kinetiske energier.
Det magnetfelt, som elektronerne i den kosmiske stråling påvirkes af, således at radio
bølger udsendes, findes overalt i galaksens fladtrykte skive, men det er et meget svagt
magnetfelt, kun nogle få milliontedele af en Gauss, dvs. over titusind gange svagere end
magnetfeltet på jordens overflade. Forholdet er det, at vekselvirkningen mellem en ganske
uhyre fortyndet komponent af hurtigtløbende elektroner og et overordentlig svagt magnet
felt bevirker udstråling i meter-området af radiobølger, som har tilstrækkelig intensitet til,
at de kan registreres og måles på jordens overflade - fordi udstrålingen kommer fra så
umådelig store områder i rummet.
Den før omtalte radiostråling fra områder med ioniseret brint kaldes termisk radio
stråling, fordi dens egenskaber er bestemt ved temperaturen for den udstrålende luftart. I
modsætning hertil benævnes synkrotronstrålingen også ikke-termisk radiostråling. Den
fremkaldes under ganske specielle omstændigheder, som netop eksistensen af meget
hurtigløbende elektroner udgør. Som vi skal se i de følgende afsnit, står disse omstændig
heder i forbindelse med kosmiske eksplosioner i stor skala.
Et såre vigtigt resultat af undersøgelserne af de ikke-termiske radiobølger er påvisningen
af intens stråling fra et overordentlig lille område lige i midten af den på s. 19 og s. 22
omtalte koncentration af masser af stellart og interstellart stof omkring galaksens cen
trum. Retningen til dette lille område er blevet bestemt ved de radioastronomiske målinger
med en nøjagtighed bedre end et buesekund. Dette betyder en nøjagtighed i bestemmelsen
af retningen fra solen til galaksens centrum, der er over titusind gange bedre end den
nøjagtighed, som opnåedes sidst i 1920’rne, et slående eksempel på udviklingen i de sidste
50 år.
Ved anvendelse af en højt udviklet interferometer-teknik indenfor radioastronomien har
man kunnet måle vinkeldiametrene for selv meget små kosmiske radiokilder. Man benytter
her samtidig iagttagelse af en og samme kosmiske radiokilde - f.eks. det lige omtalte om
råde i galaksens centrum - med radioteleskoper anbragt i afstande på mange tusind kilo
meter fra hinanden (i Europa og Amerika). For radiokilden i galaksens centrum har man
ad denne vej bestemt vinkeldiameteren til en tusindedel buesekund. Dette svarer til en
24

lineær diameter på kun en titusindedel lysår, eller ca. en milliard kilometer, dvs. kun nogle
få gange jordbanens diameter. Og indenfor dette begrænsede rum må stof med en samlet
masse på mere end en million solmasser være koncentreret.
Sammenholder man alle gjorte iagttagelserr vedrørende galaksens centrum - den enorme
massekoncentration og stofbevægelser bort fra centret med hastigheder på flere hundrede
kilometer i sekundet - så får man et billede af en aktiv galakse-kerne, hvor de fysiske for
hold er radikalt forskellige fra dem, vi kender i andre dele af galaksen. I det følgende afsnit
skal vi se, at der blandt galakserne findes typer, hvis kerner ligeledes viser aktivitet, men i
langt, langt større målestok - de såkaldte kvasarer.
Efter at vi i underafsnittene a, b, c og d har omtalt resultater af undersøgelser ved
rørende det interstellare stof opnået på grundlag af radioastronomiske iagttagelser, skal vi
nu til sidst i dette afsnit gøre rede for den vigtige rolle rumforskning har spillet på dette
område.
I løbet af 1960’rne lykkedes det at opsende astronomiske rumsatellitter udrustet med
teleskoper og hjælpeinstrumenter som spektrografer og fotometre. Disse satellitter bevæ
ger sig i baner omkring jorden i nogle hundrede kilometers højde, de kan manipuleres fra
kontrolrum på jorden, og rum-teleskopet kan rettes mod opgivne himmellegemer. De
iagttagelses-data, som indsamles med det astronomiske udstyr, kan løbende kommuni
keres tilbage til jorden.
Af afgørende betydning er det nu, at de astronomiske rumsatellitter bevæger sig så højt
oppe, at jordatmosfærens absorberende virkning på strålingen fra himmellegemer undgås.
Fra jordens overflade kan stråling med bølgelængder mindre end ca. 3000 Ångstrom over
hovedet ikke iagttages, den indsuges praktisk talt fuldkommen af jordatmosfæren. Det
gælder det fjerne ultraviolette spektrum samt Røntgenstråling, og det gælder desuden en
stor del af det infrarøde spektrum.
Særlig vigtige resultater med hensyn til udforskning af det interstellare stof blev opnået
med den såkaldte Copernicus-satellit, der opsendtes i 1973. Ved hjælp af dennes teleskop
og tilhørende spektrograf registreredes et betydeligt antal stjernespektre i det fra jord
overfladen helt utilgængelige bølgeområde fra ca. 1000 til ca. 3000 Ångstrom. I dette
område af spektret finder man i stjernespektre talrige absorptionslinier, som skyldes
absorption ved interstellare atomer og ioner langs lysvejen fra stjernen til iagttageren. På
s. 20 er omtalt den absorptionslinie, som fremkaldes af interstellart calcium. Den ligger
netop i det fra jordens overflade iagttagelige bølgelængdeområde, men forholdet er det, at
for de fleste af de hyppigst forekommende grundstoffers vedkommende er de tilsvarende
absorptionslinier beliggende under 3000 Ångstrom-grænsen. De kunne ikke iagttages fra
jordens overflade, men blev nu registrerede med Copernicus-satellitten. Dette gav helt nye
muligheder for den spektroskopiske analyse af den kemiske sammensætning af det inter
stellare stof, og førte til pålidelige bestemmelser af mængdeforholdene mellem grund
stofferne i rummet mellem stjernerne.
Resultatet af analysen af iagttagelserne med Copernicus-satellitten var i denne hen
seende en bekræftelse af en tidligere på langt mindre omfattende grundlag opstillet for
modning: Den kemiske sammensætning af det interstellare stof er meget nær dn samme
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som for stjerner (når undtages de ældste stjerner i galaksen, se s. 19). Af analysen fremgik
det endvidere, at de grundstoffer, der er tungere end brint og helium, er nogenlunde ligelig
fordelt mellem den yderst fortyndede interstellare luftart og de interstellare støvkorn,
medens brint og helium hovedsagelig findes i luftarten.
Et resultat af analysen af iagttagelserne med Copernicus-satellitten skal særlig frem
hæves. Det lykkedes at registrere de interstellare absorptionslinier, som skyldes brint
molekyler, og det blev fastslået, at medens brint i de interstellare skyer, der har relativt lille
lysabsorption (se s. 13), ganske overvejende findes i atomar form (atomer og ioner), så
forekommer brint i tætte stærkt absorberende skyer overvejende i molekylær form. Dette
hænger sammen med, at lysabsorption i de tættere skyer beskytter brintmolekyler mod
dissociation ved stråling, som oprindelig stammer fra galaksens stjerner.
Af det i dette afsnit omtalte fremgår det, at der ved en lang række fremskridt gennem de
sidste 50 år er skabt et nyt billede af vor galakse: Vort stjernesystem udgør en enhed med
tre karakteristiske komponenter 1. den roterende fladtrykte skive, befolket af stjerner og
interstellart stof, med dens spiralarme, i hvilke systemets unge stjerner er koncentreret, og
2. den centrale massekoncentration med en aktiv kerne i midten, samt 3. den kun langsomt
roterende næsten sfæriske halo, indeholdende systemets ældste stjerner. Galaksens
stjernebefolkning er præget af stor mangfoldighed, som beskrevet i afsnit 2. Det inter
stellare stof er ujævnt fordelt, i større eller mindre skyer, dets fysiske forhold afhænger af
påvirkningen fra stjernebefolkningen, og ialt udgør dette stof en ikke ubetydelig del af
galaksens hele masse. I det følgende afsnit 5 skal vi se, dels hvorledes mangfoldigheden i
stjerneverdenen forklares ved, at stjerneegenskaberne afhænger af to faktorer: Stjerne
massen og stjernealderen. Hertil kommer for de ældste stjerners vedkommende endnu en
faktor, nemlig den kemiske sammensætning. I afsnit 5 omtales tillige den vekselvirkning i
enorm skala, som finder sted mellem stjerner og interstellart stof i kraft af stjerners udvik
ling, fra stjernefødsel til stjernedød. Der er her tale om en gigantisk mekanisme, som
gennem milliarder af år har ført til vældige ændringer i galaksens egenskaber.

5. Udforskningen af stjernernes opbygning og udvikling
Allerede i 1800-tallet havde enkelte forskere forsøgt at danne sig et billede af stjerners
indre opbygning, og fysikerne Helmholtz og Kelvin havde udviklet en teori om solens ud
vikling ved sammentrækning - en sammentrækning ved hvilken efter deres beregninger
netop så meget energi skulle frigøres, at energitabet ved solens udstråling blev dækket. I
1920’rne og 1930’rne blev disse undersøgelser taget op med fornyet kraft, og nu på bag
grund af fysikkens skelsættende landvindinger ved udviklingen af atomteorien og kvante
mekanikken.
Blandt stjernerne er solen naturligt den, som kendes bedst. Dog er det således, at den del
af solen, som kan iagttages direkte, nemlig solatmosfæren, men hensyn til masse kun ud
gør en umådelig lille brøkdel af hele solen. Kendskab til solens indre struktur kan kun
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opnås ad indirekte vej, ved teoretiske beregninger. Udgangspunktet for sådanne beregnin
ger er imidlertid resultaterne af detaljerede undersøgelser af solatmosfæren.
Udforskningen af den egentlige solatmosfære - den såkaldte fotosfære - som består af
de lag, der direkte udsender sollyset til det omgivende verdensrum, udgør et meget vigtigt
kapitel af astrofysikken. Teorier for fotosfæren gør rede for tilvæksten i tryk, tæthed og
temperatur, når man går fra fotosfærens højere til dens dybere lag, og tillige for de over
ordentlig talrige arter af atomprocesser, der skaber strålingsfeltet i fotosfæren og dermed
frembringer udstrålingen. Et såre vigtigt mål for de teoretiske undersøgelser af fotosfæren
er redegørelse for det udstrålede solspektrum. Her drejer det sig om en meget detaljeret
redegørelse, som omfatter titusinder af absorptionslinier svarende til grundstofatomers og
ioners spektrallinier. Løsningen af denne opgave giver svar på et fundamentalt spørgsmål:
Hvad er fotosfærens kemiske sammensætning, dvs. hvilke er mængdeforholdene mellem
de forekommende grundstofatomer. Med andre ord, kvantitativ spektralanalyse kan gen
nemføres.
1 hele dette kapitel af astrofysikken er det afgørende, at fotosfæren kun udgøres af gen
nemgangslag, som nok omformer den passerende stråling og giver solspektret dets endelige
udseende, men som hverken kan trække fra eller lægge til, hvor det drejer sig om den
samlende energimængde: Energien kommer fra områder i solens indre, og dens mængde
forandres ikke ved passagen gennem atmosfæren. „
I 1920’rne skete betydelige fremskridt i udforskningen af fotosfæren, og et afgørende
gennembrud fandt sted i slutningen af 1930’rne, da Rupert Wildt identificerede den
atomare proces, som frembringer størstedelen af det synlige sollys. Forholdet er det, at
langt det meste af brinten i fotosfæren findes i form af neutrale brintatomer, medens me
tallerne, som ganske vist forekommer i langt mindre mængde, overvejende er ioniserede og
derved en kilde til fri elektroner i solens fotosfære. Disse fri elektroner kan nu indfanges af
de neutrale brintatomer, hvorved der dannes stabile negative brintioner bestående af en
brintkerne (protonen) og to negative elektroner. Det er ved sådanne indfangningsproces
ser, at hovedparten af sollyset i det kontinuerte spektrum udsendes. Den negative brintions
egenskaber kunne i 1930’rne beregnes teoretisk i kraft af den udvikling, som var mulig
gjort ved atomteori og kvantemekanik, og herved var forudsætningerne skabt for et af
gørende fremskridt i udforskningen af solens og stjernernes atmosfærer.
Det omtalte gennembrud medførte væsentlige fremskridt med hensyn til bestemmelse af
den kemiske sammensætning af solens atmosfære samt atmosfærerne for stjerner af lig
nende type som solen. De resultater, som på dette område nåedes i slutningen af 1930’rne,
er blevet bekræftede ved undersøgelser i de følgende årtier. De fortsatte undersøgelser har
navnlig haft betydning for udforskningen af stjerneatmosfærer for andre typer af stjerner,
med både meget højere og betydelig lavere temperaturer. Teorien for stjernernes atmosfæ
rer er gennem 1960’rne og 1970’rne blevet yderlige udviklet navnlig derved, at man har
kunnet benytte sig af store elektroniske regnemaskiner til detaljerede beregninger af mole
kylers, atomers og ioners påvirkning af strålingsfeltet i stjerneatmosfærerne ved lys
emission og lysabsorption i titusinder, ja hundredtusinder af spektrallinier.
Udenom solens fotosfære findes stoflag med langt mindre tæthed, som udgør den så
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kaldte kromosfære og - endnu længere ude og med endnu mindre tæthed - solens korona.
Disse højere lag er af stor astrofysisk interesse, men deres samlede udstråling er så relativt
ringe (koronaens samlede udstråling er kun ca. en milliontedel af fotosfærens), at de ikke i
nævneværdig grad påvirker solens energihusholdning og indre struktur. Her forbigår vi
dette interessante kapitel af solfysikken og nævner kun et af de i de sidste halvtreds år op
nåede forskningsresultater: Den yderst fortyndede korona har en temperatur på over en
million grader, og fra den udgår en strøm af overordentlig fortyndet stof bestående af
hurtigløbende energirige partikler, som gennemtrænger solsystemet, den såkaldte solvind.
Vi vender tilbage til dette afsnits hovedtema, stjernernes indre opbygning.
Som nævnt i indledningen til dette afsnit er udgangspunktet for de teoretiske beregnin
ger, som giver kendskab til solens indre struktur, netop resultaterne af undersøgelserne af
solatmosfæren. Her kendes - fra lag til lag - tryk, tæthed og temperatur samt den kemiske
sammensætning. Hvordan kan man nu slutte videre til egenskaberne for de dybere lig
gende, usynlige lag?
At det kan lade sig gøre, beror på, at solen er et himmellegeme i ligevægt. Dette betyder
for det første, at man kan beregne trykstigningen i det luftformige solstof fra lag til lag
indad gennem stjernen, idet trykket i ethvert lag er givet ved vægten af de lag, der ligger
længere fra centret. Vægten af et givet lag bestemmes ved tyngdetiltrækningen, der overalt
er rettet mod solcentret. For den luftart, som solstoffet udgør, kan man endvidere beregne
den såkaldte tilstandsligning, dvs. en sammenhæng mellem tryk, tæthed og temperatur.
Denne beregning kan dog kun gennemføres, når man kan gøre nøje regnskab for graden af
ionisation for de indgående grundstoffer, dvs. atomernes sønderdeling i ioner og fri elek
troner, i afhængighed af tæthed og temperatur. Her betød nu i 1920’rne og 1930’rne ud
viklingen af atomteori og kvantemekanik et afgørende fremskridt.
For et himmellegeme i ligevægt kan temperaturstigningen fra lag til lag indad mod
centret beregnes. Denne temperaturstigning skal nemlig være lige netop så stor, at den
udad gennem stjernen driver en strøm af energi, som har den rette størrelse. Og den rette
størrelse vil her sige, at strømmen gennem ethvert lag i solens indre skal svare til den
energimængde, som af stjernestoffet produceres indenfor dette lag.
Disse ræsonnementer viser, at man i princippet kan beregne ændringen af tryk, tæthed
og temperatur fra lag til lag indad gennem solen fra fotosfæren, hvor de fysiske forhold er
kendt, og helt ind til centret. Men til den faktiske gennemførelse af beregningerne kræves
det, at man har indgående kendskab til egenskaberne hos solstoffet i det indre. Det drejer
sig ikke blot om det allerede omtalte problem, beregningen af tilstandsligningen, men til
lige om detaljeret redegørelse for energitransporten udad gennem solens indre, dels ved
stråling, dels ved stofstrømninger, og her kræves kendskab til solstoffets absorption og
emission af stråling. Igen var det i 1930’rne af afgørende betydning, at atomteori og
kvantemekanik havde nået en udvikling, som gjorde det muligt at gennemføre de pågæl
dende beregninger angående vekselvirkningen mellem solstoffet og strålingen.
Et slående resultat af de beregninger vedrørende solens indre, som gennemførtes i
1920’rne, navnlig af den engelske astrofysiker A. S. Eddington, var, at det kunne vises, at
solstoffet helt igennem - fra fotosfæren lige til centret - er en sammentrykkelig luftart. I
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afsnit 2 er det nævnt, at solens gennemsnitstæthed er 1.4 gange vands tæthed. I de indre
dele er tætheden betydelig større, og ikke desto mindre drejer det sig om en luftart. For
holdet er det, at stoffets ionisation på grund af dets høje temperatur er så vidt fremskredet,
at hovedbestanddelene er atomkerner og fri elektroner, begge dele partikler, hvis diametre
er langt mindre end atomers. Derpå beror det, at stoffet kan sammenpresses til tætheder,
som er mange gange vands tæthed, og alligevel opføre sig som en sammentrykkelig luftart.
Hvad her er anført vedrørende solen, har vist sig også at gælde for hovedseriestjerner og
kæmpestjerner i al almindelighed (jfr. tabel 2, s. 10).
Ovenfor blev det nævnt, at det ved gennemførelsen af beregningen af solens opbygning
er nødvendigt at gøre rede for energiproduktionen, som bestemmer energistrømmen udad
gennem hvert enkelt lag og dermed også temperaturens stigning fra lag til lag indad gen
nem solen. Vi skal nu berette om den udvikling af astrofysikken, der fandt sted i slutnin
gen af 1930’rne, og som førte til løsningen af det fundamentale problem om, hvorledes
energiproduktion i solens indre finder sted.
I midten og mod slutningen af 1930’rne var man i beregningerne vedrørende solens
indre nået så vidt, at den kemiske sammensætning, temperaturen og tætheden af solstoffet
i solens centrale dele var kendt. Beregningerne havde kunnet gennemføres uden kendskab
til mekanismen for energiproduktion, alene under den forudsætning - hvis rigtighed
senere undersøgelser fuldt ud bekræftede - at energiproduktionen finder sted i og er be
grænset til et relativt lille område omkring centret. Resultatet var dengang, at størstedelen
af solstoffet i det indre udgøres af brint, så følger helium, medens tungere grundstoffer
kun udgør nogle få procent efter vægt. Stoffet er højt ioniseret og består således hoved
sagelig af atomkerner og fri elektroner. Temperaturen i solcentret blev anslået til at være
13 millioner grader og tætheden til ca. 100 gange vands tæthed. De anførte resultater
svarer nær til de i dag antagne.
Den opgave, som nu forelå, kunne formuleres således: De fysiske og kemiske betingelser
i de centrale dele er kendt. Hvilke atomkerneprocesser finder der sted under disse betingel
ser, hvor hurtigt forløber de, og hvor stor er den tilsvarende energiproduktion, per sekund
og per gram af solstoffet?
Denne fundamentale opgave blev i 1938 løst af fysikeren H. A. Bethe. De store frem
skridt i fysikken gennem 1920’rne havde bragt klarhed vedrørende atomernes struktur. I
1930’rne førte omfattende eksperimentel såvel som teoretisk forskning til ny fundamental
viden om atomkernerne og de elementarpartikler - protoner og neutroner - hvoraf de
består. Dette var den anden del af baggrunden for Bethe’s undersøgelse.
Ved en systematisk gennemgang af de mulige processer mellem atomkerner, som de fin
des i solstoffet, samt beregning af reaktionshastigheder under de givne temperatur- og
tæthedsforhold viste Bethe, at langt det vigtigste resultat af de stedfundne atomkerne
processer var opbygning af brint til helium: Fire brintkerner (dvs. protoner) og to elektro
ner forsvinder, og en heliumkerne (med atomvægt fire og kerneladning to) opstår. Da nu
fire protoner plus to elektroner vejer noget mere end en heliumkerne (masseforskellen
udgør ca. 0,7 procent), omsættes ved denne omdannelse masse til energi - efter Einstein’s
ligning: energi lig masse gange lyshastigheden i anden potens. Dette betyder, at der ved de

pågældende atomkerneprocesser produceres energi, der i første omgang kommer det
lokale solstof tilgode, og som derved bidrager til strømmen af energi udad gennem solen den strøm, der ender som udstråling fra solen til det omgivende rum.
Energiproduktionens størrelse bestemmes ved antallet af heliumkerner, som dannes af
brintkerner og fri elektroner. Bethe kunne nu beregne størrelsen af den samlede energi
produktion i solens centrale dele og fandt, at den stemte overens med solens udstråling.
Beregningerne viste, at energiproduktion afhænger af stoffets temperatur: Den vokser
meget stærkt med stigende temperatur. Dette er grunden til, at kun solens centrale dele,
hvor temperaturen er højest, bidrager kendeligt til energiproduktionen. Tillige demon
strerer disse beregninger, at solen kan betragtes som en kæmpemæssig maskine i ligevægt,
en ligevægt som opretholdes på den måde, at temperaturen i centrum er lige netop så stor,
at energiproduktionen når en værdi svarende til solens energitab ved udstråling. Hvis
energiproduktionen var mindre end udstrålingen, ville solen trække sig sammen, tempera
turen i centrum ville stige, og energiproduktionen ville vokse, indtil den var netop så stor
som energitabet ved udstråling.
En meget vigtig konsekvens af disse overvejelser er følgende: Idet energiproduktionen i
solens centrale dele sker ved omdannelse af brint til helium, vil solens kemiske sammensæt
ning gradvis blive ændret, dvs. solen må gennemgå en udvikling - forandre sig med vok
sende alder.
Undersøgelserne vedrørende atomkerneprocesser i stjernernes indre fortsattes, navnlig i
tiden efter 1950. Det blev klarlagt, at også heliumkerner kan reagere med hinanden, men at
dette kræver temperaturer, der er meget højere end de i solens indre herskende - ca. 200
millioner grader. Som vi straks skal se, realiseres sådanne forhold i kæmpestjerners indre.
Et sammenstød mellem to heliumkerner, som følges af indfangning af endnu en tredie
heliumkerne, fører til dannelsen af en kulstofkerne, og sådan omdannelse af helium til
kulstof finder sted ved den nævnte højere temperatur. Ved atomkerneprocesser, der invol
verer successiv indfangning ved tungere atomkerner af protoner og heliumkerner, kan
grundstoffer opbygges - fra kulstof videre til ilt og helt op til grundstofferne af jern
gruppen (jern, nikkel og krom), men sådan opbygning kræver endnu højere temperaturer.
Det er nu af stor betydning, at der ved successiv opbygning af stadig tungere grund
stoffer, op til jerngruppen, hele tiden frigøres atomenergi. Men dermed er det også slut:
Ved en opbygning, som er forløbet fra brint over helium og kulstof til jerngruppen, er
reservoiret af atomkerneenergi, som kan frigøres ved grundstofomdannelse, blevet op
brugt. Som vi skal se, spiller dette forhold en vigtig rolle ved stjerners udvikling.
Endnu et resultat af undersøgelserne vedrørende grundstofopbygning i stjernerne skal
nævnes, nemlig at det under ganske specielle omstændigheder, hvor der i stjernestoffet
frigøres neutroner, kan finde en opbygning sted fra jerngruppen og helt op til de tungeste
kendte grundstoffer. Imidlertid spiller de pågældende processer ingen væsentlig rolle for
energihusholdningen, og i denne sammenhæng må det også erindres, at de pågældende
grundstoffer, tungere end jerngruppen, tilsammen kun udgør en meget lille, omend sær
deles interessant del af stoffet i kosmos.
Efter denne omtale af hovedresultater af undersøgelserne vedrørende grundstofopbyg
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ning og energiproduktion i stof, der har meget høj temperatur, skal der nu berettes om den
astrofysiske forskning, som under benyttelse af netop disse resultater har ført til et billede
af solens og stjernernes udvikling - deres forandring med alderen, fra stjernedannelse til
stjernedød.
Lad os først betragte udviklingen for en stjerne med en masse lig solens masse. I afsnit 4
er omtalt, at der i interstellare skyer forekommer udprægede fortætninger, og at analysen
af radiostråling fra sådanne fortætninger har vist, at der her finder dannelse af stjerner
sted. En masse af størrelse som solmassen, der har skilt sig ud fra det interstellare stof - en
proto-stjerne - vil trække sig sammen under indflydelse af tyngdekraften fra massen i
proto-stjernen selv, og tætheden, som ved udviklingens begyndelse er uhyre lille, vil grad
vis vokse. Proto-stjernen vil udsende stråling, og da der ikke finder nogen kendelig energi
produktion sted i dens indre, vil den trække sig sammen - i overensstemmelse med den på
s. 26 omtalte af Helmholtz og Kelvin udviklede teori, som finder anvendelse her (men
ikke for solen på dens nuværende udviklingstrin). Ved sammentrækningen vil stjernens
centrumtemperatur stige, og når udviklingen er forløbet så vidt, at radius kun er noget
større end den nuværende solradius, er temperaturen tilstrækkelig høj til, at energipro
duktion i det indre begynder, først dog ikke i tilstrækkeligt omfang til at dække energi
tabet ved udstråling. Nu fortsætter udviklingen efter det mønster, som er beskrevet på
s. 30, dvs. indtil centrumtemperaturen er blevet netop så høj, at energiproduktionen
dækker tabet ved udstrålingen. Stjernen er da et himmellegeme i ligevægt, og i sine egen
skaber ligner den solen meget. Den er nu en hovedseriestjerne (jfr. s. 11). Hele udviklingen
fra proto-stjerne til hovedseriestjerne forløber relativt hurtigt, i løbet af mindre end 100
millioner år.

Som hovedseriestjerne vil dette himmellegeme gradvis, omend nu meget langsomt,
forandres. Det, som sker, er, at brint i de centrale dele opbygges til helium. Efter et tids
rum, som svarer til vor sols alder, nemlig 4,5 milliarder år, vil omtrent halvdelen af den
brint, som findes i de centrale dele, hvor energiproduktion finder sted, være blevet opbyg
get til helium. Denne forandring i den kemiske sammensætning, som berører de centrale
dele, men ikke den ydre kappe af solen, bevirker en forandring - en udvikling - af himmel
legemet. Ved alderen 4,5 milliarder år ligner det fuldstændig vor sol - samme masse og
samme alder giver samme radius og samme energiudstråling, og dermed samme overflade
temperatur og farve for stjernen.
Følger man nu udviklingen videre, vil man komme til en situation, hvor al brint i den del
af stjernen, som har tilstrækkelig høj temperatur til, at energiproduktion finder sted, er
omdannet til helium. Brændstoffet for energiproduktion i stjernens centrale dele er op
brugt, og stjernen har nu en kerne bestående af helium. For en stjerne med en masse lig
solens finder dette sted ved en alder, som er noget under 10 milliarder år.
Nu finder en udvikling sted, som bringer stjernen ind i kæmpestjerne-stadiet. I 1950’rne
og 1960’rne lykkedes det at gennemføre teoretiske beregninger, som i detaljer gjorde rede
for denne udvikling. Indgående kendskab til stjernestoffets fysik var her af afgørende
betydning, men meget vigtigt var det også, at beregningerne nu kunne gennemføres ved
hjælp af store elektroniske regnemaskiner.
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Efter at brændstoffet i de centrale dele af stjernen er opbrugt, ændres ifølge disse bereg
ninger stjernens struktur på en sådan måde, at stjerneradius forøges, samtidig med at tem
peraturen stiger i de centrale dele og tillige, hvad der her er afgørende, i lagene lige uden
om den kerne, som består af helium, og hvor der endnu findes brint. Nu kan energipro
duktion finde sted her, og i kemisk henseende betyder det, at massen af den centrale kerne,
som består af helium, vokser.
Under den fortsatte forandring af stjernen med alderen vokser radien, hvorved gennemsnitstætheden aftager, og stjernen bliver til en kæmpestjerne (jfr. tabel 2, s. 10). De
teoretiske beregninger viser imidlertid, at mens gennemsnitstætheden aftager, vil tætheden
i den centrale kerne bestående af helium vokse. Kontrasten bliver til sidst så stor, at
stjernekernen udvikler sig videre, ret uafhængig af forholdene i den ydre kappe. Man kan
udtrykke det således, at stjernekernen lever sit eget liv. Et stadium nås, hvor temperaturen
i stjernekernen bliver så høj, at dens helium nu begynder at omdannes til kulstof og ilt (jfr.
s. 30), dette under energiproduktion.
Hele udviklingen fra hovedseriestjerne til kæmpestjerne forløber meget hurtigere end
udviklingen i selve hovedseriestadiet, dog langsommere end i det tidlige udviklingsstadium,
hvor energiproduktion i stjernens indre endnu ikke er begyndt. Den sidste del af udvik
lingen i kæmpestjernestadiet præges af, at der nu strømmer masse ud fra stjernens kappe
til det omgivende verdensrum, ikke eksplosivt, men med hastigheder af størrelsesordenen
10 kilometer per sekund. Stjernen deler sig, idet kappen bliver til en ekspanderende tåge,
som gradvis opløses og bliver til interstellart stof, medens stjernekernen udvikler sig videre
som en stjerne, der ikke længere har karakter af kæmpestjerne. I den egentlige stjerne
løber opbygningen fra helium til kulstof og ilt til ende, og i det betragtede tilfælde - dvs. en
stjerne, som begyndte sin udvikling med en masse lig solens, og som nu har en masse på
omtrent halvdelen heraf - er stjernens centrumtemperatur ikke høj nok til, at videre op
bygning fra kulstof og ilt til tungere grundstoffer kan finde sted. Det tilgængelige brænd
stof er opbrugt, og stjernen trækker sig nu sammen, indtil en endelig ligevægtstilstand
karakteriseret af meget høj stjernetæthed er nået. Stjernen er nu en hvid dværgstjerne
af den art, som er omtalt s. 12 (jfr. tabel 2).
Omend der i en hvid dværgstjerne ikke produceres atomkerneenergi, er der dog nogen
energi til rådighed i form af stoffets varmeenergi. Ved den ganske vist meget svage udstrå
ling (jfr. tabel 2, s. 10) formindskes dette forråd af varmeenergi til stadighed. Stoffet i
stjernens indre afkøles gradvis, udstrålingen bliver mindre og mindre, og slutstadiet er et
udslukt himmellegeme bestående af stof af meget høj tæthed.
Lad os dernæst betragte stjerner, hvis masse ved stjernens dannelse ud fra interstellart
stof er større end solens masse - mellem 1 og 4 solmasser. De teoretiske beregninger viser
her et udviklingsforløb, der i store træk svarer til det, som lige er beskrevet for en stjerne
med solmasse, blot forløber udviklingen hurtigere, med større hastighed, jo større stjerne
massen er. Efter et stadium, i hvilket stjernen meget hurtigt trækker sig sammen, nås
hovedseriestadiet. Igen er det dette stadium, som har den længste varighed, for en stjerne
med massen 4 solmasser dog kun ca. 100 millioner år, i modsætning til knap 10 milliarder år
for 1 solmasse. Hovedseriestadiet følges af et kæmpestjernestadium, idet udvidelsen af
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stjernen og dannelsen af en stjernekerne med stor tæthed her forløber meget hurtigt. Igen
finder der i sidste fase af kæmpestjerne-stadiet en ikke-eksplosiv udstrømning af stof sted
fra den kappe, som omgiver stjernekernen. Selv stjerner, som begynder deres udvikling
med en masse lig 4 solmasser, reduceres herved til stjerner med masser omkring 1 solmasse,
og slutstadiet bliver igen en hvid dværgstjerne af høj tæthed, der gradvis udslukkes.
Også for stjerner med begyndelsesmasser en smule mindre end solens er forløbet det
samme, dog nu langsommere end for solmassen. Hvis massen ved stjernens dannelse er be
tydelig mindre end 1 solmasse, f.eks. 0.5 solmasser, forløber udviklingen så langsomt, at
stjernen ikke kan nå ud over hovedseriestadiet i tidsrum, som er mindre end vor galakses
alder, noget over 10 milliarder år. Dette gælder således røde hovedseriestjerner af en type,
som i tabel 2, s. 10. Hvis begyndelsesmassen er under ca. 0.05 solmasser, når centrums
temperaturen for stjernen ved stjernens sammentrækning aldrig op i tilstrækkelig højde
til, at atomkerneproduktion kan komme i gang. Dette gælder f.eks. himmellegemer som
planeterne i vort solsystem.
I stjernebefolkningen i vor galakse, beskrevet i afsnit 2, genfinder man de stjernetyper,
som lige er omtalt. Ved udførlige undersøgelser har man kunnet skærpe sammenligningen
mellem iagttagelse og teori på en sådan måde, at man for enhver iagttaget stjernetype kan
angive masse og alder. Det skal dog understreges, at det her drejer sig om stjernebefolknin
gen i galaksens fladtrykte skive, hvor langt den største del af stjernerne har en kemisk sam
mensætning nær lig solens. De tilhører den såkaldte population I. Går man til galaksens
halo, finder man stjerner, deriblandt medlemmerne af kugleformede stjernehobe, for
hvilke det relative indhold af tunge grundstoffer er meget lille, og her viser beregningerne
et udviklingsmønster, som er kvantitativt set anderledes. Der drejer sig som nævnt s. 19 om
galaksens ældste stjerner, og det betyder, at i denne såkaldte population II er stjerner med
masser over ca. 1.5 solmasser overhovedet ikke repræsenteret. Populationens alder er
nemlig så høj, at de større masser alle har gennemløbet såvel hovedseriestadiet som kæm
pestjernestadiet og nu kun findes i form af svagt udstrålende stjerner i slutstadiet.
I denne redegørelse for resultater af undersøgelser vedrørende stjernernes udvikling
kommer vi nu til et sidste vigtigt kapitel. Hvordan forløber udviklingen for stjerner, som
dannes med store masser - 10 solmasser, 15 eller endnu større? Også her begynder udvik
lingen med sammentrækning af stjernen, til den når hovedseriestadiet, nu som en hvid
stjerne (jfr. tabel 2, s. 10). Hovedseriestadiet gennemløbes i løbet af mindre end 10 millio
ner år og følges af et kæmpestjernestadium. Ligesom for de mindre masser (1-4 solmasser)
er der her dannet en stjernekerne, og nu med endnu højere tæthed og temperatur. Der fin
der igen et vist massetab sted fra stjernens kappe, men udviklingen i stjernekernen forløber
så hurtigt, at massetabet ikke når at blive af større betydning. I stjernekernen er tempera
turen så høj, at opbygning af grundstoffer finder sted, fra kulstof helt op til jerngruppen
som beskrevet s. 30, hvorved frigørelsen af energi ved atomkerneopbygning ophører. Den
høje temperatur bevirker også, at tætheden i stjernens centrale dele under udviklingen kan
nå op på meget højere værdier end hvad man finder selv i de hvide dværgstjerner.
Også denne udvikling til enormt høje temperaturer og tætheder har man navnlig i de sid
ste år kunnet følge ved teoretiske beregninger takket være fremskridt på fysikkens om
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råde. Under de ekstreme fysiske betingelser kommer nye fænomener ind i billedet, f.eks.
omfattende energitransport ved neutrinoer, der udsendes under atomkerneprocesser, og
som i modsætning til strålingens fotoner kan bevæge sig gennem hele den ydre stjerne
kappe uden kendelige energitab.
Resultatet af de teoretiske beregninger peger i retning af, at der igen sker en deling af
kæmpestjernen, men nu ved en voldsom kosmisk eksplosion, et supernova-udbrud. Ved
delingen strømmer det meste af stjernens masse ud i det omgivende rum med hastigheder
på tusinder af kilometer i sekundet. Der bliver en stjernerest tilbage, og i denne stjernerest
er tætheden svarende til forholdene i stjernekernen lige inden eksplosionen overordentlig
stor, over en milliard gange større end i typiske hvide dværgstjerner.
De foreligende teoretiske beregninger er endnu ikke nøjagtige nok til, at man ad denne
vej med sikkerhed kan slutte, at der dannes en stjernerest med uhyre høj gennemsnitstæthed. Det er derfor af stor betydning, at man ad iagttagelsens vej har kunnet vise, at der i
hvert fald i visse tilfælde ved supernova-udbrud bliver en stjernerest tilbage med egen
skaber netop som omtalt.
Den såkaldte Krabbetåge udgøres af en meget fortyndet luftart, som udvider sig med en
hastighed på ca. 1000 kilometer i sekundet, bort fra et centrum, hvor der i år 1054 ifølge
kinesiske optegnelser indtraf, hvad vi i dag kalder et supernova-udbrud. Iagttagelserne
vedrørende Krabbetågen passer helt til forestillingen om, at store dele af stjernen eksplo
sivt strømmer ud i det omgivende rum ved et supernova-udbrud.
I 1968 fandt nu forskere ved et stort radio-observatorium hørende til Cavendishlaboratoriet i Cambridge, England, en helt ny type radiokilder (jfr. afsnit 4), som stødvis
udsender radiostråling på en sådan måde, at tidsrummet mellem to på hinanden følgende
radioimpulser holder sig overordentlig konstant. Denne nye type af radiokilder blev kaldt
pulsarer. Tiden fra impuls til impuls, dvs. perioden, var forskellig fra pulsar til pulsar, men
altid meget kort, ofte langt under et sekund.
Det blev hurtigt klart, at sådanne radiosignaler kun kunne frembringes af hurtigt rote
rende stjerner med meget lille radius, og at radiosignalerne udsendtes, fordi disse roterende
stjerner har et stærkt magnetfelt. Den nærmere analyse viste, at pulsarerne måtte være
stjerner med en radius på kun ca. 10 kilometer, og at de derfor måtte have overordentlig
store tætheder.
Lige i centrum af Krabbetågen blev nu fundet en pulsar, en stjerne med en rotations
periode på kun 0.033 sekund. Senere blev der på nøjagtig samme sted på himlen fotografe
ret en svagtlysende stjerne, hvis lys viste sig at variere netop med perioden 0.033 sekund.
Der kunne ikke være tvivl om, at det drejede sig om stjerneresten efter supernova-eksplo
sionen i år 1054.
Analysen af det nu foreliggende omfattende iagttagelsesmateriale vedrørende pulsarer
har i kombination med teoretiske beregninger over den indre opbygning af stjerner med
overordentlig store tætheder ført til et billede af disse objekter, som fuldtud bekræfter, at
de har overordentlig høje gennemsnitstætheder. Undersøgelserne vedrørende den indre
opbygning har vist, at stoffet i store dele af stjernen består af fri neutroner. Atomkerner er
blevet sønderdelt i elementarpartiklerne protoner og neutroner, og protonerne er i stor ud-
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strækning blevet forenet med elektroner til neutroner. Af denne grund kaldes objekterne
neutronstjerner (jfr. tabel 2, s. 10).
De teoretiske undersøgelser over strukturen af stjerner med meget høje tætheder har
vist, at typen hvid dværgstjerne kan eksistere som stabilt himmellegeme med masser op til
1.4 solmasser, medens den tilsvarende øvre grænse for typen neutronstjerne er større, ca. 2
solmasser. Hvad nu hvis et supernova-udbrud af en meget tung stjerne skulle give en stjer
nerest på betydelig over 2 solmasser? En sådan stjernerest ville trække sig sammen til
endnu højere tæthed, og beregninger på grundlag af Einstein’s relativitetsteori har vist, at
objektet derved ville blive afskåret fra vekselvirkning med omverdenen i form af udstrå
ling, men derimod manifestere sig ved tyngdetiltrækning. Et sådant objekt har man kaldt
et sort hul.
Nu er forholdet det, at de teoretiske beregninger ikke har ført til nogen sikker forud
sigelse af, at der ved stjerneeksplosion skulle kunne opstå stjernerester med så store mas
ser, at den videre udvikling førte til dannelsen af et sort hul. Med hensyn til iagttagelserne
gælder det, at der endnu ikke foreligger nogen sikker påvisning af, at en stjernerest har
udviklet sig til et sort hul.
Vi har nu set, hvorledes undersøgelserne af stjernernes udvikling har ført til en forståelse
af mangfoldigheden i galaksens stjernebefolkning og til en tydning af de forskellige
stjernetyper som repræsenterende stjerner af forskellig masse og forskellig alder. Forhol
det mellem iagttagelse og teori belyses, når man sammenholder egenskaberne for stjerne
typerne i tabel 2, s. 10, med de ovenfor gengivne beregningsresultater. Med hensyn til den i
afsnit 4 omtalte inddeling af stjerner i grupper efter absorptionsliniespektrets udseende
(jfr. fig. 5), så er det nu klart, at hver enkelt gruppe indeholder stjerner (af population I),
der indbyrdes har meget nær samme masse og samme alder.
Til sidst i dette afsnit skal grundlæggende spørgsmål vedrørende vekselvirkningen mel
lem stjerner og interstellart stof i vor galakse omtales.
Først må det understreges, at hver gang en stjerne dannes, sker der en formindskelse af
mængden af interstellart stof. Ganske vist kommer ved stjernens udvikling noget af stoffet
tilbage til det interstellare rum, nemlig som vi har set ved udstrømningen fra kæmpestjer
ner samt ved supernova-udbrud. Størstedelen af stoffet bindes imidlertid i stjerner, dels i
de relativt meget talrige røde hovedseriestjerner, som ikke har nået at udvikle sig ud over
hovedseriestadiet i galaksens levetid, dels i de to typer af stjernerester, nemlig de hvide
dværgstjerner og neutronstjernerne. Resultatet er, at galaksens komponent af overordent
lig stærkt fortyndet stof, som ved galaksens oprindelige dannelse som selvstændig enhed
udgjorde den hele stofmængde, aftager med galaksens alder. I galaksens nuværende
udviklingsfase udgør denne komponent, det interstellare stof, kun ca. 5 procent af galak
sens masse, mod 95 procent i form af stjerner. Gennem galaksens levetid på noget over 10
milliarder år har den således på afgørende måde forandret struktur.
Også med hensyn til kemisk sammensætning har vor galakse gennemgået en slående
udvikling. Iagttagelserne vedrørende galaksens ældste stjerner vidner om, at galaksestoffet
oprindelig bestod ganske overvejende af brint og helium. Gennem milliarder af år er der
efter opbygningen af tungere grundstoffer i stjernerne kommet det interstellare stof til

35

gode: Ved den ovenfor beskrevne udstrømning af stof fra stjerner i et sent udviklings
stadium beriges det interstellare stof gradvis med tunge grundstoffer, og følgelig har stjer
ner, som er dannet i en senere udviklingsfase af galaksen, et større indhold af tunge grund
stoffer. At solen, solsystemet og vore omgivelser på jorden er præget af mangfoldigheden
af molekyler, skyldes denne berigelsesproces.
Det er dog kun en mindre del af de i stjernerne dannede tungere grundstoffer, som kom
mer ud i det interstellare rum. Det meste er låst inde i de røde hovedseriestjerner, som
endnu ikke er nået ud over hovedseriestadiet, samt i stjerneresterne, dvs. i hvide dværg
stjerner og neutronstjerner. Den væsentligste kilde til berigelsen er supernova-udbrud af
stjerner med store masser. Her strømmer en relativt stor del af de dannede tunge grund
stoffer ud i det omgivende rum.
Den beskrevne vekselvirkning mellem stjerner og interstellart stof præger således vor
galakses udvikling. Samspillet er i virkeligheden mere indviklet end beskrevet i denne frem
stilling. Både udstråling og udstrømmende stof, især fra stjerner med store masser, påvir
ker det interstellare stofs fordeling i rummet. Interstellare skyer kan gå i opløsning ved
sådan påvirkning, og på den anden side kan påvirkningen føre til fortætning af skyer og
dermed sætte ny stjernedannelse i gang.
Hertil kommer indvirkningen på de interstellare skyers bevægelser, som skyldes tyngde
tiltrækningen fra stjernebefolkningen som helhed. En vis koncentration af skyerne til
spiralarme og en generel forøgelse af skyernes tæthed, når de befinder sig i spiralarme,
bevirkes herved. Dette fører igen til en stærkere tendens til stjernedannelse ud fra inter
stellart stof netop i spiralarme, og derved en koncentration af helt unge stjerner i spiral
armene, et fænomen, som er omtalt s. 18.
De i dette afsnit omtalte problemer er naturligvis af betydning ikke blot for vor galakse,
men generelt i galaksernes verden.

6. Udforskningen af galaksernes verden
Allerede i 1860’rne var det blevet klart, at de himmelobjekter, der ses som lysende tåger,
omfatter to vidt forskellige klasser. Spektroskopiske undersøgelser viste da, at tåger som
Oriontågen udsender et liniespektrum, medens den art tåger, der i dag betegnes som galak
ser (f. eks. Andromedatågen), har et kontinuert spektrum gennemtrukket af mørke
absorptionslinier i lighed med de allerfleste fiksstjerner. Det måtte antages, at det drejede
sig om stjernetåger, dvs. objekter i hvilke stjernerne ses så tæt ved hinanden, at deres lys
flyder sammen til en tågemasse. En af pionererne på dette i 1860’rne og 1870’rne nye for
skningsområde var, ved siden af den engelske astronom William Huggins, den første be
styrer af det i 1859 nyoprettede astronomiske observatorium ved Københavns Universitet,
H. C. d’Arrest.
Der forløb imidlertid over halvtreds år, før det med sikkerhed blev fastslået, at stjerne
tågerne er stjernesystemer af meget store dimensioner, beliggende langt uden for vor egen
galakse.
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Nytårsdag 1925 forelagdes ved et møde i American Astronomical Society et arbejde af
Edwin Hubble, i hvilket det vistes, at der i Andromedatågen, også benævnt Messier 31,
samt i endnu en spiraltåge Meisser 33, på astrofotografier optaget med Mt. Wilson-observatoriets 2.5 meter teleskop kunne skelnes enkeltstjerner. Endvidere vistes, at der blandt
disse forekom variable stjerner af den på s. 18 omtalte type, nemlig langperiodiske cepheider. Ved den på s. 18 beskrevne fremgangsmåde kunne Hubble bestemme afstanden til de
to spiraltåger, og fastslå, at de lå langt udenfor vort stjernesystem. Andromedatågens
dimensioner var af nogenlunde samme størrelse som vort eget stjernesystems. Der var
ganske givet tale om sideordnede galakser.
Hermed begyndte en udforskning af galaksernes verden, som i løbet af de sidste halv
treds år har ført til resultater af afgørende betydning for det astronomiske verdensbillede.
Ved bestemmelse af afstande til galakser har den lige nævnte cepheide-metode været
meget vigtig. Indtil nu er afstande blevet fundet ad denne vej for 13 galakser med afstands
værdier op til 10 millioner lysår. Fra disse resultater er man gået videre til fjernere spiral
galakser, idet man også i disse på fotografier har kunnet skelne nogle af de allerstærkest
strålende stjerner i galaksen. Antager man nu, at de allerstærkest strålende stjerner i spiral
galakserne har samme absolutte lysstyrke, kan man bestemme forholdet mellem afstan
dene. Fremgangsmåden er i princippet den samme som beskrevet i afsnit 4 vedrørende
stjerner i vor egen galakse. I galakseforskningen har man den store fordel, at der ikke fin
der nævneværdigt lystab sted i rummet mellem galakserne, så at de fotometrisk bestemte
afstande ikke skal korrigeres, som det var tilfældet indenfor vor galakse. Den nævnte
fremgangsmåde har gjort det muligt at bestemme afstande til spiralgalakser på helt op til
100 millioner lysår, fordi de allerstærkest lysende stjerner i spiralgalakser er mange gange
lysstærkere end cepheiderne.
Af særlig betydning er det, at man ad denne vej har kunnet bestemme afstanden til den i
afsnit 1 omtalte galaksehob i stjernebilledet Virgo (jfr. tabel 1, s. 4). Nu kunne man for
de mange forskellige galaksetyper, som findes i denne rige hob, angive den totale udstrå
ling. Derved sattes man i stand til at gå endnu længere ud i rummet, til andre langt fjernere
galaksehobe, idet man bestemte afstandene ved den fotometriske metode. Her viser det
sig, at man opnår rimelig nøjagtighed ved at antage, at den stærkest strålende galakse i en
rig galaksehob har en karakteristisk total udstråling, ens for alle rige galaksehobe. Således
har for galaksehobe afstande beløbende sig til flere milliarder lysår kunnet måles.
Lad os kort resumere fremgangsmåden ved bestemmelse af afstande i rummet. Det
begynder, som vi har set i afsnit 4, med afstandsbestemmelse ved den trigonometriske
metode for de nærmeste stjerner, beliggende indenfor 100 lysår. Ved den fotometriske
metode, udbygget ved studiet af stjernespektre (jfr. s. 15), måles derefter afstande til stjer
ner i vor egen galakse op til mange tusind lysår, bl. a. også til åbne stjernehobe (jfr. s. 12). I
adskillige åbne stjernehobe findes langperiodiske cepheider, og det betyder, at disses abso
lutte lysstyrke kan bestemmes i afhængighed af lysvekslingens periode. Derved har man
etableret en standardlyskilde, som kan anvendes ved bestemmelse af afstande til de nærme
ste galakser, således som beskrevet ovenfor i dette afsnit. Herfra går man videre, idet man
anvender de lysstærkeste enkeltstjerner i spiralgalakser som standardlyskilder ved foto
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metrisk afstandsbestemmelse. Således når man ud til den rige galaksehob i Virgo og kan
derved etablere de galakser, der har stærkest total udstråling, som standardlyskilder. Der
efter kan afstandsbestemmelse til galaksehobe gennemføres ud til afstande på adskillige
milliarder lysår.
Er der nu svage led i denne lange kæde? Man må være opmærksom på muligheden, men
det skønnes, at den kosmiske afstandsskala i dag er korrekt indenfor 30 procent helt ud til
de største målte afstande. Det må dog erindres, at i 1952 førte nye iagttagelser opnået af
W. Baade med 5 m-teleskopet på Mount Palomar til en revision af galakseafstande, med
fordoblede værdier som resultat. Lignende revisioner for de større galakseafstandes ved
kommende fandt sted i 1960’rne.
Vi skal nu kort referere såre vigtige resultater vedrørende bevægelsesforhold i galakser
nes verden: I årene efter at Hubble havde bestemt afstandene til Andromedatågen og
Messier 33 påviste han, at galakserne i vor galakses nærmere omegn bevæger sig bort fra
os, og at de pågældende hastigheder er proportionale med afstanden. Påvisningen gen
nemførtes ved måling af bølgelængder for spektrallinier, som ses i galaksers spektre. Spek
trallinierne viste rødforskydning, og dette tydedes som en Doppler-effekt (jfr. s. 16), dvs.
de pågældende galakser måtte bevæge sig bort fra os. Da rødforskydningen viste sig at
være proportional med galakseafstanden, formuleredes Hubble’s lov: Galakserne fjerner
sig fra vor galakse med hastigheder, som er proportionale med afstanden fra os.
Det er vigtigt at indse, at det fundne fænomen ingenlunde betyder, at vor galakse er et
unikt centrum, hvorfra alle andre galakser fjerner sig. En simpelt geometrisk ræsonnement
viser, at Hubble’s lov indebærer, at alle afstandene mellem galakser vokser med tiden, og
at Hubble-fænomenet vil iagttages med en hvilken som helst galakse som udgangspunkt.
Der er her tale om et kosmisk fænomen af enorm udstrækning, universets udvidelse.
Når alle afstande mellem galakser vokser med tiden, betyder det omvendt, at afstandene
aftager, når man følger dem tilbage i tiden. Dette har ført til følgende konklusion: For ca.
15 milliarder år siden befandt alt det stof i universet, der i dag iagttages i galakserne, sig
indenfor et meget mindre volumen, og stoftætheden i universet var dengang uhyre meget
større end i dag.
Det må understreges, at det kræver komplicerede beregninger at nå frem til dette resul
tat, idet det er nødvendigt at holde regnskab med galaksehastighedernes forandring under
indflydelse af de gensidige tyngdekræfters virkning, og beregningerne må udføres på
grundlag af Einstein’s almene relativitetsteori. To fundamentale iagttagelsesdata er nød
vendige for beregningernes gennemførelser: (1) Man må kende udvidelseshastigheden,
udtrykt i kilometer pr. sekund pr. lysårs afstand mellem to betragtede galakser. Den i dag
gældende værdi er 20 kilometer pr. sekund pr. million lysårs afstand. Således vil f. eks. en
galakse i afstanden 1500 millioner lysår fjerne sig fra vor galakse med en hastighed på
30000 kilometer pr. sekund, eller ca. en tiendedel af lysets hastighed. (2) Man må end
videre kende den gennemsnitlige stoftæthed i universet i dag for at kunne beregne de gen
sidige tyngdekræfters virkning på udvidelseshastigheden. Resultatet er her, at stoftæt
heden er så lav, at udvidelseshastighedens ændring med tiden ikke er udpræget, hvorved
man når til den slutning, at universets udvidelse vil fortsætte ubegrænset fremover i tiden.
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Der er i løbet af de sidste årtier gjort en meget stor indsats både for at fremskaffe rele
vante iagttagelser og for kritisk at gennemprøve de ræsonnementer, der fører til den slut
ning, at universet for ca. 15 milliarder år siden havde en helt anden karakter end i dag.
Resultatet er, at billedet af det nuværende Universums begyndelse for ca. 15 milliarder år
siden i en eksplosiv udvidelse fra et Universum af meget stor stoftæthed - den såkaldte Big
Bang-teori - i dag er almindelig godkendt. Adskillige rivaliserende teorier har været frem
sat, men de har ikke bestået den prøve, som ligger i konfrontationen med iagttagelserne.
Den russisk-amerikanske fysiker G. Gamow forudsagde på grundlag af Big Bangteorien, at hele det nuværende univers skulle være gennemtrængt af mikrobølge-stråling,
dvs. radiobølger i centimeter- og millimeter-området. Da eksistensen af sådan stråling,
som rammer jorden fuldstændig ligeligt fra alle sider, blev påvist i 1965 af Penzias og
Wilson, betød det en styrkelse af tiltroen til Big Bang-teorien. De sidste års nøjagtige
målinger, bl.a. fra satellitbårne radioobservatorier, har vist, at det drejer sig om en overalt
tilstedeværende, ganske svag stråling svarende til den, som udsendes fra et homogent
udstrakt legeme ved en temperatur af 3° over det absolutte nulpunkt. Denne iagttagelse
har været af stor betydning for den videre udformning af Big Bang-teorien.
Hvis man nu går ud fra den universelle gyldighed af Hubble’s lov om sammenhængen
mellem afstand og rødforskydning, så kan man beregne en galakses afstand, når rødfor
skydningen er målt, og derved finde afstande, også når bestemmelse efter de i det fore
gående skitserede metoder ikke har været gennemført. Ad denne vej har man nået vigtige
resultater om galaksers fordeling i rummet og specielt vedrørende galaksehobe. I afsnit 1 er
omtalt, at galaksernes fordeling i rummet er ujævn i den forstand, at de fleste galakser til
hører mindre eller større galaksehobe. Det blev i afsnit 1 også nævnt, at medens fordelin
gen i det »små«, over afstande af få millioner lysår, er ujævn, er den jævn over meget store
afstande. Hvor store afstande? Her har netop de sidste års forskning på grundlag af målte
rødforskydninger af spektrallinier i galaksers spektre givet vigtige resultater.
I afsnit 1 er omtalt Virgo-galaksehoben (jfr. tabel 1, s. 4), beliggende i en afstand af 50
millioner lysår. Denne rige galaksehob har en diameter på lidt over 10 millioner lysår.
Undersøgelser baseret på omfattende målinger af rødforskydninger for spektrallinier i
galaksespektre og deraf afledede afstande har nu vist, at Virgo-galaksehoben er en udpræ
get fortætning i et endnu større superkompleks af galakser, som tillige indeholder adskil
lige andre fortætninger, der fremtræder som noget mindre galaksehobe. Dette superkom
pleks har form som en fladtrykt skive og dets største udstrækning udgør ca. 100 millioner
lysår. Ved samme fremgangsmåde er der fundet et antal lignende superkomplekser, belig
gende i rummet med indbyrdes afstande på ca. en milliard lysår. Man har derimod ikke
fundet tegn på super-superkomplekser, med andre ord, den hierarkiske opbygning fra
stjerner til galakser, derfra til galaksehobe og videre til superkomplekser synes ikke at fort
sætte. Svaret på det lige omtalte spørgsmål er derfor, at fordelingen af galakser er jævn,
når man betragter antallet af galakser i volumener med diametre på nogle tusind millioner
lysår.
1 de sidste årtier har der været udført intens forskning vedrørende mangfoldigheden i
galaksernes verden. I afsnit 1 er omtalt forskellige typer af galakser, specielt de to hoved39

typer, nemlig spiralgalakser og elliptiske galakser (jfr. fig. 2, 3 og 4). Til en rig mangfoldig
hed i former kommer en mangfoldighed i dimensioner: Den største kendte spiralgalakse
har en diameter af den optisk lysende del på ca. 600000 lysår, og på den anden side har
man iagttaget elliptiske dværggalakser med diametre på kun nogle få tusind lysår. En lig
nende mangfoldighed finder man med hensyn til lysudstrålingen. De stærkest strålende
spiralgalakser og elliptiske galakser lyser noget over 100 milliarder gange stærkere end
solen, og næsten 10 gange stærkere end Andromedagalaksen, eller hele vor egen galakse,
medens dværggalakser har lysstyrker mellem 1 million og 100 millioner gange solens.
Galaksers masser har i visse tilfælde kunnet bestemmes ud fra målte tyngdevirkninger,
f.eks. på galaksens rotationsbevægelse, eller på en nærliggende galakse. Også her er der et
meget stort spænd mellem de største galaksemasser, som er nogle gange større end vor
galakses, ned til de mindste.
Undersøgelser vedrørende arten af de stjerner og det interstellare stof, som galakserne
indeholder, har givet væsentlige resultater. Spiralgalakser som Andromedatågen ligner vor
egen galakse derved, at de i spiralarmene indeholder en koncentration af interstellart stof
samt af unge stjerner af population I, medens galaksens halo indeholder gamle stjerner af
population II (jfr. s. 26). Forholdet mellem massen af interstellart stof og massen af stjer
nerne er omtrent som i vor galakse. I modsætning hertil indeholder de elliptiske galakser
relativt meget mindre interstellart stof og har tilsvarende et forsvindende eller meget ringe
indhold af unge stjerner. De elliptiske tåger synes at have nået et udviklingsstadium, hvor
omsætningen af interstellart stof til stjerner er løbet næsten tilende.
Et meget vigtigt kapitel i galakseforskningen vedrører udsendelsen af radiostråling. I
afsnit 4 er omtalt forskellige typer af radiostråling udsendt af det interstellare stof i vor
galakse. En iagttager, som observerede vor galakse udefra - fra en nabo-galakse - og sam
menlignede den totale radiostråling med visse andre galaksers, ville kalde den en svag
radiostråler. I modsætning hertil finder man i galaksernes verden stærke radiostrålere.
I 1954 kendte man omkring hundrede objekter på himlen, som udsendte stråling i radio
bølge-området, og disse radiokilders positioner på himlen kunne dengang udmåles med en
nøjagtighed på ca. 10 bueminutter. Denne nøjagtighed var tilstrækkelig til, at man kunne
identificere enkelte radiokilder med galakser. I dag er radioastronomerne nået langt videre.
Ved den interferometerteknik, som er beskrevet på s. 24, kan man kortlægge områder af
himlen med hensyn til radiostråling med samme opløsningsevne, som opnås ved astrofotografier for det synlige lys. Radiokilders positioner kan bestemmes med en nøjagtighed
på brøkdele af buesekund, dvs. mange tusind gange bedre end i 1954.
Disse enorme fremskridt for den radioastronomiske teknik har ført til den erkendelse, at
en ikke ubetydelig brøkdel af de stærkere lysende galakser er stærke radiostrålere, dvs. at
udstrålingen i form af radiobølger omfatter energi af nogenlunde samme størrelsesorden
som udstrålingen i de kortere bølgelængder.
Fig. 7 viser resultatet af en detaljeret kortlægning af radiostrålingen fra en galakse af
denne type. Her, som i talrige lignende tilfælde, ses den optiske galakse i objektets cen
trum, medens radiostrålingen er koncentreret til to vældige, modsat rettede udløbere.
Nøjere analyser har bekræftet det umiddelbare indtryk, at det her drejer sig om virkningen
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Fig. 7. En kortlægning
af radiostråling
(bølgelængde 6 cm)
fra radiogalaksen
Cygnus A. Radiostrå
lingen er hovedsagelig
koncentreret til to om
råder (afbildet sorte),
der befinder sig i nøj
agtig modsatte retnin
ger omtrent et bue
minut fra galaksens
optiske centrum. Her
fra udsendes der også
radiostråling, dog af
langt mindre styrke.
Kortlægningen er
foretaget i Cambridge, England, af P. J. Hargrave og M. Ryle med et interferometer bestående af 8
metalspejle anbragt langs en 4,6 km lang linie. Cygnus A har en afstand på 800 millioner lysår, og
radiogalaksens største udstrækning er 500 000 lysår.
af en eksplosion i enorm skala, udgående fra den optiske galakses centrum. Mekanismen
omfatter udsendelse af højenergi-partikler, hvorved hurtigløbende elektroner, der bevæ
ger sig i et magnetfelt af kæmpemæssig udstrækning, udsender ikke-termisk synkrotronstråling, som beskrevet s. 24.
En særlig type galakse med stærk radiostråling er de såkaldte kvasarer. Her udstråler et
overordentlig lille volumen - med en diameter på mindre end et lysår - enorme energi
mængder i form af både radiobølger og optisk, fotograferbart lys samt - som det i de
sidste år er blevet påvist - Røntgenstråling. Energistrålingen fra dette lille volumen er bety
delig større end fra selv de stærkest strålende galakser, typisk 10-100 gange Andromedagalaksens udstråling.
Kvasarer blev først iagttaget som radiokilder med meget lille diameter, derefter fandt
man billeder på astrofotografier i samme positioner. Navnet hidrører fra, at de optiske
billeder er næsten som stjerners - »quasi-stellar«. I 1963 viste M. Schmidt på Palomar observatoriet, at spektret af en kvasar indeholdt emissionslinier af brint, stærkt rødforskudt svarende til, at det lysende objekt fjernede sig fra iagttageren med en hastighed på
ca. 50000 kilometer i sekundet. I de følgende år er lignende iagttagelser blevet gjort for en
lang række kvasarer, og man er nået til den slutning, at kvasarerne befinder sig i meget
store afstande fra vor galakse, og at de har overordentlig stor energiudstråling.
Undersøgelser i de sidste år har i flere tilfælde påvist eksistensen af en konstellation
bestående af en kvasar, som befinder sig i centrum af en elliptisk galakse. Kvasaren stråler
meget stærkere end den elliptiske galakse, hvorfor påvisning er vanskelig. Det må antages,
at en kvasar generelt udgør et overordentlig aktivt centrum i en galakse.
I optisk lys udmærker kvasarerne sig ved, at den kortbølgede del af spektret er meget
stærkere end den langbølgede. Dette forhold har ført til opdagelsen af kvasarer, som strå41

1er overordentlig stærkt i optisk lys, men kun svagt i radiobølgeområdet. At det drejer sig
om kvasarer, har man kunnet vise ved at undersøge spektrene og påvise stærkt rødforskudt spektrallinier. Det drejer sig også her om objekter i meget store afstande, med en
enorm energiudstråling fra et overordentlig lille område - sandsynligvis om stærkt aktive
galakse-kerner.
Galakser med stærk radiostråling, af den type som er vist i fig. 7, samt kvasarer er de
himmelobjekter, der kan iagttages ud til de største afstande - afstande på milliarder af
lysår. Strålingen har bevæget sig fra objekt til iagttageren med lyshastighed, og vi ser der
for disse objekter, således som de var for milliarder af lysår siden. Ad iagttagelsens vej er
det således muligt at få et indblik i universets uudvikling gennem milliarder af år.
Et meget vigtigt resultat er allerede nået ved udnyttelsen af denne mulighed: Enormt
aktive galakse-kerner synes at have været et meget hyppigere forekommende fænomen i
universet for mange milliarder år siden, end det er i dag.
Vi befinder os her ved den astronomiske forsknings yderste grænser, og det må under
streges, at der endnu må herske nogen tvivl om rigtigheden af analysen af iagttagelserne.
Især må det nævnes, at man i dag ikke er nået frem til forståelse af den fysiske mekanisme,
som muliggør de enorme energiudstrålinger fra aktive galakse-kerner. Alligevel er det
ønskeligt at sammenfatte de opnåede enkeltresultater til et helhedsbillede af universets
udvikling.

7. Universets udvikling

Ifølge Big Bang-teorien medførte udvidelsen af det volumen, hvori universets stof befandt
sig, en enorm reduktion af stoffets tæthed og temperatur i løbet af få sekunder. Ved pro
cesser mellem elementarpartiklerne omdannedes stoffet, således at det efter ganske kort tid
kom til at bestå ganske overvejende af brint og helium (efter vægt ca. 80 procent brint og
ca. 20 procent helium). Denne første drastiske ændring af stoftilstanden fandt sted for ca.
15 milliarder år siden. Udvidelsen fortsatte, og efter ca. 1 million år nåedes et stadium,
hvor de fysiske forhold ikke var radikalt forskellige fra dem, der hersker i vor
galakses interstellare skyer, med tætheder på nogle hundre brintatomer pr. kubikcenti
meter og temperaturer på nogle tusind grader. Teoretiske beregninger har vist, at hvis der i
dette stadium fandtes små ujævnheder i stoffets fordeling, så ville disse under den følgende
ekspansion vokse til store ujævnheder. Derved opdeltes stoffet i store enheder, som ved
den følgende udvikling blev til de i forrige afsnit omtalte superkomplekser. Inden for hvert
superkompleks dannedes fortætninger, de senere galaksehobe, og en videre opdeling af
stoffet fandt sted med dannelse af galakser til følge. Ved de beskrevne opdelinger af stoffet
og dannelsen af galakser vender udviklingen, idet den universelle ekspansion afløses af en
sammentrækning af stoffet i de enheder, der har skilt sig ud, og som udvikler sig til galak
ser. Fra nu af har i hver enkelt galakse tiltrækningskræfterne efter Newtons tyngdelov
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overtaget. Dette finder sted nogle få milliarder år efter den oprindelige ekspansions start. I
det tidlige stadium af denne fase er galakser med stærkt aktive kerner hyppigt forekom
mende. Mangfoldigheden i galaksernes verden skyldes dels, at de pågældende enheder har
forskellige masser og tillige forskellige rotationsmomenter, dels at hver galakseenhed i den
senere galaksehob udsættes for forskellige påvirkninger fra nabo-enheder.
Indenfor hver enkelt galakse sker der nu en udvikling, hvorved interstellart stof gradvis
omdannes til stjerner med en kemisk udvikling af galakserne til følge, alt således som be
skrevet for vor galakses vedkommende i afsnit 5. Denne udvikling forløber med ulige
hastighed i forskellige typer af galakser, og i elliptiske galakser er den i den nuværende
udviklingsfase næsten løbet tilende.
Efter det omtalte vendepunkt i udviklingen dannes i galakserne stadig flere stjernerester
(hvide dværgstjerner og neutronstjerner) med uhyre store tætheder, medens samtidig alle
galakser som følge af universets fortsatte udvidelse fjerner sig fra hinanden, hvorved den
uhyre ringe stoftæthed i universet som helhed bliver stadig mindre.
Det beskrevne helhedsbillede er formet væsentlig på grundlag af forskningsresultater
opnået gennem de sidste halvtreds år. De næste halvtreds års fremskridt vil sandsynligvis
medføre ændringer i billedet, men væsentlige træk vil nok finde fuld bekræftelse.

Fig. 8. Et landskab på planeten Mars fotograferet fra en landet Vikingsatellit. En del af Satelliten ses i
forgrunden. Billedet bringes for at minde om de meget store fremskridt i kendskabet til solsystemets
planeter og måner, som rumforskningen har bragt, men som ikke er omtalt i den foreliggende frem
stilling (jfr. s. 4). De resultater, der her er opnået, har allerede bidraget til opklaring af nogle af de
mange problemer vedrørende planeternes og månernes dannelse.
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Thor A. Bak
KEMISKE REAKTIONERS HASTIGHED
I denne fremstilling vil jeg give en oversigt over de eksisterende teorier for, hvor
hurtigt kemiske reaktioner forløber, og siden benytte dette specielle eksempel til
ganske kort at belyse selve den naturvidenskabelige metode. Den følgende tekst
vil blive afbrudt dels af noget jeg har kaldt rammer, dels af figurer med figur
tekst. Rammerne indeholder eksempler eller matematiske udtryk for de begreber,
som nævnes i teksten. Det skulle være muligt at få et væsentligt udbytte af tek
sten uden at studere rammerne i detaljer. Det er derimod nødvendigt at se på fi
gurerne for at få udbytte af teksten - men hvor figurteksten indeholder matema
tiske udtryk, kan disse forbigås uden at teksten af den grund bliver uforståelig.
Lad mig begynde med at illustrere hvad en kemisk reaktion er, ved at give nogle
eksempler.
Eksempler på kemiske reaktioner
1. Dannelse af rust eller ir
2. Opløsning af metal i syre
3. Ammoniaksyntese
4. Kogning af æg
5. Enzymatisk nedbrydning af
protein eller stivelse
6. De første trin i livets
oprindelse

Eksempler på fysiske processer
1. Sodavand der skummer over
2. Stalaktitdannelse (grænse
tilfælde)
Eksempler på processer der ikke
foregår uden liv
1. Gæring
2. DNA-syntese

Ramme 1.

I ramme 1 gives i venstre kolonne eksempler på processer, som man normalt be
tegner som kemiske reaktioner. I højre kolonne gives dels eksempler på proces
ser, der er så meget mindre komplicerede, at man vil betegne dem som fysiske
processer, dels eksempler på processer, der er væsentlig mere komplicerede og
som, indtil videre, kun kan foregå i levende organismer.
Skellet mellem en kemisk reaktion og en fysisk proces er, at der i den først
nævnte dannes nye molekyler eller - som ved kogning af æg - at et molekyle får
en ny rumlig opbygning. Skellet mellem kemiske processer, der kan foregå i labo
ratoriet, og processer der kræver liv, er mere subtilt.
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Lad mig først forsikre, at jeg ikke er vitalist, således at jeg tror på en særlig
livskraft. Alle de processer der foregår i levende organismer må følge de fysisk
kemiske love, som vi har fundet ved at studere den ikke-levende verden. Et fæno
men som gæring er f.eks. forstået i alle detaljer, og de enkelte processer kan re
produceres i laboratoriet. Vi kan blot ikke gennemføre total-processen så fikst
som gærcellen kan. Man kan endog forestille sig, at primitive organismer en dag
vil blive helt eller delvis syntetiseret. På den anden side er det klart, at når vi kom
mer op på et højere udviklingstrin - til organismer med bevidsthed - opstår der
en række problemer, som ikke løses ved blot at henvise til, at de enkelte delpro
cesser også skal følge de normale fysisk-kemiske love. Kort sagt har disse proble
mer at gøre med to spørgsmål, som under en eller anden form har været diskute
ret næsten så lang tid tilbage, som vi kender menneskets intellektuelle historie,
nemlig spørgsmålene om viljens frihed og om bevidsthedens (sjælens) struktur.
Ser vi på de enkelte atomers bevægelse, forekommer det os indlysende, at den er
fuldstændig bestemt, når startbetingelserne er givet. Hævder vi, at alt liv blot er
manifestationer af sådanne bevægelser, kommer vi derfor i den ubehagelige situ
ation, at vor evidente oplevelse af at have en fri vilje må være en illusion. Tænker
vi igen på de enkelte atomers bevægelse, forekommer det os indlysende, at ato
merne ingen bevidsthed har om deres bevægelse og dog har i hvert fald menne
sket en bevidsthed om sig selv. I den meget store struktur af atomer, som udgør
et menneske, findes altså noget, som ikke findes i bestanddelene. Vi forestiller os
som bekendt, at denne bevidsthed på en eller anden måde residerer i hjernen
uden at kunne redegøre præcis for, hvad den er, dvs. hvordan den kan udledes af
de kemiske strukturer, som findes i hjernen og som er kendte. Jeg er ikke kompe
tent til at diskutere disse spørgsmål og skal nøjes med at henvise til en spændende
diskussion mellem en filosof og en hjernefysiolog som belyser, men næppe ende
ligt afklarer, problemerne.1
Inden vi kan komme igang med at diskutere teorien for kemiske reaktioners
hastighed, må vi se på hvad stof består af, atomer og molekyler. Et formål med
denne fremstilling er jo at vise hvordan en forklaring på direkte observerbare fæ
nomener - de såkaldte makroskopiske fænomener - kan gives ud fra en teori om
de mindste bestanddele (elementarpartiklerne) stoffet er opbygget af. Denne
struktur af elementarpartiklerne kaldes ofte stoffets mikroskopiske opbygning,
og vi ønsker altså at forklare det makroskopiske ud fra det mikroskopiske. Det
antages, som bekendt, at alt stof er opbygget af atomkærner (som igen består af
mindre elementarpartikler, men det er irrelevant her) som er positivt ladede, om
givet af en sky af elektroner, som er elektrisk negativt ladede og er næsten vægt
løse sammenlignet med kærnerne. Takket være denne sky af elektroner kan ato
merne holdes sammen med såkaldt kemiske bindinger. Molekyler består af ato4

Fig. 1. Reaktionen mellem hydrogen og iod,

H2 + I2 = 2HI.

mer, der er holdt sammen med kemiske bindinger og vi anvender følgende no
menklatur: Hver art atom betegnes med et eller to bogstaver, f. eks. H for brint
(hydrogen), O for ilt (oxygen), Na for natrium og Cl for chlor. Det molekyle, der
består af to brintatomer betegnes H2, vandmolekylet, der består af to brintato
mer og et ilt-atom betegnes H2O osv. Vi skal ikke se nærmere på, hvordan selve
den kemiske binding dannes, det er imidlertid noget der må betragtes som fuldt
opklaret - i øvrigt af danskeren 0. Burrau,2 som publicerede sit arbejde over bin
dingsstyrken i H2 i Videnskabernes Selskabs publikationer.
Vi vil i det følgende tænke på atomerne som kugler, der er forbundet til andre
kugler. Da bindingerne i et molekyle kan strækkes, må vi tænke på forbindel
serne mellem kuglerne som fjedre. Vi vil nu først se på en model af en kemisk
reaktion mellem hydrogen og iod.
I figur 1, som tidsmæssigt skal læses fra venstre mod højre, er yderst til venstre
et hydrogen-molekyle og et iod-molekyle på vej til at støde sammen. Lette mole
kyler bevæger sig i middel hurtigere end tunge molekyler, derfor er hastighederne
angivet som de er. Endvidere må man formode, at et sammenstød som det viste
med større sandsynlighed vil føre til reaktion end et, hvor f.eks. alle fire atomer
lå på en ret linie. Medens de to molekyler bevæger sig mod hinanden, roterer og
vibrerer de naturligvis også, og reaktionsprodukterne vil også rotere og vibrere,
samtidig med at de bevæger sig fra hinanden. Det dramatiske spørgsmålstegn i
midten skal blot illustrere, at man ikke ved helt så meget om den struktur, der er
midt imellem H2 -I- I2 og 2HI, den såkaldte overgangstilstand (transition state).
Dette kommer vi tilbage til siden.
Da H2 og I2 skal støde sammen for at kunne reagere, er det umiddelbart indly
sende, at den hastighed hvormed HI dannes må være proportional med antallet
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af sammenstød pr. tidsenhed, som igen er proportional med produktet af kon
centrationerne af H2 og I2. At kemiske reaktioner forløber med hastigheder, der
afhænger på denne måde af koncentrationerne, blev første gang vist eksperimen
telt af Wilhelmy i 1850. Han undersøgte den såkaldte invertering af sukker, den
proces hvorved almindeligt sukker (saccharose, rørsukker) spaltes til sukkerar
terne fruktose og glukose. Vi skal siden se på hvordan denne reaktion forløber,
når den katalyseres af et enzym. Når den forløber katalyseret af en stærk syre, er
hastigheden simpelthen proportional med produktet af koncentrationerne af
sukker og syre, og det var den reaktion Wilhelmy undersøgte. Proportionalitets
faktoren, den såkaldte hastighedskonstant, er det straks vanskeligere at sige noget
om. Man blev ret tidligt klar over, at det væsentlige var at give en forklaring på
overgangstilstandens art, og dette blev muligt, fordi de norske kemikere Guldberg og Waage i 1867 havde opklaret, hvordan ligevægtskoncentrationerne af de
forbindelser, der indgår i en kemisk reaktion, afhænger af hinanden. (Se ramme
3). Det mest karakteristiske for hastighedskonstanten er dens temperaturafhængighed. Det viser sig, at denne følger af, at molekyler, der støder sammen med
stor relativ hastighed, har nemmere ved at reagere. Det følgende ræsonnement
sandsynliggør dette.
Lad os se på hvordan en kugle, forbundet med en fjeder til et andet legeme be
væger sig (Fig. 2). Når kuglen bevæger sig frem og tilbage, vil den sommetider
have en lav hastighed, f. eks. når fjederen er meget strakt. Vi siger dens kinetiske
energi er lav, til gengæld har den en potentiel energi, dvs. en energi, der afhænger
af dens position. Hele tiden, under bevægelsen, sker der en omdannelse af poten
tiel energi til kinetisk energi og tilbage til potentiel energi igen.
Lad os nu forestille os en beholder, i hvilken vi har mange partikler - alle på
virket af den samme kraft (fig. 3). Partiklerne kunne være forbundet med fjedre
til beholderens bund eller simplere, vi kan tænke på den ydre kraft som tyngde
kraften. Temperaturen tænkes holdt konstant overalt. Vi vil da kunne observere,
at partiklerne i middel bevæger sig lige hurtigt overalt. Nogle bevæger sig selvføl
gelig hurtigt og andre langsomt, men gennemsnitshastigheden i bunden og i top
pen af beholderen er den samme. De molekyler der er højt oppe i beholderen har
imidlertid en højere potentiel energi end dem i bunden. Og det viser sig nu, at
tætheden til gengæld aftager med højden. Sammenhængen mellem tæthed og
energi viser sig at være universel: Ser vi på hvor mange partikler i et bestemt rum
fang der bevæger sig hurtigt (f.eks. med farten Vj), dvs. har høj kinetisk energi vil det være mindre end det antal der bevæger sig langsomt (f.eks. med farten v2,
hvor v2 < Vi). Det matematiske udtryk for sammenhængen mellem tætheden
(koncentrationen) af partikler med en bestemt energi er desuden uafhængigt af
om denne energi er kinetisk eller potentiel.3
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Fig. 2. En kugle fæstnet med en fjeder til en væg vil vibrere. Der sker en stadig omdannelse mellem
potentiel og kinetisk energi.
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Fig. 3. En beholder med gas i et ydre felt,
f. eks. tyngdefeltet, og ved konstant tempera
tur. Gasmolekylerne har i middel samme kine
tiske energi overalt. Den potentielle energi
(pr. molekyle) vokser med højden.
Tætheden aftager med højden q ~ e ep°‘/rt.

Lad os nu konstruere en primitiv model for en kemisk reaktion. Vi tænker på
molekylerne som kugler, der reagerer, hvis de støder mod hinanden med tilstræk
kelig stor kraft, dvs. høj relativ hastighed. Da der skal overføres energi fra den
relative kinetiske energi til den indre vibration i molekylerne, tænker vi os at det
er projektionen af den relative hastighed på centerlinien, v*, der betyder noget.
Det eksempel jeg viser i fig. 4 er en kollision, hvor atomerne kun lige rører hinan
den. Her vil v* sikkert være for lille til reaktion. Antager vi nu, at alle sammen
stød, for hvilke projektionen af den relative hastighed i sammenstødsøjeblikket
er større end en vis mindste hastighed v0, fører til reaktion, får vi et udtryk for
den såkaldte hastighedskonstant.
I fig. 4 defineres hastighedskonstanten k. Dens sammenhæng med reaktionens
hastighed gives i ramme 2. Som det ses, minder udtrykket for k meget om det ud
tryk, som i Fig. 3 blev givet for tætheden. Grunden er, at vi har antaget, at alle
molekyler med tilstrækkelig høj hastighed kan reagere, og antallet af molekyler
med høj hastighed afhænger netop af energi og temperatur på denne måde.
Og benytter man denne teori på reaktionen mellem H2 og I2 - som vi idealiserer
som to hårde kugler - får man en nydelig overensstemmelse mellem beregnede og
eksperimentelt fundne værdier for Æ.4
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Fig. 4. Sammenstød mellem to kugleformede molekyler. Den relative hastighed er vist kraftigt op
trukket. Dens projektion på centerlinien er v*. Da centerlinien og den relative hastighed drejer sig i
forhold til hinanden, er v* ved selve stødet i dette tilfælde væsentlig mindre end den viste værdi.
Hastighedskonstanten k = Ae~E*/RT
A : Afhænger især af molekylernes geometri
* : Aktiveringsenergi = 'Anvl, hvor n er den reducerede
E
masse og v0 en kritisk mindste-hastighed
R: Gaskonstanten
T: Den absolutte temperatur.

En kemisk reaktion skrives symbolsk som A + B — C + D
Reaktionshastigheden er da:
Mængde A
»
B
»
C
»
D

der forsvinder pr. tidsenhed =
» forsvinder »
»
» opstår
»
»
» opstår
»
»

[ A] og [B] er koncentrationer af henholdsvis A og B og k er hastighedskon
stanten
I det eksempel, som har været diskuteret ovenfor, er A brint (H2), B iod
(I2) og C og D begge iodbrinte (HI).
Ramme 2.

Den her beskrevne teori giver som nævnt gode resultater for reaktionen mel
lem brint og iod. Ingen af molekylerne er naturligvis kugleformede, de er snarere
ellipsoidiske, men man kan idealisere dem som kugler med en radius, der svarer
til en middelværdi mellem deres længde og bredde. For de fleste andre reaktioner
end denne vil den simple teori imidlertid kun give kvalitativt rigtige forudsigelser.
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AFSTAND

A-B

AFSTAND

Fig. 5. Den potentielle energi i det lineære sammenstød mellem AB og C, tegnet som konturkort som
funktion af afstandene A- • • B og B- • • C. Den stiplede kurve viser den nemmeste vej gennem over
gangstilstanden. Saddelpunktet er i højde 26 og svarer til et pas mellem to bjerge. De to kurver over
og til højre for kortet er kurver over den potentielle energi i molekylerne AB og BC svarende til kur
ven i figur 2.

Vi må derfor nu se i detaljer på hvad der sker under sammenstødet, dvs. vi ven
der tilbage til spørgsmålstegnet på fig. 1.
Lad os, for at gøre det enkelt, forestille os, at vi ser på en reaktion, i hvilken A
reagerer med BC ved sammenstød fra den ene ende og ender med at forbinde sig
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med B, hvorved molekylet AB dannes og C løber videre. A, B og C er symboler,
der kan repræsentere atomer eller molekylfragmenter. Der kunne f.eks. være ta
le om reaktionen H + Cl2 — HC1 + Cl eller om Cl + H2O — HCl + OH. I det
sidste tilfælde optræder der et molekylfragment (OH) i reaktionen på symbolet
C’s plads. I starten af reaktionen har vi altså B og C forbundet til hinanden, me
dens A er fri. Efter sammenstødet mellem A og BC er A og B bundet til hinan
den, medens C er fri, som A var det før reaktionen. Vi kan tegne et kort over den
potentielle energi af det samlede system, bestående af A, B og C. Den nemmeste
måde at gøre det på er at tegne, hvad der svarer til et landkort med niveaulinier.
Koordinaterne er afstandene mellem atomerne A, B og C, i alt to afstande (da be
vægelsen antages lineær). Fig. 5 viser et sådant kort.
Overgangen fra tilstanden A + BC til tilstanden AB + C foregår via en til
stand (ABC)
*
som på fig. 5 er et saddelpunkt på fladen (i højde 26). Med en vis
tilnærmelse kan man antage, at der er ligevægt mellem de reagerende molekyler
og den atomkonfiguration (ABC)
*,
der er i saddelpunktet. En sådan ligevægt er
dynamisk, dvs. der sker en stadig udveksling af stof mellem de to tilstande, som
illustreret i ramme 3.

Kemisk ligevægt er dynamisk

Når hydrogen og iod er i ligevægt med hydrogeniodid H2 + I2 2HI, vil et
bestemt atom bestandig skifte position, dvs. H
-H
*
+ I-I veksler ustandse
lig med H
*I
+ H-I.

Når der makroskopisk ikke sker noget, betyder det derfor blot, at hastighe
derne mod højre og venstre er lige store
k~ [H2] [I2] = k~ [HI]2

eller
[H2] [I2]

k_

og K, som betegnes ligevægtskonstanten, er igen proportional med
g-energi/«^ dvs. den er en funktion af temperaturen, men ikke af koncentra
tionerne, og den energi der indgår i udtrykket er energiændringen der ind
træffer når H2 og I2 ændrer bindinger og bliver til 2HI.
Ramme 3.

Antagelsen om at der er ligevægt mellem udgangsstofferne og overgangstil
standen (som geometrisk er lokaliseret i saddelpunktet) giver nu direkte en teori
for hastigheden af en kemisk reaktion (Ramme 4). Teorien, som uafhængigt
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fremsattes af Eyring, Polanyi og Wigner omkring 1930,5 antager, at der er lige
vægt mellem A + BC og (ABC)
,
*
samt at det er muligt at beregne hvor hurtigt
komplekset (ABC)
*
reagerer under dannelse af AB + C. En interessant detalje i
teorien er, at denne hastighed (stort set - og afvigelserne kan man gøre rede for)
er den samme for alle reaktioner, nemlig kT/h, hvor k er Boltzmanns konstant
og h er Planck’s konstant.

»Transition State« teorien

A + BC - AB + C
*
(ABC)
eksisterer i omegnen af saddelpunktet og

*]
[(ABC)

= 2C
*[A]

[BC]

hvor Æ
* er en ligevægtskonstant som den i ramme 3.
Lad V være den hastighed, hvormed (ABC)
*
omdannes til AB + C, dvs.
hastighedskonstanten for den unimolekylære reaktion. Hastigheden for
den kemiske reaktion er da
]
*
r[(ABC)

= j/Æ
*[A]

[BC],

dvs. hastighedskonstanten er

k = vK
*
= Ae~^/KT
Ramme 4.

Det man kan opnå ved en sådan teori, som giver hastigheden for en kemisk
reaktion udtrykt ved molekylære egenskaber, er naturligvis først og fremmest, at
man kan forudberegne hastighederne for reaktioner, der forløber på en kendt
måde. Ofte er resultaterne imidlertid kun kvalitativt korrekte og det er derfor
fuldt så vigtigt, at man kan benytte teorien til at vælge mellem reaktionsforløb
for en reaktion, hvis hastighed man kender. Har man valget mellem to forløb,
for hvilke teorien forudsiger meget forskellige hastigheder, og er der i hvert fald
kvalitativ overensstemmelse mellem eksperimenterne og den ene forudsigelse, er
valget let. Detaljerne i dette er det imidlertid for tidsrøvende at komme ind på
her.
Lad mig i stedet se på hvordan mere komplicerede, sammensatte reaktioner
foregår. Vi har her først brug for begrebet »mekanisme«. Ved en mekanisme for
står jeg en forklaring på et reaktionsforløb, som består af enkelte trin, der hver
for sig er så simple, at de (i det mindste i princippet) kan forstås ud fra de oven
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nævnte teorier. Mekanismer kan være meget komplicerede, som f.eks. den oven
for nævnte gæringsproces, der er for indviklet til at vi kan diskutere den her. I
stedet ser vi på en mekanisme for såkaldt invertering af sukker, den proces hvor
ved sukker omdannes (hydrolyseres) til fruktose og glukose.
Ramme 5 viser den mekanisme Michaelis og Menten foreslog i 19106 og som
stadig er baggrunden for vor forståelse af enzymkatalyserede reaktioner. Sukker
S reagerer med enzymet E og danner et såkaldt enzymsubstrat-komplex X. Dette
er et virkeligt molekyle, ikke blot en overgangstilstand, og vi må altså forestille
os, at det dannes via en overgangstilstand E - S, som indeholder de samme
atomer, men nok har en lidt løsere struktur. Molekylet X reagerer derefter med
vand og danner F + G, hvorved enzymet gendannes, så det kan tage fat igen med
et nyt S-molekyle. Reaktionen S — F + G kan som nævnt tidligere foregå uden
enzym, f. eks. katalyseret af syre, men den er da væsentligt langsommere. Det der
sker når der er et enzym til stede, som kan katalysere processen, er, at reaktionen
nu foregår over et andet saddelpunkt på potentielenergioverfladen, og den poten
tielle energi er her mindre, end når reaktionen katalyseres af syre. Hele potentiel-

Michaelis-Menten Mekanismen
S + E-X

X —F+G+E

Der indgår vand i anden reaktion, men det kan vi se bort fra, da dets kon
centration er konstant. Da mængden af X er meget ringe, har vi med god
tilnærmelse
^[S][E] - Æ-JX] = Æ2[X]

Hastigheden er:
Mængde S der forsvinder pr. tidsenhed =
Mængde F + G der opstår pr. tidsenhed = Æ2[X] =
k2 Eo[S]
[S] + Km
Eo = [EJ + [X] = totalenzym; KM =

+

Ramme 5.
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energifladen ændres altså af katalysatoren, således at (i dette tilfælde) X dannes
nemmere, og totalreaktionens hastighed derved øges. Specielt for enzym-kataly
serede reaktioner kan der dog også optræde en anden effekt, nemlig den, at enzy
met holder det reagerende molekyle fast i en position, som letter reaktionen. En
sådan sterisk effekt påvirker faktoren A snarere end energien E.
Katalysatorer virker altså generelt ved at nedsætte aktiveringsenergien, således
at reaktionen derved bliver hurtigere. Man kan komme i den situation, at det slet
ikke længere er den kemiske reaktion der bestemmer hastigheden, det hastigheds
bestemmende trin bliver i stedet diffusionen af stof hen til katalysatoren. Et an
det eksempel på en proces, hvis hastighed ikke bestemmes af den kemiske reak
tions hastighed, er det der foregår, når man koger æg eller steger kød. Hastighe
den for koagulering af protein er næsten nul for lave temperaturer, men den er
stor ved temperaturer over 70-80 °C, lidt afhængig af proteinets kemiske natur.
Den sædvanlige situation i et køkken er at varmen, hvormed man koger eller
steger, kommer udefra, fordi ægget ligger i varmt vand eller stegen i ovnen. Det
viser sig, at det, der tager tid, er varmetransporten ind gennem ægget eller kødet.
Når først temperaturen er vokset op inde i midten, er reaktionen også løbet til
ende. Det er altså varmetransporten der er det hastighedsbestemmende trin.
Dette er - i parentes bemærket - naturligvis også grunden til, at et stegetermometer kan bruges. Hvis det betød noget hvor længe stegen havde været varm i mid
ten, måtte der jo et ur til også.
Lad mig til sidst omtale reaktioner, der giver anledning til oscillerende opførsel
enten i tid eller rum. Jeg vil dog begynde med et ikke-kemisk eksempel, fordi det
er simplere.
Omkring århundredskiftet blev den italienske matematiker Volterra gjort op
mærksom på, at fiskebestanden i det øvre Adriaterhav varierede periodisk.7 Han
opstillede følgende model til forklaring af fænomenet: Ni og N2 er bestandene af
to dyrearter og dyr nr. 2 lever af dyr nr. 1, hvorimod den føde dyr nr. 1 lever af,
findes i konstant mængde. Begge dyrearter kan formere sig og kan dø. Det anta
ges nu, at første dyreart formerer sig med en hastighed, der er proportional med
Nx og spises af anden dyreart med en hastighed, der er proportional med N^.
Analoge forhold gælder for væksten af anden art. Fig. 6 viser de ligninger for N,
og N2, man når frem til, samt Nt og N2’s forløb som funktioner af tiden.
Det er vist umiddelbart klart, at denne model giver dyrebestande Ni og N2, der
oscillerer i tiden. Bestanden Nj har en nettovækst (fødsel -e- død), som kun er be
grænset af, at denne dyreart spises af den anden dyreart. Bestanden N2 vokser
imidlertid proportionalt med hvor meget føde (NJ denne dyreart finder, og det
medfører, at bestanden N2 til sidst vokser så kraftigt, at der ikke er føde nok, Ni
begynder at aftage og det medfører igen, at N2 aftager. Når N2 bliver tilstrække14

Fig. 6. Volterra-modellen.
Ñt = kjNj - k2NjN2

Ñ2 = k3NjN2 - k4N2

Nt og N2 oscillerer (som
funktioner af tiden).
Hz som funktion af Ni

danner her lukkede kur
ver, i andre tilfælde nær
mer banekurverne sig

asymptotisk til lukkede
kurver.

lig lille, begynder bestanden Nt så igen at vokse, fordi der ikke er så mange dyr af
anden art til at spise den første dyreart. Dette er nærmere illustreret i figur 6 og
lad mig i denne sammenhæng, mest som et kuriosum, nævne en praktisk anven
delse af denne model : Lad os tænke os at den anden dyreart var et skadedyr, som
man ønskede at udrydde. Man kunne så naivt forestille sig, at man mest hensigts
mæssigt greb dette an på den måde, at man et år hvor bestanden N2 af naturlige
grunde var lav prøvede at forgive den lille rest af denne dyreart, som er i live.
Modellen viser, hvor farligt dette er: Overlever blot nogle enkelte dyr, vil bestan
den senere vokse næsten ubegrænset. Forgiver man derimod dyrene, når der er
mange af dem, vil man i det mindste få et resultat der permanent vil gå i den rig
tige retning.
Grunden til at jeg behandler dette biologiske eksempel så udførligt er, at her er
det forholdsvis nemt at forstå hvad der sker. Det er vanskeligere at forstå oscil
lerende kemiske reaktioner, fordi der altid indgår et stort antal mellemprodukter
i reaktionen. En af de bedst undersøgte reaktioner er den såkaldte BelousovZhabotinsky reaktion, som blev opdaget i 1959 af russeren Belousov og siden
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Fig. 7. Simplificeret reaktionsskema for Belousov-Zhabotinsky reaktionen. CH2(COOH)2 og BrO^
reagerer med hinanden og danner mellemprodukter, hvis koncentrationer oscillerer under reak
tionen.

grundigt undersøgt af hans landsmand Zhabotinsky. Her i landet har Preben
Graae Sørensen8 i de senere år bidraget væsentligt til dens opklaring. I reaktionen
oxideres malonsyre, CH2(COOH)2 af bromationen BrOj med ceriumioner som
katalysator. Når bromationen oxiderer, reduceres den selv og herved dannes Bro
ioner, som iltes af bromationerne under dannelse af stoffer, som kan reagere di
rekte med malonsyren og udveksle et hydrogenatom med brom. I fig. 7 er vist et
simplificeret reaktionsskema for reaktionen.
Nu ved jeg ikke om det overhovedet forbløffer Dem, at kemiske reaktioner
kan oscillere. De kunne jo måske mene, at det var meget naturligt: Når et pendul
kan svinge frem og tilbage, hvorfor så ikke en kemisk reaktion? Pendulet svin
ger, fordi det har en masse, som, når den en gang er sat i bevægelse, ikke er sådan
at standse og derfor går for langt. Og pendulet (et ideelt pendul) bliver ved med
at svinge, fordi der ikke er nogen gnidning, som omdanner den makroskopiske
(systematiske) bevægelse til varme, dvs. bevægelse på molekylært plan. I kemi
ske reaktioner er der ingen »træg masse« og der er en bestandig dissipation, dvs.
omdannelse af fri energi (svarende til pendulets makroskopiske bevægelse) til
varme. Som bekendt ender en kemisk reaktion (i et isoleret system) også i en lige
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vægtstilstand, medens pendulet kan svinge evigt, med mindre der også her er en
varmeudvikling (forårsaget af gnidning, hvis pendulet f. eks. svinger i luft), der
medfører at pendulet efterhånden standser i sin ligevægtsstilling.
En oscillerende kemisk reaktion vil da heller ikke kunne fortsætte evigt, med
mindre vi tilfører visse stoffer. Den drives så at sige ved at være langt fra ligevægt
og dens bruttoproces viser et stadigt forbrug af fri energi.
For at illustrere hvordan en oscillerende kemisk reaktion også kan medføre at
koncentrationerne af de indgående stoffer varierer fra sted til sted, vender vi et
øjeblik tilbage til Volterra-modellen. Lad os tænke os, at vi har de to fiskearter i
Adriaterhavet og at koncentrationerne, dvs. bestandene pr. rumfangsenhed, er
de samme overalt. Oscillationsfrekvensen er derfor også den samme overalt. Vi
sætter nu lidt 2-fisk ud et bestemt sted i havet. Det vil give et lokalt overforbrug
af 1-fisk og en lidt anden frekvens af oscillationen end før. Et lille område af
rummet kommer derved ud af fase med omgivelserne og virkningen af dette vil
sprede sig ved diffusion. Hver gang der er et lokalt overskud, vil det brede sig til
omgivelserne, og når der er et lokalt underskud, vil stof diffundere ind fra om
givelserne. Dette sker ikke som resultat af nogen tankevirksomhed hos fisken en fuldstændig tilfældig bevægelse, som den molekyler udfører, er tilstrækkelig
til at forklare diffusionsfænomenet. Den diffusion der sker til eller fra det lille
område, der er ude af fase, vil aldrig nå at komme helt til tiden så homogenitet
genoprettes, og derved spreder inhomogeniteten sig i stedet. En tilfældig fluk
tuation i koncentrationen et bestemt sted i systemet kunne gøre det samme som
den tilsætning af 2-fisk jeg omtalte ovenfor. Resultatet er, at der opstår struktu
rer, rumlige variationer af koncentrationerne. Ud fra noget homogent opstår der
altså noget inhomogent. Sagt på en anden måde: Symmetri nedbrydes. I den op
rindelige isotrope væske var der fuldstændig symmetri med hensyn til rotation og
spejling og den forsvinder spontant. Dette var, da fænomenet blev opdaget, no
get uhyre forbløffende og efterhånden som fænomenet forstås bedre, har det
givet anledning til alskens spekulationer. For det første har vi jo nu tilsynela
dende en model, som måske kan forklare de periodiske fænomener i tid som
f.eks. findes i den menneskelige organisme såsom hjerteslaget og menstruations
cyklus. For det andet kunne man jo forestille sig, at den rumlige struktur, der op
står, var den måde de første celler blev dannet på. Det er nemt at eftervise i labo
ratoriet, at endog særdeles komplicerede kemiske forbindelser kan dannes af sig
selv f.eks. ud fra vulkanske gasser og vand under indvirkning af ultraviolet lys.
Dvs. under forhold, som dem man mener kan have hersket her på jorden i en ur
tid. Det er, synes jeg, sværere at forestille sig, at disse simple molekyler af sig selv
kan have dannet de meget komplicerede molekyler, som er nødvendige for liv.
Der er dog i de senere år gjort adskillige - mere eller mindre overbevisende - for
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søg på at forklare oprindelsen af f.eks. proteinstofferne og de molekyler, der
bærer de arvelige anlæg.9 Ejendommeligt nok forekommer det umiddelbart sim
plere at forstå, hvorledes disse store molekyler derefter kan anbringe sig i rum
met, således at f.eks. en celle opbygges. Det sidste kunne man forestille sig blive
muliggjort af sådanne rumlige strukturer, som jeg her har talt om. Vi er nu klart
inde i det meget spekulative og jeg nævner det blot for at afrunde fremstillingen.
Prigogine,10 som fik Nobelprisen for sit arbejde over sådanne dissipative struktu
rer for nogle år siden, er overbevist om, at der er en sådan forbindelse, som nu i
princippet er forstået, men andre videnskabsmænd er mere skeptiske.
Jeg har jo imidlertid i en vis forstand talt om spekulationer hele tiden, og det
har været i et bevidst forsøg på at fortælle om, hvordan jeg tror naturvidenskabsmænd og -kvinder arbejder. Ikke som det ofte påstås ved først at gøre for
søg, så formulere en teori, der forklarer forsøgets udfald og leder til nye forsøg
osv. Fra de græske filosoffer og op til vore dage har ideerne om hvordan verden
burde eller kunne være opbygget spillet den centrale rolle i naturvidenskaben. Da
eksperimentet meget sent holdt sit indtog, var det ikke som det der skulle sætte
tanken igang - dets væsentligste rolle var at kontrollere, om de tanker man havde
gjort sig var rigtige og selv i den funktion slog det kun langsomt igennem. Sagt på
anden måde: Som regel har man gjort sig tanker om hvad man gerne vil have ud
af et eksperiment før man gør det. For at udfaldet af det således planlagte ekspe
riment skal kunne føre til forøget erkendelse, er det imidlertid nødvendigt at
tænke over naturen på en særlig disciplineret måde, nemlig sådan at de teorier
man danner sig er falsificerbare, dvs. at forsøg skal kunne vise når de ikke er rig
tige. Man vil aldrig ved et eksperiment kunne vise, at en teori er rigtig - der kunne
jo være en anden teori, der forudsagde det samme resultat. Men benytter man sig
af teorier, der har en sådan struktur, at teoriens sandhed medfører at et bestemt
forsøg skal give et resultat man kan beregne ud fra teorien, så kan man i det
mindste kassere forkerte teorier, eller forkerte dele af en teori, efterhånden som
man får flere og flere eksperimentelle resultater. Den teori der overlever de suc
cessive forsøg på at falsificere den vil nu også være den der korrekt forudsiger de
fleste observerbare fænomener og i den forstand er den den nyttigste. I praksis - i
daglig tale om man vil - vil man måske endog referere til sådanne meget afprø
vede teorier som sande, men det dækker blot over, at man for tiden ikke kan
forestille sig en bedre forklaring. Sådanne falsificerbare teorier er nyttige som
værktøj og kun ved deres hjælp kan vi forøge vort forråd af den specielle viden,
som naturvidenskab er. Forskellen på alkymi og kemi og på astrologi og astro
nomi er netop, at de førstnævnte discipliner indeholder elementer, som forhin
drer en sådan afprøvning.
Derfor er alkymi og lignende discipliner såsom f.eks. astrologi og homøopati
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ikke nyttige, når man vil opbygge den naturvidenskab og medicin, som er basis
for det teknisk højt udviklede samfund vi i dag lever i. Disse discipliner lukker sig
så at sige i sig selv og forhindrer en udvikling via en stadig dialog med eksperi
mentet. Men om man alligevel har brug for sådanne alternativer, f.eks. for at
have noget at tro på eller for at kunne føle sig lykkelig - derom kan man næppe
sige noget fornuftigt.
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FONETIK, STUDIET AF SPROGLYDE
1. Lydsproget som det fundamentale sprog

Fonetik er ikke en videnskabsgren der er særlig kendt; ikke desto mindre beskæf
tiger den sig med noget der angår os alle direkte: sprogets lyde; de er en vigtig, ja
uundværlig side af sproget; og sproget er grundlaget for hele vores kultur.
Sproget består på den ene side af lydene og på den anden side af betydnin
gerne, ordbetydningerne og de grammatiske betydninger, og det hele er ordnet i
et fast opbygget system, sådan at der i ethvert sprog er en fast forbindelse mellem
bestemte lydkombinationer og bestemte betydninger eller begreber, fx. mellem
lydrækken h-æ-s-t og begrebet ‘hest’. Samme lydrække er ikke forbundet med
samme begreber i forskellige sprog (en ‘hest’ hedder jo fx. Pferd på tysk, horse
på engelsk, cheval på fransk osv.), dvs. forbindelsen er i en vis forstand vilkårlig
(undtagen i lydmalende ord som plask og kykeliky), men i det enkelte sprog er
den fast og bindende for den enkelte hvis han vil gøre sig forståelig. Det er
denne faste forbindelse der gør det muligt for os at benytte lydene til at meddele
os til hinanden. Uden dette middel kunne vi ikke engang formulere vore tanker
klart for os selv.
Det er dog ikke sådan at man ikke kan danne begreber uden sprog. Mange af
os kan genkende adskillige blomster som vi ikke kender navn på. Men Linné
kunne ikke have opstillet sit botaniske system uden sprogets hjælp. Og vel kan
man få nye ideer uden sproglig formulering, men man kan ikke sætte dem ind i
en logisk sammenhæng uden sprog, og man kan ikke meddele sine tanker til
andre.
Man kan hævde at lydene ikke er en nødvendig del af sproget. De døve bruger
jo fx. et gestussprog, som er udviklet uafhængigt af lydsproget og også har en
helt anden struktur. Men det er et mere situationsbundet sprog, og det har et
betydelig mindre ordforråd (hvis man ser bort fra brug af håndalfabetet som
bygger på lydsproget). Det er ikke tilfældigt at et rent gestussprog kun bruges af
døve, som ikke har andre muligheder, mens alle andre mennesker bruger lyd
sproget.
Lydene er et bedre egnet medium, bl.a. fordi man kan kommunikere uden at
kunne se hinanden og man har hænderne fri til andre ting.
Mod lydsprogets nødvendighed kan man også indvende at man kan bruge
skrift i stedet for lyde. Det kan man også - nuomdage, i vores kulturkreds. Men
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man må ikke glemme at bogstavskriften er et sekundært meddelelsesmiddel, som
er afledet af lydsproget. Der er ganske vist også andre former for skrift, som er
udviklet af billedtegn (fx. den kinesiske), og som ikke i første instans hviler på
lydlig analyse, men så vidt man ved er også disse skriftformer senere end lydspro
get, det vil sige at de til en vis grad bygger på det begrebssystem som var udviklet
ved hjælp af lydsproget. Man har endnu ikke fundet noget folk der kunne læse
og skrive, men ikke tale, hvorimod man har masser af exempler på det modsatte.
Og selv efter skriftens opfindelse er vi jo blevet ved at tale sammen. Det er klart
at skriftens permanente karakter, dens mulighed for meddelelser over tid og rum,
har været af kolossal betydning for al kulturel udvikling, men i det daglige sam
kvem mellem mennesker er tale trods alt det mest praktiske. Vi kan tale betydelig
hurtigere end vi kan skrive, og talen har mange flere nuanceringsmuligheder,
bl.a. gennem intonation og stemmekvalitet, som vanskeligt kan gengives i skrift.

2. Afvigelser mellem lydsprog og skriftsprog
I vores kulturkreds spiller det skrevne sprog jo en meget stor rolle, og det er lige
frem sådan at mange regner det for lidt finere, og mener at man bør udtale ordene
som de skrives, og de lægger ikke mærke til at også deres egen udtale afviger fra
skriften.
Da bogstavskriften bygger på lydsproget, er det ikke så mærkeligt at der er
nogle sprog hvor bogstavskrift og udtale ligger meget tæt op ad hinanden, fx.
spansk, finsk, og - stort set - tysk. Men ofte har lydsproget ændret sig, mens
skriften har været mere konservativ, og derved kan der komme en ret stor af
stand imellem dem. Engelsk er et særlig grelt exempel. Der er fx. mange måder at
gengive lyden [i;]1 på i engelsk ortografi. Man kan nævne ordene be, bee, meat,
police, seize, grief, key, quay og flere endnu. Omvendt kan samme bogstavfor
bindelse udtales på flere måder, fx. meat, great, head, bear.
Men dansk er heller ikke for godt: ordene vær, vejr, hver og værd udtales alle
ens, og bogstavet e udtales snart [e] som i fedt, snart [æ] som i let, eller endnu
mere åbent, som i ret, eller som en svag neutral vokal, som man plejer at gengive
ved [a], fx. i komme; og bogstavet i udtales som [i] i bidt, som [e] i midt, og nær
mest som [æ] i frist. Det er slet ikke let at lære for en udlænding. Men danskeren
lægger ikke altid mærke til disse forskelle. Man kan naturligvis godt høre at bidt
og midt lyder forskelligt, når man bliver gjort opmærksom på det, men der er en
del der tror de udtaler et [d] i mand, og der er mange der tror at de gør forskel på
lægge og lække, labben og lappen, selv om alle normalt siger ordene helt ens.
1. Firkantet parentes bruges til at angive lydskrift. Prikkerne angiver at lyden er lang.
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Lidt mere forbavsende er det måske at erfare at næppe mange af os gør forskel
på lure, lurer og luger, evt. heller ikke luer, som nogle dog udtaler lidt kortere
(bogstavet r, og også er og re, udtales efter vokal normalt som en åben iz-vokal,
og undertiden udtales det slet ikke (fx. i far}). De fleste bliver også noget forbløf
fede når de bliver gjort opmærksom på at yngre københavnere udtaler kagers
ligesom kaos og øjet som odde(l). Der er også nogle, som udtaler bærer og bager
ens, hvad der er forklaringen på at en af mine kolleger en dag fik en regning fra
sin cyklesmed på en „bagagebager“.
Endnu vanskeligere er det at gøre sig klart hvor meget man faktisk sløjfer i
hurtig tale. Man kan udtale hvert ord tydeligt for sig selv i sætningen jeg har ikke
set dem, men i naturlig hurtig tale kan man sige [ja-egse?bm] (prikken angiver
længde og er det eneste der er tilbage af har, [?] angiver stødet i set).
Det er på grund af sådanne uoverensstemmelser mellem lyd og skrift at man
kan være nødt til, i fonetisk beskrivelse, at bruge en såkaldt lydskrift, som jeg
har gjort nogle gange ovenfor. I lydskrift bruger man dels almindelige bogstaver,
dels særlige tegn, hvor der ikke er noget almindeligt bogstav der dækker; fx. bru
ger man ofte et langt s [ J ] til at angive den lyd der skrives sj i dansk sjælden, eller
sh i fx. engelsk shall. Man kan også anvende forskellige boller og prikker til at
modificere bogstaverne, fx. betegner ' over en vokal at den er nasaleret (fx.
fransk on [ö], og en eller to prikker efter en lyd betegner længde. Det er den dan
ske sprogforsker Otto Jespersen der har indført brugen aflydskrift i skoleunder
visningen i fremmedsprog her til lands. Efter at man har fået lydbånd, er det
knap så nødvendigt; men lydskrift er stadig et uundværligt hjælpemiddel i glos
sarer og ordbøger og ved beskrivelsen af et sprogs lydsystem. Der findes flere for
skellige lydskriftsystemer, hvad der kan være noget forvirrende. (I dette hæfte
bruger jeg lydbetegnelser der ligger så tæt op ad dansk ortografi som muligt).
Nu er det at holde skrift og lyd ude fra hinanden og at være i stand til at iagt
tage hvad folk i virkeligheden siger naturligvis kun en første forudsætning for at
drive fonetiske studier. Dermed er endnu intet virkelig beskrevet eller forklaret.

3. Fonetikken som videnskab

Da fonetikken beskriver sprogets lyde, må den betragtes som en del af sprog
videnskaben. Den er derfor i sit udgangspunkt en humanistisk disciplin, og for
den del af fonetikken (i vid forstand) som beskæftiger sig med sproglydenes
funktion, og som oftest kaldes fonologi, er også metoderne humanistiske. Men
fonetikken beskæftiger sig også med sproglydenes materielle side, deres sub
stans; og i snævrere forstand bruger man betegnelsen fonetik (i modsætning til
fonologi) alene om denne del af de fonetiske studier. Det drejer sig her om en
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beskrivelse af sproglydenes frembringelse, deres fysiske (akustiske) egenskaber
og deres opfattelse (perception), og det kræver tildels naturvidenskabelige meto
der, selv om også beskrivelsen af sproglydenes fysiske substans må ske under
hensyntagen til deres funktion i sproget. Det medfører at fonetikken ikke alene
har forbindelse til andre sprogvidenskabelige discipliner som grammatik og
betydningslære, men også har berøring med psykologi, sociologi, fysiologi (her
under neurofysiologi) og fysik. Det gør emnet spændende, fordi man hele tiden
kan og bør anlægge nye synspunkter, men samtidig vanskeligt, fordi fonetikeren
hele tiden må vove sig ud på gebeter han ikke behersker. Det er derfor nødven
digt at forskere fra forskellige områder arbejder sammen på problemerne for at
man kan nå videre frem. Det er også karakteristisk at de forskere der har givet bi
drag til fonetikkens udvikling, kommer fra meget forskellige fag. Det er bl.a.
lingvister, fysiologer, psykologer, ingeniører, medicinere og talepædagoger. Kun
ved et sådant bredt samarbejde kan man gøre sig håb om at nå frem til årsags
sammenhængene i kommunikationsakten og derudfra bidrage til at forklare
hvordan sprogenes lydsystemer er struktureret og udvikler sig.
Fig. 1 symboliserer kommunikationsakten. Det begynder med nogle processer i
hjernen. Det man ønsker at sige omsættes til de tilsvarende fonetiske udtryk, og
der går derefter nogle nerveimpulser fra hjernen til taleorganerne (angivet ved
pilene på tegningen). Disse nerveimpulser aktiverer en række muskler, hvis sam
mentrækning dels regulerer luftstrømmen fra lungerne, dels modificerer denne
luftstrøm ved hjælp af de organbevægelser der fremkaldes i de øvre organer.
Herved frembringes en lydbølge som forplanter sig fra den talende til den hø
rende via luften. Den påvirker hans øre, som omsætter lydbølgen til nerveimpul
ser, der sendes videre til hjernen, hvor påvirkningerne forarbejdes yderligere, og
til sidst sættes det opfattede lydbillede i forbindelse med en mening, som for
håbentlig er den samme som den den talende tilsigtede.
Desuden kan den talende jo også selv høre hvad han siger, og han kan gennem
muskelfornemmelser også (mere eller mindre bevidst) mærke hvordan han arti
kulerer, og derved kontrollere sin egen tale.
Det er hele dette komplicerede forløb man ønsker at beskrive. Men det er kun
visse dele af det man endnu har nogen sikker viden om.
Den del man først har fået indsigt i er det der foregår i de perifere taleorganer:
læber, mundhule og tildels strube. Allerede i det 4. årh. f.Kr. har man i Indien
givet udmærkede beskrivelser af hvordan lydene dannes, men denne viden
nåede først til Europa i begyndelsen af det 19. århundrede. Grækerne havde ikke
interesseret sig så meget for lydene og mest givet nogle impressionistiske beskri
velser, byggende på ørets indtryk.
Først i midten af det 19. århundrede får man i Europa (efter forskellige tilløb i
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Fig. 1. Skitse af
talekommunikationsakten. A: den talen
de, B: den lyttende.
Pilene antyder nerve
impulser.

de foregående århundreder) en virkelig videnskabelig beskrivelse af sproglydene,
med hovedvægten på lydfrembringelsen. Denne fase af fonetikkens udvikling
når sit højdepunkt i den såkaldte klassiske fonetik. Periodens viden er samlet
klart og overskueligt i Otto Jespersens store Fonetik der udkom 1897-99. Man
identificerede lydene ved hjælp af øret, men beskrev dem ud fra deres dannelses
måde, byggende på simple midler som muskelfølelse og et spejl.
Den klassifikation af sproglydene som blev givet i denne periode har man stort
set holdt fast ved. Man delte først sproglydene (efter en langt ældre tradition) i
vokaler og konsonanter, og det gør man stadig, selv om man har vanskeligt ved
at nå til en præcis definition, bl. a. fordi man har prøvet at forene forskellige kri
terier som ikke altid falder sammen. Vokaler betragtes dels som lyde der danner
stavelsetop, dels beskrives de fysiologisk som lyde dannet med en relativ åben
talekanal som lader luftstrømmen passere over tungens midtlinie uden støjdan
nelse. (Det er ikke ualmindeligt - i hvert fald i humanistisk videnskab - at man
opererer med nogle grundlæggende begreber som alle véd hvad man mener med,
men som man ikke kan definere præcist. Det gælder inden for sprogvidenskaben
også for stavelse, ord og sætning. Vi vil derfor ikke gå nærmere ind på disse defi
nitionsspørgsmål). Vokalerne klassificeres videre efter (1) om de dannes ved at
tungen skydes frem (fortungevokaler, fx. i e ce) eller tilbage (bagtungevokaler,
fx. u o å), (2) om de er snævre (fx. i y ü) eller åbne (fx. ce ö å a) og (3) om læberne
er rundede (y u å) eller ej (/ ce a). Konsonanterne deles i lukkelyd, hvor der dan
nes fuldstændigt lukke et sted i talekanalen (fx. p t k), hæmmelyd, hvor der dan
nes et hæmme der giver støj (fx. f, s) og specielle klasser som nasaler (m, ri) og /og r-lyde.
Omkring århundredskiftet opstod en retning der kaldte sig eksperimentalfone
tik. Man bruger stadig denne betegnelse, men ofte med tilføjelsen „eller egentlig
instrumentalfonetik“, for det afgørende var at man, i modsætning til de klassiske
fonetikere, benyttede instrumenter og apparater. Det var registreringer snarere
end egentlige eksperimenter hvor man selv tilrettelægger betingelserne og fore
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tager kontrollerede ændringer for at se hvad det medfører. I moderne fonetik
foretager man dog også egentlige eksperimenter, fx. med syntetisk tale. Der var i
starten en vis modsætning mellem eksperimentalfonetikerne og tilhængere af den
klassiske fonetik, men nuomdage er alle enige om, at instrumenter og eksperi
menter er nødvendige led i den fonetiske metode.
I begyndelsen af dette århundrede nåede man til stadig finere fysiologiske
beskrivelser af lydlige nuancer, undertiden uden hensyn til om de havde nogen
funktion. En reaktion kom o. 1930 med den såkaldte strukturelle lingvistik, som
lagde vægt på systemer og funktioner. Indenfor rammerne af den strukturelle
lingvistik opstod nu en explicit lære om sproglydenes funktion, især deres betyd
ningsadskillende funktion. Allerede opfinderne af bogstavskriften og de der til
passede den til nye sprog, var sådan set klare over at nogle lydforskelle bruges til
at adskille betydninger, og det er dem man må angive i skriften, fx. æ og a i
dansk mæt og mat, mens det ikke er nødvendigt at angive finere nuancer der ikke
giver ny betydning. Men det var først nu der opstod en explicit teori om lydenes
funktion, fonologien. Den stod i begyndelsen i en vis modsætning til fonetikken i
snævrere forstand, men man har siden erkendt at det funktionelle og materielle
synspunkt begge er nødvendige og supplerer hinanden.
I det første tiår efter anden verdenskrig tog den fysiske (akustiske) lydbeskri
velse et stort opsving, hjulpet frem af nye tekniske muligheder. Man havde sådan
set interesseret sig for disse spørgsmål lige fra midten af forrige århundrede, men
først nu fik man helt egnede undersøgelsesmidler. Men herfra drejede hoved
interessen i 50’erne over til undersøgelser af perceptionen af sproglyd og dens
forhold til den akustiske stimulus, undersøgelser som var blevet muliggjort ved
de tekniske fremskridt indenfor akustisk fonetik. Omtrent samtidig genoptog
man studiet af lydfrembringelsen, men nu på et betydelig bedre teknisk grundlag
end tidligere. Og man har nu langt større muligheder for at se de forskellige faser
af kommunikationsakten i sammenhæng, og er nået til det stadium hvor man
danner modeller for både lydfrembringelse og perception, som man så forsøger
at verificere.
Jeg vil i det følgende gøre rede for de vigtigste metoder og landvindinger inden
for de forskellige grene af fonetikken.

4. Sproglydenes funktion (fonologi)

Sproglydenes vigtigste funktion er at adskille betydninger. Og inden for fono
logien lægger man vægt på at skelne mellem lydlige forskelle der har denne funk
tion og forskelle der ikke har det og derfor må anses for mindre væsentlige. Man
kan tage et exempel fra dansk : ordene mile, mele, mæle, male, mule, mole, måle
8

har hver sin betydning. De adskiller sig kun ved vokalen, og det vil sige at de
lange vokaler [i: e: æ: a: u: o: å:] kan adskille betydninger på dansk. Sådanne
lyde siges at være forskellige fonemer. Derimod ændrer det ikke betydningen om
jeg siger ordet male med et a der nærmer sig [æ] (uden dog at falde sammen med
det) som i københavnsk, eller med et a der nærmer sig det a man har i hare. Det
er socialt og aldersmæssigt betingede nuancer, som ikke er betydningsadskil 
lende, og de betegnes som varianter af samme fonem, a-fonemet. Varianter kan
også skyldes de omgivende lyde i ordet; a lyder fx. meget forskelligt i vane og
rane (det lyder mørkere efter r), og nogle har heller ikke helt den samme ¿z-nuance
i land, lam, lang, Lars, men her er også individuelle og dialektale forskelle (i mo
derne københavnsk rigssprog udtales fx. ø-et ens i lam og lang). Da disse for
skelle følger automatisk af omgivende lyde, kan de ikke bruges selvstændigt til at
adskille betydninger. Som exempel på forskellige konsonantfonemer kan man
nævne p og t, som fx. adskiller pande og tande, men det er ikke afgørende for
betydningen om t udtales mere eller mindre s-agtigt (som især i københavnsk);
det er kun forskellige varianter af /-fonemet.
Der er forskel på hvor mange fonemer de forskellige sprog har. På dansk har
man 10 lange vokalfonemer (man har jo y, ø, ö1 (dyr, (han), dør, (en) dør) foru
den dem der blev nævnt før) og 10 korte (vokalerne i mit, midt, mæt, mat, mut
osv.). På russisk har man kun 5 vokalfonemer, på grønlandsk tre lange og tre
korte. Men både de russiske og de grønlandske vokaler varierer stærkt efter de
omgivende konsonanter.
Dansk har 16-18 konsonantfonemer alt efter hvordan man tæller dem; andre
sprog har færre, men der er også sprog, fx. kaukasiske sprog, der har over 70.
Det totale fonemantal ligger dog i reglen et sted mellem 20 og 40, men ved at
kombinere dette beskedne antal fonemer på forskellig måde kan man danne
mange tusinde forskellige ord. Det er en meget økonomisk struktur.
Hvis man ser på de egenskaber der benyttes til at adskille fonemerne, kan man
komme endnu længere ned i antal grundelementer, for tit bruges samme egen
skab til at adskille flere fonemer, fx. læberunding, der på dansk adskiller z og y, e
og ø, æ og Ö, eller stemthed der i fransk adskiller p og b, t og d, Æ og g, /og v og
begyndelseslydene i fx. cinq og zinc eller i chant og Jean. Sådanne egenskaber
eller, om man vil, betydningsadskillende bestanddele af fonemer, kalder man
distinktive træk. Også her er der forskel på sprogene; fx. bruger man på fransk
stemthed til at adskille par af lukkelyde som p-b, mens man på dansk bruger så
kaldt aspiration (der kommer et pust efter p [ph], men ikke efter b), og på finsk
og grønlandsk skelner man slet ikke mellem p og b. På dansk bruger man længde
1. [Ö] bruges her til at betegne vokalen i

høne

som er forskellig fra [ø] i fx.

øde.
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som distinktivt træk ved vokaler (jfr- /na/e - malle med kort og langt a
[mada/mala]), men det bruges ikke på russisk.
Sprogene adskiller sig også ved at have forskellige regler for hvordan man kan
kombinere fonemerne i stavelser og ord. Der er sprog der kun kan have stavelser
der består af en konsonant + en vokal, som pi, ma, tu o. 1. og som altså ikke har
konsonantgrupper. I dansk kan man have indtil tre konsonanter i begyndelsen af
ordet, fx. sprælle, og man kan have ialt 41 forskellige konsonantgrupper i denne
stilling. I et kaukasisk sprog, Ubykhisk, kan man have grupper på indtil 6 konso
nanter i begyndelsen af ordet og over 700 forskellige grupper. I hvert sprog er
der særlige regler for hvilke fonemer der kan kombineres, og den talende beher
sker ubevidst disse regler. Alle vil gå med til at pryst er et muligt dansk ord, selv
om det næppe existerer, mens rpsyt ikke er et muligt dansk ord. Disse kombina
tionsregler indebærer undertiden at nogle fonemer kun adskilles i visse stillinger.
Det blev fx. nævnt ovenfor at man på dansk ikke adskiller g og k inde i ord
(lægge og lække udtales ens), men nok i begyndelsen af ord (kalde/galde). Man
taler i sådanne tilfælde om at modsætningen er neutraliseret i visse stillinger. På
tysk og engelsk adskilles g og k også inde i ord, fx. tysk lagen, Laken, engelsk
bigger, thicker.
Det er en af fonologiens opgaver at beskrive de forskellige fonologiske systemer i
forskellige sprog, men det er også en vigtig opgave at finde det fælles bag forskel
lighederne, at prøve om man kan opstille nogle generelle love for alle sprog eller i
det mindste nogle almene tendenser, som man så igen må prøve at finde fysiolo
giske eller psykologiske forklaringer på. Det er noget som den berømte russisk
amerikanske sprogforsker Roman Jakobson har interesseret sig for siden tredi
verne, og som andre siden har taget op. Man har fx. fundet at et sprogs vokal
fonemer ofte danner simple og fonetisk regelmæssige systemer. Et meget udbredt
system er
i u
e o
a
Det er betydelig sjældnere at man har et y. Roman Jakobson har nu bl. a. opstil
let den regel, at et sprog ikke har y uden at det også har i og u, og ikke ø uden at
det har e og o, altså at visse modsætninger forudsætter andre. Hvis man har få
fonemer udnytter man de største fonetiske kontraster; har man flere, må finere
og finere forskelle udnyttes. Han har også vist at børn først lærer at bruge de
maksimale fonetiske forskelle, som anvendes til betydningsadskillelse i alle
sprog, senere de finere forskelle som bruges i færre sprog. Det holder måske ikke
i enkeltheder - men nok som generel tendens.
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Fig. 2. Stemmelæberne set i
tværsnit forfra. A : de ægte
stemmelæber, B: de falske
stemmelæber.

Der er forskellige fonologiske teorier og der er uenighed om mange ting. Nogle
nyere retninger lægger vægten på de distinktive træk, og anser fonemet for min
dre væsentligt. Nogle retninger ønsker at opstille en meget abstrakt formel teori,
andre er mere interesseret i samspillet mellem den abstrakte form og den kon
krete fonetiske realisation. En meget abstrakt sprogteori (glossematikken) blev
opstillet af den danske sprogforsker Louis Hjelmslev. En retning der spillede en
stor rolle i 60’erne og begyndelsen af 70’erne var den såkaldte generative fono
logi, der blev grundlagt af Noam Chomsky og Morris Halle. De generative fonologer tænker sig at den talende har et sæt af såkaldt „underliggende“ former af
ordene, som ikke er lig med det faktisk udtalte, men forbundet med det ved et
sæt af regler. Derved kan man fx. antage fælles underliggende form for to
beslægtede ordformer, fx. for engelsk decide og decision. Det er i sig selv en
interessant analyse, men det var meget betænkeligt at de postulerede disse tit
meget abstrakte underliggende former som psykologiske realiteter for den ta
lende. Der er for tiden en stærk reaktion mod disse abstraktioner. En retning der
kalder sig „naturlig fonologi“ understreger at man må holde sig nær til de fone
tiske realiteter hvis man vil forklare hvordan sproget fungerer.
5. Lydenes substans (fonetik i snæver forstand)
5.1 Lydfrembringelsen
En første forudsætning for lyddannelsen er at der frembringes en luftstrøm. I de
allerfleste tilfælde benytter man den normale udåndingsluftstrøm; den foregår i
tale noget langsommere og mere kontrolleret end ved almindelig udånding. I
sjældnere tilfælde, specielt nogle sproglyd i afrikanske sprog, dannes luftstrøm
men ved hjælp af bevægelser af strube eller tunge, men det vil vi se bort fra her.
Indåndingsluftstrømmen bruges normalt ikke til lyddannelse, men det kan fore
komme, fx. hos børn der græder og taler samtidig, og der er også nogle menne
sker der har den vane at sige „ja“ med indåndingsluftstrøm, især i telefon, og
mest i betydningen „ja, jeg følger med“. Hidtidige undersøgelser tyder på at ud-
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Fig. 3. Stemmelæberne set
fra oven. Stemmeridsen står
åben. De hvide bånd er
stemmelæbernes rande.

åndingsmusklerne først og fremmest sørger for et nogenlunde konstant lufttryk.
De spiller derudover en vis rolle for styrke- og tonehøjdebevægelse, men næppe
for de enkelte lyde.
Når udåndingsluftstrømmen passerer struben kan den hæmmes og modifice
res ved hjælp af stemmelæberne, to slimhindebeklædte muskelbundter, der er
fæstnet til indersiden af struben og som kan mødes på midten. Fig. 2 viser stem
melæberne i et tværsnit set forfra. De nederste fremspring (a) er de „ægte“ stem
melæber, de øverste (b) er de såkaldt „falske“ stemmelæber, som ikke har nogen
kendt funktion ved frembringelse af sproglyde. I daglig tale kalder man dem
„stemmebåndene“, men fonetikere foretrækker i reglen at kalde dem „stemme
læber“ fordi de snarest har form af læber. Men set fra oven i et strubespejl ligner
stemmelæbernes yderste rande faktisk et par hvide bånd (se fig. 3). Mellemrum
met mellem stemmelæberne kaldes stemmeridsen (glottis).
Stemmelæberne kan tilnærmes og fjernes fra hinanden og justeres meget fint
ved hjælp af et kompliceret system af bruske og muskler. Hvis de er fjernet fra
hinanden, så luften passerer uhindret og der samtidig artikuleres i de øvre orga
ner, får man de såkaldte ustemte lyde, fx. p, t, k, f, s. Hvis de lukkes helt sam
men, får man en strubelukkelyd. En sådan lyd bruges fx. i dansk og tysk af en del
mennesker i starten af et ord der begynder med vokal, især hvis det er extra beto
net, fx. „det skal du altid gøre“. Det kan også forekomme som en særlig kraftig
form af det danske stød.
Hvis stemmelæberne står tæt sammen uden at være presset mod hinanden og
stemmemusklen er spændt, kan de bringes i svingning af luftstrømmen. Når
stemmelæberne står tæt sammen, vil der opstå et overtryk under dem, og luften
vil presse dem fra hinanden og passere gennem åbningen med forøget hastighed.
Derved opstår et undertryk på indersiden af stemmelæberne, som bevirker at de
suges sammen igen, for derefter atter at presses fra hinanden af luftstrømmen.
Ved hver åbning af stemmeridsen sendes en lille mængde luft igennem, og derved
bringes luftsøjlen i de øvre taleorganer i svingning, og der opstår en klang, der
består af en grundtone med mange overtoner.
Når denne stemmeklang forbindes med artikulation i de øvre organer får man
de såkaldt stemte lyde, fx. vokalerne og konsonanter som m n l v. Om lyden er
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Fig. 4. Fotografier
(via fiberskop) af
stemmelæberne midt
i et dansk p (A) og b
(B). Stemmeridsen er
mest åben ved p.

A

B

stemt eller ustemt betyder naturligvis meget, også på dansk, for lydoplevelsen,
men forskellen stemt/ustemt bruges på dansk kun som eneste adskillelse (dvs.
som distinktivt træk) i parret f-v. I mange andre sprog spiller denne forskel en
større rolle, men på dansk er både p, t, k og b, d, g normalt ustemte. Stemmerid
sen er dog ikke så åben ved b, d, g som ved p, t, k. Desuden lukker stemmeridsen
sig i løbet af b, så den er lukket når munden åbnes, mens den ved p stadig er vidt
åben på dette tidspunkt. Derfor kommer der et pust efter p inden stemmeridsen
lukker sig til følgende vokal, mens der ikke kommer et sådant pust efter b; p er
„aspireret“, og b er „uaspireret“. Fig. 4 viser et fotografi af stemmeridsen taget
midt i et dansk p og et dansk b.
Billederne i fig. 4 er taget med et såkaldt fiberskop. Det består af et glasfiberrør
som, når man vil fotografere stemmelæberne, føres ind gennem næsen og ned i
svælget. Gennem nogle fibre ledes der lys ned, gennem andre sendes et billede op,
som man så kan fotografere. Hvis man vil fotografere hele bevægelsen i løbet af
et p må man bruge film, og hvis man vil fotografere stemmelæbesvingninger un
der stemte lyde må man bruge et high-speed kamera (stemmelæberne svinger i
reglen omkring 100-150 gange i sekundet for en mandsstemme og dobbelt så hur
tigt for en kvindestemme). Men man kan også opnå et billede der indirekte gen
giver bevægelsen ved at bruge en såkaldt lysstråle-glottograf. En meget anvendt
type fungerer på den måde at man sætter en lyskilde ind mod halsen udefra, lige
under struben. Lyset vil trænge ind gennem vævet og, hvis stemmeridsen er åben,
vil der trænge lys op i svælget. Jo mere åben stemmeridsen er, jo mere lys vil der
komme igennem, og hvis stemmeridsen svinger, vil lysmængden svinge med, og
ved hjælp af en lysfølsom fotocelle ført gennem næsen ned i svælget kan man
registrere variationen i lysmængden i form af en kurve. Fig. 5 viser en sådan
kurve, et „giottogram“, af dansk p og b. Glottogrammerne viser at stemmeridsen
13
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Fig. 5. A: Glottogrammer og B: Oscillogrammer
(akustiske kurver) af dansk p og b sagt mellem vo
kaler. Glottogrammerne viser stemmeridsens åb
ning. Det bratte udslag nedad på oscillogrammerne
viser eksplosionen (åbning af munden).

i p er mere åben end i b (der kommer mere lys igennem), og en sammenligning
med den akustiske kurve viser at stemmeridsen lukker sig inden munden åbnes i
b, men ikke i p. Åbningen af munden ses på den akustiske kurve (et såkaldt oscil
logram) nedenunder som et pludseligt udslag nedad.
Lukkelydene p og b er omgivet af vokaler, og man ser at stemmelæbesvingnin
gerne under vokalerne også kommer frem på glottogrammerne. Hvis man stræk
ker tidsaksen, kan man få et tydeligere billede frem af enkeltsvingninger i voka
lerne.
Fra struben fortsætter luftstrømmen gennem de øvre taleorganer, som man
kan se et billede af i fig. 6 - et tværsnit set fra siden. Hvis den bløde gane, som er
mærket (c) på tegningen, og som ender i drøbelen, hænger slapt som på billedet,
kan luften passere ud gennem næsen. Det gør den ved de såkaldte nasale lyde.
Hvis der samtidig er et lukke ved læberne eller i mundhulen, får man konsonan
ter som m og n. Hvis der er passage gennem mund og næse samtidig, får man
nasalvokaler som vokalerne i fransk en on un. Men ved de fleste lyde er gane
sejlet hævet og danner lukke mod svælgvæggen, så luften kun kan passere ud
gennem munden. Ved hjælp af tunge-, kæbe- og læbebevægelser kan der dannes
indsnævringer forskellige steder i talekanalen, som danner hindringer for luft14

Fig. 6. Tværsnit af de øvre taleorganer,
a: stemmeridse, b: strubelåg, c: gane
sejl.

strømmen, og som vi så i afsnit 4 har man traditionelt klassificeret lydene efter
hvor stærk indsnævringen er og hvor i talekanalen den forekommer.
Mens man først i de senere år har fået egnede midler til at undersøge stemme
læbefunktionen (glottografi har været brugt fra omkring 1960, og fiberoptik
først fra ca. 1970), så har man i betydelig længere tid haft mulighed for at under
søge artikulationen i de øvre organer. Læbebevægelser kan jo ses og fotograferes
direkte. Tungens bevægelser lader sig bedst undersøge ved hjælp af røntgenbille
der, som har været brugt siden århundredskiftet, og røntgenfilm. På et røntgen
billede ser man både hvor indsnævringerne er, hvor kraftige de er og til en vis
grad hvordan hulrummet er formet; men på grund af strålefaren er man blevet
mere og mere tilbageholdende med at benytte denne metode. Japanske fonetikere
har dog for få år siden udviklet en ny teknik som indebærer langt mindre bestrå
ling. Der eksisterer imidlertid metoder der er både billige og uskadelige. En af de
ældste, som stadig er i brug, er den såkaldte palatografiske metode, som består i
at man tager aftryk af tungens berøring af ganen. Det kan gøres på flere måder,
bl.a. ved at man maler tungen med sort farve og fotograferer dens aftryk på ga
nen. Fig. 7 viser hvordan man maler tungen og hvordan tungen sætter aftryk ved
et t. Metoden har naturligvis sin begrænsning : man ser kun hvor tungen har rørt
ganen, ikke hvor højt tungen har været hævet iøvrigt. Det hjælper at sammen
ligne med et billede af ganen med indtegnede højdelinier som på geodætiske kort.
Man benytter nu også en kunstig gane med en række indbyggede elektroder. Når
tungen rører en elektrode, sluttes en strøm og stedet viser sig som en lysplet på et
billede af ganen på en computerskærm („dynamisk“ palatografi).
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Fig. 7. Palatografi. A: maling af tungen, B: ganeaftryk af dansk t.

For vokaler får man et godt indtryk af artikulationen ved en kombination af
ganeaftryk (såkaldte palatogrammer) og røntgenbilleder. Fig. 8 viser tegninger
efter røntgenbilleder samt palatogrammer af danske lange vokaler. De pågæl
dende palatogrammer er ikke fotograferet direkte, men aftegnet på fotografier af
den pågældende persons gane. De er ikke taget af samme person som røntgenbil
lederne, men er typiske. Billederne viser øverst de urundede fortungevokaler i e æ
a. Man vil se at tungen er skudt frem og op så der er indsnævring ved den forreste
del af ganen, og det kan også ses at tungen er lavere og lavere fra i til e til æ til a,
og palatogrammerne viser mindre og mindre berøring. Tungeafstanden reguleres
til dels ved kæbesænkning og dermed følger også en større læbeafstand. Den
næste række er de rundede fortungevokaler y ø og o. Forskellen fra i e æ er især
at læberne er rundede og fremskudte, så der bliver en mindre læbeåbning, og at
tungeformen er lidt anderledes. Den nederste række viser bagtungevokalerne u o
å og det a man har i hare (det kan i lydskrift skrives [a.-J til forskel fra [a:] som i
varte). Ved bagtungevokalerne er tungen trukket tilbage. Man ser også at den er
højest ved u og lavest ved [#.•] (der er ikke taget palatogram af varianten [tzr]. Den
giver normalt slet ikke noget aftryk). Læberne er rundede ved u o å (men ikke
ved [a]). Ved de lange vokaler [a:J og [a:] er der en indsnævring i svælget som er
vigtig for det akustiske resultat.
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Fig. 8. Aftegning af røntgenbilleder og ganeaftryk (palatogrammer) af danske lange vokaler. Den
fuldt optrukne linie på røntgenbillederne er tungens midterlinie, de stiplede linier angiver tungerande
ne. På palatogrammerne angiver de sorte felter tungens berøring med ganen.
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Fig. 9. Palatogram
mer (A) og aftegning
efter røntgenbilleder
(B) af en tungespids
lyd (d) og en bagtun
gelyd (g foran o).

Selv ved de snævreste vokaler kan luften passere så frit at der ikke dannes støj,
men de forskellige hulrum modificerer stemmeklangen på forskellig måde.
For konsonanterne giver røntgenbilleder og palatogrammer også god oplys
ning; dog kan man naturligvis ikke tage palatogrammer af de lyde der dannes
med læberne (p, b, f, v, m), men de kan til gengæld iagttages direkte. Derimod
kan man tage palatogrammer af de konsonanter der dannes med tungespidsen (/,
d, n, l, s) og dem der dannes med tungeryggen (k, g, tj) (r] er lydskrifttegn for den
lyd der staves ng, fx. i mangé). Fig. 9 viser tegning efter røntgenbilleder og tilsva
rende palatogrammer af en tungespidslyd (¿Z) og af bagtungelyde (g foran o).
Man vil se at henholdsvis tungeranden og tungeryggen danner fuldstændigt lukke
mod ganen. De hører til klassen af lukkelyde (på dansk: p, t, k, b, d, g). Fig. 10
viser et palatogram af en hæmmelyd (5) hvor der ikke er fuldstændigt lukke. Luf
ten kan passere gennem en ret smal kanal. Derved rammer luftstrømmen tæn
derne, hvad der giver en ret kraftig høj støj. Ved / dannes der omvendt et lukke i
midter kanalen, mens luften kan passere ved siderne. Ved et tungespids-r som det
italienske snurrer tungespidsen, mens det danske r faktisk er en hæmmelyd, dan
net mod drøbelen.
Ved konsonanterne er det også af interesse at undersøge lufttryk og luftstrøm.
Ved lukkelyden bliver luftstrømmen jo standset og får først frit løb når lukket
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Fig. 10. Ganeaftryk af dansk

s.

åbnes, og ved hæmmelyden hæmmes udstrømningen og det er derved støjen dan
nes. Undersøgelse af lufttryk og luftstrøm fører derfor over til sammenhængen
med det akustiske resultat.
Fig. 11 viser lufttryk- og luftstrømskurver af nogle danske konsonanter. Luft
trykket er optaget ved hjælp af et lille rør der via næsen er ført ned i svælget, og
forbundet med en trykmåler. Det viser altså lufttrykket bag indsnævringen.
Luftstrømskurven er optaget ved hjælp af en gummimaske holdt for munden og
forbundet med et apparat der måler luftstrømmen udenfor munden. Kurverne er
udsnit af sætninger hvor konsonanten står mellem vokaler. Den øverste kurve
viser luftstrømmen, den nederste lufttrykket. Man vil se at under lukket af p og b
kommer der ikke nogen luft ud, og samtidig stiger trykket bag lukket. I det øje
blik læbelukket åbnes, falder trykket brat og luftstrømmen udenfor munden sti
ger brat. Forskellen på p og b efter eksplosionen ses især på luftstrømskurven.
Der kommer mere luft ud ved p, og udstrømningen varer længere på grund af
den åbne stemmeridse (se fig. 4); det er det der høres som et pust. Ved t er lukket
åbenbart ikke så fast, og luften strømmer langsommere ud efter åbningen end
i----------- 1

10 cs

Fig. 11. A: Kurve af luftstrømmen uden for munden. B: Kurve af lufttrykket inde i munden bag arti
kulationsstedet for nogle danske lukkelyde <p, b, t) og hæmmelyde ff, s> sagt mellem to vokaler. De
lodrette stiplede linier afgrænser konsonanterne, cs - centisekunder (1/100 sekund).
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Fig. 12. Elektromyogram. A:
rå kurve, B: simplificeret
(ensrettet og integreret)
kurve.

ved p. Det skyldes den særlige artikulation af dansk t, hvor lukket åbnes meget
langsomt, så der faktisk kommer et kort s efter. Ved hæmmelyden /kommer der
også et ret højt lufttryk bag indsnævringen, men man kan se på luftstrømskurven
at der kommer luft ud hele tiden, v adskiller sig fra/ved at lyden er stemt (der er
svingninger hele vejen), lufttrykket er mindre (bl.a. fordi stemmeridsen ikke står
åben), og der kommer ikke meget luft ud.
Mens luftstrømmen kommer fra lungerne, så skyldes modifikationerne af luft
strømmen bevægelser i stemmelæberne og de øvre organer. For at komme et trin
længere tilbage i årsagskæden må man undersøge hvilke muskler det er der er
aktive og hvordan de aktiveres. Det kan opnås ved den såkaldte elektromyografiske metode, som har været kendt indenfor medicinen i mange år, i hvert fald
siden 20’erne, og som har været anvendt af den danske fonetiker Svend Smith i
40’erne, men som først har været benyttet i større omfang indenfor fonetikken
fra 50’erne. Metoden består i en måling af de elektriske potentialer, såkaldte
aktionspotentialer, der opstår når der ankommer nerveimpulser til en muskel
fiber. Potentialerne kan afledes enten ved pladeelektroder der anbringes udenpå
huden over den givne muskel, eller ved nåle- eller trådelektroder, der stikkes ind i
musklen. Det sidste giver sikrere lokalisering. Man kan ikke uden videre regne
med at udslaget man får er proportionalt med muskelsammentrækningen; men
man kan ved denne metode finde ud af hvilke muskler der er virksomme ved for
skellige organbevægelser, og man kan se noget om tidsforløbet mellem aktivering
og bevægelse. Fig. 12 viser et elektromyogram: øverst en „rå“ kurve (A) hvor
man ser et kompliceret billede med overlejring af udslag fra forskellige dele af
musklen, og nedenunder (B) et simplificeret billede, hvor man har foretaget en
såkaldt ensretning og integrering. Ved hjælp af elektromyografi har man fx.
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Fig. 13. A : Elektromyogram (ensrettet
og integreret) af
stemmelæbem uskien
(vocalis), og B: til
svarende oscillogram,
af ordene dug (med
stød) og du (uden
stød).

konstateret at den muskel der åbner stemmeridsen er mere aktiv og længere aktiv
i p end i b. På denne måde kan man undersøge sammenhængen mellem muskel
aktivitet og artikulation.
Fig. 13 viser elektromyogrammer af to ord med og uden stød. Man ser at der er
stærk aktivitet i stemmemusklen i stødordet. Det gælder for flertallet af under
søgte personer, men ikke for alle.
Dette fører over til de mere generelle spørgsmål som man i sidste instans er
interesseret i at belyse og som de senere års tekniske fremskridt indenfor under
søgelsen af lydfrembringelsen har givet os lidt flere muligheder for at løse, selv
om der er langt igen. Man er interesseret i at finde ud af hvilke mekanismer der
ligger til grund for taleproduktionen. Hvad foregår der i hjernen? Hvordan er de
motoriske „kommandoer“ der går ud til taleorganerne? Hvor store enheder er
planlagt på forhånd: enkeltlyden, stavelsen, ordet? Hvor stor en rolle spiller
feedback (dvs. rapporter tilbage til hjernen eller til lavere centre og som medvir
ker til at modificere forløbet)? Det véd man ikke så meget om endnu - men på
nogle punkter er der sket fremskridt i erkendelsen.
Blandt andet ser det ud til at lydfrembringelsen er hvad man har kaldt
„output“-orienteret, dvs. man sigter mod bestemte lyde, ikke mod bestemte
muskelbevægelser. Samme lyd kan tit frembringes på flere måder, og forskellige
personer bruger ikke altid de samme muskler.
5.2 Det akustiske aspekt

En akustisk analyse af sproglydene, dvs. en analyse af lydbølgerne, er måske ikke
så vigtig i sig selv, men den er vigtig fordi det er lydbølgerne der danner bindeled
det mellem den talende og den hørende i kommunikationsprocessen. De er derfor
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Fig. 14. Spektrogrammer af vokalen a. A : smalt filter
hvor man ser de enkelte overtoner. B: bredt filter. Vand
ret: tid, lodret : frekvens (tonehøjde). Målestokken angi
ver svingninger pr. sekund (Hertz). Tallene 1-4 angiver
formanterne (forstærkede områder i vokalklangen).
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Fig. 15. Spektrogrammer af
de danske lange vokaler. A :
urundede fortungevokaler.
B: rundede fortungevokaler,
C: bagtungevokaler. Tallene
1-4 angiver formonter. Ved
y ligger formant 2 og 3 så
tæt sammen, at de ikke
fremtræder særskilt. Ved
bagtungevokalerne er de
høje formanter så svage at
de ikke ses.

et nødvendigt led i årsagskæden når man vil prøve at forklare hvad det er der
foregår.
Man har ret gode hjælpemidler til at foretage en sådan analyse. Man kan for
det første foretage en direkte registrering af lydbølgen i form af et oscillogram (se
fx. fig. 5). Det giver en vis mulighed for at afgrænse lydene, da det viser forskel
på stemte og ustemte lyde, pause og støj, men man kan vanskeligt se forskel fx.
på de forskellige vokaler.
Som det blev omtalt i afsnit 5.1, frembringes vokalerne ved at der dannes hul
rum, som alt efter deres størrelse og åbning modificerer stemmeklangen på for
skellig måde. Stemmeklangen består af en grundtone med mange overtoner, og
modifikationen består i at visse deltoneområder fremhæves på bekostning af
andre. Disse særlig stærke deltoneområder kaldes formanter. Ved en meget
almindelig anvendt, såkaldt spektrografisk, analyse kan man få kurver frem hvor
formanterne viser sig som sortsværtede områder. Fig. 14A og B viser et spektro
gram af vokalen a. Den vandrette dimension angiver tid, den lodrette frekvens
(tonehøjde). I fig. 14A ser man de enkelte deltoner som vandrette striber og man
kan se at visse grupper af deltoner, formanterne, træder stærkt frem.
I 14B har man brugt en lidt anden analysemåde (et bredere filter) som ikke
viser de enkelte deltoner, men som i reglen lader formanterne træde endnu kla
rere frem. Den regelmæssige lodrette stribning viser stemthed. Fig. 15 viser så
danne spektrogrammer af de danske lange vokaler ieæayøouoå. Man vil
lægge mærke til at formanterne ligger i forskellig højde for de forskellige voka
ler. Man plejer at nummerere dem fra neden: man kan tit se 4-5 formanter, men
det er de nederste tre - og især de nederste to (formant 1 og formant 2) - der er de
vigtigste for perceptionen. Man har foretaget grundige studier af sammenhæn
gen mellem hulrum og formanter, og man kan faktisk ud fra målinger af hulrum
mene på et røntgenbillede konstruere formantfrekvenserne, men det er ret kom
plicerede sammenhænge. Som en grov tommelfingerregel kan man dog fastslå at
jo mere åben vokalen er, jo højere er formant 1 (læg mærke til at formant 1 stiger
i rækkerne i-e-æ-a, y-ø-o, og u-o-å), og desuden kan man se at fortungevokaler
har høj formant 2 og bagtungevokaler har lav formant 2, og at de rundede voka
ler y, ø, ö har noget lavere formant 2 og formant 3 end de urundede z, e, æ, a.
Fig. 16 viser spektrogrammer af nogle konsonanter sagt mellem to o’er. Den
regelmæssige stribning angiver stemthed, mens støj viser sig som uregelmæssig
sværtning. De stemte konsonanter m og n har formanter ligesom vokalerne (men
formant 2 er meget svag og kan ikke ses). Ved lukkelydene p, t, b, g kan man af
grænse en pause, der svarer til lukket. Derefter kommer en kort eksplosionsstøj,
som er tydelig ved g men svag og kort ved de andre, og som for p og t efterfølges
af en længere aspirationsstøj (pustet), der er forskellig ved p og t. 11 kommer der
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Fig. 16. Spektrogrammer af nogle
danske konsonanter sagt mellem to
a’er. Pausen i lukkelydene p, t, b, g
viser lukket. Den uregelmæssige
sværtning efter lukket i p og t viser
aspirationen, som ved t begynder
med en kort s-lyd.

faktisk et kort 5 lige efter eksplosionen (støjen ligger næsten samme sted som for
5 i asa, den er bare mere kortvarig). Man kan også se at støjen i f er meget svagere
end i s, og man kan lægge mærke til at vokalformanterne i a bøjes på forskellig
måde i naboskab med forskellige konsonanter, fx. b og g eller m og n. Det skyl
des at resonansen ændres når tungen går fra a til en konsonantstilling og om
vendt, afhængig af konsonantens artikulationssted.
Man kan også optage en kurve af grundtoneforløbet. Fig. 17 viser kurver af
tonegangen i en fremsættende og en spørgende sætning. I den fremsættende sæt
ning falder tonen, i den spørgende bliver den hængende i højden; men hvis
spørgsmålet angives ved ordstillingen („Er det henne for enden af gaden?“) kan
tonen også falde i spørgende sætninger.
5.3 Lydperceptionen (det auditive aspekt)

Der er det mærkelige ved det auditive aspekt at på en måde er det det man kender
allerbedst, for det er via øret man identificerer og genkender lydene, men man
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A
Nu fik jeg øje på Lene

B

Henne for enden af gaden?

Fig. 17. Tonehøjdekurve af en fremsættende sætning (A) og en spørgende (B). Ved den spørgende
bliver tonehøjden hængende i højden.

savner en terminologi til at beskrive lydindtrykkene og klassificere dem. Man kan
naturligvis sige om det er et i eller et e, men man har svært ved at beskrive hvor
ved de adskiller sig fra hinanden rent auditivt. Hvis man vil prøve, må man tage
sin tilflugt til analogier fra andre sanseområder. Man har fx. beskrevet fortunge
vokaler (fx. iy) som lyse, bagtungevokaler (fx. u o) som mørke; nogle konsonan
ter lyder mere hårde, andre mere bløde o. 1. ; men det kan ikke rigtig gennem
føres. Der er anstillet forsøg med at bede folk ordne sproglydene efter om de er
mere lyse eller mørke, lette eller tunge osv., og derved kan man godt få et vist
system frem. Man har også prøvet at lade lyttere bedømme hvor meget de for
skellige lyde lignede hinanden og på basis af svarene kan man opstille et system
med de subjektive afstande mellem lydene; det er ikke uden interesse, for man
kan fx. derved forklare at nogle lyde som ligner hinanden meget auditivt er faldet
sammen i historiens løb, og man kan bruge disse auditive systemer til at forklare
den symbolske anvendelse af lydene i poesi.
Men fonetikken har interesseret sig endnu mere for at undersøge sammenhæn
gen mellem den akustiske påvirkning og den auditive påvirkning der gør at man
identificerer en lyd som et i eller et a, osv. For at kunne gøre det, må man kunne
ændre de akustiske stimuli man benytter i forsøgene, og det gør man bedst ved
hjælp af syntetisk tale. Man har forsøgt at lave syntetisk tale lige fra det 18. år
hundrede. Det ældste kendte apparat er bygget i København i 1780 af professor
C. G. Kratzenstein. Det siges at det kunne sige i, e, a, u, o og ordene mama og
papa. Men det første brugbare apparat blev konstrueret i Amerika o. 1950. Nu
har ethvert større fonetisk laboratorium et synteseapparat, og kvaliteten er efter
hånden så god at man tit ikke kan høre forskel på syntetisk og naturlig tale. For
delen ved at anvende syntetisk tale i forsøg med lydopfattelse er at man kan æn
dre den vilkårligt i ganske små trin, én egenskab ad gangen, og da man véd helt
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Fig. 18. Spektrogram af sæt
ningen „rygning er
skadelig". Man ser glidnin
gen fra r til y, og glidningen
i a mellem g og d.

præcist hvad man har gjort, kan man finde ud af hvilke ændringer i den fysiske
påvirkning der er afgørende for om man hører én lyd eller en anden.
Man kan fx. fjerne vokalformanterne én ad gangen og konstatere om det bety
der noget for identifikationen. Sådanne forsøg har vist at formant 1 og 2 er
meget vigtige, at formant 3 hjælper med til identifikationen især af i, mens de
højere formanter snarere bidrager til den personlige stemmeklang. For konso
nanterne har man prøvet at fjerne fx. aspirationen eller stemtheden, eller ændre
formanterne i følgende vokal. Og det viste sig at fx. for lukkelydene og for kon
sonanterne m og n var bøjningerne af formanterne i følgende vokal meget vig
tige. Konsonanteksplosioner er ret svage, og man kan fjerne dem (fx. i b og g) og
alligevel høre konsonanterne rigtigt, fordi vokalformanterne begynder forskelligt
efter de forskellige konsonanter og det er meget afgørende for identifikationen.
Man kan også bytte m og n om i ama og ana uden skade for identifikationen når
vokalernes formantbøjninger bevares.
Det fører os over til spørgsmålet om opfattelsen af sammenhængende tale. Det
er jo en simplifikation når vi hidtil mest har beskrevet enkelte lyde. Man taler
ikke i enkeltlyde men i sætninger, og her glider den ene lyd over i den anden, så
det tit er vanskeligt at afgrænse dem, og de bevægelser der er nødvendige for en
lyd griber tit over på en anden eller begynder tidligere. I et ord som stryge skal
læberne rundes til y, men oftest runder man læberne allerede i s. Det vil sige at
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lydene ikke kommer efter hinanden som perler på en snor, men snarest som led i
en kunstfærdigt snoet kæde. Det kalder man ofte koartikulation. Det overføres
til det akustiske stadium. Fig. 18 viser et spektrogram af sætningen rygning er
skadelig [ry:ner? e sga:<5:li]. r glider over i y, og a: glider fra g til det bløde d [ÔJ.
Man skulle tro at dette ville vanskeliggøre opfattelsen, og det har faktisk vist
sig vanskeligt at konstruere en maskine der kan analysere sammenhængende tale
og omsætte den til skrift. Mange har prøvet, da det ville være meget praktisk;
men det er stadig kun lykkedes at konstruere en maskine der kan kende bestemte
sætninger sagt af bestemte personer.
Men for mennesker er det ikke vanskeligt at forstå sammenhængende tale. Det
at lydene griber ind i hinanden synes tilmed at være en fordel. Hvis vi udtalte
lydene én for én, kunne vi ikke tale så hurtigt og heller ikke identificere lydene så
hurtigt. Det at nabolydene påvirker hinanden, hjælper med til at vi hører dem
rigtigt, y efter r er påvirket af r i begyndelsen. Det hjælper til at man identificerer
r, og det hjælper også til at man hører lydene i den rigtige rækkefølge, for når r
påvirker begyndelsen af y, må det være fordi det kommer først. I normal tale
kommer lydene så hurtigt efter hinanden at det ellers ville være svært at fastslå
rækkefølgen. Men selv om denne gensidige påvirkning mellem lydene i visse hen
seender er en fordel, så kræver det jo alligevel en særlig form for analyse, som
maskiner har meget svært ved at foretage, en særlig evne til at opløse den sindrige
kæde i en række af lyde der synes at komme efter hinanden. Man har derfor
tænkt sig at menneskets hjerne måtte være særlig bygget til at tyde sådanne ind
viklede lydmønstre, at der var særlige medfødte mekanismer til at analysere
sproglyde. Det er et problem der har været diskuteret meget i de senere år. Man
har også støttet antagelsen på forsøg med såkaldt kategorisk perception.
Forsøgspersoner der får forelagt en række syntetiske ba da ga stavelser med en
række mellemtrin mellem b d og g kan ret let lægge nogle skarpe grænser mellem
de tre konsonanter, men de kan ikke høre forskel på nuancer indenfor hver
konsonant-kategori selv ved parvis sammenligning. En sådan kategorisk opfat
telse har man anset for speciel for sproglyd. Men kategorisk opfattelse er nok no
get betydelig mere generelt, der ikke alene gælder sproglyde, og når man ikke kan
høre forskel på nuancer inden for b eller d er det måske kun fordi det ved disse
konsonanter drejer sig om meget små auditive trin. Man kan godt høre nuancer
inden for vokalfonemer. Man har også spekuleret på om mennesket skulle have
særlige „sproglydsdetektorer“. Hos nogle dyr, fx. katte og frøer, har man fundet
nerveceller der kun reagerede på meget specifikke påvirkninger, fx. en stigende
eller en faldende tone (man har talt om „mjav“-celler hos katten), og man har
også fundet meget specifikke nerveceller for synet. Og da man fornylig har fun
det ud af at selv spædbørn på 3 uger kan høre forskel på ba og pa og på ba og da,
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på et tidspunkt hvor de endnu ikke har været udsat for megen sproglig påvirk
ning, har man tænkt sig at mennesket måske kunne have særlige nerveceller der
registrerede specielle sproglyde. Nu er det lidt uheldigt at man har fundet ud af at
også haremus kan høre forskel på b og p. - På den anden side har man det argu
ment at det har vist sig muligt i et vist omfang at lære aber de døves gestussprog,
men man kan ikke lære dem lydsproget. Imidlertid er de forsøg man hidtil har
anstillet og benyttet som argumenter for sproglydsdetektorer blevet tilbagevist,
fordi resultaterne også kunne forklares på en anden måde.
Et meget væsentligt argument i diskussionen er det også at både den motoriske
og perceptoriske side af sprogfunktionen for en stor del synes lokaliseret til ven
stre hjernehalvdel. Det gælder i hvert fald ca. 90% af højrehåndede personer og
en hel del venstrehåndede. Man har allerede i midten af forrige århundrede kon
stateret en nær forbindelse mellem tab af sprogfunktioner og læsioner eller syg
domme i venstre hjernehalvdel. Nu har man udviklet forskellige metoder til at
teste raske mennesker. Man har fx. i begrænset omfang prøvet at aflede elektri
ske potentialer fra hjernen med overfladeelektroder og fundet tegn på at sprog
lige opgaver gav større udslag fra venstre end fra højre hjernehalvdel. Man har
også, i forbindelse med medicinske undersøgelser hvor man midlertidigt har lam
met den ene eller den anden hjernehalvdel, konstateret at når venstre halvdel var
lammet var evnen til at forstå sprog - og bl.a. adskille fonemer - stærkt nedsat,
men når højre side var lammet kunne man nok forstå sprog men blandede for
skellige ikke-sproglige lyde sammen, og man kunne ikke genkende stemmer, ikke
engang ens nærmeste families. Man er nu også begyndt at undersøge blodgen
nemstrømningen gennem hjernen ved tale. Den hyppigst anvendte metode er dog
den såkaldte dichotiske lytning. Metoden består i at man sender to forskellige på
virkninger af samme type til hver sit øre gennem hovedtelefoner. Hvis det er
sproglige påvirkninger, fx. stavelser, er forsøgspersonen bedst i stand til at iden
tificere det der kommer fra højre øre; er det derimod melodier, hører han bedst
det der kommer fra venstre øre (det gælder kun ved dichotisk lytning, hvor to
forskellige påvirkninger konkurrerer om analysen). Da der går flere forbindelses
linier fra højre øre til venstre hjernehalvdel og fra venstre øre til højre hjerne
halvdel, tyder det på at sprog bedst opfattes med venstre hjernehalvdel. Man har
i almindelighed antaget at denne koncentrering af sprogopfattelsen i venstre
hjernehalvdel beroede på et medfødt anlæg som dog først udvikledes i løbet af
barndommen, men i de allersidste år har nogle forskere hævdet at lokaliseringen
er der fra starten.
Nu er spørgsmålet bare om det er det specifikt sproglige det gælder, eller om
det er en mere almen evne som bl. a. kan benyttes ved sproglig analyse. Nogle
mener at det måske snarere gælder evnen til temporal analyse, dvs. evnen til at
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analysere komplicerede tidsmæssige fænomener. Og én ting bør man også gøre
opmærksom på: det kan jo ikke være noget afgørende om disse evner er lokalise
ret i venstre side eller ej, for de 10% højrehåndede og de mange venstrehåndede
for hvem det ikke gælder, behersker sproget lige så godt som alle andre.
Imidlertid er der her en række spændende problemer som i disse år er genstand
for intensiv forskning.

Lydforandring

Mange har sikkert lagt mærke til at de unges sprog ikke lyder helt som de ældres.
Det kan være små nuancer (et lidt mere æ-agtigt a, lidt mere s-lyd efter et /), men
det kan også være ændringer der medfører at fonemer - og dermed nogle ord falder sammen. Det bløde g i fx. læge, kage udtales næsten ikke mere i moderne
københavnsk-påvirket sprog, og i andre stillinger, fx. efter bagtungevokaler,
bliver det nærmest til [w], og da det samme sker med v, vil det sige at lo ve og låge
udtales ens. Det går nok særlig hurtigt for tiden, måske på grund af en vis løsnen
af sociale normer, men sproget har altid ændret sig. Fonetikken kan beskrive
forandringen og kan prøve også at forklare den. Der er imidlertid ofte et så
kompliceret sammenspil af mange forskellige årsager, at man næsten aldrig er i
stand til at bevise hvad der har været den afgørende faktor i en given ændring.
Det man kan gøre er i reglen kun at påvise en række almene faktorer der ofte
spiller ind ved lydændringer. Man har tit nævnt at en væsentlig faktor er at man i
reglen vil udtale ordene på den letteste måde. Derved kan det ske at man fx. udta
ler hindbær med m i stedet for n fordi m dannes med læberne ligesom det føl
gende b (J’et udtales aldrig), eller man dropper helt det sidste svage e i fx.
komme, og udtaler bare et langt m. Hvis denne tendens fik frit løb ville sproget
hurtigt reduceres til uforståelighed. Derfor holdes den til en vis grad i ave af be
hovet for at blive forstået.
Lyde kan også falde sammen fordi de ligner hinanden meget auditivt. Man må
altså inddrage både lydfrembringelsen og perceptionen i forsøg på at forklare ud
viklingen. Men det fonologiske system er også vigtigt. Som det blev nævnt i af
snit 4 er der visse universelle love (eller i hvert fald tendenser) for hvordan fonem
systemer er opbygget. Lydudviklinger der ville bryde sådanne love, kan blive
bremset, og omvendt kan lydudviklinger der bringer ny balance i et system der er
ved at gå i stykker have lettere ved at blive antaget. Endelig spiller naturligvis so
ciologiske forhold en stor rolle. Det mest grelle eksempel er direkte sprogskifte.
Et folk der er blevet erobret af et andet kan f. eks. overtage erobrernes sprog,
men eventuelt ændre det ud fra sine tidligere sprogvaner. Geografiske og sociolo
giske forhold spiller også en stor rolle for hvordan en ændring breder sig. I reglen
vil den opstå inden for en mindre social eller geografisk gruppe og efterhånden
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antages af andre. Mange mener at afgørende ændringer hovedsagelig sker ved at
sproget stadig overtages af en ny generation. Børnene lærer ikke sproget fuld
komment og beholder nogle af deres fejl. Det er dog ikke sikkert det er rigtigt.
Børn kan jo lære ethvert sprog til fuldkommenhed. Det er måske snarere sådan
at lidt større børn og helt unge retter sig efter ældre legekammeraters sprog, og
en ændring kan derved overføres fra de lidt ældre til de lidt yngre børn og efter
hånden forstærkes.
Efter at beskæftigelsen med den historiske udvikling en tid har stået noget i
baggrunden, har der i de senere år været en stigende interesse for disse proble
mer.

7. Praktisk anvendelse
Det skal til sidst kort omtales at fonetiske studier også har praktisk betydning.
Viden om hvordan sproglydene frembringes er uhyre nyttig for den der skal un
dervise i fremmede sprog, og en sammenligning mellem de fonologiske systemer i
elevens eget sprog og det fremmede sprog er også en væsentlig forudsætning for
en effektiv undervisning, for man er meget tilbøjelig til at overføre sit eget fono
logiske system på det fremmede sprog. Fx. har danskere meget svært ved at lære
at adskille k og g i fx. tysk Laken og lagen, fordi de ikke selv gør forskel på g og k
i den stilling (som nævnt i afsnit 2 udtales lægge og lække ens).
Konstruktionen af skriftsprog for de mange sprog der endnu ikke har et sådant
forudsætter også en grundig fonologisk analyse af det pågældende sprog.
Et grundigt kendskab til både lydfrembringelsen og lydopfattelsen er desuden
helt nødvendig for den der skal behandle patienter med tale- og høreskader, og
det kan være vigtigt ved diagnosticeringen af hjerneskader.
Endelig har kendskabet til sproglydenes akustiske egenskaber været af betyd
ning ved hensigtsmæssig konstruktion af fjernkommunikationsapparater, som
telefonen; og kendskab til hvilke sproglyde der er lettest at kende i støj har betyd
ning for valg af kode ved samtaler mellem fx. pilot og flyvepladspersonale. An
vendelsen af syntetisk tale er også stigende, og der er mange andre tekniske an
vendelser af fonetisk viden.
Men for fonetikken som grundvidenskab er de vigtigste opgaver at finde love
ne for det menneskelige sprogs struktur og årsagssammenhængene i kommunika
tionsprocessen.

Jeg vil gerne takke Niels Jørn Dyhr og Peter Molbæk Hansen for hjælp med illu
strationerne og Nina Thorsen for kritiske bemærkninger til teksten.

Fig. 2 er stillet til rådighed af Birgit Hutters.
Fig. 7 stammer fra „Form and substance“ 1971.
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DEN MØRKE MIDDELALDER
REVISIONEN AF EN KLICHÉFORESTILLING
I den mangfoldighed af indtryk, der møder os i tilværelsen, må vi forsøge at
skabe orden. Det gør vi blandt andet ved at anlægge visse overordnede synspunk
ter, der kan rumme de mange enkeltindtryk, og ved hele tiden at sammenligne
nye erfaringer med tidligere. Men vi må altid være parate til at revidere vore
generaliseringer og vort hele beskrivelsesapparat, hvis det viser sig, at det ikke
længere på træffende vis kan dække de nye erfaringer. Dette gælder i vort for
hold til omverdenen, både i det daglige og i den systematiske forholden sig til om
verdenen, vi kalder videnskab. Det gælder også vort forhold til vor egen historie.
Der er mange måder at prøve at ordne den enorme masse af enkeltheder, der
udgør vor fortid, på. En af de almindeligste og mest primitive måder at vinde
overblik over den er ved at inddele den i perioder. Hvad angår historiens almin
delige udvikling går vi vel alle rundt med et skema i hovedet, der ser omtrent så
dan ud: Oldtid (bestående af stenalder, bronzealder, jernalder), Middelalder,
Renaissance, Oplysningstid osv. Det er karakteristisk, at de af perioderne omfat
tede tidsrum tenderer mod at blive stadig kortere, jo mere vi nærmer os vor egen
tid. Vi ser, som rimeligt er, på historien ud fra os selv og ud fra vor egen tid. Men
det betyder også, at vi anlægger en form for vurdering. Og det betyder igen, at vi
ikke uden videre kan overtage tidligere tiders opfattelse, men må danne os vor
egen. Det er en af årsagerne til at historien som alle humanistiske videnskaber
aldrig bliver definitiv, men ustandseligt må revideres. Årsagen hertil er ikke så
meget, at der dukker nye kendsgerninger op; det sker naturligvis også. Man be
høver blot at tænke på arkæologiens og dermed oldtidshistoriens enorme udvi
delse i dette århundrede. Men den væsentligste faktor, der forlanger en revision
af os er, at vi under indflydelse af vor egen omverden begynder at interessere os
for nye typer af kendsgerninger og for nye mønstre.
Det tidsskema, jeg omtalte før, er os meget selvfølgeligt. Men faktisk er det
ikke så forfærdeligt gammelt. Begreberne stenalder, bronzealder, jernalder stam
mer fra forrige århundrede, og er skabt ud fra en vågnende forståelse for de
materielle overleveringer og deres betydning. Derimod er den anden modsætning
i skemaet, modsætningen mellem Antik (oldtid), Middelalder og Renaissance, af
ældre dato. Der er ansatser til denne litterært og »finkulturelt« motiverede ind
deling allerede i 1400-tallet ; men fasttømret bliver den først med 1700-tallets op
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lysningstid. Det er denne begrebsdannelse og dens konsekvenser jeg skal beskæf
tige mig med i det følgende.

Den mørke Middelalder
Det er interessant at bemærke sig, at allerede benævnelsen af de forskellige
epoker udtrykker en vurdering. Middelalderen er en forfaldets mellemperiode
mellem to højdepunkter: den klassiske oldtid og dens genfødelse i Renaissancen.
Begrebet »Middelalder« er et slagord dannet for at pointere en ny kulturpolitik.
Renaissancen er nemlig nøje forbundet med en bestemt kulturpolitik - den så
kaldte humanisme - hvis mål var at genskabe den klassiske oldtid og lade sig in
spirere umiddelbart af den og feje alt det til side, der lå imellem oldtiden og sam
tiden. At et sådant forehavende naturligvis ikke kan lykkes fuldstændigt er en
selvfølge. Med andre ord: Renaissancen er et langt mere komplekst fænomen
end her antydet. Men det er et emne i egen ret; her skal vi blot beskæftige os med
den af Renaissancen af ideologiske grunde fordømte »mørke« mellemperiode.
Myten om Middelalderen som noget ikke blot overstået, men lykkeligvis over
stået blev yderligere understreget af den borgerlige humanisme og klassicisme i
det 18. og 19. århundrede. Igen her var der en tendens til at fremhæve Antikken
som et ideal på bekostning af alt mellemliggende, »den tusindårige nat«.
Sådan ser vi ikke længere på Antikken. Men vor almindelige forestilling om
Middelalderen har næppe forandret sig. Man tænke blot på de associationer der
er forbundet med adjektivet »middelalderlig«. Det udtrykker en negativ vurde
ring, henfører ikke blot noget til et kronologisk tidspunkt. Selvom vurderingens
forudsætninger er bristet, bliver vurderingen stående. En sådan udvikling er
naturligvis ikke et ukendt fænomen i videnskabens historie.
Det ville være morsomt eller sørgeligt, alt efter temperament, at fremdrage den
slags stereotype forestillinger om Middelalderen fra populærvidenskaben eller
fra skolebøger, især fra sådanne fremstillinger der kun beskæftiger sig perifert
med Middelalderen. Men det ville ikke rigtigt føre nogetstedshen. Lad mig nøjes
med at nævne to ideologiske holdninger, der har bidraget til at undermure vurde
ringen, ud fra delvis nye præmisser. Den første er protestantismens og senere
liberalismens kamp mod den katolske kirke; alt hvad man kæmpede imod proji
ceredes tilbage i Middelalderen; og her blev man godt hjulpet af katolikkerne
selv, der skildrede Middelalderen som en idealperiode. Den anden er den nationalistisk-borgerlige reaktion til fordel for det nationale og folkesproglige imod
den »sorte latinskole«, der havde domineret Middelalderen og endnu ikke var
død. Jeg skal senere vende tilbage til en vurdering af nogle af de punkter der rej
stes i denne debat.
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En sådan meget primitiv og generel vurdering af en periode er heldigvis ikke
typisk for alt moderne historiesyn. At beskæftige sig med en sådan vurdering kan
derfor synes at være en kamp mod vejrmøller. Der er udkommet mange bøger og
afhandlinger, der har fremtvunget et mere nuanceret syn på Middelalderen. Alli
gevel synes den traditionelle vurdering at stikke så dybt, at det kan have en hen
sigt at skildre dens forudsætninger og illustrere dens nedbrydning gennem det
minutiøse forskningsarbejde om Middelalderens kultur, der har udviklet sig
siden slutningen af forrige århundrede.

Romantikkens positive vurdering af det nationale element i Middelalderen.
Latinitet og nationalisme.
Een måde at afsvække nedvurderingen af Middelalderen på var at differentiere
det unægteligt særdeles omfattende begrebskompleks »Middelalderen« i forskel
lige aspekter eller i forskellige mindre tidsafsnit, for derpå at vise at i det mindste
ikke alle elementer var lige mørke. Der er trods alt ingen tvingende grund til at
antage at økonomi, politisk historie, kunst, videnskab og litteratur nødvendigvis
forandrer sig i samme takt eller at man fra eksistensen af et højdepunkt eller et
lavpunkt inden for et af disse områder nødvendigvis kan slutte sig til tilsvarende
vurderinger inden for de andre områder. Det er således muligt at antage, at Mid
delalderen havde sin force inden for et eller flere af disse områder, og at mørket
kun havde sænket sig over dele af kulturen. En forløber for denne differentie
ringstanke kan vi finde i Romantikkens begejstring for visse sider af Middel
alderen: det nationale, kunsten, det ridderlige, som fremhævedes på andre kul
turelementers bekostning. Et klassisk udtryk for dette middelaldersyn finder vi
for eksempel i Ingemanns historiske romaner.
Jeg skal ikke skjule, at min sympati for denne strategi til forsvar for Middel
alderen er meget behersket. Grundsynspunktet, at Middelalderen er de europæi
ske folks gennembrudsperiode, hvor de enkelte folkeslag specielt de »teutoniske«
vågner af deres slummer og efterhånden knuser den sydlandske sorte skole og
latiniteten, har en kerne af sandhed. Men den ensidighed hvormed dette syns
punkt har været hævdet og det racistiske og chauvinistiske vås der ofte har led
saget det, maner til eftertanke.
Det er væsentligt at fastholde med Romantikerne, at en af de karakteristiske
forandringer, der har manifesteret sig i Middelalderen er, at vi før Middelalderen
kun har eet kultursprog og efter den mange. Det er et faktum af langtrækkende
betydning.
På den anden side er det en væsentlig fejl at betragte denne udvikling i isola
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tion. Den folkesproglige kulturs opkomst kan kun forstås, når den sammenhol
des med den latinske kulturs udvikling i den samme periode. Middelalderen er på
godt og ondt latinens århundreder. Latinen er videnskabens, kirkens, diploma
tiets og administrationens sprog. Det at de andre europæiske sprog efterhånden
bliver smidige nok til at udfylde de samme funktioner, skyldes i vid udstrækning
at de tager latinen som forbillede og modelleres over latinen som læst.
Jo mere man i vor tid har arbejdet med den folkesproglige litteraturtradition,
jo mere er man blevet klar over dens sammenhæng med den samtidige latinlitte
ratur. I begyndelsen er der ligefrem tale om simpel afhængighed, idet meget af
den ældste folkesprogslitteratur simpelthen består i oversættelser fra latin. Først
i nyeste tid er forskere for alvor begyndt at interessere sig for denne - tilsyne
ladende uoriginale - del af den folkesproglige litteratur og for dens implikatio
ner. Det afgørende er nemlig ikke først og fremmest, at oversættelserne gør
latinsk kulturstof tilgængeligt, men at arbejdet med at oversætte bidrog til at
forme folkesprogene på en sådan måde, at de kunne opfylde kravene til et skrift
ligt kultursprog.
Det fascinerende ved latinen ud fra dette synspunkt har utvivlsomt været, at
man her stod over for et skriftsprog med faste normer og regler, der strakte sig
fra simple ortografiske over grammatiske til kompositoriske principper. Når
man da stod overfor at skulle bruge sit eget modersmål skriftligt, var det nærlig
gende at imitere de i latinen så vel fungerende principper. På denne måde var i
Antikken det latinske skriftsprog blevet modelleret over det græske, og princip
pet om at lære korrekt skriftsprog ved at imitere forbilledlige modeller var et fast
element i den pædagogiske metode, der prægede den antikke og middelalderlige
skole.
På denne måde udvidedes da folkesprogenes udtryksmuligheder. Ikke blot er
hvervede man nye begreber til at udtrykke nye tanker, men man lærte også at
knytte tankerne sammen i et mønster bestemt af de sproglige udtryksmuligheder
der var blevet udviklet af latin. Denne tillempning af folkesprogene skete på flere
planer. Det simpleste bestod i blot at overtage de nye begreber direkte fra latinen
i form af låneord; for blot at tage nogle tilfældige eksempler: kirke, præst, astro
nomi, proces, resultat. Vigtigere og mere gennemgribende var de såkaldte over
sættelseskalker: indfødte ord blev opfattet som ækvivalente med tilsvarende la
tinske udtryk og fik således del i det latinske udtryks hele spektrum af konkrete
og abstrakte betydninger. Her kan man tænke på almindelige ord som »mulig«
og »virkelig«, der oprindelig er afledt af verberne for at kunne (besidde en evne)
og virke, men udstyres med hele det net af abstrakte betydninger, som ordene
havde fået i den aristotelske filosofis måde at beskrive virkeligheden på. Selv
ubetydelige småord af typen »hvis« modtog afsmitning fra de tilsvarende latin
6

ske udtryks gennemanalyserede brug til at udtrykke logiske relationer mellem
sætninger. Hele den fint afbalancerede latinske sætningsbygning, hvor tankens
led på velovervejet vis fordeles på hovedsætning og underordnede sætninger og
udtryk, blev efterlignet i folkesprogene. Det sprog, hvis udvikling ad disse baner
er bedst undersøgt, er vist nok middeltysk, dvs. det tyske højsprog i Middel
alderen.
For at give et nærmere indtryk af denne proces vil jeg vælge et illustrativt, om
end en lille smule firkantet eksempel : tilblivelsen af de første grammatikker for
folkesprogene. Gennem hele Middelalderen gjordes der forsøg på at skabe en be
skrivelse af diverse folkesprog. Allerede i 8. århundrede finder vi de første fam
lende forsøg på at skrive en irsk grammatik, snart efter følger forsøg på angel
saksisk grund, i løbet af 1100-tallet kommer islandske, senere walisiske, tyske,
tjekkiske og danske grammatikker. Inden for det romanske sprogområde, hvor
svælget mellem kultursproget latin og folkesprogene var mindre udtalt, er udvik
lingen noget mere tøvende; de tidligste eksempler synes at være provencalske
grammatikker fra 1200-tallet. I langt de fleste tilfælde gik man frem på den måde
at man simpelthen tog en anerkendt latinsk grammatik, i reglen Donat (fra 4. år
hundrede), og oversatte den, rub og stub, til folkesproget. Man oversatte altså
vel at mærke ikke blot reglerne, men også eksemplerne. På denne måde fik man
ikke blot et beskrivelsesapparat og et beskrivelsessystem foræret, men også en
første rå kategorisering af det hjemlige sprog. At en sådan, unægtelig noget naiv,
procedure har alvorlige fejlkilder indbygget, er indlysende: selvom de europæi
ske sprog er beslægtede har de dog mange afvigende strukturer. Ikke desto min
dre muliggjorde sådanne oversættelser, at man kunne begynde at tale systematisk
og »videnskabeligt« ikke blot om latinen, men også om sit eget sprog - og på en
måde som har sat sig spor i skolernes grammatikundervisning, der endnu ikke er
udslettet.
At disse folkesproglige grammatikker først og fremmest var tænkt som bidrag
til at gøre det muligt at anvende folkesproget som et skriftligt litteratursprog,
fremgår af, at man i de fleste tilfælde ikke blot skrev en grammatik, men udbyg
gede den med regler for stilistik og poetik, hvor man enten simpelthen overtog de
latinske regler, eller prøvede at tilpasse dem til en allerede eksisterende folke
sproglig digtning (dette sidste gælder især det keltiske og islandske sprogområde,
men i nogen udstrækning også provencalsk og italiensk).
Et sidste træk ved hele denne udvikling bør pointeres. Det var ikke blot klas
sisk latin, der formidledes på denne måde, altså romersk, antik kultur og sprog.
Som følge af latinens status i Middelalderen som det internationale liturgiske,
videnskabelige og diplomatiske sprog blev også Middelalderens egne kulturelle
landvindinger bragt ud til folkesprogene via latinen.
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I sin naive begejstring for det oprindelige og det nationale overså Romantikken
eksistensen af det brede grundlag af klassisk og latinsk dannelse, der først gør det
muligt at forstå hvad der egentlig skete i Middelalderen. Vi skal nu vende os til et
andet forsøg på at give Middelalderen æresoprejsning, der gik ud fra det mod
satte standpunkt og overbetonede det klassiske.
Middelalderen som en række af renaissancer

Dette forsøg på at forsvare Middelalderen var først og fremmest baseret på en
undersøgelse af dens litterære liv. Det var ikke sandt, at Middelalderen var en
lang periode af mørke uden kendskab til Antikkens strålende fortid. Faktisk var
Renaissancen, fra hvilken vi tog vort udgangspunkt, kun een blandt mange re
naissancer, hvor litteraturen blomstrede under antik indflydelse. Alle disse re
naissancer havde et langt større kendskab til de antikke forfattere end almindelig
antaget og de forstod at udnytte denne inspiration til egen litterær produktion.
Den første og mest omtalte renaissance lokaliseredes i 11 OO-tallet med dets talrige
oversættelser af græsk (ganske vist overvejende videnskabelig) litteratur og dets
ivrige dyrkning af den klassiske latinske litteratur i skolerne.
Efterhånden førte jagten på middelalderlige manuskripter og det stedse øgede
kendskab til deres indhold til at man stadig lod »Sorteper« gå videre. Antallet af
renaissancer øgedes og de mellemliggende sorte perioder blev stadig mindre - i
reglen drejede det sig blot om perioder man ikke rigtigt havde opdaget endnu. Et
skema over sådanne renaissancer kunne se således ud:
Den angelsaksiske renaissance

7-8. årh.

Den karolingiske renaissance

9. årh.

Den ottonske renaissance

10. årh.

Den oldfranske renaissance

12. årh.

Den tidlig italienske renaissance
Den franske humanistiske renais
sance
Den »rigtige« Renaissance

13. årh.
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15. årh.
15/16.årh.

Senantik/tidlig middelalderlig
kulturblomstring i England
(Beda, Paulus Diaconus,
Alcuin, Beowulf).
Karl den Stores målbevidste re
organisering af Europas politi
ske og kulturelle liv.
Kulturen spredes til det tyske
kejserrige.
Oversættelser fra græsk, oldfransk heltedigtning, latinsk
vagantpoesi.
Petrarca.

Principielt er dette naturligvis et noget tamt forsvar for Middelalderen. Man har i
virkeligheden antaget Renaissancens præmisser og normer og viser blot, at den
konkrete applicering af denne vurdering var misforstået. Men er det faktisk rime
ligt at betragte kendskabet til Antikken og dens litteratur som (eneste) indikator
for noget positivt? Man kan ligeledes i høj grad stille spørgsmålstegn ved om en
periode udelukkende skal vurderes ud fra dens litteratur, overvejende endda
skønlitteratur.
Samtidig overså man, at den »rigtige« Renaissances fordømmelse af Middel
alderen gik på denne en bloc, også på de fænomener, hvis værdi senere tider for
søgte at forsvare. Betragtningen fører snarere til at udviske den faktiske forskel
mellem Middelalderen og de efterfølgende perioder end til at give et afbalanceret
billede af Middelalderen.
Den konkrete beskæftigelse med de enkelte renaissancer førte da også til, at
man mere og mere erkendte deres særpræg. Da den første begejstring over den
nye etikette »renaissance« havde lagt sig, opdagede man mere og mere, at de
enkelte renaissancer havde forskellige mål og interesser. Renaissance-begrebet
tømtes efterhånden for sit indhold. Tilbage blev en forestilling om Middelalde
rens kulturudvikling som en evig gentagen bølgebevægelse af fremskridt og til
bageslag. Men det var i sig selv et fremskridt i forhold til tidligere tiders unuance
rede begrebsapparat.
En bedre balanceret forståelse af relationerne mellem latinsk tradition og
folkesproglig litteratur voksede frem. Det vigtigste igangsættende arbejde blev
måske den tyske romanist, Ernst Robert Curtius’ bog »Europäische Literatur
und lateinisches Mittelalter« fra 1947, der skildrede den litterære tradition som
en række variationer over et antal temaer, der var mere eller mindre fastlagt
siden den klassiske tid. En tilsvarende imponerende og inspirerende oversigt har
vi på dansk i Anker Teilgård Laugesens »Middelalderlitteraturen«.
Men den på langt sigt vigtigste virkning af renaissance-synspunktet blev det
filologiske detail-arbejde det fremkaldte. Det tålmodige arbejde med at finde og
beskrive middelalderlige håndskrifter, der havde ligget mere eller mindre upå
agtede i århundreder, og arbejdet med at udgive de tekster de indeholdt og gøre
dem tilgængelige for forskningen har medført, at vi nu har en langt større
mængde af data, hvorpå vi kan bygge vor forståelse af Middelalderen. Dette
arbejde er langt fra afsluttet. Det er en af de mest fascinerende sider ved studiet
af Middelalderen, at der endnu er mange opdagelser og meget grundlæggende ar
bejde at gøre. I dette kan middelalderstudierne næsten sammenlignes med
arkæologien. Mange vigtige fund venter, måske ved det næste håndskrift, der
åbnes, og vi kan forvente en stadig præcisere viden om de mørke århundreder.
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Kontinuitetsmodellen
Resultatet af disse forsøg på at nyvurdere Middelalderen var således, at en mere
nuanceret forestilling om kulturhistoriens kontinuitet efterhånden blev domine
rende. Det forekom ikke længere troligt, at man uden videre kunne sætte paren
tes om en 1000-årig periode og forestille sig, at den vesteuropæiske kultur og
videnskab udviklede sig, som om intet var hændt mellem 500 og 1500. Snarere
forestiller man sig udviklingen som en kontinuerlig proces, hvor det er svært at
drage alt for præcise grænselinjer mellem de forskellige perioder. Periodiseringens værdi benægtes ikke, det ville være uhensigtsmæssigt, men der sættes
spørgsmålstegn ved de alt for skarpe og entydige grænsedragninger. Først og
fremmest er de polemiske og ensidige vurderinger forsvundet.
Historikerne har allerede længe vidst, at Middelalderen var en periode hvori
afgørende sociale, økonomiske og tekniske udviklinger fandt sted, og at disse
udviklinger i høj grad har været regionalt og kronologisk differentierede: de har
ikke fundet sted overalt på samme tid og i samme omfang.
Kulturhistorien, i snævrere forstand, dvs. litteraturhistorien og lærdomshisto
rien har været længere om at lære at anlægge et sådant perspektiv. Adskilligt af
hvad der skete på dette område efter år 1500, eller hvor man nu placerer Middel
alderens afslutning, kan kun forklares ud fra hvad der skete i Middelalderen.
Efterhånden som vort kendskab til hvad der faktisk skete i Middelalderen udvi
des, bliver det mere og mere klart, hvor frugtbart det er også at anvende konti
nuitetsmodellen på dette område.
I det følgende skal jeg især beskæftige mig med lærdomshistorien og forsøge
at give et indtryk af, hvordan kontinuitetstanken også på dette område har vun
det stadig større indpas. Det var jo også oprindeligt på dette område kampen
mod Middelalderen blev ført og myten om den mørke Middelalder blev konstrue
ret.
Jeg kan ikke drømme om i denne sammenhæng at give et dækkende billede af
hvad der skete på dette område i en periode af mere end 1000 år. Jeg kan højst
fremdrage nogle eksempler og håbe på at de i nogen grad er repræsentative. Jeg
skal specielt koncentrere mig om de tre århundreder jeg kender bedst, nemlig
perioden fra ca. 1100 til 1400.
Særligt tre af de præmisser der har været brugt til at bevise Middelalderens
mørke skal belyses i det følgende, nemlig forestillingerne om at Middelalderen
var præget af (1) et ensrettet kulturelt barbari der ikke kendte til fremskridt og
oplysning, (2) af en formel, dogmatisk, livsfjern videnskab og (3) af kirkens
meningsundertrykkelse.
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1100-tallet. Den nye lærdom

1100-tallet er en ekspansiv periode. Det gælder allerede økonomisk. Vi behøver
blot at genkalde os de hjemlige forhold. Det er i denne periode udbygningen af
landbruget og den store vækst i befolkningstallet finder sted i Danmark: i Valdemarstiden eksisterer stort set alle de kirkesogne vi kender idag. I Tyskland når det
store landnam i de østlige provinser på slavernes bekostning sin kulmination. I
hele Europa vokser befolkningstallet og velstanden. Kontakten med fjerne verde
ner udvides - både fredeligt i form af handelsudbytte og opdagelsesrejser, og
krigerisk i form først og fremmest af de mod orienten rettede korstog. Den sti
gende velstand medfører stigende social differentiering, byer og købstæder
udvikles og erhvervsspecialiseringen fremmes. Først i 1300-tallet synes en depres
sion at sætte ind; men om dens omfang og natur hersker der endnu langt fra
enighed.
Også i det kulturelle liv er der tale om en ekspansiv periode. Centrum for denne
ekspansion var først og fremmest Frankrig mellem Rhinen og Loire og Nord
italien, i mindre grad England. Den kulturelle blomstring kommer allerede til
udtryk institutionelt: Antallet af skoler er stigende, undervisningens omfang
udvides og dens kvalitet højnes. Dette får til følge at studerende langvejs fra
strømmer til de nye intellektuelle centrer. For første gang siden Antikken finder
vi mennesker der er fuldtidsbeskæftiget med undervisning og forskning. I perio
dens begyndelse er organisationen endnu løs. Omvandrende studenter slutter sig
snart til een, snart til en anden lærer, og også lærerne skifter opholdssted under
jagten på de bedste muligheder. Et berømt og meget karakteristisk eksempel er
franskmanden Pierre Abelard. I sit selvbiografiske skrift »Mine trængslers histo
rie« giver han følgende beskrivelse af sin begyndende karriere (Moths oversæt
telse, genoptrykt i 1954 i »Pierre Abélard og Héloïse« ved Olaf Pedersen):

»Jeg er født i en lille by, der hedder le Pallet og ligger tæt ved grænsen af Bre
tagne, vel omtrent otte mil øst for Nantes. En letsindig karakter, der laa i mit
lands eller min slægts natur, forbandt jeg med et hurtigt nemme for videnskabe
lig lærdom. Hertil kom, at min fader havde faaet nogen boglig dannelse, inden
han spændte krigerens bælte om sig, hvorfor han ogsaa senere omfattede viden
skaben med saa stor kærlighed, at han bestemte, at alle de sønner, han havde,
skulle undervises i videnskaben, inden de uddannedes i vaabenbrug; og saaledes
skete det ogsaa. Deraf kom det, at han lod mig, sin førstefødte, som han havde
særligt kær, undervise med saa meget des større omhu. Hvad mig selv angaar,
hengav jeg mig til det videnskabelige studium med en brændende lyst, der steg,
alt som jeg gjorde større og lettere fremskridt; jeg blev betagen af en saadan kær
il

lighed til videnskaben, at jeg overlod mine brødre krigerærens glans tilligemed
arven og førstefødselsretten og aldeles sagde mig løs fra Mars’s hof for at opdra
ges i Minervas skød. Og da jeg foretrak de dialektiske metoders vaabenfærd for
al anden filosofiens belæring, ombyttede jeg de militære vaaben med andre og
satte ordstridens kampe over krigens trofæer. Derfor drog jeg gennem flere pro
vinser for at disputere, og hvorsomhelst jeg hørte, at man med iver dyrkede
denne kunst, optraadte jeg som Peripâtetikernes efterligner.
Jeg kom endelig til Paris, hvor denne gren af videnskaben allerede dengang
plejede at blomstre højest, for at nyde undervisning hos Guillaume fra Cham
peaux, en lærer, der med rette dengang gjaldt for den ypperste i dette fag. Hos
ham blev jeg en kort tid og nød i begyndelsen hans velvillie, men senere blev jeg
ham meget besværlig, da jeg forsøgte at gendrive nogle af hans meninger, ret ofte
indlod mig paa at argumentere imod ham og stundom syntes ham overlegen i dis
kussionen. Dette vakte ogsaa blandt dem, der gjaldt for de ypperste af mine med
elever, en harme, der var saa meget større, som de mente at være langt forud for
mig paa grund af deres alder og studietid. Dette var den første begyndelse til mine
ulykker, som endnu stadigt forfølger mig; jo mere mit ry bredte sig, desto mere
optændtes andre til misundelse imod mig. Endelig kom det saa vidt, at jeg, vis
paa at besidde en begavelse, der overgik mine aar, higede efter selv at forestaa en
skole, skønt jeg var ganske ung, og udsøgte mig et sted til dette formaal. Det blev
Melun, paa den tid en vigtig by og sæde for hoffet. Dette fik min ovennævnte
lærer nys om. Han forsøgte da at faa min skole saa langt bort fra sig som muligt
og arbejdede i det skjulte med alle de midler, der stod i hans magt, paa at hindre
forberedelserne til min skole, inden jeg havde forladt hans hus, og berøve mig
den plads, jeg havde valgt. Da han imidlertid havde nogle af landets mægtige til
modstandere der paa stedet, satte jeg ved deres bistand min plan igennem, og
hans aabenbare misundelse skaffede mig tilslutning hos næsten alle. Lige fra min
første virksomhed i denne min skole begyndte jeg i den grad at vinde et navn som
dialektiker, at ikke blot mine medelevers, men ogsaa min lærers ry lidt efter lidt
svandt hen. Følgen var, at jeg fik endnu større selvtillid og hurtigst muligt flyt
tede min skole til byen Corbeil, som ligger nærmere ved Paris, for derfra at
kunne rette hyppigere og voldsommere dialektiske angreb mod fjenden. Dog var
der ikke gaaet lang tid, inden jeg paa grund af mit over al maade anstrængende
arbejde blev ramt af en svækkelse og nødsaget til at vende tilbage til mit hjem
land, hvor jeg tilbragte nogle aar næsten helt udenfor Franciens grænser, læng
selsfuldt savnet af den dialektiske kunsts dyrkere.«

Det er i dette livlige miljø vi må søge baggrunden for periodens litteratur- og lær
domshistoriske udvikling. Rastløs nysgerrighed, søgen efter ny viden uden skelen
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Håndskrift fra ca. 1300, indeholdende Aristoteles’ logik i latinsk oversættelse. På den afbildede side
begynder værket »Sofistiske gendrivelser«. I marginen er tilføjet forklarende noter, der er uddrag fra
en kommentar, skrevet ca. 1270, til Aristoteles’ værk.

13

til dens umiddelbare relevans, er træk der har bestemt vort videnskabsideal lige
siden. Kontrasten er enorm til den umiddelbart foregående periode med dens
idealer prægede af Benediktiner- og Cistercienser-ordenens søgen efter kristen
visdom igennem bøn og arbejde, altid rettet mod menneskets sidste mål, den
evige frelse. Konflikter var uundgåelige - paradigmatisk er cistercienseren Bern
hard af Clairvaux’s forbitrede kamp mod Abelard.
Det er karakteristisk for moderne social-historisk orienteret historieforskning
at spørge efter årsagerne og forudsætningerne for en sådan ændring i de kul
turelle former og værdier, og at søge svaret i økonomiske og sociale forandrin
ger. Men kilderne besvarer ikke gerne vor tids økonomisk-socialt orienterede
spørgsmål; vi må gå indirekte til veje, og der mangler endnu meget inden vi kan
give tilfredsstillende svar på sådanne spørgsmål. I det her diskuterede tilfælde
kan vi give nogle foreløbige, men langt fra udtømmende svar:
Den økonomiske og tekniske vækst frigjorde et overskud af arbejdskraft. Det
var ikke længere nødvendigt at koncentrere al arbejdskraft om produktionen af
materielle fornødenheder.
Det mere differentierede samfund stillede større krav til en varieret administra
tion. Både konge og kirke havde brug for udvidede kancellier med velkvalificeret
arbejdskraft. Vi ser da også, at netop kongemagt og kirke viser interesse for at
støtte de nye lærdomssæder og deres »produkter«. Foruden at give bevillinger til
drift og lærerlønninger, i reglen i form af overdragelse af ejendomme eller ind
tægter fra ejendomme, er der også tale om stipendier til studerende, der søger
uddannelse i udlandet.
Imidlertid kan disse foreløbige svar ikke begrunde, at den lærdomshistoriske
udvikling antog netop de former den gjorde. Der var et behov for en højere
uddannelse, men dennes præcise indhold bestemtes ikke blot af de snævert prak
tiske behov; også den litterære og lærdomshistoriske tradition er af største betyd
ning. Lærdom og videnskab har jo en iboende tendens til at skabe en tradition af
spørgsmål, problemstillinger og adfærdsmønstre, der er selvbekræftende og ikke
altid kan sættes i umiddelbar sammenhæng med de motiver, der satte udviklin
gen i gang. Den nye højere uddannelse kunne ikke bare begynde fra bunden, men
måtte bygge videre på de intellektuelle forudsætninger, den havde arvet.
Dette kommer tydeligt frem i to berømte metaforiske forestillinger, der benyt
tedes til at udtrykke periodens kulturelle selvforståelse. Man talte om en overfør
sel af videnskaben (translatio studii) fra Athen over Rom til Paris, og man så sig
selv som dværge stående på giganters skuldre.
I begge disse forestillinger ligger en dobbelthed. På den ene side understreges
kontinuiteten med fortiden, helt tilbage til det antikke Hellas. Der var ikke tale
om en snævert afgrænset klassicisme, men man søgte sine forbilleder i hele den
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foregående, hedenske som kristne, tradition. På den anden side finder vi et træk
af selvhævdelse. Vi er måske kun dværge, men vi står på giganters skuldre og kan
derfor se længere end de. Det er ikke nok til at blive stående ved traditionen. Det
gælder om ud fra den at komme videre.
1100-tallet tog denne opgave bogstaveligt. Man kunne ikke længere stille sig
tilfreds med den blotte leksikalske og håndbogsagtige viden, der havde været til
strækkelig for den tidlige middelalder. Man læste stadig de samme kilder, men
man læste dem med større omhu og stærkere kritisk holdning end før. Og man
blev ikke stående herved. Man drog ud for at søge nye kilder og ny viden. Man
vidste, at der hos grækerne og romerne havde eksisteret bøger og hele viden
skabsgrene, der ikke kendtes i Vesteuropa. Det var da naturligt at søge efter dem
i de fremmede kulturkredse, man netop i samme periode kom nærmere i berøring
med: den græske og den arabiske. Vigtige mødesteder med disse kulturer var
Venedig, Sicilien og Spanien.
Især med udgangspunkt disse tre steder opstod en livlig oversættelsesvirksom
hed. I første omgang oversattes Aristoteles’ logiske skrifter fra græsk til latin;
hidtil havde man kun kendt de indledende logiske skrifter, nemlig Kategorierne
og Om sætninger (Peri hermeneias). Inden 1150 foreligger hele den Aristotelske
logik. Samtidig med oversættelsen af teksterne blev også senantikke eller byzan
tinske kommentarer til skrifterne oversat.
I anden fase mellem ca. 1150 og 1250 oversættes samtlige aristotelske filosofi
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ske og videnskabelige tekster, med nogle få undtagelser, direkte fra græsk til
latin. Kun nogle få naturvidenskabelige skrifter og Poetikken udbredtes i over
sættelser foretaget fra arabisk. Derimod oversattes de vigtigste arabiske kom
mentarer til Aristoteles (af Avicenna og Averroes) til latin.
Den græske videnskab, først og fremmest matematikken, astronomien og
medicinen blev også tilgængelig i samme periode. Her skete formidlingen i stor
udstrækning via arabisk, ikke mindst fordi araberne på mange punkter havde
bragt den græske videnskab videre.
Resultatet af denne oversættelsesvirksomhed var en enorm horizontudvidelse.
Ikke blot mængden af fakta, man kunne tilegne sig blev mangedoblet, men selve
holdningen til videnskab og videnskabelig metode, selve de spørgsmål man stil
lede og de problemer man rejste, ændrede sig radikalt.
Aristoteles’ indflydelse på Middelalderens tænkning fremstilles undertiden
som hæmmende for videnskabens udvikling. Men det er helt misvisende. Den
aristotelske filosofi var på det tidspunkt det eneste sammenhængende videnska
belige system, baseret på rationel erkendelse og argumentation. Det var nødven
digt først at tilegne sig det, inden man kunne gøre sig håb om at nå ud over
mesteren. Tilegnelsen skete i løbet af 1100- og 1200-tallet, den konstruktive kritik
og videreførelse af traditionen skete især i den første halvdel af 1300-tallet.

Den nye lærdoms institutioner
I løbet af den sidste del af 1100-tallet og begyndelsen af 1200-tallet skete der en
institutionalisering af uddannelsen. På særligt gunstige steder blev skolerne per
manente og udvidedes efterhånden til universiteter med faste studieplaner og
faste statutter. Ordet »universitas« hvorfra vort »universitet« stammer, havde i
Middelalderen en meget bredere betydning end det senere har fået. Et universitas
var et lav eller gilde, et fællesskab, samlet om et konkret formål; f.eks. en sam
menslutning af alle købmænd på et bestemt sted. Lavet som sådan havde rettig
heder og forpligtelser og de enkelte medlemmer havde gensidige forpligtelser til
at hjælpe hinanden i vanskelige situationer. Studerende og lærere ved de store
skoledannelser sluttede sig sammen i sådanne lav, der fik sine rettigheder god
kendt af de nationale magthavere og af den internationale kirkelige myndighed,
pavestolen. Der opstod på denne vis en selvbevidst akademikerklasse, der i vid
udstrækning var uafhængig af lokale myndigheder.
Universiteterne var studia generaba, dvs. læreanstalter, hvor der undervistes i
alle anerkendte videnskaber og fag, og som samtidig havde ret til at konferere
internationalt anerkendte akademiske grader. Dette understreger universiteternes
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internationale karakter: principielt kendte videnskabens professionelle ikke til
landegrænser og de havde deres eget internationale sprog, latinen.
I løbet af de følgende århundreder bredte »universitetsbevægelsen« sig: Flere
og flere studerede og tog eksaminer, oftest med henblik på en karriere inden for
den kirkelige eller kongelige administration. Samtidig steg antallet af universite
ter og omkring 1500 fandtes der henved 70 universiteter spredt over hele Europa.
Denne forøgelse af universiteternes tal afspejler dels en vækst i antallet af stude
rende, dels et stigende ønske fra lokale magthavere om at opnå den øgede pre
stige og den mulighed for indirekte styring af og fuld lokal udnyttelse af de højere
uddannelser, der fulgte med oprettelsen af et universitet inden for egen magt
sfære. Universiteterne fik efterhånden karakter af nationale eller regionale
uddannelsescentre, og universiteternes autonomi indskrænkedes gradvist.
Universiteterne var inddelt i fakulteter: fire, hvoraf et grundlæggende, hvor
man studerede artes eller de verdslige videnskaber, først og fremmest grammatik,
logik og filosofi; under filosofien hørte også elementer af matematik og astro
nomi. Højere uddannelser, som oprindeligt forudsatte en afsluttende grad fra et
artes-fakultet, gaves af de teologiske, juridiske og medicinske fakulteter. Langt
de fleste studerende (op mod 80%) var indskrevet ved artes-fakultetet, jura
fakulteterne tog ca. 15%, mens resten fordeltes på de teologiske og medicinske
fakulteter. Man hører ofte, at teologien var Middelalderens centrale studium,
men det gælder i hvert fald ikke kvantitativt.
Det er afgørende at huske, at Middelalderens videnskab er uløseligt knyttet til
universiteterne. Der fandtes ingen privatlærde af betydning, videnskab og uni
versitetsundervisning faldt sammen. Deraf følger, at den videnskabelige littera
turs form er bestemt af undervisningssituationen: Udgangspunktet for denne er
kurser i de forskellige discipliner, baseret på en grundbog, inden for filosofien
Aristoteles’ forskellige skrifter suppleret med enkelte mindre latinske værker.
Over disse bøger holdes der forelæsninger: teksten gennemkommenteres og sær
ligt udvalgte, vanskelige eller relevante problemer, behandles i diskussioner
(quaestiones). Disse diskussioner løsrives efterhånden helt fra den løbende kom
mentering. Det er oftest i sådanne »quaestiones«, man finder Middelalderens
mest selvstændige diskussioner af videnskabelige problemer. Men det gælder i
det hele taget, at man ikke skal lade sig narre af den ydre form: Selv om største
delen af Middelalderens videnskabelige litteratur har form af kommentarer til
Aristoteles eller andre autoriserede skrifter, betyder det ikke, at man på forhånd
kan forvente ikke at finde selvstændig stillingtagen til problemerne.
Det turde være umiddelbart indlysende, at der eksisterer en vis konflikt mellem
de først og fremmest administrative behov, der udløste den middelalderlige
uddannelseseksplosion, og de konkrete former den højere uddannelse antog
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under indflydelse af Aristoteles’ filosofi og den græsk-arabiske videnskab.
Universitetsuddannelsen, stærkt tilskyndet af Aristoteles’ egen holdning, så en
værdi i sig selv i viden, uanset dennes praktiske anvendelse. Selvom der under
tiden rejste sig kritiske røster, specielt hen imod Middelalderens slutning, forblev
det almindeligt anerkendt, at erkendelse er et mål i sig selv, som ikke udeluk
kende kan legitimeres ud fra praktiske behov.
Overtagelsen af det græske videnskabssystem medførte også konflikter i for
hold til den kirkelige tradition og den i det hele taget mere litterært prægede tra
dition, der havde været typisk for den tidlige middelalder. Vi skal i det følgende
betragte nogle af disse konflikter nærmere. Herunder vil det vise sig, at tilsva
rende konflikter også har medvirket til at bestemme vor vurdering af Middelalde
ren og dens lærdomshistorie.

Konflikten mellem det humanistiske og det videnskabelige
Det er karakteristisk, at der i 1100-tallet finder en opblomstring sted både for lit
teraturen, specielt poesien, og videnskaben. Den videnskabelige blomstring har
allerede været omtalt. For litteraturens vedkommende skal der blot henvises til
den franske heltedigtning og for det latinsksprogede område til den rige samling
af »vagant«-lyrik, latinske digte skrevet af periodens lærde, af en umiddelbar
forståelig og medrivende karakter. Man vil kende nogle af de bedste af disse digte
fra Carl Orff’s oratorium »Carmina Burana«.
Desværre foreligger kun få af disse digte på dansk. For dog at give en smags
prøve vil jeg her præsentere uddrag af et af vagantpoesiens berømteste digte, det
såkaldte »Digter-skriftemål« oversat af Fr.Moth(Vagantviserne, 1913, s. 198 ff.).
Digtets forfatter er kun kendt under betegnelsen Archipoeta, han virkede som
hofpoet for Frederik Barbarossas kansler og Kölns ærkebiskop, Reinald von
Dassel, i 1150’erne. Først dog en enkelt strofe på latin, for at antyde den virtuose
udnyttelse af det latinske sprog, der på overfladen er vildledende selvfølgelig,
men i virkeligheden er en nyskabelse.

Estuans intrinsecus ira vehementi
in amaritudine loquor mee menti:
factus de materia levis elementi
folio sum similis, de quo ludunt venti.

1
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Medens jeg i sjælens dyb føler harmen syde
skal med bitter spot mit ord til mit hjerte lyde:
skabt af svagt og usselt stof, der kun lidet vejer,
ligner jeg et blad, det let sig for vinden drejer.
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/ mange middelalderlige håndskrifter findes fremstillinger med inddelinger af filosofien i dens for
skellige fag. Her er vist et sådant skema i et håndskrift fra ca. 1110.
(Illustration hentet fra R. W. Southern, Medieval humanism and other studies, Oxford 1970).

2 Mens det på den vise mand er et sikkert mærke,
at til bo han vælger sig klippens grund den stærke,
lignes kan jeg dåre stor ved en flod, der rinder
rastløst og i samme seng aldrig hvile finder

3

Som på hav et skib, der ej ført af styrmand bliver,
som en fugl på luftens vej viljeløs jeg driver;
intet bånd og ingen slå mig at tvinge mægter,
slette sæder fryder mig, gode jeg fornægter.

Digteren trækker både på kristne (klippegrunden) og antikke (det herreløse skib)
formler, men alt går op i digtets enhed. I de følgende strofer bekender digteren
med slet skjult behag sine tre hovedsynder: elskoven, spillet og drikkeriet. Dette
afsnit slutter med følgende strofe, igen med en hentydning til kirkens begravel
sesliturgi og til Ovid:
12 Først når jeg er død, man må mig fra knejpen bære;
nær min mund i dødens stund skal et vinfad være.
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Da vil engleskaren glad synge, når den kommer:
»Denne dranker være du, Gud, en nådig dommer.«
I digtets sidste halvdel kommer digterens anliggende frem. På trods af den høj
tidsfulde indledning og læbebekendelsen til omvendelse er digtet kun et middel til
at genvinde mæcenens gunst. Eller er det nu også kun det? Digtets dobbeltbun
dethed er svært at trænge bagved.
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Kølnerstolens kårne bisp, se jeg tilstår! Skån mig!
Vis mig dog barmhjertighed! venlig øre lån mig!
Pålæg mig, der skrifted alt, bod og pønitentse!
om dit bud end synes tungt, skal jeg ej det ænse.

19 Glem din vrede, hjælpsom vær, høje bisp mod dine!
Løven, dyrerigets drot, er jo mild mod sine.
I der hersker over jord, gøre bør det samme;
mangler sødmen, alle ting er i smagen ramme.

Det er værd at bemærke, at det langt fra er selvfølgeligt, at litteratur og viden
skab blomstrer samtidig. Gennem hele den vesterlandske kultur går der en kløft
mellem på den ene side en bestemt dannelsesopfattelse, der ser fiktionslitteratu
ren (og i mindre grad andre kreative kunster) som det centrale i den uddannelse,
der skal udvikle den civiliserede, helstøbte personlighed - og på den anden side en
videnskabsopfattelse, der alene er orienteret mod almengyldige »objektive«
erkendelser og som ofte er ledsaget af en asketisk og hensynsløs holdning, der
kaster vrag på de menneskelige implikationer, på alt det der ikke direkte tjener
det overordnede mål. Vi kender denne strid fra Antikken, f.eks. fra Platons
kamp mod sofisterne, hvor vor sympati traditionelt har været på Platons og
videnskabens side; fra Renaissancens kamp mod skolastikken, hvor vi traditio
nelt har stået på litteraturens side; denne modsætning er øjensynligt også et vig
tigt moment i det sidste årtis debatter om videnskab og kultur.
I begyndelsen af 1100-tallet træder denne konflikt i baggrunden, holdt i skak
af den fælles optimisme og ekspansionslyst. Det er nok et af de træk, der mest
har fascineret de forskere, der har beskæftiget sig med denne periode. Men efter
hånden som de nye opdagelser konsolideres og kræver et mere og mere teknisk
sprog for at kunne udnyttes og videreudvikles, opstår konflikten. Fra begyndel
sen af 1200-tallet foreligger et digt med titlen »De syv artes’ kamp«, der i allego
risk form skildrer slaget mellem den litterære dannelse, personificeret i de klassi
ske forfattere og deres sekundanter fra lærdomssædet i Orléans, der kæmper
mod videnskaben og dens disciple ved universitetet i Paris. Litteraturen taber,
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men forfatteren lover, at den senere vil få revanche. En kendsgerning er det, at
Frankrig valgte den tørre videnskab, og det vi kalder skolastikken er den domine
rende faktor i de næste 200 års lærdomsudvikling i Frankrig. I Italien satsede
man i højere grad på litteraturen og det klassiske, man tænke blot på digterne
Dante og Petrarca. Først i begyndelsen af 1300-tallet vinder den skolastiske
videnskab for alvor indpas i Italien. (Her bortses fra jura’en der har en lang
historie i Italien, men unægtelig er mere praktisk orienteret og applicerbar end de
studier der stod i centrum i Paris). Det er ikke forunderligt, at Renaissancen har
sit udgangspunkt i Italien, hvor kontinuiteten med den klassiske litteratur aldrig
blev afbrudt i samme grad som nord for Alperne.

Konflikten mellem det kristne og det antikke
De kristne havde lige siden oldtiden følt en modsætning mellem kristendommens
åbenbarede sandhed og den antikke, hedenske videnskab. At denne latente kon
flikt måtte blusse op igen ved den uformidlede nyindførelse af Aristoteles’ filo
sofi er en selvfølge. Adskillige høje kirkelige dignitarer følte farerne ved den
nyopståede videnskab og prøvede at holde udviklingen i tømme. I flere tilfælde
gjordes der forsøg på at bremse, ja helt forbyde studiet af Aristoteles. Men disse
bestræbelser slog fejl. I løbet af 1200-tallet fandt man en modus vivendi, og en
mere eller mindre fredelig sameksistens blev resultatet.
Man har ofte vurderet det sådan, at kirken og dogmerne gjorde sig viden
skaben underdanig og tvang den til at bevise, hvad kirken ønskede bevist. Men så
enkelt er det ikke. Kristendommen er ingen entydig doktrin og åbenbaringen kan
ikke løse alle videnskabelige problemer. Inden for visse rammer er der derfor et
vidt spillerum for tolkninger og nytolkninger. Jo mere fortolkningsapparatet
blev udviklet, jo mere kunne kristendomsforståelsen uddybes. Den kristendom,
der blev resultatet af dialogen med Aristoteles, er på mange måder forskellig fra
den kristendom, der fandtes før, i sine formuleringer og på væsentlige punkter af
livsforståelsen. Især tiggermunkeordenerne, Franciskanere og Dominikanere,
tog de nye udfordringer op, og kom således til at bære en afgørende del af både
videnskabens og kristendomsforståelsens udvikling.
Det var jo ikke blot videnskaben der influerede kristendommen. Også kristen
dommen indvirkede på forståelsen af Aristoteles. Det kunne ikke være ander
ledes. De lærde, der skulle forstå og udvikle den nye videnskab var overbeviste
kristne, og for dem var der ingen tvivl om at den kristne åbenbaring indeholdt
den absolutte sandhed. På den anden side mente de også, at den menneskelige
fornuft kunne nå eller i det mindste stræbe efter den absolutte sandhed inden for
sit eget domæne, som først og fremmest dækkede de almene naturlove, selvom
21

den naturligvis ikke kunne trænge frem til de mysterier, der overgik fornuftens
rækkevidde og kun var kendt af os, fordi Gud selv havde åbenbaret dem. Denne
grænsedragning mellem fornuft og åbenbaring var af afgørende betydning for
skolastikkens udvikling og udformning. Den klassiske formulering af doktrinen
og den praktiske grænsedragning mellem de to områder skyldes først og frem
mest dominikanerteologen Thomas fra Aquin (1225-74). Som en konsekvens af
hans synspunkter gjaldt det, at hvis der opstod modsigelser mellem fornuft og
åbenbaring, måtte det skyldes: enten at fornuften havde båret sig forkert ad for
at nå sin konklusion; derfor måtte argumentationen og dens forudsætninger
underkastes en ny prøvelse. Eller det kunne skyldes en misfortolkning af åben
baringen; det der stod i modsætningen til fornuftens og videnskabens resultat var
åbenbaringens bogstav, ikke dens egentlige mening.
Så idyllisk var relationerne imidlertid ikke altid. Der har altid i kirken eksiste
ret »mørkemænd«, der i rystende grad har manglet frisind og har misbrugt kir
kens magtapparat til at sætte sine egne synspunkter igennem. Der har også inden
for videnskaben altid eksisteret lærde, der ikke har været tålmodige nok til at
afprøve deres konklusioners og deres forudsætningers bærekraft. Konflikter
mellem de kirkelige autoriteter og enkelte lærde kan findes gennem hele Middel
alderen. Men gennemgående var universitetsfolkene nok under mindre tvang end
andre åndelige bevægelser (som f. eks. kætterbevægelserne i Italien, Sydfrankrig
og Spanien). Det hænger givetvis også sammen med universiteternes stærke og
priviligerede stilling.
Selve kirkens kamp mod den nye videnskab var ikke uden positive resultater.
Videnskaben blev tvunget til at overveje sine argumenter nøje, og den blev under
støttet i sin tendens til ikke uden videre at antage den hele Aristoteles som ufejl
barlig uden nøjere prøvelse.
Denne positive vurdering af den middelalderlige skolastik vil måske virke over
raskende på nogle. For skolastikken, den videnskab der er knyttet til det middel
alderlige universitet, har siden Renaissancen været anset for at være noget af det,
der er mest typisk »mørk Middelalder«. Netop derfor vil det være ganske lære
rigt at betragte de forskellige faser i skolastikkens rehabilitering.
Rehabilitering af skolastikken ud fra to forskellige synspunkter

Et første rehabiliteringsforsøg fandt sted fra den katolske teologis synspunkt.
Denne rehabilitering koncentrerede sig først og fremmest om 1200-tallets store
teologiske tænkere, især Thomas fra Aquin. Derved lagdes grunden til en
bestemt model for beskrivelsen af videnskabens udvikling i Middelalderen, en
model der stadig er kendt fra de store klassiske fremstillinger af Middelalderens
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filosofihistorie: Maurice de Wulff, Etienne Gilson og Frederick Copleston.
Groft generaliseret hævder denne model, at vi står over for en trefaset udvikling:
en forberedende fase i 1100-tallet, der består i en gradvis tilegnelse af Antikkens
filosofiske og videnskabelige resultater; et højdepunkt i 1200-tallet, hvor de store
synteser mellem antik tænkning og kristendom opstår og udvikles, og en ned
gangsfase i 1300- og 1400-tallet, hvor syntesen undermineres af kritiske og skepti
ske udviklinger, ledsaget af dekadencesymptomer som overdreven formalisering
og debat for debattens egen skyld. Middelalderen afløses derefter af Den nyere
tid, hvor kirken og troen ikke længere er den selvfølgelige prøvesten for udviklin
gen.
Vi genkender denne type forsvar for Middelalderen: at udvælge en særlig posi
tiv periode, men lade de andre stå tilbage med fordommene. Den her skitserede
model har sin styrke i sin klarhed: der er tale om et mønster, vi kan genkende, et
biologisk mønster, hvorefter vi ofte betragter det enkelte individs liv, og som vi
gerne vil overføre på kulturhistorien og dens perioder. Ikke desto mindre bærer
modellen i de vurderinger den implicit anlægger så stærkt et præg af det histori
ske miljø, den er vokset ud af, at det bør vække vor mistro. Dens idehistoriske
baggrund er den nyskolastiske bevægelse, der voksede frem i 1800-tallets
Frankrig, og som i reaktion mod rationalisme og modernisme lagde vægt på at
nå frem til en ny syntese mellem kristendommen og den moderne videnskab, i
den udstrækning denne kunne akcepteres ud fra en kristen grundholdning. Be
vægelsen blev officielt sanktioneret af pavestolen: i 1879 udsendte pave Leo XIII
den berømte bulle »Aeterni patris«, der gjorde nythomismen, den skolastiske
filosofi sådan som den var blevet udformet af Thomas fra Aquin og hans elever,
til grundlaget for den katolske kirkes filosofi og teologi, en stilling den bevarede
indtil tiden efter den 2. verdenskrig.
Uden at gå i detaljer bør det understreges, at det var karakteristisk for denne
bevægelse at se filosofiens opgave først og fremmest i, at den på basis af fornuf
ten skulle opbygge en altomfattende virkelighedsopfattelse, baseret på aristotelsk-thomistiske principper, hvor alle enkelterkendelser får deres rette plads i
sammenhængen. På basis af en sådan filosofi er det muligt at erkende de normer,
efter hvilke den enkeltes liv og samfundet bør indrettes. Da endvidere fornuften
og åbenbaringen ifølge den thomistiske filosofi stammer fra den samme ufejlbar
lige kilde, nemlig Gud selv, vil der pr. definition ikke kunne forekomme virkelige
uoverensstemmelser mellem filosofi og videnskab på den ene side og den katolske
kirkes lære på den anden. Samtidig er der ikke plads til megen sympati for mere
radikale erkendelseskritiske strømninger, enten de nu stammer fra Middelalde
ren, specielt 1300-tallet, eller fra nyere tid, f.eks. Kant, for slet ikke at tale om
den analytiske filosofi fra det 20. århundrede.
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På disse præmisser kan det ikke undre, at man opstillede en model af den type,
jeg skitserede ovenfor. Det må ikke glemmes, at udforskningen af Middelalde
rens filosofi og opgøret med myten om den mørke Middelalder på dette område
kun kom igang, fordi nyskolastikken skabte en positiv forventning til de for
nutiden direkte applicerbare resultater beskæftigelsen med skolastisk filosofi for
ventedes at medføre.
Det er måske heller ikke så underligt, at modellen fortsat består, også efter at
de til grund liggende præmisser stort set er opgivet. Modeller er ofte mere sejglivede end de forestillinger, der har skabt dem.
Det turde på den anden side være indlysende, at en anden opfattelse af de
opgaver, filosofien har, f.eks. en understregning af, at dens opgave først og
fremmest er kritisk at analysere vore vante forestillinger og deres sproglige ud
tryk, herunder også videnskabens hidtidige hypotheser og resultater - at en sådan
opfattelse nødvendigvis må føre til en ændring af de spørgsmål vi stiller til gen
standen for vor undersøgelse, her altså filosofiens udvikling i Middelalderen, og
på længere sigt vil føre til skabelsen af en ny beskrivelsesmodel, der bedre kan
rumme svarene på de nye spørgsmål.
Dette var præcis hvad der skete, da den angelsaksiske, analytiske filosofi be
gyndte at interessere sig for skolastikken. Resultatet heraf var i første omgang en
øget interesse for skolastikkens metodologi og analysemetoder, dens logik og
dennes applikation på de videnskabelige forestillinger, på bekostning af de
hævdvundne interesseområder, den naturlige teologi, læren om Gud og hans
eksistens, forholdet mellem tro og viden og læren om menneskets sjæl og dens
forhold til legemet.
En første skitse til en ny beskrivelsesmodel finder vi i en afhandling fra 1958 af
den amerikanske filosof E. A. Moody med titlen Empiricism and Metaphysics in
Medieval Philosophy. Moody finder også nøglen til udviklingen i en modsætning
mellem den genetablerede antikke, fortrinsvis aristotelske, filosofi og videnskab
på den en side og den kristne åbenbaring på den anden. Men han lægger først og
fremmest vægt på modsætningen, ikke på syntesen. Kristendommen er hele tiden
præget af en kritisk holdning til den antikke hedenske og spekulative syntese.
Med oversættelsen af de græske og arabiske skrifter stilles kristendommen over
for et spekulativt helhedssyn, der ud fra overvejende nyplatonske præmisser ville
forklare verdens sammenhæng som et deterministisk system. I begyndelsen vir
kede denne syntese overvældende på de middelalderlige skolastikere, men mod
standen fandt efterhånden filosofisk fodfæste og nåede sit højdepunkt i 1300tallet, hvis indsats væsentligst kom til at bestå i en underminering af Aristotelismens spekulative syntese ved hjælp af kritiske analyser af dens grundbegreber og
deres begrænsning. I stedet opstår i 1300-tallet en kritisk, analytisk filosofi base
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ret på fundamentale kristne trossandheder: læren om Guds almagt og verdens
dermed sammenhængende fundamentale fakticitet : verden og dens love er ikke
nødvendigt determinerede, kan ikke beskrives deduktivt. Vi må tage vort ud
gangspunkt i de fænomener og de love vi faktisk kan konstatere. Dermed er der
opstået en ny filosofisk stil, der er langt mere beslægtet med den nyere tids filo
sofi end med Antikkens og den tidlige Middelalders spekulative ideologi. Den
nye tid, på godt og ondt, tager sine første skridt i 13OO-tallet.
Det er interessant at konstatere, at de fænomener, der i den første beskrivelses
model er brugt som bevis for, at 1300-tallet indleder skolastikkens forfald, her
tjener til at bevise, at 1300-tallet er udtryk for et filosofisk »nybrud«. De to mo
deller afslører forskellige opfattelser af, hvad filosofi er, og dermed af, hvad et
højdepunkt inden for filosofihistorien er. Er et højdepunkt en ligevægtstilstand
eller er det en periode, hvor der opstår uligevægt og hvor nye ideer og strukturer
bryder frem?
Lad os ganske kort se på nogle udviklinger inden for 1300-tallets skolastik.
Man vidste ud fra sin kristne overbevisning, at verden ikke var nødvendig. Den
var jo skabt af Gud på et bestemt tidspunkt og i følge Guds frie vilje. Gud kunne
lige så vel have skabt den helt anderledes på en sådan måde at helt andre love
havde været gældende. Dette gav videnskaben frihed til at forestille sig mulige
verdener og mulige sammenhænge, og på denne måde i det mindste hypotetisk
bevæge sig uden for det aristotelske verdensbillede.
Dette førte først og fremmest til en række forbedringer af den naturvidenska
belige teori, hen imod et mere mekanistisk verdensbillede. Denne udvikling kan
bedst illustreres ved at dvæle et øjeblik ved et eksempel fremdraget af Olaf
Pedersen i hans forelæsninger om »Middelalderens verdensbillede« (s. 87-90):
»Kort efter århundredskiftet kom disse nye metoder til fuld udfoldelse hos den
engelske franciskaner William Ockham, der tillige benyttede sig af det logiske
princip om tankens økonomi: man skal ikke antage flere forudsætninger, eller
indføre flere begreber end strengt nødvendigt. Hans hovedinteresse var uden
tvivl problemet om forholdet mellem filosofi og teologi, men i naturvidenskaben
fortjener han at bemærkes som en af de første, der bekæmpede den aristoteliske
fysik, specielt dennes bevægelseslære.
Denne byggede bl.a. på den grundforudsætning, at et legeme kun kan bevæge
sig, når det påvirkes af en tilstrækkelig stærk bevægende kraft. Virker der ingen
kraft, ligger legemet stille. Denne opfattelse havde allerede i oldtiden givet anled
ning til vanskeligheder for projektilbevægelsens vedkommende. Hvor er den
kraft, der bevæger pilen, efter at den er afskudt fra buen? Det kan ikke være
strengen på buen, der ikke kan virke tværs gennem rummet efter at pilen har
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sluppet buen. Aristoteles havde hævdet, at den bevægende kraft havde sit sæde i
luften omkring pilen. Ockham replicerede ved at betragte to flyvende pile, der
passerer tæt forbi hinanden i modsat retning. Luften omkring dem skulle da på
én gang have bevægende kraft i to forskellige retninger, hvilket er urimeligt.
Resultatet er, at han ikke kan finde nogen bevægende kraft overhovedet, hvoraf
han drager den konklusion, at det slet ikke er nødvendigt at tale om nogen kraft
ved bevægelsen.
Tiden var imidlertid ikke moden til skabelsen af en mekanik uden om kraft
begrebet, og Ockham fik på dette specielle punkt ikke noget stort følgeskab
blandt det 14. århundredes naturfilosoffer. Det gjorde derimod den noget senere
franske fysiker Jean Buridan, der også er optaget af problemet om den tvungne
bevægelse, specielt projektilbevægelsen, som han imidlertid angriber på en helt
anden måde end Ockham. For Buridan bevæger pilen sig, fordi den under sin
kontakt med buen har modtaget en indre kraft, der sætter den i stand til at be
væge sig videre. Denne indprægede kraft kaldes en impetus, og Buridan hævder,
at den vokser både med legemets vægt, og med hastigheden af bevægelsen. Den
slides efterhånden bort, fordi bevægelsen altid møder en vis modstand. Når den
er helt opbrugt, går bevægelsen derfor i stå.
Denne impetus-teori var et radikalt brud med nogle af den aristoteliske fysiks
yndlingsforestillinger, og dens store udbredelse i det 14. århundrede og senere
vidner om, hvor stærk Aristoteles-kritikken efterhånden var blevet. Og nu er vi
ved det punkt, hvor det tydeligt viser sig, at denne kritik medførte vigtige konse
kvenser for middelalderens verdensbillede. Buridan hævder nemlig, at denne
impetus-teori også er gyldig for cirkelbevægelsen. Han anvender den specielt på
himmellegemers bevægelse, idet han antager, at der ved verdens skabelse indprægedes en vis mængde impetus i hver sfære. De vil derefter rotere med uforandret
hastighed, fordi der ingen gnidningsmodstand antages at være mellem dem. På
denne måde vil universet uforandret køre videre, som et urværk der én gang er
trukket op. Hvor ejendommelig denne forestilling end forekommer os, betød den
dog et afgjort fremskridt, fordi den er det første forsøg på at give en forklaring
af astronomiske fænomener på grundlag af fysiske kræfter af samme art som
dem, der kendes på jorden. Den tidligere astronomis skarpe skel mellem jordiske
og himmelske bevægelser falder dermed bort i princippet, og vejen lå åben for vi
dere forsøg på at anvende fysikken inden for astronomien. Denne begyndende
mekanisering af verdensbilledet er så meget mere bemærkelsesværdig, som de
hidtidige forestillinger havde været meget primitive. Aristoteles havde således
ment at himmelsfærerne bevægede sig, fordi de var besjælede, en opfattelse der i
middelalderen var ændret til, at de bevægedes af særskilte »intelligenser«. Denne
animistiske anskuelse får sit grundskud gennem impetus-teorien.«
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Det var ikke noget tilfælde, at Kopernikus var uddannet ved universitetet i
Krakow, hvor Buridans fysik spillede en dominerende rolle. Det bør også næv
nes, at specielt engelske filosoffer udviklede en række teorier, hvor matematik
ken kom til at spille en væsentlig rolle for naturbeskrivelsen. Man var ivrigt opta
get af at undersøge sammenhængen mellem et legemes hastighed, tiden og den
under bevægelsen tilbagelagte vejlængde. Ved konstant hastighed er vejlængden
hastighed gange tid, men man udvidede undersøgelserne til også at omfatte til
fælde hvor hastigheden er jævnt voksende eller faldende. Disse diskussioner
kombineredes med overvejelser angående et uendeligt rum og en uendelig deling
af rum/tids-dimensionen.
Ved disse tankeeksperimenter betjente man sig især af metoder lært fra den
middelalderlige logik. Mit sidste eksempel på at den mørke Middelalder ikke var
så mørk endda skal derfor hentes fra dette det mest udskældte afsnit af middel
alderens lærdomstradition.

Den middelalderlige logik
Den middelalderlige logik nåede sin højeste udvikling i 1300-tallet i vid udstræk
ning under engelsk indflydelse. Engelske logikere talte ligefrem om en »translatio
studii« til England. Indvendingerne mod den skolastiske udformning af logikken
blev allerede rejst i Middelalderen selv, først og fremmest af de italienske huma
nister, der reagerede voldsomt mod de engelske barbarer. Et veltalende eksempel
er følgende uddrag af Leonardo Brunis dialog til Petrus Hister :
»Men hvad med logikken som er den videnskab der er nødvendigst for diskussion
og argumentation? ... Barbarerne der bor hinsides Oceanet har invaderet den.
Og hvilke folk! Gode Gud! Allerede deres navne får mig til at gyse: Farabrich,
Buser, Ockham, Suiset og mange flere af samme slags, som åbenbart har hentet
sig deres navne ved underverdenens hof. Alvorlig talt, kære ven, kan du vise mig
blot et eneste punkt inden for logikken, som ikke er blevet ødelagt af de britiske
sofismer?«

Indvendingerne går først og fremmest på følgende forhold:
(a) Sproget er andet og mere end logik. (Hvor berettiget denne indvending end
er kan den dog ikke fritage os fra en præcis analyse af hvordan vore argumenter
fungerer og hænger sammen, og af hvad ordene vi anvender præcist betyder).
(b) Logikkens nye termer og forskrifter for korrekt sprogbrug kan ikke eksem
plificeres i de klassiske forfattere (Cicero og Boethius f.eks.).
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(c) Subtile logiske analyser af den middelalderlige type er tidsspilde og gold
formalisme.
Denne vurdering fortsatte endnu i Carl Prantls fire binds værk om logikkens
historie, der hævdede at der ikke var sket noget fremskridt i logikken mellem
Aristoteles og Kant. Denne forudsætning er unægtelig ikke længere vor.
En ny vurdering af den efteraristotelske græske (stoiske) og middelalderlige lo
gik skyldes vor tids logikere, der opdagede at stoikerne og Middelalderen havde
foregrebet mange af deres egne ideer. I begyndelsen var man især imponeret af
de betydelige fremskridt der var sket i disse perioder med hensyn til udsagns
logikken. Efterhånden har det vist sig, at der også er andre værdier at finde i den
middelalderlige logik.
Den middelalderlige logik arbejder nemlig i modsætning til den moderne logik
ikke først og fremmest med et formaliseret sprog. I stedet anvender den et natur
ligt sprog, nemlig latin, ganske vist under udvikling af en strengt præciseret
sprogbrug. Men ikke mindst 1960ernes og 70ernes logik har vist at der er behov
for en brobygning mellem de strengt formaliserede sprog og deres interpretation
ved hjælp af de naturlige dagligsprog. Netop den middelalderlige logiks analyse
af sin latinske sprogbrug indeholder mange interessante elementer for et sådant
brobygningssystem. Specielt vigtig er distinktionen mellem forskellige typer af
termer og de implicitte forudsætninger der er indeholdt i en given formulering.
En væsentlig ting vi kan lære af den skolastiske logik er dens anvendelse af de
samme præcisionskrav i logikken og i videnskabens sprog, dens påpasselighed
over for sprogets ofte vildledende magt, viljen til at formulere præcist på en så
dan måde at andre kan akceptere eller argumentere imod os. Det er nemt nok at
ironisere over enkeltheder i Middelalderens logiske system, men meget af denne
ironi skyldes ukendskab til skolastikkens betingelser, mål og bedste præstatio
ner. I indledningen til sit logiske hovedværk Summa Logicae fra ca. 1325 giver
Ockham følgende beskrivelse af logikkens mål:
»Længe, kære ven, har du med dine breve prøvet at få mig til at samle nogle af
logikkens regler i en kort afhandling og sende den til dig. Da jeg af hensyn til dine
fremskridt og af kærlighed til sandheden ikke kan undslå mig, vil jeg prøve at
gøre hvad du beder mig om. Det er sandelig en vanskelig opgave for mig, men jeg
tror at den vil bringe både dig og mig nytte.
Logikken er nemlig det bedste redskab for alle videnskaber, uden den kan
ingen videnskab erkendes fuldstændigt. Og det forholder sig ikke med logikken
som det gør med materielle redskaber, der slides ved brugen og efterhånden bli
ver ubrugelige. Tværtimod styrkes og øges logikkens værd når den bliver brugt
inden for en hvilken som helst videnskab. For ligesom en håndværker der ikke
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kender sit redskab fuldstændigt når til en bedre erkendelse af dets værd ved at
bruge det, sådan vil den der har lært logikkens grundprincipper, når han omhyg
geligt studerer de andre videnskaber, samtidigt nå til en større erfaring om logik
kens værd.
Når jeg nu skal gennemgå logikken systematisk vil jeg først begynde med ter
merne, dernæst behandle sætninger og endelig følgeslutninger. Og da det ofte er
tilfældet at begyndere uden tilstrækkelig erfaring i logik kaster sig over studiet af
teologiens og de andre fakulteters mest indviklede spørgsmål og derfor kommer i
tilsyneladende uovervindelige vanskeligheder, som i virkeligheden er små eller
ikke-eksisterende, og således bliver ofre for mangfoldige fejltagelser fordi de af
viser gyldige og sande beviser som fejlslutninger og i stedet tager fejlagtige og slet
funderede argumenter som sandheder, har jeg besluttet at skrive denne traktat og
undervejs forklare adskillige regler ved eksempler der stammer fra filosofien eller
teologien.«
Ockhams korte afhandling fylder i den nye kritiske udgave over 800 sider, så det
er klart umuligt at gå ind på værkets enkeltheder. Jeg vil derfor nøjes med en
almen karakteristik. Det Ockham bruger logikken til er ikke så meget at ind
skærpe de forholdsvis simple regler for logiske følgeslutninger, som vi kender i
en primitiv form fra den såkaldte klassiske logik. Ockhams ærinde er først og
fremmest at analysere det sprog vi bruger til at beskrive virkeligheden og gøre op
mærksom på de faldgruber, der altid ligger i sproglige formuleringer. Vi bruger
ofte forkortede udtryk for at formulere os, og hvis vi tager sådanne udtryk bog
staveligt ledes vi til at antage eksistensen af en lang række hypotetiske størrelser,
der i virkeligheden er skabt af sproget. Og dermed ledes vi til at opstille pseudoproblemer og bruge urimelig megen tid på at løse vanskeligheder, vi selv har
skabt. Ockhams logik bliver på denne måde næsten en håndbog i, hvordan vi kan
dechiffrere vort omgangssprog og vort videnskabelige sprog på en sådan måde,
at vi altid præcist kan føre vore formuleringer tilbage til de til grundliggende
fænomener og verificere dem.
Dette program har mange træk fælles med det program filosoffer som Russell
og Carnap opstillede i begyndelsen af vort århundrede. Men hvor vort århundre
des filosoffer i en lang periode først og fremmest arbejdede på at konstruere et
utvetydigt formelt sprog, arbejdede de middelalderlige logikere først og frem
mest med de givne naturlige sprog og prøvede at slibe dem til troværdige red
skaber. På mange punkter nåede de her til resultater, der kan stå mål med den
moderne linguistik og semantik.
Ockhams og hans samtidiges opfattelse af, at logikkens og filosofiens opgave
først og fremmest var kritisk at analysere vort beskrivelsessprog og dermed
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videnskabens sprog, betød en idehistorisk vending der på mange måder har præ
get filosofiens og idehistoriens udvikling siden Middelalderen. Det skete på
bekostning af andre værdier og det var den dybeste årsag til Renaissancens
skarpe reaktion. Den var ikke rettet mod tilfældige vildskud på den middelalder
lige tanke, men mod selve dens kerne: tendensen mod det formelagtige ekspert
sprog, der i sin bestræbelse mod præcision blev stadig mere fremmedgjort for det
daglige omgangssprog. Men på trods af Renaissancens reaktion har den vestlige
videnskab aldrig opgivet de idealer og værdinormer som den mørke Middelalder
formulerede så skarpt som ingensinde tidligere.
Slutbemærkning

Jeg har i det foregående fremdraget nogle eksempler på skiftende vurderinger af
enkeltheder i Middelalderens kultur. Jeg har overvejende fremhævet sådanne ele
menter, som jeg opfatter som positive, som dementier af myten om den mørke
Middelalder, og som i hvert fald skulle vise, at Middelalderen ikke kan være os
ligegyldig, fordi der i den blev truffet afgørelser, som stadig bestemmer vore vur
deringer idag. Den vestlige verden efter Middelalderen var fundamentalt forskel
lig fra den antikke og tidlig middelalderlige verden og meget mere lig vor egen
nyere tid.
Med alt dette vil jeg ikke påstå at Middelalderen slet ikke har nogle mørke
sider. Jeg kan nævne mange grunde til at jeg er glad for ikke at leve i Middel
alderen. Dette har især at gøre med de sociale forhold, som har spillet en meget
tilbagetrukken rolle i de foregående bemærkninger. Men også mange af de for
hold, man har kritiseret Middelalderens kultur for, var kritisable og har haft
virkninger, vi stadig lider under. Det jeg har villet gøre er at sætte spørgsmålstegn
ved alt for lette vurderinger og ved det meningsfyldte i at give en tusindårig
periode en gennemsnitskarakter, oven i købet efter en skala, der kun består af to
trin.
Denne bemærkning leder mig til et sidste spørgsmål. Kan det egentlig ikke
være ligegyldigt, hvad der er sandt og hvad der er falsk i vor beskrivelse af Mid
delalderen? Lad mig svare med det samme: det mener jeg ikke. Men dette svar
bygger på en række præmisser, og jeg kan ikke begrunde det uden at anføre dem.
Ligesom det ikke er ligegyldigt hvordan vi bedømmer vor personlige historie,
vore fejltrin og fortrin, vore personlige muligheder og mangler, ligeså er det ikke
ligegyldigt, hvordan vi ser på vor kulturs og vor traditions tidligere erfaringer. Vi
kan ikke blot fortrænge dem, vi må forholde os til dem. En af de måder vi viser
hvad vi selv er, er ved at tage stilling til hvad vore forfædre var, tænkte og
gjorde.
Men jeg tror ikke det er muligt at overbevise nogen om værdien af detaljunder30

søgelser i vor fortid med mindre de også akcepterer følgende præmis: Det er altid
meningsfyldt at skabe orden og sammenhæng, praktisk og erkendelsesmæssigt,
selv på tilsyneladende uvæsentlige områder. Ikke blot fordi det kan være svært at
vurdere, hvad der viser sig at have videre implikationer, men simpelthen fordi det
er vor opgave at skabe orden, at finde sandhed. Det tror jeg er en ægte middel
alderlig tanke, som kom til udtryk i tidens måde at organisere lærdom, undervis
ning og forskning på: Tålmodigt at arbejde på, at verdens orden afspejles i alle
detaljer af vor erkendelse eller med andre ord: at forstå på baggrund af så megen
kundskab som muligt. At sandheden er en værdi i sig selv, ikke blot pædagogisk i
forhold til forskeren og hans publikum, men eksemplarisk, som en model, gan
ske uanset hvad den kan appliceres på og anvendes til.
Men betyder akcepten af denne præmis ikke at vi lader den humanistiske for
sker sidde i sit elfenbenstårn? Her møder vi igen en metafor og dens tyranni.
Hvis man vælger at beskrive denne virksomhed som at sidde i et elfenbenstårn,
har man allerede udtrykt sin dom. Det er naturligvis forkert at sidde i et elfen
benstårn. Men har man også dermed bevist, at man aldrig skal gå op i et elfen
benstårn? Kunne vi ikke lære af Middelalderen, at livet både er betragtning og
praksis, at der også kan være livsværdi og mening i tilværelsen som ikke direkte
udmøntes i handling?
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DANSK SPROG
Dette hæfte handler om udforskningen af moderne dansk sprog i de sidste ca. tredive år.
Jeg har lagt vægt på at tegne hovedlinjerne i forskningens historie fremfor at få nævnt alle
begivenheder og personer i den nyere udvikling på området. Afhandlingen er derfor lagt
sådan til rette at ingen enkelte personer eller værker omtales i selve fremstillingen - bortset
fra indledningen om periodens forudsætninger. Til gengæld er bibliografien (p. 29ff.) ret
omfattende.
Den helt afgørende vægt på hovedlinjerne har betydet at det på den snævre plads ikke
har været nødvendigt at bruge alle forskningsgrene til eksemplifikationen. Nogle få forsk
ningsaktiviteter er af den grund blevet behandlet så knapt at det ikke står i et rimeligt for
hold til deres væsentlighed og lødighed. Særlig dårlig samvittighed har jeg over forfonetik
og fonologi, barnesprogsforskningen og leksikografien.
Immanens og struktur

☆

Strukturalismen i europæisk sprogvidenskab, der skylder Ferdinand de Saussure og den
såkaldte Pragerskole sin opståen, fik i slutningen af trediverne en selvstændig udformning
i Danmark - først og fremmest på grund af Louis Hjelmslev og en række forskere omkring
ham. Glossematikken, Hjelmslevs bidrag til teori-og metodedebatten, er konsekvent base
ret på de strukturalistiske nøglebegreber immanens (“selvberoenhed”) og struktur, og er i
en vis forstand en protestbevægelse mod den traditionelle sprogvidenskab.
Strukturalisterne reagerede imod at sprogbeskrivelsen og analysen altid skulle begrundes
og retfærdiggøres ved et formål uden for sig selv. Sagt på en anden måde: sprogvidenska
ben var en hjælpedisciplin for en række andre videnskaber eller aktiviteter. Studiet af
sproghistorien havde til formål at forsyne ånds- og kulturhistorikerne med materiale;
tekstfilologien brugte sprogbeskrivelsen med det sigte at skaffe bedst mulige tekster til (lit
teraturhistoriske studier; sprogpædagogikken aftog sprogvidenskabelige resultater for
bedre at kunne tilrettelægge undervisningsforløb og lærebøger osv.
Sprogvidenskaben behøvede således ikke at tvivle på sin egen nytte. Problemet var at
dens teori og metode helt var bestemt af og dens resultater bedømt ud fra andre formål og
synspunkter end sproget selv.
I strukturalisternes program om en immanent eller autonom (“selvstyrende”) lingvistik
lå bestræbelserne for at frigøre sprogbeskrivelsen fra filologi, psykologi, kulturhistorie,
pædagogik osv. for at skabe en sprogvidenskab der er sig selv og ikke primært forpligtet
over for andre formål. Sprogvidenskabens centrale emne blev selve sprogsystemet eller
strukturen, dvs. de sproglige elementer og kategorier samt relationerne mellem dem. Ele
menterne defineredes ikke fysiologisk eller fysisk (“udtale”) og heller ikke ved deres refe
rence til den ikke-sproglige virkelighed (“betydning”), men udelukkende gennem deres re

3

lationer til eller samspil med andre elementer eller kategorier. Beskrivelsesapparatet, hvis
hovedemne altså er relationerne eller afhængighederne mellem elementerne, skulle i prin
cippet opbygges som en særlig slags matematik eller logik, således at man ud fra nogle gan
ske få grundbegreber og -operationer gennem minutiøs defineren opbyggede et sammen
hængende system ud fra hvilket alle eksisterende og alle tænkelige sprogstrukturer skulle
kunne analyseres.
Man har senere beskyldt de konsekvente strukturalister for at være uvidende om at spro
get er betinget af psykologiske, økonomiske, ideologiske og andre ikke-sproglige forhold i
omverdenen. Det har naturligvis intet på sig. De var - alene af den grund at deres kritikere
ikke forsømte at gøre opmærksom på det - ganske klar over at indkredsningen og isolerin
gen af sprogstrukturen var en kunstig proces. Men lingvistens fordybelse i studiet af spro
gets immanente struktur anså man for nødvendig for at han endnu bedre rustet kunne ven
de tilbage til de “transcendente” aktiviteter filologi, pædagogik osv.
Det lykkedes ikke Hjelmslev og hans kreds at skabe en funktionsdygtig sprogteori, men
arbejdet har haft umådelig betydning som provokation og inspiration. Glossematikkens
værdi ligger, foruden i en række enkeltresultater, i den konsekvente hævdelse af imma
nensprincippet og bestræbelsen for eksakthed, herunder kravet om den modsigelsesfri, ud
tømmende og simplest mulige beskrivelse, og den satte en frugtbar metode- og teoridebat i
gang.
Strukturalismen rehabiliterede også det uhistoriske (synkroniske) studium af moderne
dansk i en periode hvor sproghistorien gjaldt for den egentlige sprogvidenskab. “Gramma
tikken” havde været et lidet anset seminariefag; den foregav at være en videnskabeligt fun
deret beskrivelse af det danske sprog, men var snarere indrettet på at fungere som en effek
tiv hjælp i fremmedsprogsundervisningen - “translatørgrammatik” som man med ikke helt
uberettiget foragt kaldte den. Nu kom grammatikken til at indtage sin plads som forsk
ningsområde og universitetsfag.
Aage Hansen og Paul Diderichsen har hver for sig et stort videnskabeligt forfatterskab
om moderne dansk, og immanenssynspunktet spiller en stor rolle for dem begge: Aage
Hansen beskriver sproget som det er, ikke kun det dansk der er rettet til efter den akademi
ske eller litterære norm; Paul Diderichsen udvikler den detaljerede beskrivelse af række
følge (ordstilling) og udvider derved beskrivelsen af dansk med et fænomen der er lige så
konstituerende for sproget som kasussystemet er det for latin. Dialektologerne Anders
Bjerrum og Poul Andersen o.a. er glossematisk inspirerede i deres beskrivelser af danske
dialekters udtrykssystemer (lydsystemer). Det er i det hele taget i analysen af udtrykssyste
met at glossematisk metode mest direkte kan komme til anvendelse, hvad også Eli FischerJørgensens internationelt kendte fonologiske arbejder viser. Helt selvstændigt arbejdede
Gunnar Bech, men han var klart præget af glossematikken i ideen om en art matematisk
formalisering af syntaksen.

Den store internationale begivenhed i sprogvidenskaben efter Hjelmslev, var den genera
tive grammatik eller transformationsgrammatikken. Dens ophavsmand er amerikaneren
Noam Chomsky, hvis værker udkommer fra midten af halvtredserne.
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Transformationsgrammatikken kom til at betyde for den internationale lingvistik hvad
glossematikken havde betydet for den danske 20 år tidligere: et velargumenteret opgør
med fortiden, og et beskrivelsesapparat der var mere præcist og grundigt end noget tidligere
kendt og som gav anledning til talrige nyopdagelser.
Chomskys teorier fik en lidt tvær modtagelse i Danmark - i al fald blev de ikke fejret
med samme begejstring og følelse af befrielse som i det øvrige Europa og i USA. Det kan
hænge sammen med dels at man efter glossematikken var lidt skeptisk over for endnu en
altædende teoridannelse, dels at danske lingvister ikke følte sig truffet af transforma
tionsgrammatikkens polemik mod den særlige amerikanske strukturalisme, som byggede
på en noget hårdhændet behaviorisme, hvis mål det var at se bort fra betydning og udeluk
kende bygge sprogbeskrivelsen på elementernes indbyrdes kombinationsmuligheder; og
endelig var mange af de iagttagelser og analyser transformationsgrammatikken fremlagde
som nye, velkendte i Danmark, hvis sprogforskning på grund af glossematikken nok havde
været livligere og mere inspireret end forskningen de fleste andre steder før Chomsky.
Generelt har påvirkningen fra Chomsky mere haft karakter af almen inspiration og ud
vælgelse af enkelte sider af teorien, end som en transformationsgrammatisk skole. Der er
fx aldrig udkommet en elementær lærebog i transformationsgrammatik på dansk, og in
den nogen for alvor havde besluttet sig til at udarbejde et transformationsgrammatisk al
ternativ til Aage Hansens og Paul Diderichsens beskrivelser af dansk, havde Chomsky
selv, hans elever og kritikere videreudviklet teorien i flere retninger, så der efterhånden var
adskillige generative teorier at vælge imellem. Yderligere eksisterer der også andre moder
ne sprogteorier end Chomskys: Saumjan, Montague, kategorialgrammatikken, valens
grammatikken o.a. - selv om de ikke har haft transformationsgrammatikkens gennem
slagskraft.
Alt dette har betydet at dansk sprogforskning har været meget tilbageholdende med at
forpligte sig metodisk; fremfor at vælge én teori, er man tilbøjelig til at vælge metode efter
beskrivelsens emne og formål, i erkendelse af at sproget er et så kompliceret og komplekst
emne at der kan og bør anlægges flere synsvinkler på det. Ingen enkelt af selv de mest gen
nemarbejdede metoder sikrer den udtømmende, modsigelsesfri og simple beskrivelse.

Den nye strukturalisme

Den forpligtelse som moderne lingvistik, med Chomsky som hovedinspirator, har påtaget
sig, er at beskrive sproget som en produktiv mekanisme. Opgaven er ikke blot at beskrive
og analysere foreliggende skriftlige og lydlige tekster. Beskrivelsen skal også give regler for
hvordan alle fremtidige fx danske sætninger og tekster må være opbygget for at medlem
merne af sprogsamfundet vil sige god for dem som ægte danske sætninger og tekster. Man
kan også udtrykke det sådan at lingvistikkens emne er den menneskelige sprogevne, den
medfødte egenskab at kunne producere og forstå sætninger i uendelig mængde og genken
de dem som fx danske til trods for at det kun er de færreste man har hørt eller læst før.
Synspunktet er ikke fuldstændig nyt og revolutionerende. Selv om det ikke er formuleret
særlig skarpt er det ikke fremmed for det meste af den traditionelle lingvistik, og selv den
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mest primitive pædagogiske fremmedsprogsgrammatik har udtrykkelig samme formål.
Men Chomsky har formuleret princippet meget klart, og den moderne sprogbeskrivelse
har fulgt det bevidst og konsekvent.
Den vigtigste konsekvens er semantikkens (betydningslærens) inddragelse i den grammati
ske beskrivelse. (Her og i det følgende bruger jeg betegnelsen grammatik i den moderne be
tydning om beskrivelsen af sprogets formelle side i det hele taget).
Den ældre lingvistik beskæftigede sig nok med betydning. Betydningen blev beskrevet i
ordbøger og leksika, og det er næsten udelukkende ordbetydninger det drejer sig om. I sel
ve grammatikken analyserede man meget håndgribelige og direkte iagttagelige elementer
som aflednings- og bøjningselementer, funktioner som kongruens (overensstemmelse) og
rektion (styrelse), relationer som underordning og sideordning, og fænomener som række
følge (ordstilling). Det er derfor muligt at formulere de regler hvorefter sætningen
(1) gå ikke så hurtigt, din dumme unge!
er korrekt, mens
(2) ikke gå så hurtigt, dit dum unge
er ukorrekt. Derimod kan man ikke på traditionelt grundlag finde frem til regler der viser
hvorfor sætningen
(3) græd ikke så aflangt, du grønne ansjos
er bare en lille smule sær. Grammatikkens regler for bøjning, kongruens, rektion, række
følge osv. er nøje overholdt. Men den ældre grammatik interesserede sig ikke for ordstam
mernes betydning og grammatik, og den kunne derfor heller ikke formulere regler for de
res indbyrdes kombination.
Den moderne grammatik inddrager ordstammernes betydning og syntaks under sit om
råde og vil altså levere en beskrivelse der er så grundig at ikke alene sætning (2), men også
(3) kan vises at falde uden for grammatikkens regler. Herved overser man ikke at (3) kan
give en vis mening - det er jo faktisk et citat af den danske nationallitteratur (Aage Her
mann). Men sætningens absurde komik beror netop på at forfatteren har lavet halløj med
nogle regler, som altså nødvendigvis må eksistere.
Den traditionelle grammatik kan vise at følgende sætninger alle følger de regler der gæl
der for dansk:
(4 a) jeg sender Ole referatet
(4 b) jeg sender referatet til Ole
(5 a) Ole får referatet sendende
(5 b) Ole bliver tilsendt referatet
(5 c) Ole får tilsendt referatet
(6) Ole får referatet

Også den moderne grammatik kan beskrive sætningernes konstruktionsforskelle; men
lægger herudover vægt på at vise at sætningerne trods iøjnefaldende forskelle i det rent
formelle, i “overfladen”, har en meget stor del af deres betydning fælles. En væsentlig del
af grammatikkens opgave bliver at beskrive hvordan en og samme betydning, “dybde
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struktur”, kan realiseres på forskellige måder i overfladen - og omvendt: hvordan forskel
lige betydninger kan realiseres på samme måde i overfladen. Sætningerne
(7) jeg samlede urene
(8) kan De se at komme ud
(9) betjentene truer med at blive forkølede
er alle flertydige, og en grammatik der inddrager betydningen, må gøre rede for disse fler
tydigheder og sammenfaldet i overfladen.
Lidt summarisk kan man sige at vi har en betydning (en semantik eller en dybdestruktur)
og en realisation, dvs. det fysiske lyd- eller skriftbillede (overfladen). I naturlige sprog er
betydning og overflade meget langt fra struktureret på samme måde (som fx i det matema
tiske og kemiske formelsprog), og sprogets grammatik (strukturregler) er da det sæt af
regler der forbinder betydning og overflade:
overflade (lyd, skrift)
<------ grammatik
dybde (betydning)

Den talende følger grammatikkens regler når han eller hun producerer sætninger, og den
lyttende afkoder det hørte efter de samme regler, hvis kommunikationen altså lykkes!
Det er en gammel iagttagelse at de fleste ord kan opdeles i små betydningsbærende, men
uselvstændige elementer: fod-bold-spill-er-ne-s. Disse såkaldte morfemer eller mindstetegn
kan igen opdeles i enkeltlyd uden egen betydning, og selv enkeltlydene kan opdeles i foneti
ske træk som stemt/ustemt, labial/dental/velær, rundet/urundet osv. På den måde kan
man betragte en klasse af elementer (fx ord eller sproglyde) som sammensat af mindre og
færre elementer, og da de mindre elementer forekommer i mange forskellige kombinatio
ner, kan man ret præcist indkredse forskelle og ligheder mellem flere ord og lyde. Forskel
len mellem venter og ventede er kun at venter indeholder morfemet ‘nutid’, mens ventede
til gengæld indeholder morfemet ‘datid’; n og t er begge dentaler, men n er en stemt nasal,
mens t er en ustemt klusil.
Den moderne syntaktiske semantik forsøger på samme måde at opdele betydninger i
mindre betydningselementer. Vi tager her et noget groft modeleksempel ved at analysere
sætningerne
(10) træet falder
(11) stormen fælder træet
(12) Ole fælder træet
Formålet med den semantiske analyse skal være at bestemme hvad der betydningsmæssigt
er fælles for disse tre sætninger og hvad der er forskelligt; samtidig bør metoder og resulta
ter kunne bruges ved analysen af alle andre sætninger i sproget. Hvordan man rent teknisk
foretager analysen og hvordan beskrivelsen formaliseres, er der ikke plads til at forklare
her.
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At noget falder vil sige at det begynder, ikke at stå. Sætning (10) kan således symbolise
res på denne måde (idet vi for simpelhedens skyld bliver nødt til at se bort fra velkendte
grammatiske træk som tal, bestemthed, tid o.a.):

INC er symbolet for et semantisk “atom” der bærer betydningen ‘begynde’; det er ikke et
ord, men en komponent der sammen med andre komponenter indgår i ordet begynde, og
altså også i falde og mange andre ord. NEG er et tilsvarende symbol for komponenten
‘nægtelse’. Tager vi nu sætning (11), ser vi at dens betydning er at stormen forårsager
(CAUS) at træet begynder (INC) ikke (NEG) at stå:

Den samme analyse kan ikke bruges til (12), for der er den forskel at Ole er et menneske
som kan handle bevidst - og det gør man når man fælder - mens stormen er en naturkraft
uden vilje og bevidsthed. Der er meget stor forskel mellem Oles og stormens grammatiske
muligheder, og det markerer man ved komponenten VOL, som betyder vilje og bevidst
hed:
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Man tænker sig at sprogets sætninger og ord kan analyseres i et stort, men begrænset antal
atomer eller semantiske komponenter af typen CAUS, NEG, INC, VOL, hvis syntaks,
dvs. kombinationsmuligheder det er semantikkens opgave at beskrive. Ordene bliver på
denne måde forskellige iklædninger (leksikaliseringer) af forskellige komplekse semantiske
strukturer. Sætningen
(13) Ole rejste stolen (op)
kan analyseres sådan:

Rejse (op) ligner altså fælde (og vælte o.a.) ret meget. Forskellen beror på om NEG er til
stede eller ej. Ser vi på myrde over for dræbe er forskellen den at myrde indeholder VOL:
(14) Brutus myrdede Cæsar:

“Brutus forårsagede ved en viljesakt at Cæsar begyndte ikke at leve”. Dræbe har to betyd
ningsvarianter i dansk, nemlig med og uden VOL:
(15 a) Brutus dræbte Cæsar
(15 b) den væltende mur dræbte Sergeanten
Disse analyser er som sagt kun grove og antydningsvise, og jeg har ikke gjort forsøg på at
analysere ordene stå, leve, storm, træ osv. på tilsvarende måde; men man antager at også
sådanne ord (argumenter) kan analyseres ned til semantiske grundkomponenter.
Hvad der på denne måde lader sig sige om betydningsstrukturen af falde, fælde, myrde og
dræbe gælder naturligvis lige så godt for de engelske ord fall, fell, murder og kill og ord
med samme betydning i hvilket som helst andet sprog. De elementer og relationer den syn
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taktiske semantik således finder frem til, synes at være universelle, dvs. uafhængige af
det enkelte sprog og fælles for alle menneskelige sprog. Sprogene er forskelligt, endog vidt
forskelligt struktureret i overfladen, men i dybdestrukturen synes de at bestå af et begræn
set antal fælles elementer som forbindes efter samme dybdesyntaktiske regler. Dette sprog
lige fællesskab antages at være biologisk (hjernefysiologisk) betinget.
Hypotesen om de sproglige universalier, som den moderne grammatik fører til, er ikke
helt så sensationel som den måske umiddelbart tager sig ud. Den kan nemlig direkte udle
des af den gamle antagelse, og iagttagelse, at alt hvad der siges i ét sprog altid kan oversæt
tes til hvilket som helst andet sprog. Betydningssiden er fælles for alle sprog, men der kan
være stor forskel på hvordan overfladen er struktureret: hvad der i ét sprog udtrykkes med
én glose, må i et andet sprog siges med flere ord; det som ét sprog udtrykker ved bøjning,
udtrykker et andet sprog ved afledning eller selvstændige ord osv., men betydningen kan
altid overføres fra sprog til sprog.
Den traditionelle sprogbeskrivelse interesserede sig mest for det sprogspecifikke, dvs. de
overfladenære niveauer i sproget hvor fællesskabet mellem de forskellige sprog er mere el
ler mindre ringe. Den moderne sprogforskning har tendens til at koncentrere sig om det
universelle, og det vil først og fremmest sige semantikken.
Den form for semantik jeg har skrevet om ovenfor, er en grammatisk eller syntaktisk se
mantik i den forstand at den er opstået inden for grammatikkens rammer som en, ganske
vist drastisk, udbygning af syntaksen.
Efterhånden som sprogbeskrivelsen bliver mere og mere ambitiøs dukker der imidlertid
semantiske problemer op som ikke eller kun meget vanskeligt kan behandles som gramma
tiske emner og som derfor sprænger beskrivelsesmodellen. Jeg skal nævne et par af de vig
tigste af disse emner.
Deiksis. Følgende to sætninger modsiger hinanden, de kan ikke begge være sande:
(16) Margrethe II er født i London
(17) Margrethe II er født i København
Modsigelsen beror ikke på ordene Margrethe II, London og København, men på det
sproglige arrangement de indgår i; samme arrangement, men andre ord, giver samme mod
sigelse:
(18) Napoleon er født på Korsika
(19) Napoleon er født på Bornholm
Men visse ord synes at være indrettet på en helt anden måde. Følgende sætninger modsiger
nemlig ikke nødvendigvis hinanden:
(20) jeg er født i England
(21) jeg er født i Skåne
Det hænger naturligvis sammen med at ordet jeg ikke betegner én identificerbar person i
alle tænkelige sammenhænge, men derimod mange forskellige personer efter sammenhæn
gen. Ordet jeg udpeger den person som har en bestemt rolle i en konkret meddelelsessitua
tion, nemlig den talende eller skrivende. Deiktiske størrelser (udtales dajktisk) er ord
eller andre elementer hvis betydning fastsættes af selve kommunikationssituationen.
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Persondeiktiske størrelser udpeger kommunikationens personer: jeg (vi): den talende el
ler skrivende; du (7): den hørende eller læsende (eller måske rettere den der tales eller skri
ves til); han/hun/den/det (de): den eller det som der tales og skrives om.
Stedsdeiktiske størrelser er her-, det sted hvor jeg befinder sig; der: det sted hvor jeg ikke
befinder sig. Udsagnsord som komme og gå er også stedsdeiktiske når komme betegner be
vægelse hen til den talende, og gå bort fra den talende.

Iagttagelsen af deiksis er absolut ikke noget nyt; det ny er interessen for en indgående be
skrivelse af de deiktiske træks funktion, og erkendelsen af at en sætnings struktur ikke kan
beskrives uafhængigt af den konkrete meddelelsessituation.
Præsupposition. Man har i sprogbeskrivelsen altid interesseret sig for at sætninger asserterer, dvs. meddeler eller bekræfter noget. Sætningen
(22) Ole vågnede kl. 11
asserterer således hvad Ole foretog sig på et bestemt tidspunkt. Når personen A siger (22)
til B, går A ud fra at B ikke ved at Ole vågnede kl. 11 og at hun er interesseret i at få det at
vide. Men for at en sætning skal fungere er det ikke nok at den er korrekt konstrueret efter
grammatikkens regler. For ud over hvad den direkte meddeler, så forudsætter (præsuppo
nerer) den hos A og B en vis enighed om andre sandheder. Hvis A og B fx ikke er enige
om at Ole sov inden kl. 11, så kan (22) ikke give mening, og kommunikationen fungerer da
ikke: A: “Ole vågnede kl. 11.” B: “Men han har jo overhovedet ikke sovet!”
Den forudsatte enighed i forbindelse med en sætning, kaldes sætningens præsuppositio
ner. Man skal lægge mærke til at præsuppositioner er uafhængige af nægtelser i sætnin
gen. Både
(22) Ole vågnede kl. 11
og
(23) Ole vågnede ikke kl. 11
præsupponerer “Ole sov inden kl. 11”. Andre eksempler på præsupposition:
(24) er din tysklærer blevet gravid igen?
præsupponerer bl.a. ‘du har en tysklærer’, ‘din tysklærer er en kvinde’, ‘din tysklærer har
været gravid før’.
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(25) Fyn er Danmarks næststørste ø
præsupponerer bl.a. ‘der er mindst 3 øer i Danmark’.
(26) Ole nægtede at ringe
præsupponerer bl.a. ‘der var nogen der ønskede at Ole skulle ringe’.
(27) han er ked af at han sparkede Ole
præsupponerer bl.a. ‘han sparkede Ole’ - i modsætning til
(28) han hævder at han sparkede Ole
Sætningen
(29) jeg bliver hjemme, da jeg er forkølet
indeholder to meddelelser, i modsætning til
(30) jeg bliver hjemme, fordi jeg er forkølet
som i hvert fald i en lidt ældre sprognorm præsupponerer ‘jeg bliver hjemme’ og derfor
kun indeholder én ny meddelelse, nemlig om årsagen. Man kan fx se på hvad der sker når
sætningerne benægtes: jeg bliver ikke hjemme, da jeg er forkølet (dvs. at jeg ikke bliver
hjemme, og årsagen hertil er min forkølelse) over for jeg bliver ikke hjemme fordi jeg er
forkølet (dvs. at jeg bliver hjemme, men ikke på grund af forkølelsen).
Sproghandlinger. Hvis jeg siger
(31) jeg gravede et hul i jorden
så refererer min sætning til noget uden for sproget, i dette tilfælde en handling der fandt
sted ude i haven i går eftermiddags. De fleste sætninger har denne henvisende eller symbo
liserende funktion. Men en sætning som følgende er anderledes:
(32) jeg indrømmer at jeg har taget fejl
At indrømme er en handling ligesom at grave er det. Hvordan graver man? Med en spade.
Hvordan indrømmer man? Ved at sige “jeg indrømmer ...” At indrømme er altså en
handling som man udfører ved hjælp af sproget, og den kan ikke udføres på anden måde.
At indrømme er en såkaldt sproghandling. Andre sproghandlinger er at advare, forby
de, tillade, love, råde til, beklage, kondolere, forbande, takke, protestere, foreslå, bede,
spørge, beordre osv.
De ord som sproghandlingerne udføres med (performativer) fungerer kun som sprog
handlinger når de har jeg (evt. vi) som grundled og står i nutid: jeg advarer dig (herved)! er
en sproghandling, men han advarer dig og jeg advarede dig er ikke sproghandlinger, men
meddelelser om sproghandlinger. Performativet er ikke altid et selvstændigt udsagnsord,
sproghandlingen kan også udføres ved hjælp af bøjningsmæssige eller syntaktiske midler:
(33) vis mig Deres pas ! (ordre)
(34) har du været i udlandet? (spørgsmål)
Og hvis sammenhængen gør det klart hvilken sproghandling der foreligger, er den tit
umarkeret:
(35) du siger ingenting!
(36) det er i orden
kan fx fungere som hhv. ordre og løfte. Umarkeret er som hovedregel den almindeligste af
alle sproghandlinger, nemlig meddelelsen:

12

(37) (jeg meddeler dig herved:) det regner
Sproghandlingsanalysen betoner altså sprogets karakter af handling, og samtale som et
kompliceret handlingsmønster. Reglerne for sproghandlingernes anvendelse er de faste
regler for sprogligt samarbejde mellem mennesker, og sproghandlingsanalysens opgave er
at finde frem til disse regler.
Som et eksempel kan vi se på de betingelser der skal være opfyldt for at sproghandlingen
indrømmelse kan fungere normalt. Det konkrete eksempel kan være
(38) jeg indrømmer herved over for dig at have taget af husholdningspengene
For nemheds skyld forkorter vi sætningen til
(39) A indrømmer over for B at P
Sproghandlingen kræver i tilfældet indrømme følgende regler overholdt:
I. P kan betegne enhver nutidig eller fortidig handling, begivenhed eller tilstand.
II. A ved at P, og at B ved eller formoder at P.
III. A antager at det er ubehageligt for ham at B ved at P.
IV. Ved at sige “jeg indrømmer at P” accepterer A konsekvenserne af at B ved at P.
Andre sproghandlinger følger andre regler, og formuleringen af disse går ud over hvad den
strukturelle grammatiks beskrivelsesapparatur kan klare.
Fænomener som deiksis, præsupposition og sproghandling viser at en udtømmende eller
bare nogenlunde grundig sprogbeskrivelse må tage hensyn til at sproget er forankret i en
ydre konkret meddelelsessituation og i visse samspilsregler mellem den talende (skrivende)
og den hørende (læsende). Det drejer sig om fænomener som selv den mere avancerede
strukturalisme egentlig ikke er beregnet til at beskrive, bl.a. fordi de anfægter metodens
autonomi (side 3).
I princippet inden for rammerne af syntaksen befinder sig den nye disciplin som kaldes
tekstlingvistik eller tekstgrammatik.
Tekstgrammatik. Grammatikkens egentlige emne har lige fra antikken været sætningen.
Fonetikken viser hvordan sproglyde kombineres til udtrykssiden af ord og ordelementer;
orddannelseslæren analyserer reglerne for elementernes kombination til ord; og syntaksen
giver reglerne for hvordan ord samles til sætningsled og disse igen til sætninger. Her er
man ved grammatikkens grænse. Hvordan sætningerne skal samles for at blive til tekster,
det overlod man til litteraturvidenskaben og retorikken.
Inden for den sidste halve snes år har man arbejdet på at flytte grammatikkens grænser
langt ud over sætningen. Ligesom en samling ord kun kan blive til en sætning ved at blive
kombineret efter syntaksens og semantikkens regler, sådan bliver en række hver for sig
korrekte sætninger øjensynlig kun til en tekst hvis de sammenføjes efter andre regler. Føl
gende er ikke en tekst, men en samling løsrevne sætninger:

(40) Hvad har du imod ham? Soldaten kæmper mod fjenden. Omkring haven er et gær
de. Hvad køber du til mig, far? Stormen hyler gennem gaderne. Uden dig går ar
bejdet ikke godt. Vi sidder omkring bordet.
(fra en tysk stiløvelse)
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Men følgende er en tekst, eller rettere: et stykke af en tekst:

(41) Middagen er færdig. Man drikker kaffe. Alle sidder foran kaminen. De fleste af
stuens lamper er slukket. Herrerne sidder tilbagelænet. Lette røgskyer ligger over
selskabet. Radioen spiller dæmpet. Ingen siger noget i lang tid.
(fra Kjeld Abell: Anna Sophie Hedvig)
Den såkaldte tekstgrammatik har til formål at finde reglerne for sætningernes kombinato
rik og at beskrive tekststrukturer, i princippet på samme måde som den mere traditionelle
grammatik beskriver sætningsstrukturer: hvad er det for elementer og træk der får sætnin
gerne til at hænge sammen indbyrdes og udgøre helheder af den art som man kalder tek
ster?
Nogle tekstkonstituerende træk kendte allerede sætningsgrammatikken: binde- og biord
der knytter sætninger til hinanden (men, fordi; derfor, så), stedord og biord der henviser
fra én sætning til en anden (han, den; der, da). Men det viste sig hurtigt at det grammatiske
beskrivelsesapparat var helt utilstrækkeligt til analysen af teksters såkaldte kohæsion
(sammenhæng). I nogle tekster ligger mange af de strukturskabende træk så at sige uden
på teksten, de er lette at identificere:

(42) Forskiellen paa den Fremfusende og den Sindige bliver da altid kiendelig. Hiin
snakker: denne taler. Hiin skimter hvad en Ting synes at være: denne efterforsker
hvad den er. Hiin løber til, men standser som oftest ved den første Hindring, og
staaer raadvild ved den anden: denne gaaer igiennem og finder Raad overalt; thi
hvad han efter Tid og Omstændigheder har seet umueligt, det begynder han ikke
paa, og i det Muelige har han allerede forudseet, om ikke alt hvad der vil møde, saa
dog at der vil møde noget; han er altsaa bereed til at tage derimod, og finde nye
Raad, naar det udfordfes.
Ove Malling 1777
Men selv her slår grammatikken ikke til - man kommer faktisk længere med retorikken,
den praktiske tekstgrammatik! Og endnu vanskeligere bliver det at analysere de “selvbæ
rende” konstruktioner, hvor sammenhængen overvejende skabes af semantikken, ikke af
eksplicitte elementer:

(43) (...) Den næste morgen, det var den 2. oktober, blev jeg vækket af en nydelig ung
dame i hvid kittel, der kom ind og spurgte mig, om jeg ville have massage. Jeg hav
de ikke åndsnærværelse nok til at sige ja tak, men fremstammede, at jeg ikke fejle
de noget, hvad hun syntes forundret over. Det var jo et eksklusivt rekreationshjem,
jeg nu var havnet på, og jeg ventede, da jeg lidt efter trådte ind i riddersalen, at se
mig omgivet af svagelige ældre mennesker. Jeg fandt omkring en snes personer, der
sad rundt om ved småborde, alle af utvetydig semitisk oprindelse.
Peter P. Rohde 1970
Som man vil forstå, bevæger tekstgrammatikken sig ofte på grænsen mellem sproganalyse
og indholdsanalyse, noget der atter anfægter den strukturalistiske immanensidé.
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Kritik af systemlingvistikken
Jo mere den moderne grammatik har raffineret sine metoder og jo mere den af indre kon
sekvens har søgt at udvide sit område, des mere har den udsat sig for kritik. De finere me
toder og de større ambitioner har netop tydeligt vist sprogbeskrivelsens begrænsninger
over for kravet om en endnu grundigere og endnu mere udtømmende beskrivelse, som og
så inddrager de konkrete kommunikationsbetingelser og den samfundsmæssige virkelig
hed som en forudsætning for sproget og dets funktion.
Chomsky har meget klart gjort rede for den “ideale sprogbruger”, hvis sprog og sprog
evne han beskriver, og har hermed formuleret en stiltiende forudsætning for så at sige al
hidtidig sprogforskning.
Den ideale sprogbruger lever i et helt homogent sprogsamfund, hvor alle taler ét sprog
og hvor alle kender dette sprog til bunds og aldrig i deres sprogudøvelse forstyrres af fx
dårlig hukommelse, distraktion, forvirring, støj eller fysiologisk uorden som hoste, hikken
og nysen. Men denne betingelse er faktisk aldrig opfyldt! Yderligere er den hidtidige sprog
beskrivelse næsten helt monologisk, dvs. den beskriver sætninger som om den typiske
sprogudøvelse var at én person havde ordet hele tiden. Man arbejder ikke med den sprog
lige interaktion - dialogen eller samtalen - som dog er den mest almindelige sprogudøvelse.
Det den strukturalistiske lingvistik beskæftiger sig med, siger kritikerne, er derfor ikke
sproget som det ser ud, men et præparat der i laboratoriet er blevet isoleret fra virkelig
heden.
Den strukturalistiske sprogbeskrivelse, og det meste af den ældre sprogforskning, be
tragter sprogstrukturen (fransk langue) som sit emne, ikke sprogudøvelsen og teksterne
som de foreligger (fransk parole). Man studerer nok tekster og sætninger der er frembragt
af levende sprogbrugere. Men for det første ser man bort fra afbrydelser, fejl og andre læ
deringer af materialet, og man kasserer sætninger som er produceret af udlændinge eller
andre som ikke kan tale rent. For det andet ser man ikke på teksterne fordi man interesse
rer sig for den enkelte tekst (det gælder også tekstgrammatikerne), men fordi man vil stu
dere de strukturprincipper der ligger bag opbygningen af alle sætninger og tekster; man vil
altså frem til det der er fælles for alle, fx danske, sætninger og tekster - også dem der først
produceres i morgen og til næste år.
Kritikken indrømmer at det er nyttigt og nødvendigt at udforske sprogstrukturen, men
indvender at sprogforskere ikke kan fritages for kontakt med sprogbrugen og teksterne.
Man bør i høj grad interessere sig for selve de foreliggende tekster, skriftlige og mundtlige,
for forskellen mellem dem, for deres tilblivelsesbetingelser og deres formål og effekt.
Sprogforskningen skal således udvide sit område stærkt, indse at metoder, kategorier og
terminologi som er beregnet på strukturanalysen, gennemgående er uegnede for sprog
brugsanalysen, og overveje om strukturanalysen er tilstrækkelig væsentlig i en større sam
menhæng i forhold til hvor meget tid, energi og talent der bruges på den.

Sprogbrugsanalysen

Kritikken af det strukturalistiske immanensideal førte i første omgang - internationalt og i
Danmark - til at man prøvede at udbygge selve den grammatiske analyse så den også om
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fattede træk som deiksis, sproghandling, præsupposition osv. Det resulterede i beskrivel
ser der både teoretisk og praktisk var helt uhåndterlige på grund af uhyre kompliceret for
malisering. Og samtidig var det altid let at påvise at den grammatiske model trods alle raf
finementer alligevel ikke fik alt med når man ville gøre rede for hvorfor en sætning, en
ytring eller en tekst ser ud som den gør.
Til metodisk og systematisk analyse af sprogets funktion i forhold til den ikke-sproglige
omverden er der opstået nogle nye lingvistiske discipliner. Fra et dansk synspunkt er de
vigtigste pragmatikken og sociolingvistikken.
Pragmatik kan kort og foreløbigt defineres som læren om forholdet mellem sprog
struktur og sprogbrugere; eller på en anden måde: analysen af hvordan kommunikative
handlinger kommer i stand og hvilke regler de forløber efter.
Sociolingvistikken beskæftiger sig med forholdet mellem sprog(brug) og samfunds
mæssige forhold. Grænsen mellem pragmatik og sociolingvistik er ikke skarp, og det anses
af de fleste for positivt.
Pragmatik. Følgende meget korte dialog volder ikke større vanskeligheder for en gramma
tisk analyse:
(44) - Thorvaldsens Museum har gratis adgang !
- Ja/Netop!
Det drejer sig om en oplysning og en reaktion derpå. Reaktionen ja betyder ‘det du fortæl
ler vidste jeg i forvejen’; netop betyder ‘det du fortæller vidste jeg i forvejen, og jeg glæder
mig over at vi er fælles om denne viden’. Samme reaktioner kan bruges som svar på
spørgsmål:
(45) - Går der et tog kl. 16.56?
- Ja/Netop!
Ja betyder ‘sætningen der går et tog kl. 16.56 er sand’; med netop angiver den svarende at
han mener spørgeren i forvejen var næsten helt sikker på at sætningen der går et tog kl.
16.56 er sand, og giver udtryk for glæden ved at bekræfte og dele denne fælles viden.
(46) - Er hvalen et pattedyr?
- Netop!
Dette kan være en dialog mellem lærer og elev. Eleven spørger og læreren svarer. Men det
kan ikke være omvendt, eller i det mindste: hvis læreren spørger og eleven svarer netop, så
er hun groft uhøflig eller provokerende.
Skal man gøre rede for hvordan fx netop fungerer, er det altså ikke nok at foretage en
semantisk analyse, man må også analysere kommunikationssituationen: hvor foregår den
ne dialog? på hvilke eller hvis betingelser? hvem deltager? hvordan er forholdet mellem
samtalepartnerne ?
I vort eksempel må man bl.a. have frem at det drejer sig om en undervisningssituation,
og den foregår efter bestemte regler - som man kan følge eller opponere imod. En af disse
regler er at eleven kan søge oplysninger hos læreren, og at læreren har ret til at kontrollere
elevens viden. Når eleven spørger, er det for at få oplysninger, når læreren spørger er det
for at kontrollere - han ved i forvejen det han spørger om. Lærerens netop som svar på
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elevens spørgsmål, er udtryk for tilfredshed med at et af undervisningens delmål er opnået:
lærer og elev har på endnu et punkt samme viden. Svarer eleven derimod netop på lære
rens spørgsmål, så svarer hun som om læreren faktisk har søgt en oplysning om noget han
ikke var sikker på. Eleven bytter altså lærer- og elevrolle om, enten fordi hun ikke kender
eller fordi hun ikke vil anerkende undervisningssituationens spilleregler.
Det er dette samspil mellem sprogligt udtryk og praktisk kommunikationssituation der
er pragmatikkens emne. Pragmatikeren betoner sprogets handlings-og dialogkarakter (p.
12-13) og studerer specielt reglerne for “sproglig interaktion”. Enkeltemner er fx tiltale
former (du/Dé), hilsener og andre kontaktskabende formularer, reglerne for replikker og
replikskifter (hvordan fungerer fx øøh...?), indlednings-, overgangs- og slutformularer i
samtaler, forskellige typer samtaler: symmetriske (dvs. mellem ligemænd) eller asymmetri
ske, interview, konversation, forhør osv.
Ingen tekst er pragmatikken fremmed. Den traditionelle tekstanalyse (inden for stilistik
og litteraturvidenskab) giver sig næsten udelukkende af med litterære og retoriske tekster,
altså tekster der har høj prestige og virker som forbilleder i forhold til det klassiske dannel
sesideal. Almindelige dagligdags brugstekster spillede ingen rolle som studieobjekter, og
grammatikerne hentede deres viden om sprogstrukturen fra tilsvarende tekster.
Pragmatikerne, som interesserer sig for den aktuelle sprogbrug i dens samspil med den
ikke-sproglige virkelighed, arbejder hovedsagelig med de dagligdags brugstekster og kun
meget sjældent med litteratur. Der foreligger på dansk en række analyser af sprogbrug:
(radio)avissprog, reklamesprog, politikersprog og valgpropaganda, officielt administra
tions- og lovsprog, julekort og anden privatkorrespondance, ægteskabsannoncer, fest
sange osv. Analyserne er ikke foretaget ud fra én pragmatisk metode, det findes nemlig
ikke, og nogle af dem er fra før begrebet og ordet pragmatik spillede nogen rolle i dansk.
Men det der er fælles for sådanne arbejder er at forfatterne har ønsket at beskrive tekster
og mere eller mindre konsekvent gøre rede for deres funktion og afhængighed af det sam
fund hvori de er blevet til. Meget karakteristisk bruges tit ordet tekstproduktion om prag
matikkens emne. Tekster betragtes som produkter og varer ligesom grønsager, cykler og
parcelhuse, og det er opgaven at vise hvordan produktets (tekstens) beskaffenhed kan for
stås og forklares ud fra dets formål, pris, afsætningsmuligheder, historie, konventioner
osv.
Vender vi tilbage til klasseværelsesdialogen (46) kan vi se at dialogen er en funktion af
kommunikationssituationen. Men også denne er funktion af noget. For at forstå og for
klare lærer- og elevrollerne, må man analysere den institution, nemlig skolen, som har
skabt rollerne, og det samfund der har skabt skolen. Pragmatikken tenderer klart imod at
blive til sociologi, i al fald amatørsociologi. Et sociologisk synspunkt kræver et politisk
standpunkt. De fleste pragmatiske analyser som mere eller mindre åbent gør rede for poli
tisk observans, er marxistiske eller i det mindste bredt socialistiske. Dette indebærer en kri
tisk holdning til tekst og analyse: man vil ikke nøjes med at beskrive sprogbrug, man vil af
sløre løgn og manipulation. Pragmatikkens - eller måske hele sprogforskningens - opgave
bliver at hjælpe alle til at gennemskue de tekster der forelægges dem og give dem indsigt i
deres egen sprogbrug, således at de selv og ikke andre behersker deres kommunikation.
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Sprogforskeren må deltage i frigørelsen af folket, som der står i et af pragmatikkens
programskrifter.
Heroverfor har man så indvendt at ingen kan frigøre sig gennem indsigt i sin egen og an
dres sprogbrug; det er ikke sproget, men samfundet der undertrykker.

Pragmatikken er ikke én fast disciplin med sin egen metode og idologi. Nogle forskere kal
der sig pragmatikere, men det er nok specielt københavnsk (efter amerikansk), og forskere
uden for København kan være pragmatikere uden ligefrem at kalde sig sådan. Desuden
indgår der talrige pragmatiske synspunkter og enkeltiagttagelser i egentlig grammatiske af
handlinger, hvis hovedærinde ikke er pragmatisk. Det er heller ikke muligt at skelne skarpt
mellem forskellige pragmatiske skoler. Men man kan nok tale om to yderpunkter i opfat
telsen af hvad pragmatik er eller bør være.
Man kan opfatte pragmatikken som en empirisk sprogvidenskabelig disciplin på linje
med fonetik, morfologi (orddannelses- og bøjningslære), syntaks og semantik. Pragmatik
ken beskriver og analyserer sproglige fænomener som syntaks og semantik ikke kan dække
alene, og man forsøger at generalisere sine resultater til hypoteser om menneskets kommu
nikative adfærd.
Betoner man imidlertid synspunktet sprog som social handling, kan pragmatikken ikke
være en selvstændig disciplin, men snarere et delområde inden for en almen, ikke kun
sproglig handlingsteori, med sine egne, ikke lingvistiske metoder og kategorier. Pragmatik
opfattet på denne måde er ikke en disciplin på linje med eller i forlængelse af de gamle
sprogvidenskabelige discipliner, men derimod et forskningsfelt der rummer fx syntaks og
semantik som de teknikker der i detaljer kan beskrive de i øvrigt ikke nødvendigvis særlig
interessante realiseringer af handlingsteoriens overordnede kategorier og processer.
Der er næppe tvivl om at pragmatikken indeholder denne selvdestruerende tendens, som
skyldes at den ikke vil fastholde en kerne af autonomi, noget som er dens eget område. På
den anden side ser man, internationalt og i Danmark, også tegn til at pragmatikken udvik
ler sig i retning af en universel kommunikationslære.
Når chomskyanske strukturalister siger at sprogforskningens opgave er at beskrive den
menneskelige sprogevne (kompetens), så må det forstås som den grammatiske sprogevne:
grammatikken formulerer de regler den talende følger for at producere sætninger der er fo
netisk, morfologisk, syntaktisk og semantisk korrekte. Derimod gør grammatikken ikke
rede for hvordan sætninger bliver meningsfulde i en konkret sammenhæng, hvordan de
kommer til at fungere som kommunikation. Grammatikken beskriver nogle nødvendige,
men ikke tilstrækkelige forudsætninger for fungerende kommunikation.
Pragmatikkens egentlige mål kan måske betragtes som beskrivelsen af den kommunika
tive sprogevne (kompetens), dvs. evnen til stadig at etablere nye dialogsituationer og hele
tiden over for samtale- eller kommunikationspartneren at opfylde de betingelser der er for
udsætningerne for indbyrdes forståelse. Disse betingelser er de pragmatiske universalier, betingelserne for det praktiske sprogfællesskab. De vigtigste, dvs. de overordnede,
af disse universalier er de tre meget enkle:
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I. En ytring skal gælde for at være sand.
IL En ytring skal gælde for at være vederhæftig, dvs. den talende (skrivende) skal væ
re rede til at tage konsekvenserne af det han ytrer.
III. En ytring skal være relevant, dvs. man skal kun sige noget som man formoder tilhø
reren i den givne situation har brug for at høre.

Sociolingvistik
Der er meget lang tradition i sprogvidenskaben for at studere sammenhænge mellem
sproglig variation og visse ydre faktorer. Sproghistorien koncentrerer sig om tidsfaktoren
og undersøger hvorledes sproget har set ud til forskellige tider; dialektologiens emne er de
sprogvariationer, særsprog, som er bundet til geografiske områder, og stilistikken under
søger hvordan sprogbrugen veksler med de skøn- og faglitterære genrer og fra individ til
individ.
Sociolingvistikkens emne er den sprogvariation som er betinget af sociale forhold: det er
ikke den samme slags dansk der tales og skrives i forskellige socialklasser, statuslag, sociale
grupper eller af folk i forskellige sociale roller. De sprog inden for et nationalsprog der
hænger sammen med sådanne sociale forhold, kaldes sociolekter. Man har naturligvis altid
kendt denne variation, men da de forskellige socialklasser eller de forskellige statuslag altid
- i modsætning til fx de geografiske områder - har haft forskellig prestige, har sociolekter
ne været inddelt i højprestige- og lavprestige-sociolekter; de sidste kaldes også vulgær
sprog. Vulgærsprogene, først og fremmest københavnsk, har man oplevet som forvræng
ninger af prestigesociolekten “dansk rigsmål”, man har ikke opfattet dem som værdige
emner for sprogvidenskaben, og modersmålspædagogikken har set det som en opgave,
simpelt hen at forsøge at udrydde lavprestige-sociolekterne. Dialektologerne har i over 100
år minutiøst beskrevet egnssprogene, altså dialekterne: vendsysselsk, sydslesvigsk, vest
jysk, nordsamsisk, østfynsk, midtsjællandsk, bornholmsk osv., men det er først for 5 år
siden at der forelå en beskrivelse af de sociolekter der tales i København.
Den traditionelle rigsmålsgrammatik byggede på fiktionen om det homogene sprogsam
fund, således som det indgik i Chomskys definition af den ideale sprogbruger (p. 15).
Sprogforskeren følte sig i sin ret til at se bort fra de lavprestigevarianter han var så uheldig
at falde over. For sociolingvistikken er sprogsamfundets uensartethed noget normalt, og
de forskellige socialt betingede særsprog og deres indbyrdes strid er selve forskningsgen
standen.

De meget grundige undersøgelser af den københavnske udtale har resultater der virkede
næsten lige så forbløffende som da man i renæssancen opdagede at orden, system og
grammatik ikke var forbeholdt sprog som græsk og latin, men at også sprog som fransk,
tysk og dansk var velorganiserede strukturer.
Undersøgelserne af københavnsk er foretaget efter de højtudviklede lydhistoriske meto
der som bruges til skildringen af udviklingen fra oldsproget til reformationstidens dansk,
og det viste sig da at københavnsk absolut ikke kan beskrives som en kaotisk forvrængning
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af “ordentligt dansk”, men er et sprog der har udviklet sig systematisk efter strenge lydlove
af den art som altid har været virksomme i sprogets historie. Undersøgelserne gør det klart
at det ikke er det københavnske sprogs lydlige egenskaber der gør at mange oplever det
som frastødende; men det tales af befolkningslag som ikke agtes af den traditionelle øko
nomiske og kulturelle elite, og de foragtedes sprog bliver et foragtet sprog.
En tilsvarende erkendelse af den sociolektiske variation på det leksikalske og syntaktiske
område er nok væsentligt ældre, men er blevet betonet kraftigt i de senere år. Ethvert
sprog indeholder visse variationer, dobbeltløsninger, fx
de fik hver sit/hver deres værelse
til sommer/næste sommer
den pige der/som ringede
så at/så man kunne høre det langt væk
indsende/sende ind
Hvis varianterne, som de ovenstående, bruges af dem jeg før kaldte eliten, evt. af alle
sprogsamfundets medlemmer, regnes de for godt og anerkendt sprog, og de kommer med i
grammatikker og ordbøger. Hvis varianterne derimod kun bruges af de lavere befolknings
lag, ser grammatikere og pædagoger bort fra dem:
(vor/)vores
(i sommer/)i sommers
(hvis/)hvis at vi kan nå det
den pige (som/)som der ringede
han er ældre end (jeg/)mig
Når en form eller en konstruktion ikke står i ordbogen eller i grammatikkerne, så anses den
for udansk, en “fejl”. Men en sprogrigtighedsfejl er ikke andet end en lavsociolektisk vari
ant; fejlen er aldrig dårligt sprog i betydningen usystematisk, uklart eller ulogisk sprog.
Det har taget flere hundrede år for grammatikerne at nå til den erkendelse at grammatik
ken, også i detaljer, er samfundsskabt. Men det er en meget vigtig erkendelse bl.a. fordi
den har pædagogiske og andre praktiske konsekvenser: at rette i folks sprog er ikke at vej
lede dem i brugen af et bedre, smukkere og klarere sprog, men at forbyde dem at bruge de
res modersmål! Dansk Sprognævns videnskabeligt begrundede tolerance i sprogrigtigheds
spørgsmål, som så få er taknemmelige for, hviler på erkendelsen af at sproget udvikler sig,
hvad det altid har gjort, og at nyudviklede former ikke er forkerte eller vulgære blot fordi
de tilfældigvis afviger fra den traditionelle rigssprogsnorm.

De forskellige sociolekter inden for dansk er således selvstændige sprogsystemer, der gan
ske vist har det allermeste tilfælles, men adskiller sig ved nogle karakteristiske overflade
nære træk.
Det ville nu være en naturlig opgave at undersøge om det er muligt at påvise socialt be
tingede forskelle i sprogbrugen: er der sammenhæng mellem socialt tilhørsforhold og bru
gen af bestemte ord, konstruktioner eller sproglige strategier?
Sådanne empiriske undersøgelser er gennemført flere steder i udlandet, især vakte eng
lænderen Basil Bernsteins forsøg fra begyndelsen af 60erne betydelig opsigt. Når den slags
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undersøgelser knap nok er foretaget i Danmark, hænger det dels sammen med at man
nåede at blive skeptisk over for metoder og resultater inden man kom i gang, dels at de få
undersøgelser der faktisk blev foretaget over dansk, kun viste små og usikre udslag i den
socialt betingede sprogbrug.
Først og fremmest er der vanskeligheder med at tolke de empiriske resultater der forelig
ger. Det er påvist at børn fra de sociale mellemlag fx bruger længere sætninger og flere til
lægsord end børn fra arbejderhjem. Sådanne iagttagelser har været tolket på den måde at
middellagsbørnene var bedre til at formulere komplicerede ideer og ræsonnementer (sæt
ningslængden) og at de udtrykte sig mere præcist og nuanceret (tillægsordene) end arbej
derbørnene. Folk fra arbejderlagene har altså mere begrænsede (restringerede) sproglige
muligheder end folk fra middellagene med den mere omfattende (elaborerede) sprogbrug.
Det er den såkaldte sociolingvistiske mangel(deficit)hypotese:

Den pædagogiske konsekvens er den såkaldte kompensatoriske undervisning, dvs. en
sprogtræning der sigter mod at lære arbejderne at beherske middellagets sprog.
Der er imidlertid mange indvendinger at gøre. Fx kan man ikke slutte direkte fra optæl
linger af forsøgspersoners brug af grammatiske konstruktioner til deres erkendelses- og
udtryksevne: man kan i meget vid udstrækning udtrykke det samme ved hjælp af flere
korte sætninger som med én lang og kompliceret; og mængden af tillægsord siger intet om
graden af nuancering eller differentiering: gul sodavand er ikke mere præcist end appel
sinsquash. Det er derfor tænkeligt at arbejderbørnene blot bruger en anden sproglig stra
tegi end mellemlagsbørnene. De engelske forsøg viste fx at arbejderbørn der skulle fortælle
hvad de så i en tegnet billedserie, ofte udtrykte sig efter mønsteret “ham der tager den der
og går derhen med den”, mens mellemlagsbørnene sagde “den sorthårede dreng tager fod
bolden og lægger den hen i hjørnet ved plankeværket”. Men arbejderbørnenes stærkt
deiktiske sprogbrug (p. 10-11) er ikke et tegn på ubehjælpsomhed; forsøgslederen sidder
jo ved siden af og kan også se billedet, så det er fuldt tilstrækkeligt at pege og sige ham der
osv. Det middellagsbørnene kan fremfor de andre er at spille det spil at forsøgslederen
ikke kender billedet og derfor skal have mere præcise beskrivelser end det faktisk er nød
vendigt.
Middellagsbørnene var i stand til at følge de regler for sproglig handlen som gælder for
skolen og andre “offentlige” situationer: man skal udtrykke sig abstrakt og upersonligt,
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uden at blande private erfaringer ind. Arbejderbørnene har vanskeligere ved at skifte fra
den private sfære, hvor kommunikationspartnerne har mange fælles erfaringer, fælles for
udsætninger og fælles rent fysiske omgivelser, til det offentlige, hvor det kræves at man ser
bort fra sådanne forhold. Arbejder børnenes sproglige handicap beror ikke på en ringere
udviklet sprogevne, men derimod på at deres sprogbrug er forskellig fra sprogbrugen i
skole, administration, presse, erhvervsliv og officielt kulturliv. Dette syn på sprogbrugen
er den såkaldte differenshypotese; der er nok forskel på mellemlags- og arbejderlagssprog,
men det er ikke en kvalitetsforskel:

Accepterer man samfundet som det er, i hvert fald et stykke tid endnu, er konsekvensen
stadig en kompensatorisk undervisning. Da det er mellemlagssprogbrugen der dominerer
hele det offentlige liv, så må arbejderne tilegne sig denne sprogbrug hvis de vil gøre sig gæl
dende politisk og uddannelsesmæssigt. Men de vil naturligvis alligevel stå svagt over for
dem der er født med det offentlige sprog som modersmål.
En helt modsat pædagogisk konsekvens er den emancipatoriske (frigørende) sprog
opdragelse. Mens målet for den kompensatoriske er accept af og indordning under mel
lemlagsnormerne, så tilsigter den emancipatoriske at få eleverne til at analysere og forstå
deres egen situation, så de ikke opfatter sig som sprogligt mindreværdige, men indser at
deres underlegenhedsoplevelse beror på nogle sprogkonventioner i samfundet, som igen er
affødt af de økonomiske og politiske magtforhold. Disse kan imidlertid næppe ændres ved
at man laver om på sproget, derimod vil sprogbrugen ændre sig når man laver om på sam
fundet.
Dansk forskning har stort set forholdt sig kommenterende og kritiserende til denne form
for sociolingvistik, som dels går empirisk til værks, dels hovedsagelig bygger på metoder,
kategorier og terminologi fra den egentlige strukturlingvistik. De større danske undersø
gelser der foreligger, er snarere sprogsociologiske, dvs. de bygger på sociologiske syns
punkter og metoder og forkaster stort set de lingvistiske som vildledende eller i bedste fald
irrelevante.
Ideen er at undersøge ytringer, tekster, samtaler osv., ikke for at uddrage almene gram
matiske og pragmatiske strukturlove, men for at undersøge den helt konkrete sprogbrug.
Denne indgår altid i en bestemt ikke-sproglig praksis, og analysen af denne samfundsmæs
sige praksis er udgangspunktet og rammen om sprogbrugsundersøgelserne.
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Sprogbrug er efter denne opfattelse social handlen og kan kun analyseres og fortolkes på
baggrund af grundig viden om samfundet, dets institutioner og de individer der deltager i
kommunikationen.
De mest omfattende sprogsociologiske undersøgelser har haft skolen og undervisnings
situationen som emne. Dels er skolen forholdsvis let at beskrive som institution, dels er sel
ve undervisningssituationen med dens lærer- og elevroller let at definere, og endelig er de
praktiske observationsforhold gunstige: man ved hvornår en klasse kommer og går, man
kan skaffe sig oplysninger om den enkelte elevs sociale baggrund, man kan hænge mikro
foner op i klasseværelset osv.
Gennem grundige analyser af klasseværelsessamtalerne søger man at finde et svar på
spørgsmål som: hvad belønnes en elev for og hvad udsætter hende for sanktioner? hvem i
klassen tør sige noget og hvem gør ikke? hvilke elever er undervisningen noget fremmedar
tet for og for hvem er den en art forlængelse af det der tales om i hjemmet? hvilke normer
og ideologier gælder i klassen og hvilke udenfor? hvordan er forholdet mellem informe
ring og indoktrinering?
Undersøgelser af denne art tager ikke deres udgangspunkt i sproglige iagttagelser, som
så sammenfattes og danner grundlag for sociologiske hypoteser. Tværtimod begynder man
åbent med nogle politiske værdipræmisser, ideer om hvad der er godt og ondt, og lader
dem styre sine iagttagelser og analyser. I studiet af selve de sproglige facts kan sprogsocio
logen få sine fortolkninger af hele den komplekse kommunikationsproces bekræftet. Me
toden anviser vistnok ikke hvilke betingelser der skal være opfyldt for at en sproglig obser
vation kan siges helt eller delvis at have afkræftet en sociologisk hypotese.
I resultater og konklusioner indgår bud på løsningen af skolens og samfundets proble
mer. Det er karakteristisk at sociolingvistikken (og pragmatikken) føler forpligtelse til eks
plicit stillingtagen og politisk engagement. Den værdifri videnskab er en illusion og anses
ikke engang for brugbar som utopi. For sprogsociologerne er lingvistikken et handlings
program.
Kontrastiv sprogbeskrivelse - maskinoversættelse

Pragmatik og sociolingvistik er forskningsaktiviteter der nødvendigvis må flytte interes
sen fra det grammatiske, sprogstrukturen i snæver forstand, til områder som psykologi og
sociologi der ligger uden for den traditionelle lingvistiks arbejdsfelt.
Et tredje nyt og udadrettet forskningsemne er dansk som fremmedsprog, og det fører
modsat pragmatik og sociolingvistik tilbage til interessen for strukturbeskrivelsen.
Behovet for undervisning og dermed forskning i dansk som fremmedsprog er kommet
bag på dansk pædagogik og sprogvidenskab. Ganske vist har der så at sige i århundreder
været undervist i dansk på Grønland, Island og Færøerne, men det har man i Danmark
indtil for nylig ikke interesseret sig meget for. Det der imidlertid især har fremkaldt inter
esse for dansk som fremmedsprog er de sidste 15-20 års indvandring af fremmedarbejdere
og flygtninge, og i noget ringere grad den bevægelighed i arbejdskraften som EF-medlemskabet muliggør.
Der findes en del udenlandske universiteter der tilbyder dansk som studiefag, men først
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og fremmest undervises der i dansk som fremmedsprog på talrige kurser i Danmark. Det er
et problem at ingen af de lærere der underviser er uddannet til denne undervisning : der fin
des ingen uddannelse i faget dansk som fremmedsprog. Dernæst er håndbogsmaterialet for
lærerne et problem; de mere grundige ordbøger og grammatikker der findes, er skrevet for
danskere, ikke for udlændinge. Disse to brugergrupper har forskellige behov, og læreren i
dansk som fremmedsprog må meget tit lede forgæves efter oplysninger hun skal bruge i sin
undervisning. Endelig er de undervisningsmaterialer der eksisterer, gennemgående af be
skeden værdi set fra et lingvistisk synspunkt. Mange af dem er kopieret temmelig råt efter
tilsvarende lærebøger i engelsk, og i alle tilfælde bygger de på en disposition og stofudvægelse der svarer til traditionel dansk skolegrammatik for danskere.
De forskningsopgaver der er nødvendige ud fra synspunktet dansk som fremmedsprog, er
fremfor alt at skaffe mere viden om dansk sprog og vel at mærke også om dets overflade
struktur. Semantikkens og pragmatikkens mål og resultater er som jeg har vist det (p. 10 og
18-19) overvejende sproglige universalier, det der er fælles for alle eller flere sprog. En
forskning der sigter mod resultater som er brugbare for fremmedsprogsundervisningen,
må imidlertid i høj grad interessere sig for de sproglige planer hvor forskellene mellem na
tionalsprogene er størst, nemlig det man har kaldt overfladen.
Det er dog ikke tilstrækkeligt at uddybe den viden der allerede foreligger og udfylde de
åbenbare huller der er. Det er også nødvendigt at opdyrke næsten helt nye områder under
hensyn til hvad udlændinge oplever som specielt og svært ved moderne dansk.
Særlig mht. den lydlige realisation synes dansk nemlig på en karakteristisk måde at ad
skille sig fra de andre europæiske sprog. De udenlandske elever skal lære at beherske nogle
distinktioner som er helt fremmede for dem. Dansk adskiller således 10 vokaler i trykstærk
stavelse, og der skal derfor både mht. udtale og opfattelse arbejdes med langt finere nuan
cer end det er normalt. Det er fx meget vanskeligt for udlændinge at opfatte og udtale for
skellen mellem
mile - mele - mæle - male - marie
Tre trin kan vistnok alle klare, men de fem kun de færreste. Yderligere har lydudviklingen
lige fra middelalderen til vore dage medført en voldsom reduktion af ordene. Et ordpar
som sælg - selv adskilte sig tidligere tydeligt i udtalen ved at det ene endte på (blødt) g, det
andet på v. I parret sælge - selv var forskellen endnu tydeligere: sælge ender på -e, konso
nanten efter / er g, og ordet er uden stød, i modsætning til selv. Tager man den moderne
udtale af sælg og selv, er ordene helt faldet sammen, og forskellen på sælge og selv er at
sælge mangler stød og evt. har halvlangt /, mens selv har stød og kort /. Noget tilsvarende
kan vises for ordstoffet som helhed: der er kun få træk til at markere modsætningen (ringe
redundans), og de modsætninger der er, er af en usædvanlig art: vokalnuancer, stød/ikke
stød, konsonanter som blødt d osv.
Til gengæld ser det ud til at dansk kompenserer for det fonetiske informationstab ved en
række syntaktiske forholdsregler som ikke spiller samme vigtige rolle i andre europæiske
sprog. Der er i dansk en meget præcist reguleret ordstilling; der er et sæt af såkaldte kløv
ningsmekanismer - man siger nødig
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(47) mange mener marsk Stig dræbte Erik Klipping
men snarere
(48) der er mange der mener at det var marsk Stig der dræbte Erik Klipping
Og der er et meget udbygget system af regler for den syntaktiske fordeling af stærktryk (')
og svagtryk (o):
(49) ode oburde 'nok ohave osendt ar'tiklen otil 'Lund
i modsætning til
(50) ode oburde 'nok ohave 'sendt ar'tiklen otil 'Lund
I (49) er Lund den svenske universitetsby, i (50) er det en person.
Udforskningen af specielt danske informationsstrategiske mekanismer som ordstilling,
kløvninger og tryk er centrale opgaver for arbejdet med dansk som fremmedsprog.

Omkring den tid da strukturalismen frigjorde sig fra den anvendte grammatik, talte man
med afsky om translatørgrammatik eller “squinting grammar” (Otto Jespersen: ‘skelende
grammatik’, se også p. 4). Det var sprogbeskrivelser hvis formål kun var at sætte folk i
stand til at lære et fremmed sprog, ikke at give dem indsigt i deres eget. Grundprincippet
var at man til modersmålsgrammatikken tog de kategorier og den terminologi som fandtes
i det fremmedsprog man sigtede imod. Man talte om dativobjekt til trods for at der ikke
findes dativ i dansk, men det var hensigtsmæssigt, for dativobjektet var det led der skal stå
i dativ når man oversætter til latin eller tysk. Man kaldte som og der for relativpronominer
(henførende stedord) fordi begge ordene kan oversættes til relative pronominer i andre
sprog, mens de i øvrigt intet som helst har tilfælles med relativpronominer (nemlig hvem,
hvad, hvis, hvilken). Translatørgrammatikken tjente sit formål effektivt, men formålet var
altså ikke at sige noget rigtigt og relevant om hvordan modersmålet var indrettet.
Det var med rette strukturalisterne var skeptiske over for translatørgrammatikken - og
dermed hele den eksisterende skolegrammatik - som kun gav et vrængbillede af det danske
sprog. Men det var altså ikke muligt at frakende den en betydelig nytte i forbindelse med
fremmedsprogsundervisningen.
Den kontrastive sprogbeskrivelse er en art rehabilitering af ideen at afbilde ét
sprog på et andet. Formålet med den systematiske sammenligning af fonetiske, morfologi
ske, syntaktiske, semantiske og pragmatiske strukturer er dels det rent lingvistiske at kun
ne studere forskelle og ligheder mellem sprog, dels det praktiske at kunne forsyne frem
medsprogspædagogikken med materiale og ideer.
Den kontrastive beskrivelse er en mere systematisk og kontrolleret afbildning end trans
latørgrammatikken. Mens translatørgrammatikken afbilder direkte som “a kan oversættes
tilb”:
a— b

så går den kontrastive beskrivelse vejen over et såkaldt tertium comparationis (sammenlig
ningens tredjeled):
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Tertium comparationis er et fænomen af universel karakter, og sammenligningens princip
er “fænomenet TC, der er fælles for fx dansk og engelsk, realiseres i dansk som a og i en
gelsk som b”. TC kan være den fonetiske kategori klusiler (lukkelyd), det morfologiske
fænomen sammensætning eller stærke verber, den grammatiske kategori tid (tempus) eller
den pragmatiske kategori høflighed (please) osv.
Metoden indebærer altså at sprogene sammenlignes ud fra nogle universelle kategorier;
jo nærmere sprogene er hinanden, des mindre universelle er de kategorier der vælges til
tertia comparationis, og jo mere forskellige sprogene er, des mere universelt må tertium
være. Sprogene betragtes altså på denne måde som alternative realisationer af samme uni
versaler. Sammenligningen forudsætter at de to kontrasterede sprogs strukturer beskrives
selvstændigt, men naturligvis sammenligneligt; det tillades ikke at beskrivelserne læderer
og forvrænger hinanden som i translatørgrammatikken.
Den kontrastive sammenligning med andre sprog uddyber i høj grad vort kendskab til
dansk, både ved at man kommer til at se på sproget fra uvante vinkler og ved at man får
øje på at noget tilfældigvis er overset i dansk. Man fremstiller det fx tit sådan at der til
dansk flere svarer to engelske eller tyske ord:
dansk

ere

engelsk
i more
I several

tysk
mehr
mehrere

(‘flere end ...’)
(‘adskillige’)

Men i virkeligheden har vi samme skelnen i dansk, idet kun betydningen ‘more’ kan have
kortformen fler:
dansk
engelsk
tysk
mehr
more
fler(e)
several
mehrere
flere

På snæver plads er det lettest at demonstrere kontrastiveringens heuristiske værdi på en
keltord. Til de tre danske ord altid, endnu og stadig svarer 3 tyske, 2 engelske og ét fransk
ord:
engelsk
fransk
dansk
tysk
altid
immer
always
__ _
endnu ------------- noch
toujours
still
stadig ------------- immernoch —

I forhold til tysk drejer det sig egentlig kun om tre gloser som et for et svarer til tre andre.
Men sammenligningen med engelsk og fransk tvinger os til at etablere et tertium compara26

tionis: “biord der betegner vedvaren”, og derefter gøre rede for hvordan dansk opdeler
området. (Eksemplet er her noget forenklet; fx ser vi bort fra at engelsk har yet med betyd
ningen ‘endnu’, men kun efter nægtelse).
Forskellene mellem de tre danske ord kan beskrives således: altid betegner at noget fin
der sted i fortid, nutid og forventelig i fremtid; endnu betegner at noget finder sted i fortid
og i nutid, men forventelig ophører i (nær) fremtid; stadig betegner at noget finder sted i
fortid og mod forventning i nutid. Stadig kan ikke forbindes med nægtelse:
(51) *jeg er ikke stadig forkølet
men her overtager mer(e) stadigs funktion:
(52) jeg er ikke mer(e) forkølet
De fire ord altid, endnu, stadig og mer(e) skal findes fire forskellige steder i ordbogen og
behandles der uafhængigt af hinanden. Via kontrasteringen får vi samlet ordene til et lille
semantisk delsystem, og vi har fået noget at vide om dansk som vi ikke vidste før.
En anden form for kontrastering er den der er nødvendig for at konstruere oversættelses
maskiner. Der eksisterer endnu ikke en maskine som kan oversætte til eller fra dansk, men
der arbejdes, delvis EF-finansieret, med at tilrettelægge den sprogbeskrivelse der skal gøre
det muligt, og allerede på dette stadium spiller edb en stor rolle for arbejdet.
De analyser af dansk som foretages med henblik på maskinoversættelse strækker sig fra
den grafiske struktur til semantikken, altså fra overflade til dybde med alle mellemled. Det
er nødvendigt at kende ordforrådet i moderne dansk og de enkelte ords hyppighed; for at
maskinen skal kunne genkende ordene, skal disse analyseres i morfemer (se p. 7), ligesom
syntaksen skal gøre detaljeret rede for sætningernes enkeltled og deres kombinatorik; syn
taksen skal være løbende forbundet med en meget indgående semantisk analyse, og det
skal både være en sætningsgrammatisk og en tekstgrammatisk analyse; yderligere skal al
semantik formuleres som noget rent mekanisk som datamaterne kan arbejde med, idet de
naturligvis savner enhver semantisk intuition.
En af vanskelighederne er det såkaldte homografproblem, dette at én skrivemåde kan
stå for flere ord eller orddele. Hvis maskinen fx støder på ordet læser, må den først afgøre
om det skulle være en flertalsform af læs (jf. las - laser) eller af læse (jf. næse - næser) men
ved at slå op i sit ordlager konstaterer maskinen at der ikke findes et par navneord læs og
læse med denne bøjning. Valget står nu mellem navneordet læser, som findes i ordlageret,
og nutid af udsagnsordet læse, som også findes. Hvis der i forvejen er identificeret en sik
ker nutids- eller datidsform i sætningen (fx blev) og der ikke står et og umiddelbart foran
læser, er det sandsynligt at læser ikke er nutid, og hvis der yderligere står et en foran - ikke
nødvendigvis lige foran - er det sandsynligt at læser er et navneord :
(53) hun blev en god læser
Hvis disse betingelser ikke er opfyldt og der til gengæld står et navneord eller stedord foran
eller bagved, evt. foran og bagved, så er læser sandsynligvis nutid af udsagnsordet læse\
(54)
jeg læser jo avisen
læser hun?
min bror læser
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Denne mekaniske grammatik er man kommet et stykke vej med. Men der er mere kompli
cerede problemer end det. I eksemplet
(55) drengene kastede sig over æbleskiverne, og snart var der ikke én tilbage
kan én rent grammatisk henvise til både drengene og æbleskiverne. Når eksemplet alligevel
ikke er flertydigt, hænger det sammen med den banale kendsgerning at læseren ved hvad
der normalt sker når der spises med god appetit. Denne erfaring har maskinen ikke, og hvis
den skal kunne analysere og oversætte (55) korrekt, skal den ikke blot registrere den syn
taktiske struktur, den skal også registrere at kaste sig over i dette tilfælde betyder ‘spise
grådigt’ - i modsætning til eksempler som
(56) formanden kastede sig over kassereren
Endvidere skal den identificere drengene som spiserne og æbleskiverne som madvarerne,
og den skal være programmeret til at antage at det snarere er madvarerne end de sultne
personer der forsvinder i forbindelse med en spiseproces. Løsningen af sådanne problemer
kræver at maskinen forsynes med “kunstig intelligens” (artificial intelligence).
Der er blandt lingvister delte meninger om de realistiske muligheder for at konstruere
maskiner der kan oversætte andet end stærkt skematiseret information. Der er derimod
enighed om at arbejdet med maskinoversættelse under alle omstændigheder gennem de
mange delresultater på meget værdifuld måde bidrager til udforskningen af sproget.

Slutning
Udviklingen i danskforskningen i det sidste halve hundrede år tegner en figur der ligner en
cirkel eller en spiral.
Strukturalisterne frigjorde lingvistikken fra at være en instrumentaldisciplin for forskel
lige humanistiske forskningsaktiviteter og hævdede nødvendigheden af en autonom sprog
videnskab.
Denne frigørelse betød en hurtig udvikling af metoderne, en eksplosiv forøgelse af den
samlede viden om sproget, og meget store forventninger til lingvistikkens fremtidige resul
tater.
Ambitionerne om en udadrettet, direkte samfundsrelevant lingvistik sprænger imidlertid
de strukturalistiske rammer. Først suppleres de lingvistiske metoder med psykologiske og
sociologiske, og lingvistikken får anvist sin gamle plads som hjælpedisciplin i forbindelse
med vigtigere formål. Senere ændres rammerne atter, så strukturlingvistikken kommer til
at indgå som en forholdsvis uinteressant biting i en almen sociologisk kommunikationslæ
re, og den udgår i realiteten som undervisningsfag i dansklæreruddannelsen på de højere
læreanstalter.
For den konsekvente pragmatik og sprogsociologi eksisterer sproget ikke som emne.
Sprogstrukturen er et blændværk man skal skue igennem, og gennemskue, for at se det
egentlige, nemlig den sociale handlen, som bl.a. kommer til udtryk gennem sproget.
Men andre forskningsområder har sproget og sprogstrukturen som et væsentligt emne.
Det gælder fx forskningen i stilistik, maskinoversættelse, dansk som fremmedsprog, fone
tik, leksikografi og sprogpædagogik. Det gælder i øvrigt også i nogen grad pragmatik og
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sprogsociologi, idet forskere ikke altid er helt så konsekvente som deres hensigtserklærin
ger.
Den principielle ophævelse af det der efterhånden blev en mesalliance mellem struktur
lingvistikken (grammatikken) og disciplinerne pragmatik og sprogsociologi, indebærer at
udforskningen af det danske sprog igen kan fremstå som en nyttig og nødvendig forsk
ningsgren - ikke for enhver pris autonom, og slet ikke afskåret fra omverdenen.

Bibliografi
Bibliografien følger den foregående fremstilling afsnit for afsnit og er ment som en nogenlunde
realistisk læsevejledning for den interesserede og meget energiske læser. Den er derfor ikke særlig

omfattende, men søger at følge hovedlinjerne. Det har ikke været muligt at henvise til bøger og af
handlinger på samme niveau: nogle er populære, andre er rimeligt læselige for de fleste, og nogle er
absolut kun skrevet for fagfolk. - Der er brugt følgende forkortelser:
KBgL: Kopenhagener Beiträge zur germanistischen Linguistik (Akademisk Forlag 1972 ff.)

MM: tidsskriftet Mål & Mæle (Arena 1974 ff.)
NyS: Nydanske Studier (Akademisk Forlag 1970 ff.)

SAML: Skrifter om Anvendt og Matematisk Lingvistik (udg. af Københavns Universitets Institut
for Anvendt og Matematisk Lingvistik 1974 ff.)
SD: Sprogvidenskabens Discipliner (udg. af Erik Hansen og Ole Togeby, Berlingske Forlag 1980).

Helt generelt kan der henvises til bibliografien

Erik Hansen og Nana Riemann: Bibliografi over moderne Dansk Rigssprog 1850-1978 (1979)
og til

Erik Hansen og Ole Togeby (red.): Sprogvidenskabens Discipliner (1980).
Om perioden forud for den behandlede:
Det danske sprogs udforskning i det 20. århundrede (udg. af Selskab for Nordisk Filologi 1965).

Den nye strukturalisme
Semantisk-syntaktisk analyse:

Ole Togeby: Om sprog p. 33-50 (1977)

Hanne Ruus: Sproglig betydningsanalyse (NyS 10/11 1979)
Erik Hansen: Nogle problemer omkring “ordgrammatikken” (NyS 1 1970)

Niels Erik Wille: Begrebet “normalsprog” (NyS 1 1970).

Analyse af enkeltproblemer:
Torben Andersen: En semantisk beskrivelse af

igen

(NyS 10/11 1979)

Otto Glismann: Om vurderende udsagn og emotive prædikater (NyS 10/11 1979)
Otto Glismann: En studie i begrebet sætningsrealitet (NyS 7 1974)
Erik Hansen: Modal interessens (Danske Studier 1972)
Erik Hansen: Motorik und Lokalbestimmung einiger hochfrequenter verba ponendi im Dänischen
(KBgL Sonderband 1980).
Deiksis:
NyS 8 (1975) - et temanummer om deiksis.

Præsupposition:

Peter Harder og Arne Poulsen (red.): Hvad går vi ud fra? (1980).
Sproghandlinger:

Ole Togeby: Hvis det går galt, bliver du ikke alene! (Kritik 26 1973)
NyS 5 (1973) - et temanummer om sproghandlinger.
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Tekstlingvistik:
Ole Togeby: Tekstlingvistik (SD)

Ole Togeby: Men hva’ med kongen? (NyS 10/11 1979)

Peter Harder: Tekstpragmatik (NyS 10/11 1979).

Kritik af systemlingvistikken
Peter Harder: Prædikatstruktur og kommunikativ funktion (NyS 8 1975)
Jesper Hermann og Frans Gregersen: Gennem sproget (1978)

Frands Mortensen: Kritisk fremstilling af den abstrakte sprogvidenskab (NyS 6 1974)

Lars Qvortrup: Forældreskab. Kritik af TG-analysens 3. generation (NyS 7 1974).

Sprogbrugsanalysen
Generelt:
Klaus Kjøller: Dansk Sprogbrugsanalyse 1970-79 (Danske Studier 1980)

Klaus Kjøller (red.): Analyser af sprogbrug (4 bind 1975-76)
Niels Erik Wille: Introduktion til pragmatik og pragmatisk analyse (NyS 2 1970)

Peter Harms Larsen og Niels Erik Wille: Pragmatik og lingvistik, en videnskabshistorisk skitse
(NyS 9 1978)
Ib Poulsen og Harald Steensig: Pragmatik (SD)

John E. Andersen: Pragmatikkens kommunikationsfællesskaber (NyS 9 1978)
John Mortensen: Kritik af pragmatikken (1978).
Enkelte tekster og genrer:

John E. Andersen og Ib Poulsen: Fjernkommunikation (1972)

Bo Fibiger: Partipolitisk sprogbrug (1972)

Erik Hansen: Reklamesprog (1965)
Erik Hansen: Ping- og pampersprog (1971)

Klaus Kjøller: Vælgeren og partiprogrammerne (1973)
Peter Harms Larsen: Presseinterviewet som kommunikationssituation (1972)
Jørn Lund: Lidt om sproget i Danmarks Radios børne- og ungdomsudsendelser (Børnenes sprog -

sprogene omkring børn 1979)
Frands Mortensen: Kommunikationskritisk analyse af 22-radioavisen (1972)

Mette Nordentoft: Avisledere (1972)
Ole Togeby: Sådan lever weekendgenerationen (Analyser af sprogbrug (Kjøller red.). Argumenta

tion 1975)
Ole Togeby: 3 for 10 kr. (Kritik 50 1979).

Sproglige enkelt fænomener:

Erik Hansen: Imperativ (MM 1. årg. 3, 1974)
Erik Hansen: Den sproglige kliché (Danske Studier 1979)
Peter Harms Larsen: Dav igen (MM 1. årg. 2, 1974)

Lars Anton Henriksen: Ansvar i sproget (MM 1. årg. 4, 1975)
Pia Riber Petersen: Bedepiger, styrkvinder og formandinder (At færdes i Sproget (Dansk Sprog
nævns skrifter nr. 9) 1975).
Sociolingvistik generelt:

Mogens Baumann Larsen: Sprogsociologi (SD)
Jesper Hermann: Det er ikke os, der er dumme, når vi ikke forstår de “kloges” sprog (Danmarks
Skoleradio 1979)
Frans Gregersen m.fl. (red.): Klassesprog (1974).
Sociolingvistiske undersøgelser:

Lars Brink og Jørn Lund: Dansk Rigssprog I-II (1975)

Lars Brink og Jørn Lund: Udtaleforskelle i Danmark (1974)
Projekt Skolesprog: Skoledage I-II (1979)
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Anne Marie Heltoft og Kirsten Paaby: Tampen brænder. En analyse af undervisning som samtale

(1978).
Sprognormer:

Erik Hansen og Peder Skyum Nielsen (red.): Sprognormer i Norden (NyS 12 1979) - et temanum

mer om normer og normering

Nyt fra Sprognævnet (udg. af Dansk Sprognævn 1968 ff.)
Dansk Sprognævns årsberetninger (spec. 1978 ff.)

Erik Hansen: Argumenter i konflikt (Sprog i Norden 1979)

Henrik Gaiberg Jacobsen: De eksplicitte præmisser i Dansk Sprognævns rådgivning (Sprog i Nor
den 1979)

Allan Karker: Det nordiske argument i Dansk Sprognævns rådgivning (Sprog i Norden 1979)

Ulf Teleman: Ret og rimeligt (1981).

Kontrastiv sprogbeskrivelse - maskinoversættelse
Kontrastiv sprogbeskrivelse generelt:
Jens Normann Jørgensen: Kontrastiv sprogforskning (SD)

Kontrastiv Lingvistik i Danmark (udg. af Statens Humanistiske Forskningsråd 1977)

Erik Hansen: Fremmedsprogundervisningens skadelige indflydelse på den danske grammatik og
det danske sprog gennem tiderne (SAML 6 1980)
Cathrine Fabricius Hansen: Plan einer dänisch-deutschen kontrastiven Grammatik (Kontra 1 (udg.

af Københavns Universitets Institut for Germansk Filologi) 1980).
Enkeltundersøgelser :

Mogens Dyhr: Die Satzspaltung im Dänischen und Deutschen (Forschungsberichte des Instituts
für deutsche Sprache, Mannheim 1978)
Cathrine Fabricius Hansen: Die starken Verben (Kontra 2 1978)

Lisbeth Falster Jacobsen: Der dänische Satzknoten - mit Anleitungen zu seiner Übersetzung ins

Deutsche (KBgL 14 1978)
Lisbeth Falster Jacobsen og Jørgen Olsen: Über die attributiven Relativsätze im Dänischen und

Deutschen (Kontra 3 1979)
Erik Hansen og E. Rajnik: Movierung der Personenbezeichnungen im Deutschen und Dänischen

(Kontra 4 1981)
Hanne Korzen: Snak om sætningsknuder på dansk og fransk (Romansk Instituts duplikerede

Småskrifter (Københavns Universitet) 49 1977)
Monika Wesemann: Die dänische Partikel

ellers

und ihre deutschen Entsprechungen (KBgL Son

derband 1980).

Maskinoversættelse :
Henning Spang-Hanssen: Maskinel oversættelse og sproganalyse (Erling Dessau: Datamaskiner
(1964))

Bente Maegaard og Hanne Ruus: DANwORD: Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk: bag

grund og materiale (Danske Studier 1978)

Bente Maegaard og Hanne Ruus: Strukturering af lingvistiske data til brug ved maskinoversættelse
(Nordiske Datalingvistikdage i København 9.-10. okt. 1979 (1979))

Bente Maegaard og Hanne Ruus: Hyppighedsordlisten DANwORD LI A (udg. af Institut for
Matematisk og Anvendt Lingvistik og Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet

1979 og 1980)
Bente Maegaard og Hanne Ruus: Rangfrekvenslister og deres brug (SAML 7 1980).

Grundvidenskaben i dag er navnet på en række af 30 offentlige, almentforståelige foredrag, som Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab afholdt i
1976-79. I denne serie pjecer, der bygger på foredragene, berettes om udviklin
gen i den sidste menneskealder inden for de forskellige naturvidenskabelige og
humanistiske videnskabsgrene med det formål at øge forståelsen for den forsk
ning, der ikke direkte stiler mod praktisk anvendelighed, men mod forøget ind
sigt i sammenhængene i verden.
Foredragene udgives i 30 hæfter (3 bind). De 20 første er udsendt 1977-80 med
titelark i hæfte 10 og 20. Nu foreligger de nedennævnte hæfter, incl. begyndel
sen af 3. bind. Prisen incl. 22% moms er kr. 13,50, fra nr. 11 dog kr. 14,50.
Hæfterne kan købes i boghandelen, eller man kan få dem tilsendt fortløbende
og portofrit ved at subskribere hos Folkeuniversitetet i København.
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Mogens Pihl: Hvad er grundvidenskab?
Erling Bjøl: Politik som videnskab.
Søren Egerod: Det fjerne Østens sprog - sammenhænge og påvirkninger.
C. Møller: Omvæltninger i fysikernes tankesæt i vort århundrede.
Arne Noe-Nygaard: Jordens nye ansigt.
Olaf Pedersen: De eksakte videnskabers historie.
P. Nørregaard Rasmussen: Økonomisk vækst.
Erik A. Nielsen: Hvad kan litteraturvidenskaben?
Ingmar Bengtson: Musikvidenskab - nu og i fremtiden.
Ole Maaløe: Biologiens molekylære grundlag.
Bernhard Gomard: Retsvidenskabens opgaver og særpræg.
C. Overgaard Nielsen: Økologi som grundvidenskab.
Arild Hvidtfeldt: Religionssociologiens plads blandt humaniora.
H. H. Ussing: Om årsagerne til elektriske fænomener i levende organismer.
Niels Thomsen: Historiske opinionsstudier.
I. K. Moustgaard: Psykologien som eksperimentalvidenskab.
Werner Fenchel: Om matematikkens begreber og metoder.
Arne Strid: Evolution - det moderne syn på tilpasning og artsdannelse.
Morten Simonsen: Den biologiske skelnen mellem eget og fremmed.
C. Barker Jørgensen: Dyrene og årstidernes vekslen.
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GRUNDVIDENSKABEN I GÅR,
I DAG OG I MORGEN
Da dette hæftes formål er at afrunde pjeceserien "Grundvidenskaben i dag” med nogle af
sluttende videnskabsteoretiske betragtninger, vil der hyppigt blive henvist til synspunkter
og eksempler fra de foregående 29 hæfter. For enkelhedens skyld sker det blot ved at hæf
tets nummer anføres i parentes med kursiv, evt. efterfulgt af sidetal. En liste over alle 30
hæfter findes på omslagets bagside.
Henvisninger til anden citeret eller omtalt litteratur gives i forbindelse med litteraturvej
ledningen side 24-26.

ir
1. Indledning

Ifølge den første paragraf i sine vedtægter har Det Kongelige Danske Videnskabernes Sel
skab “til formål at styrke videnskabens stilling i Danmark, navnlig den grundvidenskabeli
ge forskning”. Denne formulering er ganske vist ny - fra 1976 - og selskabet har fra sin
grundlæggelse 1742 og langt ned gennem tiderne været engageret i praktiske virksomheder
som det store landmålings- og kortlægningsarbejde, der gennemførtes fra 1761 til 1820,
men allerede ved hundredeårsjubilæet kunne sekretæren i en festtale omtale det som
eksempel på “disse Selskaber” hvis “væsentlige Öiemed er at fremme Videnskaberne”, og
om hvilke han videre sagde:
“Det ligger dybt begrundet i disse Selskabers Væsen, at de især have de Videnskaber til
Gjenstand, som ikke umiddelbart gribe ind i det borgerlige Liv. De afhandle, f.Ex. ...
Chemie, Anatomi, Physiologi, men ordentligvis ikke den praktiske Lægekunst. Selv naar
Opdagelserne i hine Dele af Naturvidenskaben til en vis Tid kaste et nyt Lys paa en og an
den Deel af Lægekunsten, nöies man at henvise til Anvendelsen. Man tænder et veiledende
Fyr, men overlader Praktikeren at styre derefter ... Paa lignende Maade forholder Viden
skabsselskabet sig med Hensyn paa alle andre praktiske Gjenstande ... Det forstaaer sig,
at der gives mange Tilfælde, hvor Grændsen ikke med nogen Nöiagtighed kan trækkes ...
men dette ophæver dog ikke den almindelig Grændse, som ved Tingenes Væsen er beteg
net.”
Sekretæren fortsatte således:
“Jeg behöver vel neppe at sige, at denne Bortfjernelse fra det Praktiske ingenlunde har
sit Udspring i nogen Ringeagt for de Menneskeinteresser, som Videnskaben formaaer at
fremme. Medens Tænkeren overlader sig til de fra Mængdens Synskreds allermest fjernede
Granskninger, er han sig vel bevidst at de omsider føre til store Virkninger i Menneskesam
fundet. For ham staaer det klart, at den som först forsögte at maale Varmen viste Veien til
en Mangfoldighed af Undersøgelser, der gjorde to saa fjernt fra hinanden liggende Opfin
delser, som Dampmaskinen og Soluhret, mulige. ... Men imedens han foler en glad Over
bevisning om at hans Tænkning nedlægger Spiren til Fremtids Frugter, giver det at han
ikke umiddelbart berörer det borgerlige Samfund ham en höi Grad af aandelig Frihed
og Fred.”

3

Vi skal senere rejse spørgsmålet om det ikke i dag er så som så både med ‘den glade over
bevisning’ og den ‘åndelige frihed og fred’, men først bør vi se lidt mere på den skillelinie,
som festtaleren drager mellem “de Videnskaber som ikke umiddelbart gribe ind i det bor
gerlige Liv” og “Praksis”. Den får et særligt perspektiv ved, at taleren er den H. C. Ørsted,
hvis opdagelse af elektromagnetismen er så strålende et eksempel på, at et vellykket forsøg
på at trænge dybere ind i naturens hemmeligheder kan få overordentlig stor betydning i
praksis.
Da Ørsted jo ikke ved den lejlighed havde til formål at finde en måde at omdanne elek
tricitet til mekanisk kraft, som kunne nyttiggøres i elektromotorer, kan vi sige, at han ud
øvede “en virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny viden og indsigt
uden primært sigte på bestemte praktiske formål eller anvendelser”. Sådan lyder den defi
nition af begrebet grundforskning, som er opstillet på internationalt grundlag, og som Mo
gens Pihl citerer (7,5). Han tager i sin besvarelse af spørgsmålet: “Hvad er grundviden
skab?” udgangspunkt i denne definition og de tilsvarande af ‘anvendt forskning’ og ‘ud
viklingsarbejde’, som er udformet med henblik på at skabe sammenlignelighed mellem de
forskellige landes statistiske opgørelser over, hvad der satses af penge og personale på de
forskellige arter af forskning og udviklingsarbejde. ‘Anvendt forskning’ karakteriseres i
denne forbindelse derved, at den “først og fremmest tager sigte på bestemte mål eller an
vendelser” (7,5). Mogens Pihl fremhæver som Ørsted, at grænsen mellem den grundviden
skabelige forskning og den anvendte ikke er knivskarp. Det bør ikke undre, for det kan na
turligvis i de enkelte tilfælde være nok så vanskeligt at afgøre, hvor stor en rolle udsigten
til at opnå praktisk anvendelige resultater har spillet i forhold til håbet om ‘at erhverve ny
viden og indsigt’. Drejer det sig om den enkelte forskers motivation eller om, hvad de der
har betalt forskningen har tænkt sig, at der skulle komme ud af den? Og spørger vi ikke om
en enkelt forskningsindsats, men om hvordan et helt fag skal klassificeres, som grundvi
denskab eller som anvendt videnskab, bliver det bestemt ikke lettere. Her støder vi oven i
købet også på den vanskelighed, som Arild Hvidtfeldt gør opmærksom på i sit hæfte om
“Religionssociologiens plads blandt humaniora”, nemlig at ordet grundvidenskab ikke
sjældent forstås på en anden måde, nemlig som betegnelse for et fag, som i forhold til an
dre indtager en særlig fundamental plads, idet disses begreber og teorier til en vis grad er
udledte af dennes, eller deres udvikling til en vis grad afhængig af dennes (75, 17-18). Til
trods for, at Hvidtfeldt måske har ret i, at denne betydning er den almindeligste, og i sin
fremstilling viser, hvordan den kan danne grundlag for interessante problemstillinger og
overvejelser, er det dog snarere grundvidenskab i modsætning til anvendt videnskab, “pure
science” i modsætning til “applied science” som man siger på engelsk, der her er tale om.
Uden at gå dybere ind på spørgsmålet om afgrænsningen af den ‘rene’ videnskab - man er
iøvrigt på engelsk gået over til snarere at tale om “fundamental” eller “basic science” - kan
vi her nøjes med at fastslå, at der inden for en mængde områder foregår aktiviteter, der er
organiseret i fag og discipliner, koncentreret om bestemte problemstillinger, og som ud
springer ikke af praktiske behov, men af ønsket om at udfylde huller i den viden, der alle
rede er nået, således at valget af konkrete forskningsopgaver ikke bestemmes af, hvilke
spørgsmål man for øjeblikket ønsker at få besvaret af hensyn til praktiske opgaver i sam
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fundet, men af på hvilke punkter der synes mulighed for med de forhåndenværende midler
at nå resultater, der kan bidrage til at skabe et nøjagtigere og fuldstændigere billede af et
udsnit af virkeligheden.

2. Videnskabens mål
Omtrent samtidig med, at Mogens Pihl indledte den foredragsrække, som den pjeceserie,
der afsluttes med dette hæfte, bygger på, talte Selskabets nuværende sekretær Christian
Crone i forbindelse med Carlsbergfondets hundredårsjubilæum “om betydningen af
grundforskningen”. Han bestemte ‘grundforskning’ som “den forskning, der uden tanke
om resultaternes praktiske anvendelighed (nytte) søger at finde frem til ny forstå
else”.
Bemærk, at hverken denne bestemmelse eller den Pihl gik ud fra indeholder ordet ‘sand
hed’, som man ellers ofte træffer på i sådanne formuleringer som at grundvidenskabelig
forskning ‘søger sandheden for dens egen skyld’. I stedet tales om ‘forståelse’ og ‘indsigt’.
Jeg kan tænke mig to grunde til at man undgår at tale om sandhedssøgen her. Den ene er,
at århundreders filosofiske diskussioner har vist, hvor vanskeligt det er at sige, hvad sand
hed er. Vi kan nok sige, at en sætning eller påstand er sand, hvis den ‘stemmer med virke
ligheden’, men hvad betyder så det? Begynder man at spekulere herover, føler man let
trang til som Pilatus at vaske sine hænder.
Den anden grund kan illustreres med et fiktivt brev, der indledte en artikel i det ansete
amerikanske tidsskrift “Philosophy of Science”. Brevskriveren appellerer dér til addressaten om at dømme mellem sig og “en bekendt, der ikke mere er en ven”. Venskabet sprak
på, at den anden ikke ville anerkende brevskriveren som skaber af en ny videnskab, paraplyologien. Jeg citerer fra brevet:
“I de sidste 18 år har jeg med hjælp af nogle trofaste elever samlet materiale om et emne,
som hidtil har været totalt negligeret af videnskaben, paraplyen. Resultatet af mine hidti
dige undersøgelser foreligger i form af ni bind, som jeg har sendt Dem som pakke. Lad mig
kort forklare, hvad de indeholder, og den metode, jeg har anvendt ved undersøgelserne.
Jeg begyndte med øen Manhattan. Fra kvarter til kvarter, fra hus til hus, fra familie til fa
milie fandt jeg ud af 1) antallet af paraplyer, man ejede, 2) deres størrelse, 3) deres vægt, 4)
deres farve. Senere udvidede jeg undersøgelsesfeltet til hele New York City, og derefter var
jeg klar til at fortsætte i resten af staten og videre ud over hele USA. Det var på dette tids
punkt jeg henvendte mig til min daværende ven. Jeg er et beskedent menneske, men jeg
følte dog, at jeg havde ret til at betragte mig som skaberen af en ny videnskab. Men han
hævdede, at paraplyologi slet ikke er en videnskab. For det første, sagde han, er det latter
ligt at undersøge paraplyer. Det er da ikke noget holdbart argument, for videnskaben hol
der sig ikke for fin til at behandle nogen genstand, hvor lavtstående og uanselig den end er,
“selv bagbenet på en loppe”, siger man jo, så hvorfor ikke paraplyer? Dernæst sagde han,
at paraplyologien ikke kunne anerkendes som videnskab, fordi den ikke var til nogen nytte
eller gavn for menneskeheden. Men er sandheden ikke den kostbareste ting i livet? Er ikke
mine ni bind fulde af sandhed om mit emne? Da han spurgte mig, hvad mening der var
med paraplyologien, svarede jeg: at søge og finde sandheden er nok for mig; jeg er grund
videnskabsmand” - i originalen står der: ‘a pure scientist’ - “og deraf følger, at jeg er til
freds med sandheden som sådan og ikke har videregående motiver.”
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Jeg har et par gange givet deltagere i kursus i samfundsvidenskabernes filosofi til opgave at
tage stilling til spørgsmålet om paraplyologiens videnskabelighed ud fra denne begyndelse
af brevet. Og de fleste har da kunnet finde frem til, at selv om brevskriveren kan have ret
med hensyn til nyttesynspunktets irrelevans, så må spørgsmålet nok besvares negativt, med
mindre de ni bind indeholder oplysninger om sammenhænge mellem paraplyfænomener
og andet, sammenhænge, som kan føje ting sammen til større helheder og derved give os
en indsigt i forhold vi ellers ville mangle.
Ikke enhver samling sandheder udgør en videnskab, og ikke enhver søgen efter sandhe
der gør én til videnskabsmand - det er hvad fabelen om paraplyologien skal vise. Det er
sandheder om kendsgerninger og forhold, der kan indgå i teoretiske eller historiske sam
menhænge, forskningen søger. For det er dem, der giver indsigt og forståelse, det er dem,
der tillader os at forklare. Mens ordene ‘indsigt’ og ‘forståelse’ indgik i de tidligere omtalte
bestemmelser, anvendes ordet ‘forklaring’ i følgende indledning til en artikel af filosoffen
Karl Popper om “Videnskabens mål”:
“At tale om det videnskabelige arbejdes ‘mål’ kan måske lyde lidt naivt; for naturligvis
har forskellige videnskabsmænd forskellige mål, og videnskaben selv (hvad det så kan væ
re) har ingen mål. Alt dette indrømmer jeg. Og alligevel synes det som om vi, når vi taler
om videnskaben, mere eller mindre klart føler, at der er noget karakteristisk ved videnska
beligt arbejde; og eftersom videnskabeligt arbejde godt kunne se ud til at være en form for
rationel handlen, og eftersom rationel handlen må have et eller andet mål, er forsøget på at
beskrive videnskabens mål måske slet ikke helt ørkesløse. Jeg foreslår, at det er videnska
bens mål at finde tilfredsstillende forklaringer på hvad som helst, vi synes skal forklares.”

Popper gør derefter rede for, hvori en forklaring består, idet han tilslutter sig den opfat
telse, at det at forklare et fænomen er at vise, at den påstand, at dette fænomen foreligger,
kan udledes logisk (deduceres) fra et sæt andre påstande, hvoraf mindst én er af almen ka
rakter. Man taler om ‘den deduktive forklaringsmodel’. Eksempelvis: at et vandrør er
sprængt kan forklares ved, at vandet inden i det er blevet afkølet til under frysepunktet og
at der gælder den lov, at vand så fryser til is og derved udvider sig. For at gøre forklaringen
fuldstændig skal der naturligvis noget mere til om at kun sprængning af røret kan give
plads til isen osv., men princippet er formentlig klart. I sin simpleste form følger en sådan
forklaring skemaet:

i alle tilfælde, hvor A sker, sker B
A er sket
derfor er B sket.

Samme skema kan også illustrere, hvad der efter Poppers mening er noget fundamentalt
for al videnskab, nemlig at vi opstiller almene sætninger som hypoteser, udleder hvad der i
bestemte situationer vil ske, hvis de er rigtige, og ser efter om det så sker. Vi afprøver såle
des vore hypoteser empirisk og forkaster eller modificerer dem, hvis de ikke består prøven.
Skemaet viser endelig, hvordan kendskabet til sådanne almene sætninger, når de er vel af
prøvede, kan anvendes teknisk, til indgriben med praktiske formål. Hvis jeg ved, at hvis A
sker, sker B, og jeg ønsker, at B skal ske, og jeg desuden er i stand til at sørge for, at A
sker, er vejen til at realisere mit ønske givet.
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3. Flere slags videnskab ? To ekstreme standpunkter

Nu kunne man fremhæve, at Poppers artikel oprindelig er skrevet på engelsk, og at “vi
denskab” er en oversættelse af “science”, der jo oftest kun bruges om naturvidenskab. Det
kunne da være, at hans redegørelse måske nok passer på fysik og kemi, men ikke på de vi
denskaber, der handler om os mennesker som bevidste og sociale væsener. For kortheds
skyld skal jeg undlade at omtale, hvad Popper faktisk har skrevet om forklaringer af men
neskelige handlinger, og blot opridse to ekstreme standpunkter i denne sag. Det første,
som altså ikke er Poppers, er at al videnskab tilstræber at finde almene lovmæssigheder
som kan sammenføjes til logisk sammenhængende, hierarkisk opbyggede teoretiske syste
mer, hvor ud fra man kan forklare, forudsige og indgribe. Også det menneskelige bevidst
hedsliv og samfundsliv er til syvende og sidst lovmæssigt, selv om de meget komplicerede
forhold gør det ekstra vanskeligt at finde lovmæssighederne. Historikeren må, for at kun
ne forklare de fortidige begivenheder han interesserer sig for, anvende vort ganske vist
ufuldkomne kendskab til disse lovmæssige sammenhænge - ja, blot det ved hjælp af den
kildekritiske metode at fastslå, hvad der egentlig skete, forudsætter dette kendskab. Og
noget tilsvarende gælder andre humanistiske videnskaber, for så vidt de overhovedet er vi
denskaber og ikke blot udtryk for humanisternes mere eller mindre subjektive vurderinger
af kulturfænomener som malerier, musikstykker og digte.
Der er næppe nogen idag, der vil forsvare dette standpunkt i dets renhed, men der har i
hvert fald tidligere været filosoffer, der har været tæt ved det. Over for det har der stået og
står også idag flere forskellige opfattelser, der alle går ud på at såvel humanistisk viden
skab som samfundsvidenskab adskiller sig fundamentalt fra naturvidenskaben, men som
begrunder dette på noget forskellig måde. Lad os tage Jürgen Habermas’ opfattelse som
repræsentant. Denne nu midaldrende tyske filosof er i hvert fald en af de mest indflydel
sesrige på denne fløj.
Habermas går ud fra, at al forskning må være drevet af en interesse; han taler om erken
deinteresser. Naturvidenskaberne udspringer af vor interesse i at kunne beherske naturen.
Da det forudsætter kendskab til lovmæssigheder, ud fra hvilke vi kan forudsige og indgri
be, er vi interesseret i at finde sådanne lovmæssigheder, og vi tager det at forudsigelser slår
til og indgreb giver de ønskede resultater som ensbetydende med, at vore teorier svarer til
virkeligheden. Men det vil ifølge Habermas sige, at hvad der er fysisk virkelighed bestem
mes af denne tekniske erkendeinteresse.
Når vi som psykologer og samfundsforskere efterligner naturvidenskabernes metoder,
tingsliggør vi menneskene og lægger op til manipulation. Den rette samfundsforskning
skal i stedet være ledet af interesse for at frigøre menneskene for de bånd, som konventio
ner og stivnede, magtbetingede samfundsformer pålægger dem. Den såkaldte kritiske sam
fundsvidenskab skal vise, at det vi er tilbøjelige til at opfatte som naturgivne, nødvendige
træk ved vort sociale samliv, er menneskeværk og kan ændres.
Endelig har historie og andre humanistiske videnskaber sit udspring i en interesse i gensi
dig forståelse mennesker imellem - på tværs af skel mellem grupper, klasser og kulturer og en forståelse af fortiden som traditionen, vi selv bygger på. Her drejer det sig om for
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tolkning, ikke om at finde lovmæssigheder. Disse videnskaber søger forståelse
(Verstehen), ikke forklaring (Erklären).
Habermas opererer således med tre tilsyneladende sideordnede erkendeinteresser - den
tekniske, den emancipatoriske (frigørende) og den praktiske som han kalder dem. Og hver
skulle åbenbart konstituere sin virkelighed og sin videnskabsform.
Hvilken af de to groft skitserede opfattelser er nu den rette? Ingen af dem, efter min me
ning. Den, der ved hjælp af fremstillingerne i denne pjece-serie har sat sig ind i, hvordan
de forskellige fag arbejder, vil have svært ved at acceptere, at alle videnskabelige forklarin
ger skulle kunne presses ind i et enkelt skema. Det er også slående, hvor forskelligartede
problemstillinger man arbejder med i de forskellige fag. Selv om vi holder os til naturvi
denskaberne er det klart, at de biologiske fag ved at koncentrere sig om organismernes ‘til
pasning’ til levevilkårene anlægger et synspunkt væsentlig forskelligt fra fysik og kemi; det
kommer f.eks. frem i Overgaard Nielsens behandling af økologien (72) og i Barker Jørgen
sens redegørelse for, hvordan dyrenes forplantningsrytme tilpasses årstidernes skiften (20).
Det er også karakteristisk, at Morten Simonsen for at få os til at forstå samspillet mellem
snylter og vært ved visse sygdomme taler om, at de anvender ‘krigslist’ over for hinanden
(79,27-28). På den anden side viser hans redegørelse for immunreaktionerne (79,9-20)
hvor langt man er kommet med i retning af at forklare strukturer og processer i de levende
organismer ud fra fysisk-kemiske lovmæssigheder i overensstemmelse med den deduktive
model. Og i Barker Jørgensens fremstilling, ligesom naturligvis navnlig i Arne Strids af ud
viklingslæren (18), findes den tankegang klart udtrykt, gennem hvilken vi siden Darwin
forklarer tilpasningen som et resultat af naturlig selektion (f.eks. 79,6-7). Dette åbner vej
en til at indpasse disse forklaringer i modellen. Selv om spørgsmålet om ‘reduktionen’ af
biologi til fysik og kemi - selv efter det store gennembrud ved opklaringen af DNA-molekylets opbygning (70,9) - ikke kan siges at have fået et helt afgørende svar, og selv om der
er problemer med at indpasse selektions-forklaringer i skemaet, kan man næppe anvende
den biologiske tænkemåde som bevis mod, at alle videnskabelige forklaringer har samme
form.
Men der er andre grunde til at være skeptisk over for den analyse af videnskabelige for
klaringer, som den deduktive model repræsenterer. Den forklarende kraft ligger ikke, så
dan som dens tilhængere har hævdet, i forbindelsen mellem præmisserne (de påstande
man går ud fra) og konklusionen (påstanden der angiver det, der skal forklares). Den lig
ger - for at sige det kort og ufuldstændigt - i den forbindelse mellem A og B, der hævdes i
den ene af præmisserne. Drejer det sig blot om, at man har konstateret, at A og B gentagne
gange har optrådt sammen, er det tvivlsomt, om der overhovedet er givet en forklaring.
Man kommer let til på denne måde at forklare, at fødselstallet daler, med, at antallet af
storke er gået tilbage.
Man kan næppe sige, at vi idag kan give en helt tilfredsstillende redegørelse for, hvad en
forklaring egentlig indebærer, hvad der med andre ord skal til for at vi anerkender noget
som en videnskabeligt tilfredsstillende forklaring. Hvad vi kan sige er, at det drejer sig om
at indpasse det der skal forklares i en sammenhæng, vise at det passer ind i et mønster. Det
er en vigtig opgave for videnskabsfilosofien at opsøge og analysere de forklaringsmøn
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stre, der anvendes i de forskellige videnskaber, og finde, hvad der eventuelt er fælles for
dem.
Kan vi altså ikke acceptere den ene af de to skitserede opfattelser, den der vil presse al vi
denskab ind i det deduktive forklaringsmønster, er der også alvorlige indvendinger mod
den modsatte, Habermas’ske, der sætter skarpe skel mellem naturvidenskab og humanvi
denskab, mellem forklarende og forstående videnskab.
Repræsentanter for de historiske videnskaber blandt vore forfattere i denne serie synes
ganske vist enige med Habermas om - med Niels Thomsens ord - at “historikeren må tage
sit udgangspunkt i sin egen tids problemer og indsigt”, fordi det billede af fortiden han
prøver at tegne først og fremmest skal gøre det “muligt for os at vurdere vor nuværende
tilværelse og vort nuværende samfund i et videre perspektiv” (75,3), og at derfor hver ge
neration må skrive historien om. Men samtidig lægger Thomsen vægt på, at den vilkårlig
hed, dette synes at indebære, kan og bør modvirkes ved, at historikeren ikke alene anven
der sin kildekritiske metode, men også støtter sig til metoder og resultater fra de lovsøgen
de samfundsvidenskaber som sociologi, økonomi og politologi, som Habermas kun ind
rømmer begrænsede muligheder og en sekundær rolle. Meget af, hvad Erik A. Nielsen
skriver om litteraturvidenskab og ideologikritik stemmer med den habermasske opfattelse,
men samtidigt kritiserer han “det alt for kraftige skel mellem naturvidenskaber og humani
stiske videnskaber” (5,18).
Der kan desuden rettes væsentlige indvendinger mod Habermas’s lære om erkendeinter
esserne. De tre erkendeinteresser, han fremstiller som sideordnede, er det i virkeligheden
ikke; den emancipatoriske ligger egentlig på et andet plan end de to andre. Den synes heller
ikke som dem at konstituere en selvstændig virkelighed. De måder, hvorpå den tekniske og
den praktiske interesse konstituerer henholdsvis den fysiske og den sociale virkelighed, er
nøjere set ganske forskellige, og endelig er der spørgsmålet, hvordan disse interesser over
hovedet kan konstituere virkeligheder, når de selv tilhører virkeligheden som værende til
stede hos de mennesker, der søger erkendelse.
Mens forståelsen og vurderingen af disse indvendinger nok kræver større kendskab til
disse ting end jeg her har kunnet give, er det næppe så vanskeligt at se, at Habermas har
slugt en af sine modstanderes mest tvivlsomme forudsætninger råt. Den deduktive model
fremhæver som nævnt, at det vi kan forklare, kunne vi i givet fald have forudset eller selv
fremkaldt. Forklaringen ses således nærmest som et middel til teknisk anvendelse. Der
bortses derved fra, at den først og fremmest er et middel til forståelse. Vi gør ikke i vort
daglige sprog den store forskel mellem forklaring og forståelse, som ifølge Habermas skul
le konstituere et absolut skel mellem naturvidenskab og humanvidenskab. Dette beviser ik
ke noget; der er tale om en fagteknisk anvendelse af disse ord, der meget vel kan afvige fra
dagligsprogets brug. Det er dog alligevel indikativt, at vi med lige stor ret med Noe-Nygaard kan sige at nu - efter udviklingen af de pladetektoniske forklaringer - forstår vi
mere, “jordens ansigt tegner sig klarere end før” (5,28), som vi kan sige, at Freuds forkla
ringer gør det muligt at forstå vore drømme bedre.
Det skal ikke nægtes, at der er forskel på den forskning der arbejder med menneskelig
adfærd, sproglige udtryk og kulturprodukter og som primært må spørge efter disses “me
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ning”, og den der arbejder med fænomener som atomare processer og himmelbevægelser,
der ikke har mening i den forstand. Det fremgår dog af fremstillingerne i denne serie, at
disse forskelle ikke udelukker, at man i alle tilfælde ser det som en hovedopgave at udvikle
teorier, der stemmer med erfaringen. Som Erik A. Nielsen siger det “prøver litteraturvi
denskaben såvel som de såkaldte eksakte videnskaber, at leve op til et krav om præcision
og sandhed” (8,9). Når C. J. Becker behandler “kendsgerninger og teorier omkring vor op
fattelse af Danmarks forhistorie”, ligger deri, som hele hans fremstilling tydeligt viser, at
kendsgerningerne, det arkæologiske primærstof, bruges til kontrol af teorierne, sådan set
på samme måde som de eksperimentelle resultater ifølge H. H. Ussing viste, at der var no
get galt med “den gamle teori” for nerveledningen, således at den måtte modificeres
(14,11). Det er et alment træk ved videnskabeligt arbejde, at man ud fra de hypoteser, mo
deller eller teorier, man har dannet, afleder forudsigelser, som man kan afprøve eksperi
mentelt eller på anden måde ved erfaringens hjælp. Derfor fremhæver Noe-Nygaard f.eks.
at teorien om oceanbundsspredningen havde den “hovedfinesse”, at den kunne anvendes
til forudsigelser, og at man oven i købet ad “to helt forskellige veje”, kom til samme resul
tat, hvorved teoriens principielle rigtighed blev bekræftet (5,19).
Heraf at udlede, at forudsigelse og teknisk anvendelse er det eneste man interesserer sig
for i naturvidenskabeligt arbejde, som Habermas synes at hævde, er uberettiget. De der
udforskede magnetismen i oceanbundene gjorde det for at komme videre i opbygningen af
den nye forståelse af “Jordens ansigt”. Derfor kan det godt være, at denne nye forståelse
har vist sig at være af praktisk værdi, f.eks. i forbindelse med forudsigelser af jordskælv,
skønt det er man vel ikke blevet så meget bedre til, selv om man nu forstår meget mere af,
hvordan de opstår.
Nu er vi ganske vist tilbage ved det spørgsmål, hvis interesse der egentlig er tale om, som
vi strejfede i forbindelse med formuleringerne af forskellen mellem grundforskning og an
vendt forskning. Er det et spørgsmål om den enkelte forskers motivering, er der næppe
tvivl om, at den forædlede form for nysgerrighed og videbegær lighed, der viser sig som en
trang til at finde sammenhænge og orden i det tilsyneladende kaotiske og uforklarlige, spil
ler en stor rolle.
Vi finder udtryk herfor i flere af denne series hæfter, således hos Allan Mackintosh, der
fremhæver “vores trang til at forstå universet og vores placering i det” som “en af de store
skabende kræfter hos menneskeheden”, og som skildrer den enkelte forsker som stræben
de “efter at skabe en slags orden i det kaos af kendsgerninger, hypoteser, eksperimenter og
teorier” som udgør hans forskningsområde, (24,24). Eller hos Jan Pinborg, der ser grund
forskningens værdi som baseret på en tro på, at det altid er “meningsfuldt at skabe orden
og sammenhæng, praktisk og erkendelsesmæssigt” (28,31).
Det “at anskue alle fysiske fænomener under samme synsvinkel”, som C. Møller angiver
som fysikkens endelige mål, et mål man kommer et skridt nærmere hver gang det lykkes at
forene hidtil adskilte områder under en fælles teori, har meget lidt med teknologiske for
mål at gøre (4,4). Newtons og Maxwells opdagelser har ikke vundet i praktisk nytte ved at
blive forenet i Einsteins teorier.
At denne stræben efter at finde orden og sammenhæng, efter at forklare og forstå, har
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vist sig at kunne føre til resultater, der kan anvendes teknisk, og at man næppe ville satse
så mange resourcer på grundvidenskabelig forskning, som man gør - ikke mindst i vore da
ge - hvis det ikke var tilfældet, berettiger ikke til at fremstille forskning som baseret alene
på interessen i at beherske naturen.
4. Et tredje standpunkt
Begge de ekstreme standpunkter jeg har omtalt, lider altså af den fejl, at de skærer al na
turvidenskab over én kam og ser den som blot rettet mod teknologisk anvendelse. Da de
som nævnt også lider af andre mangler, må vi søge et tredje standpunkt, der undgår denne
undervurdering af den rent teoretiske interesse bag forskningen og som giver et mere afba
lanceret billede af de forskellige videnskabsgrene i deres ligheder og forskelle. Et sådant
tredje standpunkt er søgt udviklet af Stephen Toulmin, en engelsk videnskabsfilosof og
-historiker, oprindeligt uddannet som fysiker og nu virksom ved Chicago-universitetets
enestående “Committee on Social Thought”. Hans store værk om “Human Understand
ing” er endnu uafsluttet, og der er punkter i hans opfattelse, man nok vil vente med at tage
stilling til, til man har set om den tvivl de vækker hos en, kan fjernes ved yderliger argu
menter fra Toulmins side. Her ser jeg bort fra denne tvivl, fordi hans synspunkter i alle til
fælde er frugtbare til belysning af væsentlige problemer vedrørende grundvidenskabens
stilling i fortid og nutid.
Toulmins udgangspunkt falder på to punkter sammen med Poppers, dels er han enig i,
at videnskaben søger at forklare, dels mener han også, at empirisk afprøvning af mulige
forklaringer i et samarbejde mellem mange forskere, der gensidigt kontrollerer og kritise
rer hinanden, er et afgørende træk ved al forskning i erfaringsvidenskaberne. Netop dette
punkt i Poppers videnskabssyn fremdrager Erling Bjøl i sin redegørelse for politologien,
idet han citerer et sted fra “Det åbne samfund og dets fjender”, hvor Popper taler om, at
den videnskabelige objektivitet er resultat af “det venligt-fjendtlige samarbejde” mellem
forskerne (2,23). Men modsat Popper regner Toulmin med mange forklaringsmønstre, of
te specifikke for de enkelte videnskabelige discipliner. Disse discipliner konstitueres af en
kontinuitet i de problemer, de arbejder med. Problemsituationen i en disciplin på et givet
tidspunkt er bestemt af afstanden mellem de herskende forklaringsidealer, og hvad der kan
udrettes med det begrebsapparat, man har til rådighed. Dermed er også bestemt, hvad der
kræves af en nydannelse, for at den skal blive accepteret som et fremskridt. Det karakteri
stiske for de mest veludviklede discipliner er en konsensus blandt fagfolk om disse kriteri
er, der gør afgørelsen af, hvad der accepteres, til en rationel afgørelse.
En sådan konsensus kan også foreligge uden for, hvad man i snævrere forstand vil kalde
videnskab, ja, på områder hvor formålet ikke er forklaring, men noget mere praktisk.
Toulmin nævner her teknologi og ret. Med hensyn til retten betyder den såkaldte progno
seteori, som Bernhard Gomard kritiserer i sin redegørelse for “Retsvidenskabens opgaver
og særpræg” (77,25-30), et forsøg på at fremstille denne videnskab som liggende på linie
med andre videnskaber, der afprøver deres påstande ad erfaringens vej. Prognoseteorien
går groft sagt ud på, at udsagn om, hvad der er gældende ret, skal forstås som forudsigel
ser af udfaldet af retssager. Selv om Gomard afviser denne opfattelse, hævder han imidler
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tid, at juridisk teori er en videnskab og begrunder det med, at der her som i andre sam
fundsfag og diverse ånds- og naturvidenskaber, er tale om “en grundig og konsekvent ind
samling af data, en systematisk ordning af stoffet og om beskrivelse deraf med en fast og
klar sprogbrug” (17,4-5). Toulmin ville næppe acceptere dette som begrundelse for, at der
er tale om en videnskab. Det synes som om formålet med arbejdet ikke er at udvikle for
klarende teori. Men det fremgår af, hvad han skriver om ret, at hvor det drejer sig om et så
veludviklet retssystem, som det danske jurister arbejder med, er der tale om en “kollektiv
rationel virksomhed” med relativt præcise og alment anerkendte kriterier til afgørelse af,
hvad der kan anses for velbegrundet. Om man så vil tale om videnskab eller ej, er ikke
meget mere end en strid om ord; det afgørende må være, at der foreligger en intellektuel
disciplin, hvor rationelle afgørelser er mulige. Der findes fag, som vi kalder videnskaber,
men hvor der hersker så stor uenighed om grundlæggende metodespørgsmål, at der ikke
kan afgives fælles kriterier, ud fra hvilke man rationelt kan afgøre, hvilke af de stridende
skolers resultater der bør accepteres. Inden for, hvad Toulmin kalder de disciplinable virk
somheder skelner han mellem de kompakte, der opererer med relativt faste, fælles kriteri
er, de diffuse, hvor det hele straks er mere løst, og “would-be” discipliner - aspirerende
discipliner kunne man måske kalde dem. Til de sidste regner han psykologi og sociologi; til
de første de mest udviklede naturvidenskaber.
Der findes også intellektuelle virksomheder, der er ikke-disciplinable, eller kun er disci
plinable i delområder. F.eks. indebærer politiske afgørelser om større ingeniørarbejder vi kan tænke på afgørelsen om en fast forbindelse over Storebælt - en mængde underpro
blemer af teknisk art, som kan løses rationelt ud fra vor teknologiske viden, eller af økono
misk art, hvor noget tilsvarende gælder, men den endelige afgørelse kræver en samlet af
vejning af en række hensyn, som ikke er rationelt sammenlignelige - og så ender vi med at
stemme om det. Jeg skal undlade at referere Toulmins betragtninger over kunst og moral
som i det højeste pletvis disciplinable aktiviteter og vende tilbage til de disciplinable viden
skabelige aktiviteter. En udviklet, kompakt disciplin er altså kendetegnet af en karakteri
stisk problemstilling, forbundet med alment accepterede forklaringsidealer og mønstre,
der tillader forskere, der kan være spredt over jordkloden, at samarbejde på den måde, at
de kan søge at videreudvikle et fælles begrebsapparat, og akkumulere mere og bedre viden,
dvs. flere og bedre redskaber til løsning af forklaringsproblemer.
5. Forudsætninger for udvikling af en intellektuel disciplin

Der kræves visse institutionelle forudsætninger for et sådant samarbejde. Når vi spørger
efter disse, og efter hvordan de i tidernes løb er blevet opfyldt inden for den vesterlandske
kultur med hensyn til et voksende felt af problemstillinger, forlader vi videnskabsfilosofien
og bevæger os over i videnskabssociologien og videnskabshistorien
.
*
Til de nævnte forudsætninger må for det første høre, at der findes et ikke for lille antal

Betegnelsen videnskabsteori foretrækker jeg at anvende som fællesbetegnelse for disse meta
videnskaber (også videnskabsøkonomi og videnskabspsykologi kan komme med) og ikke som Olaf

Pedersen om videnskabsfilosofien alene (6,16).
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personer, der dels er besjælet af trang til at bidrage til løsning af en nogenlunde velafgræn
set og velformuleret kreds af forklaringsproblemer, dels på en eller anden måde kan tillade
sig eller blive sat i stand til at ofre tid og kræfter herpå. Der kan være tale om medlemmer
af formuende kredse, som ikke behøver at tænke på dagen og vejen, der kan være tale om
embedsmænd eller lærere, der delvist lønnes for forskningsarbejde, eller hvis hverv ikke er
mere tyngende end de i deres fritid kan udføre dette. Endelig kan der naturligvis være tale
om fuldtids, professionelle forskere.
Det økonomiske grundlag må ikke alene slå til til vedkommendes egne livsfornødenhe
der, men også til fremskaffelse af eventuelt apparatur og aflønning af eventuelt hjælpeper
sonale. Den fyrste, private mæcen, offentlige myndighed eller private erhvervsvirksom
hed, der stiller økonomiske midler til rådighed kan gøre det i håb om, at arbejdet skal give
praktiske resultater, f.eks. at der skal laves guld, at der skal leveres historiske arbejder til
fyrsteslægtens eller fædrelandets forherligelse, eller at der skal komme nye processer til
produktion af salgbare varer ud af det. I det omfang disse formål direkte præger arbejdet,
er der tale om anvendt forskning eller udviklingsarbejde.
Dette vil imidlertid kun lykkes, hvis der kan bygges på et tilstrækkelig udviklet og rele
vant teoretisk og metodisk grundlag. Ellers vil pengene være bedre givet ud på forskning,
der er rettet mod at tilvejebringe dette, og som altså ledes af de problemer, der udspringer
af huller i vor viden, ufuldkommenheder i forhold til forklaringsidealerne. Selv om prak
tiske opgaver til tider kan virke inspirerende, er der mange eksempler på, at for tidlige for
søg på at løse dem har forsinket eller fejldrejet udviklingen. Et enkelt eksempel: professor
Franz From har i en artikel om psykologiske prøver beklaget sig over, at intelligensforsk
ningen startede med, at Binet fik den opgave at finde vej til hurtigt at udskille elever i første
klasse, der ikke ville kunne følge med i normalklasser. Den type prøver han konstruerede
virkede nogenlunde godt til dette formål i det miljø de var opstået i, men fordi han egentlig
ikke vidste, hvordan de virkede eller hvad intelligens egentlig er, blev meget af den forsk
ning man senere anvendte prøverne til mindre værdifuld, og over for børn i andre miljøer
fungerer de ofte meget dårligt. De er alt for kulturafhængige til at ramme den medfødte
tænkeevne, som de skulle måle. Først da man meget senere, uden henblik på den slags
praktiske opgaver, gav sig til at undersøge tænkeprocessserne og ikke nøjedes med arbi
trært at definere intelligens som “det man måler med intelligensprøver”, kom der gang i
sagen. Og så kunne man konstruere mindre kulturafhængige prøver. Når psykologien og
sociologien ikke med urette af Toulmin klassificeres som kun aspirerende discipliner, skyl
des det bl.a. en længe herskende uvilje mod at satse på egentlig grundforskning på disse
områder.
For at noget skal udvikle sig til en videnskabelig disciplin kræves der altså økonomiske
forudsætninger for, at personer med den rette nysgerrighed kan få lejlighed til at arbejde
med problemerne uden i for høj grad at skulle have bestemte praktiske formål for øje.
Men der skal mere til. Der skal organiseres et samarbejde, hvor de virker som hinandens
kontrollanter og kritikere, og igennem hvilket der udvikles en videnskabelig hæderligheds
moral hos dem. Dette kræver i det mindste kommunikationsmuligheder, hvad enten disse
blot bstår i brevveksling, som vi navnlig kender det fra 1600-tallet, hvor munken Mersenne
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i Paris opbyggede et helt net af korrespondenter og f.eks. bragte Hobbes og Descartes i
forbindelse med hinanden, eller der er tale om videnskabelige tidsskrifter, monografier og
forskningsrapporter. I vore dage er den videnskabelige kommunikationsvirksomhed af
enormt omfang og inden for alle fag har man problemer med at styre og effektivisere den.
De store fremskridt i astronomien, Bengt Strömgren skildrer (25), ville ikke have været
mulige uden intimt samarbejde mellem observatorierne med hurtig meddelelse af nye
opdagelser, udarbejdelse af fælles systemer for betegnelse af himmellegemerne osv. Og fra
et helt andet område har vi et eksempel i det bibliografiske arbejde inden for musikviden
skaben, som Ingmar Bengtsson fortæller om (9,8-10).
Endelig hører til de vigtigste forudsætninger for grundvidenskabens trivsel, at der ikke
forekommer censur fra politiske eller religiøse myndigheders side, som er interesserede i at
forhindre kommunikation af ubekvemme tanker. Erling Bjøl kom ind på, hvordan
politologien er særlig udsat her og faktisk ikke kan trives i totalitære stater (2,24).
Samarbejdet kræver oftest mere end mulighed for skriftlig kommunikation. Dels kan
organisering af forskere i grupper på samme lokalitet med adgang til fælles apparatur, forsøgsdryr, historiske kildematerialer osv. være nødvendig, dels gør møder og kongresser
deres nytte. Man kan også nævne enkelte forskeres besøg i fremmede forskningscentre
som vigtig for udviklingen af fællesskabet i en videnskabelig disciplin.
Eksempler på betydningen af, at forskere kan mødes, har vi såvel i Watsons samarbejde
med Crick i Cavendish-laboratoriet (70,8), der førte til løsningen af DNA-problemet, som
i H. H. Hess’ udnyttelse af sit friår 1965 fra Princeton til at mødes med Tuzo Wilson fra
Toronto hos Vine og Matthews i Cambridge, hvorved pludselig to ideer kombineredes og
et væsentligt skridt i udviklingen af teorien om havbundsspredningen blev gjort (5,15).
Endelig kan nævnes, hvad Toulmin et sted gør en del ud af, den organisation, hvorved
der dannes en ‘inderkreds’ af ledende forskere som fungerer som dommere, bl.a. over
yngre kolleger. Der ligger her en fare for stivnen, men noget i den retning er nødvendigt,
hvis disciplinen skal have den fornødne disciplin - det er nemlig ikke noget tilfælde at jeg
her kommer til at bruge samme ord to gange i én sætning. Som Mackintosh fremhæver,
må den ægte forsker oplæres i og acceptere en nok så streng disciplin; der skal passes godt
på, hvis man skal undgå at finde det man ønsker at finde i stedet for det, der faktisk er at
finde (24,24). Det er bestemt ikke alle, der har evnen eller viljen hertil, og det kræver nor
malt en langvarig skoling at udvikle denne evne.

6. Akademier og universiteter
Videnskabshistorien kan fortælle os, på hvilken måde de økonomiske og organisatoriske
forudsætninger har været opfyldt, hvor og når der er sket udkrystallisering af problem
områder til discipliner og hvor disse har udviklet sig - og tilsvarende hvordan bortfald af
disse forudsætninger har ført til, at lovende begyndelser er blevet kvalt eller udviklingen
gået i stå. Der er her et stort og spændende, men hidtil ikke meget udforsket forsknings
felt, idet videnskabshistorikerne, som det fremgår af Olaf Pedersens fremstilling (6), tidli
gere blot interesserede sig for at opregne fremskridtene. Én af de ting man dog ved noget
om, er den rolle videnskabelige akademier har spillet. For eksempel er det engelske Royal
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Academy’s tidlige historie ret velbelyst, herunder dets betydning for Newton, hvis hoved
værk udgaves af akademiet - dog bekostet af astronomen Halley, da det efter at man
havde vedtaget at påtage sig udgivelsen viste sig, at der ikke var penge nok i kassen.
De videnskabelige akademier, hvoraf de første dukkede op i Italien i 1400-tallet, spillede
i tre hundrede år en afgørende rolle for den videnskabelige udvikling. De skabte en række
af de forudsætninger, der betingede naturvidenskabernes vækst til op i det 18. århundrede.
Vi er så vante til at se universiteterne som det naturlige hjemsted for grundvidenskabelig
forskning, at vi let glemmer, at sådan har det ikke altid været - i en afgørende fase var det
akademierne, der bar udviklingen - og at sådan er det heller ikke alle steder i dag. I Østlan
dene er der stadig tillagt akademierne en ledende rolle, mens ved universiteterne undervis
ningen er primær i forhold til forskningen. Det vil være fristende her at søge nærmere at
skildre, hvordan akademierne og da ikke mindst vort eget her, har virket i videnskabens
tjeneste ved deres møder, deres publikationsvirksomhed, deres ekspeditioner osv., men det
tillader pladsen ikke. Jeg vil nøjes med endnu engang at citere H. C. Ørsted, der i 1842 sag
de: “Sit Öiemed stræber Selskabet at opnaae ved en stor Forening af aandelige Kræfter.
Vel maa hver Videnskabsmand for sig avle og nære nye Tanker i sit eget Selv; men dette
udelukker ikke den gjensidige Meddelelses Nytte. Under den fremkommer Indvendinger,
som snart tjene til at berigtige Vildfarelser, snart til at fremkalde en dybere Begrundelse el
ler en klarere Fremstilling af Sandheder”.Han fremhævede også, hvordan Selskabet som
andre akademier gennem, hvad han kaldte dets “udvordes Midler”, hjalp med “at indføre
Tanken i Virkelighedens Rige” - dvs. udgive videnskabelige arbejder. Som bekendt sker
det stadigvæk, og man kan roligt hævde, at også i nutidens videnskabelige organisation
har videnskabsakademierne deres plads og deres funktion.
Men den egentlige grundforskning foregår de fleste steder i vore dage hovedsagelig ved
universiteterne. Der har vel altid været folk ved disse, der ikke nøjedes med at videregive til
studenterne, hvad andre havde fundet og nedskrevet, men det store gennembrud, hvor
forskningen blev sat i centrum som grundlag også for undervisningen dateres oftest til op
rettelsen af Berlins universitet i 1809. Udviklingen har været ret forskellig i de forskellige
lande; Danmark fulgte i forrige århundrede væsentligt Tyskland, som da i kraft af, at Ber
liner universitetet snart efterlignedes andre steder, blev førende hvad angår såvel natur
videnskab som humanistisk videnskab. Det karakteristiske for, hvad vi kan kalde Humbolt-universitetet - efter Wilhelm von Humbolt, der var den, der havde størst indflydelse
på Berliner universitetets udformning - er, at studenterne opfattes som forskerlærlinge,
der under mesterens, professorens, vejledning oplæres i disciplinens metode og teorier,
idet sansen for dennes plads i videnskabernes store hele og denne helheds filosofiske bag
grund og kærne vækkes og styrkes. Målet er doktorgraden, svendeprøven.
Det var egentlig et kompromis med virkelighedens krav, at studierne også kunne føre til
statseksaminer, der gav adgang til de lærde professioner som lægens og juristens, til lærer
gerningen i den højere skole og til embedsmandskarrieren, men det fastholdtes at også til
disse formål var en videnskabelig uddannelse relevant. Det er arven herfra Københavns
Universitet levede på endnu i min studietid. Siden er der sket så meget, som vi nedenfor
skal komme ind på.
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Udviklingen i Frankrig og England gik ad noget andre baner, men også der fik forsknin
gen en mere fremtrædende plads ved universiteterne end tidligere. Den vestlige verdens
videnskabelige stormagt idag er jo USA, som omkring første verdenskrig begyndte at
distancere også Tyskland på dette felt. De færreste tænker nok på, at det først er for min
dre end hundrede år siden, at universiteter med forskningsopgaver som noget væsentligt
etableredes dér. Universitets- og videnskabshistorikere har for nylig begyndt at interessere
sig for, hvorfor det blev den type institutioner og ikke f.eks. akademier eller statslige
forskningsanstalter der kom til at danne ramme om den videnskabelige opblomstring i
USA fra slutningen af 1800-tallet, og hvordan det gik til, at amerikanske universiteter fik
deres særegne struktur, forskellig fra hvad man kendte i Europa.
Det var i høj grad praktiske behov, der lå bag villigheden hos rige privatmænd og offent
lige myndigheder til at satse på opbygningen af institutioner, som dels kunne være hjem
sted både for grundforskning og anvendt forskning og dels kunne overflødiggøre, at unge
amerikanere, der sigtede på en videnskabelig løbebane, måtte rejse til Tyskland for at stu
dere. Til det traditionelle 4-årige “college” knyttede man “graduate schools” og “profes
sional schools” i f.eks. jura og medicin for videregående, videnskabeligt prægede studier.
Det blev efterhånden til store, komplicerede institutioner - “multiversities” som man har
kaldt dem - med op til over 100.000 studerende, fordelt på flere lokaliteter. Mens den
føderale regering i USA har været meget tilbageholdende med selv at drive forskningsinsti
tutioner og længe betragtede undervisning, også den højere, som sig uvedkommende, har
delstaterne satset stærkt på at udvikle universitetssystemer, der har fået øget betydning i
forhold til de private universiteter, og som i visse tilfælde kvalitativt ligger på højde med de
bedste af disse. Glemmes må det heller ikke, at flere af de store amerikanske industrikon
cerner har laboratorier, hvor der foregår ikke så lidt grundforskning ved siden af anvendt
forskning og udviklingsarbejde. Endelig spiller i vore dages USA den kontraktforskning
for regeringsdepartementernes regning, som foregår ved universiteterne og som ikke sjæl
dent har karakter af grundforskning en stor rolle.
Også i Europa og i lande som Japan, Australien og Canada er der efter 1950 sket en
voldsom ekspansion af den højere uddannelse og den hertil knyttede forskning, i mange
henseender direkte inspireret af USA som forbillede og med institutionelle ændringer i ret
ning af det amerikanske mønster som væsentligt indslag. I mange år så alt rosenrødt ud,
men succesen rummede spirerne til en krise i sig, og krisen kom som bekendt i 1960’erne,
med 1968 som mærkeåret og med stigende vanskeligheder med at få det hele til at fungere
igennem 1970’erne. Vanskelighederne er i de sidste år blevet forstærket af de nedskærin
ger, som den økonomiske krise næsten over alt har nødvendiggjort.

7. Autonomi og ansvar

Før vi ser på situationen i dag og prøver at skue lidt ud i fremtiden, er der en principiel
ting, som må slås fast. Skal grundforskningen trives, kræves ikke alene som tidligere
nævnt økonomisk baggrund og samarbejdsorganisation, der kræves også en høj grad af
autonomi. Det ligger i dens væsen, at valget af arbejdsopgaver bestemmes af, hvad der må
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skønnes i den forhåndenværende situation at kunne give mest udbytte i form af forøget
viden og indsigt, og hvem andre end forskerne selv kan foretage dette skøn med held?
*
Ja,
for held skal der til, valget af forskningsopgaver er et vovespil - man kan være forsigtig,
men så er chancen for den store gevinst heller ikke stor, eller man kan være mere dristig.
En form for intuition med hensyn til den slags valg synes at kendetegne den store forsker
begavelse, og i alle tilfælde er det kun fagets egne folk, der har forudsætninger for at
skønne fornuftigt i disse spørgsmål. Derfor må de være fri for indblanding udefra.
Dette gælder også til en vis grad for den enkelte forsker. Det er lysten der skal drive vær
ket, den nødvendige inspiration og udholdenhed opbydes snarest, hvor interessen for selve
emnet er stærk, og det er den jo oftest, hvis dette er selvvalgt. Hermed mener jeg ikke, at
førsteårs studenter skal have lov at bestemme, hvad de vil arbejde med, og lege forskere.
Jeg er snarere enig med den finsk-svenske Nobelpristager, fysiologen Ragnar Granit, der i
en gammel, men stadig læseværdig bog om en ‘ung mands vej til Minerva’ hævder, at selv
folk med magistergrad bør arbejde under en moden forskers vejledning med opgaver, der
indgår i hans projekt, for at få en ordentlig oplæring, frem for med selvvalgte opgaver.
Hvordan man nu end stiller sig til den enkelte forskers frihed til at følge egne veje - og
her kan siges en del, navnlig pro, men også contra, som de store debatter, der i tredivernes
og fyrrernes England udløstes af visse forskeres begejstring for planlægning efter sovjetisk
mønster, viser - så må fagene og forskningen som helhed have en ikke ringe autonomi.
Universiteterne har som akademierne haft mulighed for at sikre denne, men det forudsæt
ter en holdning i samfundet som helhed, som ikke i dag er tilstede på samme måde som tid
ligere. Endvidere er der sket en udvikling af universiteterne som undervisnings- og uddan
nelsesinstitutioner, som gør dem mindre egnede som den autonome grundforsknings
hovedsagelige hjem.
Problemerne har en ikke uvæsentlig økonomisk side; megen forskning er blevet meget
dyr, og den der ofrer mange penge på noget har en naturlig tendens til at ville kontrollere
og eventuelt dirigere for at sikre sig, at pengene bliver rigtigt brugt. Nu er det jo ikke al
slags grundvidenskab, der koster lige meget, og problemerne ligger også af andre grunde
temmelig forskelligt for f.eks. atomforskning, politilogisk forskning og sammenlignende
sprogvidenskab. Alligevel kan der konstateres en stigning i omkostningerne, der i USA i
årene efter anden verdenskrig fordobledes hver femte år, idet ikke blot antallet af forskere
steg eksponentielt, men også udgifterne pr. forsker.
**
Også herhjemme kan konstateres en
voldsom stigning. Nu er én ting sikkert: eksponentiel vækst kan ikke fortsætte i det uende
lige. Hvis man tænkte sig, at årgangene af et tidsskrift som Chemical Abstracts, som har
haft en sådan vækst, blev ved med at vokse på den måde, ville de i en ikke alt for fjern
* Det er bemærkelsesværdigt, at det kraftigste udtryk for denne holdning jeg kender stammer fra en
mand, der har været direktør i Eastman Kodak-firmaet, C.E. K. Mees, som siger: “Den bedste per
son til at bestemme hvilken forskning der skal drives er den, der udfører forskningen, og den næst

bedste institutbestyreren, der kender faget og arbejdet, derefter forlader vi gruppen af “de bedste”

og begynder på dem for de mere og mere dårlige”.
♦♦Ved eksponentiel vækst forstås, at der i hver tidsenhed sker en forøgelse, der er en bestemt brøk
del af, hvad der findes ved tidsenhedens begyndelse.
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fremtid opfylde hele jordens overflade. Og affladningen i kurverne for den videnskabelige
aktivitet og dens omkostninger er indledt, så vidt jeg forstår. Men netop det rejser proble
mer. Det vakte en vis opsigt herhjemme da Niels Bohr-institutet søgte bevilling til en tan
demaccelerator, som der var enighed om at det måtte have for at bevare sin internationale
førerstilling, men som der alligevel ikke kunne blive råd til.
På baggrund af, at statens udgifter til forskning og højere undervisning er blevet så rela
tivt store, er det ikke underligt, at skatteborgerne og deres repræsentanter i folketinget
presser på for at begrænse disse udgifter og for at sikre sig, at pengene ikke bliver sløset
bort. At det er vanskeligt her at udskille de rene forskningsudgifter fra udgifter til under
visning betyder, at enhver mistanke om, at det ikke står helt rigtigt til ved vore universiteter
- og en sådan er ikke ganske ubegrundet - får negativ virkning også på viljen til at betale til
forskningen. Det er efter min mening også helt i orden - selv om det medfører en del ekstra
arbejde - at man forlanger, at vi aflægger rapport om, hvad vi foretager os. Som f.eks.
gennem de enkelte institutters forskningsrapportering i Københavns universitets årbog.
Det er et rimeligt udslag af, som det siges i international terminology, at “autonomy” med
fører “accountability”. Det er ikke nok, at den enkelte forsker og den enkelte institution
handler ansvarligt med de dem betroede midler; de må også kunne vise at det er tilfældet.
Det er heller ikke muligt at kræve 100 % autonomi dvs. afvise enhver dirigering af, hvad
pengene må bruges til. En vis koordination til undgåelse af unødvendigt dobbeltarbejde men ikke alt dobbeltarbejde er unødvendigt! - og til sikring af, at der ikke opstår ‘tomme
områder’, som ingen tager sig af, er nødvendig. Prioritering, navnlig hvor det drejer sig
om kostbar forskning, er nødvendig, og jo nærmere man kommer den praktiske anvendel
se - og skellet mellem grundforskning og anvendt forskning er jo ikke skarpt - des rimeli
gere er det, at repræsentanter for samfundets aktuelle behov deltager i prioriteringsproces
sen. Forskningsplanlægning er blevet et vigtigt begreb - hvor sandt det end er, at ikke ret
meget egner sig mindre til planlægning end netop grundforskning.
I de forskellige lande har man på forskellig måde søgt at løse de organisatoriske proble
mer, der her rejser sig. I lande som Danmark, hvor alle højere undervisningsinstitutioner,
der driver grundvidenskabelig forskning, og en række selvstændige forskningsinstitutioner
er statsejede, har man fundet det hensigtsmæssigt at lede bevillingsstrømmen ad to veje,
dels i form af driftsmidler til institutionerne, som de kan råde over nogenlunde frit, dels i
form af bevillinger gennem statslige forskningsråd til bestemte projekter efter ansøgning.
De fem danske forskningsråd - det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, huma
nistiske, lægevidenskabelige, teknisk-videnskabelige og jordbrugs- og veterinærvidenska
belige - oprettedes 1968 ved en omorganisering af Statens forskningsfond. Deres formænd
udgjorde sammen med enkelte andre sagkyndige Forskningens Fællesråd, som i 1972 blev
afløst af et Planlægningsråd for forskningen med videregående beføjelser.
Ved 10-års jubilæet 1978 udtalte den daværende rektor for Københavns universitet,
Morten Lange, at systemet stort set havde virket godt, idet rådenes funktion havde haft
karakter af ‘marginalstyring’. “Styring af forskningen”, skrev han, “er blandt de lykkelige
politiske ønskedrømme”, men “Når vi så vender tilbage til virkelighedens verden, er det til
overflod tydeligt, at forskningen i sit princip er næsten ustyrlig”. Det man kan gøre, mente
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han, idet han anvendte begrebet marginalstyring, er at opmuntre til indsats på særlige om
råder ved at dirigere en mindre del af bevillingerne i bestemte retninger.
Et vellykket eksempel på den art forskningsstyring giver Allan Mackintosh i sin redegø
relse for faststoffysikken. Denne gren af fysikken havde siden Niels Bohr i sin doktoraf
handling fra 1911 havde gjort en pionérindsats ligget stille herhjemme i et halvt hundrede
år. Men derefter er det takket være kraftigt øgede bevillinger gået stærkt (24,15). Faststof
fysikkens store betydning for elektronikteknikken lå naturligvis bag villigheden til at satse
midler på dette felt, men det vidste Bohr og fagets udenlandske pionerer jo ikke noget om.
Der findes desværre også eksempler på, at initiativer fra forskningsrådsside ikke har været
så vellykkede.
Morten Lange roste i sin artikel rådene for at det var “lykkedes at strække bevillingerne
ret bredt og vidt” og at opretholde “en betydelig fleksibilitet og alsidighed i samlet
indsats”. Derimod advarede han mod “nogle tendenser i tiden, der peger hen mod en langt
kraftigere forskningsrådsstyring af institutionerne forskningsbestemte ressourcer”, ten
denser som skimtedes i en samtidig jubilæumsartikel fra den daværende undervisningsmi
nisters hånd og som siden er blevet forstærkede ikke mindst takket være sparebestræbel
serne. Det drejer sig bl.a. om den såkaldte “budgetreform”, som er blevet påtvunget uni
versiteterne, og som betyder, at disse ikke mere selv kan fordele deres midler mellem forsk
ning og undervisning som de vil. Det kan betyde og er vist også ment som en beskyttelse af
forskningen i en periode med faldende studentertal. Under den hidtidige ordning medfører
ændringer i studentertal med efterfølgende ændringer af antallet af faste lærere, der ifølge
den såkaldte UFA-norm gennemsnitligt skal anvende 40% af deres arbejdstid på forsk
ning, en automatisk ændring i forskningskapaciteten. Nu fjernes automatikken. Proble
met ved nyordningen er, at man trods ihærdige forsøg ikke har kunnet finde anvendelige
kriterier for tildeling af forskningsmidlerne i form af faste årlige bevillinger til de enkelte
institutioner. Man skimtede fra universitetsside derfor ved reformens gennemførelse en
udvikling i retning af, at al universitetsforskning skal drives ved bevillinger gennem forsk
ningsrådene, som derved ville få en alt for stor magt.

8. Forskning og undervisning

Selv om dette undgås, er situationen for universitetsforskning i dag langt fra tilfredsstillen
de. Dels er de styrende organer ikke opbygget, så de mest sagkyndige kommer til at træffe
de interne beslutninger om midlernes fordeling og stillingernes besættelse.
*
Dels betyder
nedskæringspolitikken, at unge forskerbegavelser, der har fuldendt deres grunduddannel
se i de sidste fire-fem år så at sige ingen chance har for at få fast ansættelse - de stillinger

* Det er direkte vildledende, når Københavns universitets nuværende rektor Erik Skinhøj i en jubilæ

umsartikel i 1979 benægter “at styrelsesloven skulle indebære, at ukvalificerede kommer til at
vurdere faglige og videnskabelige kvalifikationer”. Såvel ved udformningen af stillingsopslag som

ved nedsættelse af bedømmelsesudvalg og ved afstemningen om disses indstillinger har studenter
og repræsentanter for det teknisk-administrative personale betydelig indflydelse.
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der er, er besatte, og der kommer ikke flere. Og afskedigelser, der vil gå ud over de yngste,
ikke de mindre dygtige, synes endog ikke at kunne undgås.
Det er fortidens synder der hævner sig i dag. Det var for længe siden muligt at se, at den
åbne adgang til alle universitetsstudier og den kraftige ekspansion før eller senere måtte fø
re til arbejdsløshed - til skabelse af et akademikerproletariat - til folkelige protester mod
de store omkostninger og, når konjunkturerne vendte, til nedskæring og afskedigelser. Al
ligevel var i mange år ‘adgangsbegrænsning’ et uartigt ord og mange lokkedes ind på en
universitetskarriere, der krævede en forskningsindsats, de ikke havde tilstrækkelige forud
sætninger for. Man startede ikke blot et nyt universitet i Odense, men også to universitets
centre i Roskilde og Ålborg.
Nu har vi alt for sent og i en dårlig form fået adgangsbegrænsning og vi kan vente afske
digelser, men sikkert af nogle, der burde blive og forske. Og der bliver mindre tid og færre
midler til grundforskning for dem, der bliver tilbage. Da man fastholder, at universitets
centrene trods alt skal udbygges, bliver nedskæringerne så meget des større på de egentlige
universiteter. Alle er nu klare over problemerne, men der er ikke enighed om løsningerne.
Forslag til afbødning af de værste følger af “forskerpuklen” for rekrutteringen af unge
forskere har skabt splid og derfor i lang tid ikke ført til noget resultat. Planlægningsrådet
for forskningen har også gennem en arbejdsgruppe, hvis rapport publiceredes for nylig
(april 1981), søgt at opstille en “kriseplan”.
Dens forfattere konstaterer, at selv om den økonomiske stagnation ikke har ført til en
reduktion af den offentlige danske forskningsindsats, som i øvrigt ligger relativt lavt inter
nationalt set, har den “medført væsentlige forvridninger og haft uheldige konsekvenser,
der er forstærket af, at stagnationen følger efter en vækstperiode”. Med hensyn til fremti
den er man navnlig betænkelig ved, at der ikke er truffet foranstaltninger til at forhindre,
at de nedskæringer ved universiteterne, som er tænkt kun at ramme undervisningsvirk
somheden i takt med faldende studentertal, væltes over på forskningen. Man går så langt
som at “advare mod at videreføre besparelsesprogrammet, så længe der ikke er taget stil
ling til forskningsbudgetteringens udformning og rammer”. Udmærket! Men hvad ligger
der i bemærkningen om, at “dersom budgetudviklingsarbejdet for universitetssektoren re
sulterer i vidtgående inddragelse af forskningsrådene i den årlige budgetlægning for de
højere uddannelsesinstitutioner, må en omstrukturering af rådenes arbejdsform og
-muligheder tages op til overvejelser”? Her skimtes igen tanken om en forskningsrådssty
ring af universiteterne, der er meget mere end ‘marginal’.
Nu er de problemer det her drejer sig om jo ikke specielle for Danmark. Så at sige over
alt i den civiliserede verden er en periode med en kolossal ekspansion af højere uddannelser
og forskning afløst af stagnation og tilbagegang. Ekspansionen har ikke blot bestået i tal
mæssig udvidelse, men også i, at nye opgaver er taget op, idet universiteternes rolle i sam
fundet og deres struktur gradvist er blevet ændret. Det at en væsentlig større del af ung
dommen får en universitetsuddannelse har betydet, at en mindre del af studenterne er
forskningsindstillet, at det hele er blevet mere ‘fabriksmæssigt’ og at uddannelser er ind
draget, som ikke har så meget med forskning at gøre.
Forholdene i de fleste europæiske lande adskiller sig på adskillige punkter fra de ameri
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kanske, men udviklingen i efterkrigstiden har i ikke ringe grad haft USA som forbillede og
resultatet er blevet, at vore universiteters mulighed for at fungere som hjem for en auto
nom grundforskning er formindskede. Der er for det første problemer i forholdet mellem
undervisning og forskning. Allerede i det tyske Humbolt-universitet var der vanskeligheder
med at undervise kommende praktikere sammen med de vordende forskere; ja, det frem
går af Jan Pinborgs fremstilling, at man allerede i middelalderuniversiteterne, der havde et
faktisk monopol på datidens grundforskning, men som jo også havde praktiske uddannel
sesformål, havde tilsvarende problemer (25,16-18). Herhjemme har der også været klager
over, at praktikerne fik en for lang og for videnskabeligt betonet uddannelse, mens for
skeruddannelsen ikke var dybtgående nok. I USA klarede man nogle af disse problemer
ved at differentiere mellem ‘graduate school’, der er hjemsted for forskning og forskerud
dannelser, ‘college’, der mere giver almendannelse, og de professionelle skoler, der kan ar
bejde koncentreret mod specifikke uddannelsesmål (jura, medicin m.m.). Men der er sta
dig vanskeligheder, f.eks. konflikt mellem de yngre læreres interesser i gennem forskning
af kvalificere sig til avancement og deres forpligtelse til at undervise meget på college
niveauet. Noget tilsvarende gælder i Sverige, hvor forskeruddannelsen er et fire-årigt
doktor-studium oven på et kun tre-årigt kandidatstudium, og hvor universitetslektorer har
en meget stor undervisningsbyrde.
Forholdene er mere komplicerede hos os, men her som overalt hvor man er fulgt i ameri
kanernes fodspor i retning af at etablere masseuddannelse på universitetsniveau, er den del
af undervisningen og den del af forskningen, som naturligt kan forenes og støtte hinanden
blevet relativt formindsket. Et interessant afsnit i den omtalte ‘kriserapport’ rejser spørgs
målet, om de højere uddannelsesorganisationers opgaver bør omdefineres, således at de i
højere grad skulle koncentrere sig til det mere avancerede niveau. Der er, hævdes det med
rette, en del af den undervisning, der nu ydes, som er af mere forberedende art, og som ik
ke nødvendigvis må være knyttet til forskning. Den kunne overføres til andre institutioner,
hvilket “må antages at have positive virkninger for forskningsvilkårene”. Desværre viger
man tilbage for direkte at foreslå noget sådant. Det ville jo også være at indrømme, at ud
viklingen i den sidste snes år er gået i en gal retning.
Selv om man ser bort fra de problemer, den nuværende kriseperiode rejser, herhjemme
og i de fleste andre lande, er der således mange forhold, der gør universiteterne mindre
egnede end før som det eneste eller hovedsagelige hjemsted for grundforskningen. Den tru
es ikke mindst af de krav til universiteterne om “samfundsrelevans”, som i visse sammen
hæng betyder hurtigere uddannelse af praktikere og mere anvendt forskning, og i andre, at
virksomheden rettes mod omstyrtelse af den frie, demokratiske samfundsform. Da det er
svært at se, hvor grundforskningen ellers skulle kunne finde muligheder for at trives, må
man frygte, at den kommer til at sygne hen.
9. Anti-videnskab og fremtiden

Nu er der dem, der ikke har spor imod, at det skulle blive tilfældet. Den fra oplysningsti
den stammende blinde tiltro til videnskaben som nøglen til løsning af alle problemer, som
lå bag den almindelige tilslutning til væksten den første snes år efter 1945, er blevet afløst
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af en usikkerhed, der i visse kredse har karakter af fjendtlighed. I 1964 skrev et medlem af
Royal Society, Norman Pirie, “for øjeblikket er endog folk uden nogen forståelse for den
videnskabelige proces’ væsen, ... f.eks. parlamentsmedlemmer, overbeviste om, at forsk
ning er en god ting, og parate til at stemme for penge dertil,” men “denne holdning kan
ændre sig. Den er ikke rationelt begrundet nu, og en følelsesladet anti-forskningskampagne
kan gøre den umoderne”. Nu, 17 år senere kan vi konstatere, at han ikke havde uret.
Vi har været ude for flere sådanne kampagner. Først var det atombomben. Mange af de
forskere, der havde medvirket til dens fremstilling, blev, da den mod hvad de havde håbet,
faktisk anvendt, grebet af samvittighedsnag, og satte en propaganda igang, der fængede
verden over. Så kom opdagelser af miljøskaderne, som kemiens anvendelse i landbrug for
årsagede, og af luftforurening m.m. og vi fik den økologiske bølge. Her kommer atom
forskningen igen ind i billedet med spørgsmålet om faren ved kærnekraftværker. Mange er
kommet til at se det moderne menneske som troldmandens lærling der ikke kan tumle de
kræfter, han selv har udløst, som har fået herredømme over naturen, men ikke kan undgå
at bruge dette til at ødelægge de naturlige forudsætninger for sin egen eksistens.
Det seneste eksempel herpå er det spørgsmål om manipulation med arveanlæg, som mo
lekylærbiologien synes at have åbnet mulighed for, og som Ole Maaløe kommer ind på
(70,18-25). Den risiko for katastrofer gennem laboratoriemæssig fremstilling af nye bakte
riearter, som for få år siden vakte panik, betragter han som overvurderet, og senere udta
lelser fra Paul Berg, som var blandt dem, som oprindeligt slog alarm, i forbindelse med, at
han i 1979 fik Nobelprisen, er også beroligende. Et massivt indgreb over for forskningens
frihed ad lovgivningens vej er der alligevel ikke behov for på dette område.
Angsten for, hvad “genetic engineering” kan føre til, findes dog stadig. Og det er ikke
blot biologi, atomfysik og anden naturvidenskab man er gået til angreb på. Også sam
fundsvidenskaber som økonomi og sociologi samt ikke mindst psykologien er blevet be
skyldt for at være farlige, at føre til manipulation af mennesker.
Nu kunne man sige, at det i disse tilfælde drejer sig om anvendt forskning og, navnlig,
om teknologisk udnyttelse af videnskabelige resultater. Grundvidenskabsmanden kan da
hævde, at han er uden ansvar for denne anvendelse og udnyttelse. I mange tilfælde drejer
det sig om viden, som ingen, da den erhvervedes, kunne forudse kunne bruges til noget
som helst. Rutherford hævdede til sin død, at hans undersøgelser over atomkernestruktu
ren var og ville forblive blottet for praktisk nytte.
Men er det berettiget på den måde at melde hus forbi, når man samtidigt har argumente
ret så kraftigt for støtte til grundforskningen, med den begrundelse, at den har vist sig, selv
om den ikke direkte har stilet derimod, at afføde tekniske muligheder af stor samfunds
mæssig værdi? Det har for ikke så mange år siden været på mode at anlægge det økonomi
ske synspunkt på forskningen, at den er en investering, der på langt sigt er en god forret
ning, og at prøve at regne ud, hvor stort udbytte i procenter den har givet. Det har været
meget usikre beregninger, og de har nok givet bagslag. Investeringssynspunktet har navnlig
været vanskeligt at opretholde over for humanistisk forskning - det giver politikere, der ta
ler om “det gamle ragelse på Nationalmuseet” for megen vind i sejlene - og man er derfor
gået over til at tale om den slags forskning som et samfundsmæssigt forsvarligt forbrug.
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I hele denne debat er mange ting blandet sammen, og følelserne har til tider haft mere at
sige end forstanden. For mig at se er det et væsentligt spørgsmål, om man i vore dage no
genlunde kan opretholde et skel mellem den grundvidenskabelige forskning, som kan for
svares alene ved værdien af den forøgede indsigt den giver og det grundlag der derved læg
ges for en mere oplyst og fordomsfri holdning til tilværelsen, og den anvendte forskning og
teknologien. Kan man det, må ansvaret for den teknologiske udnyttelse af forskningsresul
taterne ligge hos udnytterne, og det vil være undtagelsen, at man kan se en så direkte sam
menhæng mellem en bestemt grundforskning og uønsket eller farlig anvendelse af dens re
sultater, at der kan være grund til at skride ind over for denne forskning.
Men netop denne forudsætning betvivles af folk, der beskæftiger sig med forholdet mel
lem videnskab og samfund. De hævder, at ikke blot er store dele af forskningen knyttet til
erhvervsmæssige og militære formål, men at forskningen selv, også store dele af grund
forskningen, er blevet industrialiseret, kommercialiseret og politiceret. En del grundforsk
ning kræver så kostbart udstyr, at man på den ene side kun kan forvente, at de nødvendige
midler stilles til rådighed, hvor man regner med, at resultaterne med tiden kan udnyttes
økonomisk, og man på den anden side må organisere forskningsarbejdet fabriksmæssigt.
Det betyder bl.a. at der ‘er penge i’ at være en ledende forsker, og dermer fare for forskel
lige former for korruption. Det er fristende at foregive udsigt til lønnende resultater for at
få midler til forskning, man af anden grund ønsker at foretage. Det bliver nemt de, der for
står at gøre reklame for sig selv, der får stillingerne og bevillingerne. Med det relativt store
antal personer, der i vore dage på den ene eller anden måde er engageret i forskning, bliver
den uformelle indbyrdes kontrol, som er så afgørende, vanskeligere at opretholde.
Ørsteds billede af den stilfærdige forsker, som uafhængigt af omgivelserne - i sit elfen
benstårn ville nogle sige - med beskedne midler søger at trænge dybere ind i naturens hem
meligheder eller at forstå menneskelivet i alle dets udfoldelser, gælder ikke mere. Forske
ren kan ikke mere arbejde “i glad Overbevisning” om, at der er så langt mellem hans resul
tater og disses samfundsmæssige virkninger, at de skadelige af disse kan afværges. Selv for
den, der som universitetslærer har ret til at koncentrere sig om at forøge vor viden for dens
egen skyld, forsvinder den “Frihed og Fred”, Ørsted talte om, let, når der skal bruges dyre
apparater og hærskarer af assistenter, og man er afhængig af studenter, TAP’er, forsk
ningsråd, direktorat, ministerium osv.
Jeg føler mig ikke kompetent til at afgøre, om vi virkelig er inde i en uafvendelig udvik
ling, der er ved at fjerne de samfundsmæssige forudsætninger for en fri grundvidenskabe
lig forskning. Men der er to ting, jeg er overbevist om.
Den ene er, at det er forkert, som nogle gør, at trække den konsekvens af videnskabens
og videnskabsfilosofiens seneste udvikling, at videnskabelig objektivitet er en kimære, at
vore videnskabelige teorier ikke giver en bedre forklaring end primitive folkeslags myter,
men snarere har karakter af ideologier til forsvar for det bestående samfund. Christian
Møller advarer med rette mod den misforståelse, at relativitetsteori og atomfysik betyder,
at naturvidenskaben har mistet sin objektivitet «15), og selv om forholdene ligger noget
anderledes for den humanistiske og den samfundsvidenskabelige forsknings vedkommen
de, er der heller ikke her tale om den rene vilkårlighed.

23

Det andet jeg er sikker på er, at ligesom den samfundsform, som Karl Popper kalder
‘det åbne samfund’ - den der giver sine borgere en menneskeværdig tilværelse som selv
stændige personer - ikke havde kunnet udvikle sig uden at menneskets trang til at finde or
den og sammenhæng, til at forstå og orientere sig rationelt i tilværelsen, var blevet rendyr
ket i institutionaliseret form, så kan vi heller ikke bevare det åbne samfund, hvis grundvi
denskaben forsvinder.
At tale om forskeren i elfenbenstårnet er, som Jan Pinborg fremhæver (25,31), allerede
at mistænkeliggøre den sandhedssøgende forskning. Elfenben er nok også for kostbart og
upraktisk et materiale, men et frit og åbent samfund må for sin egen skyld sørge for en pas
sende erstatning for det tårn, en arbejdsplads, hvor der er tilstrækkeligt af den ‘åndelige
Frihed og Fred’ Ørsted talte om for næsten halvandet hundrede år siden.
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Grundvidenskaben i dag er navnet på en foredragsrække, Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab begyndte i efteråret 1976. Formålet er at bidrage til en
større forståelse af den forskning, der ikke direkte stiler mod praktisk anvendelse,
men mod forøget indsigt i sammenhængen i verden.
Pjeceserien bygger på disse foredrag. Forfatterne er fremtrædende forskere hen
tet såvel i som uden for Selskabets medlemskreds. Fremstillingen er gjort så almen,
at det enkelte hæfte kan tjene som udgangspunkt for en videre beskæftigelse med
de behandlede fag og emner. Hertil hjælper også omfattende litteraturhenvisninger.
Behandlingen af de enkelte naturvidenskabelige og humanistiske videnskabs
grene sigter mod at give et indtryk af forskningens udvikling i den sidste menne
skealder. Det drejer sig ikke alene om metoder og resultater; også spørgsmålet om
grundforskningens praktiske betydning og de farer, den kan rumme, berøres. I det
første hæfte drøftes den grundvidenskabelige forskning som helhed samt dens sam
fundsmæssige rolle.
Foredragsrækken har været afholdt i vintrene 1976/78 og fortsættes 1978/79
med ti foredrag som sæson, og forventeligt vil det være muligt at trykke samtlige
foredrag i tre bind, hvoraf dette er det første.
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Hæfte 11
Bernhard Gomard:

Retsvidenskabens opgaver og særpræg.

Hæfte 12
C. OvERGAARD NIELSEN:

Økologien som grundvidenskab.

Hæfte 13

Arild Hvidtfeldt:

Religionssociologiens plads blandt humaniora.

Hæfte 14

Hans H. Ussing:

Om årsagerne til elektriske fænomener i levende
organismer.

Hæfte 15
Niels Thomsen:

Historiske opinionsstudier.
Med et eksempel fra provisorietiden.

Hæfte 16
I. K. Moustgaard:

Psykologien som eksperimentalvidenskab belyst ved
undersøgelser over vor rumopfattelse.

Hæfte 17
Werner Fenchel:

Om matematikkens begreber og metoder.

Hæfte 18

Arne Strid:

Evolution - det moderne syn på tilpasning og artsdannelse.

Hæfte 19

Morten Simonsen:

Den biologiske skelnen mellem eget og fremmed.

Hæfte 20
C.

Barker Jørgensen:

Dyrene og årstidernes vekslen.
Forplantningscykler og deres reguleringsmekanismer.

Grundvidenskaben i dag er navnet på en offentlig foredragsrække, Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab afholdt fra efteråret 1976 til vinteren 1979. Formålet var at bidra
ge til en større forståelse af den forskning, der ikke direkte stiler mod praktisk anvendelse,
men mod forøget indsigt i sammenhængen i verden.
Pjeceserien bygger på disse foredrag. Forfatterne er fremtrædende forskere hentet såvel
i som uden for Selskabets medlemskreds. Fremstillingen er gjort så almen, at det enkelte
hæfte kan tjene som udgangspunkt for en videre beskæftigelse med de behandlede fag og
emner. Hertil hjælper også omfattende litteraturhenvisninger.
Behandlingen af de enkelte naturvidenskabelige og humanistiske videnskabsgrene sigter
mod at give et indtryk af forskningens udvikling i den sidste menneskealder. Det drejer sig
ikke alene om metoder og resultater; også spørgsmålet om grundforskningens praktiske
betydning og de farer, den kan rumme, berøres. I det første hæfte drøftes den grundviden
skabelige forskning som helhed samt dens samfundsmæssige rolle.
Med støtte fra forskellig side vil det være muligt at trykke samtlige foredrag i tre bind,
hvoraf dette er det andet. De første hæfter af det tredie foreligger allerede.
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Hæfte 21

Fredrik Barth:

Sosialantropologien som grunnvitenskap.

Hæfte 22
C. J.

Becker:

Hvad sker der i dansk arkæologi? Kendsgerninger og teorier
omkring vor opfattelse af Danmarks forhistorie.

Hæfte 23

Erik Fischer:

Om kunsthistorie.

Hæfte 24

Allan R. Mackintosh:

Fra kaos til orden - faststoffysik i det tyvende århundrede.

Hæfte 25

Bengt Strömgren:

Astronomiens udvikling i de sidste halvtreds år.

Hæfte 26

Thor A. Bak:

Kemiske reaktioners hastighed.

Hæfte 27

Eli Fischer-Jørgensen:

Fonetik, studiet af sproglyde.

Hæfte 28

Jan Pinborg:

Den mørke middelalder, revisionen af en klichéforestilling.

Hæfte 29

Erik Hansen:

Dansk sprog.

Hæfte 30

Mogens Bleg vad:

Grundvidenskaben i går, i dag og i morgen.

Da direktionen for Carlsbergfondet i 1976 fejrede hundredåret for fondets grundlæggelse
ved at lade huset ved H. C. Andersens Boulevard og Dantes Plads ombygge, så Videnska
bernes Selskab fik bedre lokaler, indebar ombygningen bl.a. indretningen af en ny fore
dragssal. Selskabet fik derved mulighed for at afholde offentlige foredrag, og man beslut
tede da at begynde med en række på i alt 30 foredrag fordelt over tre år til belysning af
udviklingen inden for en række naturvidenskabelige og humanistiske videnskaber i den
sidste menneskealder, med vægten lagt på den grundvidenskabelige forskning, dvs. den
forskning, som ikke direkte stiler mod praktisk anvendelse, men mod forøget indsigt i
sammenhængen i verden. Der har været stor tilstrømning til foredragene, og det var natur
ligt at søge foredragene udgivet - i bearbejdet form. Dermed ville man få et værk svarende
til det, der udkom i 1944 under titlen “Videnskaben i dag”, som ganske vist ikke publicere
des af Selskabet, men dog redigeredes af to af dets medlemmer, og som indeholdt bidrag af
26 forskere, hvoraf flertallet tilhørte medlemskredsen. Man valgte nu at trykke hvert bi
drag for sig i et hæfte, og Videnskabernes Selskab indgik et samarbejde med Folkeuniver
sitetet i København, som påtog sig udgivelsen. Publiceringen har imidlertid kun kunnet
gennemføres takket være betydelige tilskud ikke blot fra Selskabet selv, men også fra
Folkeuniversitetets Bibliotek, Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen og Niels
Bohr Legatet. Ved afslutningen af, hvad der nu foreligger som et vægtigt værk, der for
håbentlig kan tjene til at øge forståelsen for den grundvidenskabelige forsknings væsen og
betydning, føler vi trang til at takke både for disse tilskud og for den indsats alle, der har
været involveret i sagen, herunder ikke mindst forfatterne, har ydet.

Mogens Blegvad
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