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Forord
Jeg har arbejdet på dette manuskript i lang tid. Overskriften har ligget fast, men jeg har
kasseret mange tidligere versioner, fordi skiftende fokus enten gjorde det til en meget
lang og teknisk analyse eller til et personligt lommefilosofisk egotrip, der mere lignede
et politisk manifest. Jeg har været i tvivl om målgruppen og om nogen overhovedet gad
læse det?
Min gode ven og samtalepartner gennem 30 år, Karsten Kock, er for nylig død i en
alder af 65 år. Han takkede nej til kemobehandling og synes han havde haft et godt liv.
Det er et valg enhver træffer for sig selv, og i min refleksion om sorgen over at miste en
god ven, slog det mig at vores mange samtaler gennem årene faktisk har handlet om
jagten på det gode liv. Undertitlen: ”Samtaler om virkeligheden i den indre og ydre
verdens repræsentationer" er derfor anledningen til at jeg skriver denne version.
Det gode liv starter med et valg. Karsten Kock og jeg har brugt de sidste 25-30 år på
at diskutere “hvad der foregik inde i hovedet på folk”. Nogle gange i vores egne — men
i de fleste tilfælde i andres hoveder. I de sidste par år havde vi behandlet dette emne i en
filosofisk-videnskabelig ramme, hvorfor jeg inkluderer nogle af de skriverier som vi har
haft om det. Det er tænkt som en cadeau til min ven og jeg synes det er interessant nok
til at blive formidlet til en større gruppe.
Bogen henvender sig derfor primært til læsere som interesserer sig for, hvad der
foregår inde i hovedet på andre mennesker, og som ønsker at blive klogere på, hvordan
vi mennesker tænker — og afhængig af temperament kan man så blive begejstret eller
bekymret. Manuskriptet behandler tillige forskellige vinklinger på fortsættelsen af den
digitale udvikling med bl.a. nye robotter og kunstig intelligens samt nogle udvalgte
nedslag på de nyere bioteknologier og udviklingen af neuroscience — og ikke mindst
min egen filosoferen om demokratiets fortsatte overlevelse i relation til hvad det er vi
mennesker så tror, vi ved om bevidstheden og repræsentationer af virkeligheden.
Som læser vil du få en fortælling i en anderledes kontekst om måder vi mennesker
tænker på — og et valg om evt. at ændre på egne livsvilkår for fremiden. Det er ikke en
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nemt læst bog — faktisk er den temmelig kompleks — f.eks. er den første tredjedel en
lidt kompliceret diskurs for at forstå bevidsthedsbegrebet. Jeg har efter dette disponeret
manuskriptet som en række essays, der kan læses selvstændigt men jeg har bestræbt
mig på at fortælle en personlig historie om et langt venskab, og inkluderer derfor nogle
anekdoter som baggrund for en lineær læsning.
Jeg citerer fra en meget stor mængde af litteratur, fordi det naturligvis er en
grundpræmis for at kunne have en samtale om mindset og måder at tænke om fremtiden
på. En hel del af dem er på engelsk, idet en oversættelse ikke gør dem bedre, ligesom
jeg også refererer til danske forhold, men bogen handler ikke eksplicit om Danmark.
Jeg bruger tillige en del illustrationer, fordi billeder nogle gange siger mere end mange
ord. Undervejs henviser jeg endvidere til min bog “Digital dekonstruktion” (2015), som
bl.a. beskæftiger sig med psykologiens historie og den tidlige digitale udvikling.
“Fremtiden er et mindset — ikke et produkt” kan også læses som en fortsættelse,
idet den “røde tråd” i begge manuskripter handler om at skulle træffe et valg mellem en
fælles fremtid for hele menneskeheden eller en fremtid med nye feudale nationer, hvor
det er tech-giganternes teknologi og økonomi, der bestemmer vores kommende adfærd.
Som nævnt i disclaimeren er manuskriptet ikke hverken en lærebog eller et
akademisk værk, men det indeholder faktisk mange referencer til den seneste forskning,
så evt. nysgerrige og videbegærlige kan f.eks. også bruge bogen som et kompendium.
Det er således et tilbud om viden, som jeg synes er relevant for diskussionen om
fremtidens teknologier og de konsekvenser en implementering vil have for vores valg.
Hvis du vil læse med så start med introduktionen, hvor jeg dels præsenterer rammen
for manuskriptets tilbliven — og dels gengiver nogle af de overordnede budskaber.
Carsten Corneliussen, Frederiksberg, den 29. august 2019
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INTRODUKTION
!

Fremtiden er der lige om et øjeblik. Det er fremtiden altid. Hvordan den udfolder sig
afhænger af hvad vi gør i nu’et, som jo indlysende er resultatet af hvad vi gjorde for et
øjeblik siden. Det var den lommefilosofiske udgave af tid.
Den større filosofiske udgave er noget mere kompliceret. Et mindset er måder at
tænke på. Det inkluderer både det vi tænker på og måden vi tænker om noget på. Et
mindset er i psykologisk forstand også vores identitet, der inkluderer bevidstheden om
sig selv og andre.
Mennesket er den eneste art med et formaliseret sprog, så det vi tænker kommer til
udtryk i det vi taler om. Og det vi taler om er vores egne indre og ydre opfattelser af
virkeligheden. Vi taler om vores observationer og vores følelser. Vi taler med os selv og
med hinanden. Vi kommunikerer for at gøre os selv og virkeligheden til noget fælles.
Mennesket er et socialt væsen; vi er på samme tid os selv med en egen bevidsthed,
og vi er kollektivt fælles bevidste. Vi organiserer os i sociale fællesskaber og vil helst
være sammen med ligesindede, altså andre mennesker der tænker og taler som vi selv
gør. Vi har lært at tale med fremmede, fordi vi er nysgerrige.
Mennesket er også en samarbejdende art. Vores evolutionære historie inkluderer
både sociale og fysiske udviklinger, hvor bysamfundene og teknologierne er resultatet
af samarbejde. Vi deler, bytter og handler med varer og viden. Vi stræber alle efter et
meningsfuldt liv — og vi er villige til at slås, hvis noget truer os på retten til at leve det
gode, fredelige og lykkelige liv.
Virkeligheden leverer fakta om sig selv. Det er i fortolkningen af disse fakta, at
virkeligheden bliver en redigeret virkelighed. Det er f.eks. mediernes præmis og de
leverer historier om både begejstring, bekymring, bekendelser og benægtelser. De er
afsendere til et publikum. Sandt eller falsk afhænger af øjnene der læser eller ser og/
eller ørene der lytter. Det er alt sammen med til at forme et mindset.
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Bekymringsbølger
Dette manuskript er en beretning om begejstring og bekymring for fremtidens
mindset. Begejstringen er måske mindre end bekymringen, idet vi reelt ikke har taget
stilling til en anderledes fremtid end den der fortsætter økonomisk vækst. Vi tænker og
taler endnu i et industrielt mindset, og vi ignorerer at tale og tænke om fremtiden som
en mulig ny social konstruktion af menneskets evolutionære udvikling.
Det er min bevidste intention at pege på bekymringen — og jeg er bekymret af
mange forskellige grunde. Jeg er mest bekymret, fordi demokratiet ikke kan håndtere
vores kriser og at politikere bilder sig selv og folk ind, at det nok går alligevel. Jeg er
bekymret, fordi nogle ganske få personer i realiteten bestemmer alles fremtid. Jeg er
bekymret for min datter og hendes venner, fordi de taler om en verden i forfald. Jeg er
bekymret, fordi alle taler i munden på hinanden og ingen hører efter — og jeg er blevet
overrasket over at opleve den stigende diskrepans mellem generationerne.
Jeg har været bekymret før — men ikke bange-bekymret. Tværtimod. Jeg har været
ret skråsikker på at der var styr på det. Jeg mener, vi har jo viden og teknologi nok til at
reparere på de skader vi har påført naturen og planeten. Vi har viden nok til at gøre alle
mennesker klogere og ansvarlige. Det er systemisk umuligt at ødelægge eller stoppe den
teknologiske udvikling og bremse videnskabens fremskridt. Bevares, historien har da
fortalt os om tidligere fejltagelser, men vi er da ikke så dumme at vi gentager fortiden,
vel? Vi mennesker lærer af vores fejl — vi er trods alt jordens mest intelligente væsener.
Er vi pludseligt blevet kollektivt dumme?
Min metier er at være analytiker og jeg synes selv, at jeg ved noget om både
mennesker og teknologi. Jeg har i 50 år været en del af den digitale udvikling — og
uden at slå for stort et brød op, så var jeg velsagtens også en af pionererne. Jeg har altid
været engageret i det næste skridt. Det har skabt den karriere som jeg nu en gang har
haft: teknokrat, entreprenør, rådgiver, mentor, formidler — og en slags futurist.
Det er i disse roller at jeg udtaler mig — dvs. det er ikke som en faglig ekspert udi
en bestemt disciplin, men som en generalist — en filosof om man vil, og med en tillært
viden og erfaring i forandringsprocesser.
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Det er sådan verden ser ud
Vi er i dag koblet på den evige nyhedsstrøm, som døgnet rundt leverer attention om
alle begivenheder kloden rundt. Hvis vi vil kan vi vide alt. Men det betyder ikke at vi
kan rumme alt — og det betyder heller ikke at vi alle ønsker at vide alt.
Her i vores digitale tidsalder med de sociale medier taler vi konstant og om alting.
Alles kamp om attention har ikke alene medført nye begreber som fake news og deep
fake — men også institueret en ny type frygt-journalistik, der nu medfører en ny masseangst og leder til at mange nu slukker for nyhederne. Ikke flere katastrofer, håbløsheder,
konflikter og afsløringer af magtmisbrug — kunne vi i stedet bede om positive historier,
tak.
Vi er på vej til at flere og flere vælger kun at modtage information som interesserer
— og det er ikke kun en sortering i relevans — men ligefrem et ønske om at slukke for
virkelighedens øvrige begivenheder. Samtidig er det et paradoks, at vi har fået et nyt
fænomen, som vi nu kalder for FOMO (Fear of Missing Out). Man kunne ønske, at de
sociale medier var medieansvarlige og ikke blot nyttige instrumenter for netværksejerne
— og man kan spørge om, hvorvidt de gamle mediers redaktører er vidende nok til at
erkende konsekvenserne af denne udvikling. Men man kan ikke spørge om medierne er
nyttige for fællesskabets bedste — derimod kan man godt spørge om fællesskabet er
udtrykt i medierne.
Så, det der er sket, er, at politikerne og medierne har brudt den hellige alliance, der i
århundreder har repræsenteret og givet demokratiets vilkår og sikret ytringsfriheden.
Den 4. statsmagt eksisterer lokalt, hvor det endnu er muligt, men de sociale medier
udgør nu en global 5. kolonne (for nu at blive i det gamle vokabularium om magten).
Den nye magt ligger i teknologien og kapitalisternes investering heri.
Selv forskellen på rig i de riges verden er blevet ekstrem — ligesom forskellen på
rige og fattige i de velstående lande er på vej til at opleve et nyt prekariat, hvor tidligere
fastlønarbejdere bliver de kommende proletarer.
Ingen har ville tale om det før nu, hvor det er blevet for sent at diskutere om vi skal
kalde den politiske udvikling for kleptokrati eller autokrati. Det kræver blot lidt sund
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fornuft, og en smule dataindsamling at komme frem til, at fremtiden allerede ligger i
hænderne på ganske få superrige personer, som ikke er folkevalgte og som reelt er ved
at afmontere demokratiet, hvor det er virksomhedernes CEO’s, der på vegne af nutidens
superkapitalister er ved at genintroducere feudalismen, herunder statskapitalismens
fremdrift i Kina.
Det som alle nu gerne vil tale om er klima og miljøproblematikker — dvs. “alle” er i
den sammenhæng dog f.eks. kun 10-15 % af befolkningerne i EU, der synes at disse
emner er de to vigtigste for fremtiden. Det har været et kendt problem i årtier, men har
været gemt bag teknologibegejstringen, hvor alle var sikre på at netop teknologien ville
løse vores problemer. Den grønne omstilling var jo det synlige bevis på dette.
Kun få organisationer og kun nogle ganske få højt profilerede personer var villige til
at snakke om industriens rovdrift på naturen og ødelæggelsen af biodiversiteten.
Dyreforkæmpere og veganere har længe været udstillet som naive og urealistiske. Det
er ved at vende nu — men der er al mulig grund til mere bekymring om, hvorvidt
f.eks. en omstilling af fødevareindustrien er opnåelig vha. bioteknologier — eller om
CO2-kvoter er tilstrækkeligt for i tide at bremse den globale opvarmning.
I løbet af blot de sidste 2-300 år har vi som art formeret os fra 1 til 7,5 milliarder
mennesker. I de næste par årtier vil der være 8-9 milliarder mennesker på planeten. Den
største vækst vil ske i de fattigste regioner i verden og de rigeste lande vil opleve nye
immigrationsbølger. Det er yderligere en bekymring, at ingen reelt ønsker at adressere
og diskutere befolkningstilvæksten og megabyernes fortsættelse.
Industrialiseringen og markedsøkonomien har været forretningspartnere i denne
udvikling — og vi har sejret ad helvede til i produktivitet og effektivitet. Vores eneste
mål er tilsyneladende mere vækst og mere profit, men nye produkter og flere goder er
medvirkende til mere ødelæggelse af naturen. Globaliseringen er blevet en økonomisk
konkurrence mellem nationalstaters teknologiske formåen, hvor det er virksomhederne
som dikterer politik og økonomi. Hvilke nye teknologier vil vi implementere? Vil vi
f.eks. opleve at skulle leve i en ny symbiose med maskiner? Vil vi ende med at bygge
mure om vores egne nationer eller vil vi ende med en ny multietnisk civilisation?
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Er der svar på spørgsmålene
Jeg er personligt blevet mest bekymret, fordi en helt banal analyse faktisk viser, at vi
er sent ude og kun kan rette op på problemerne med probate beslutninger. Demokratiet
kan i sin nuværende form formodentlig ikke løse hverken den stigende urbanisering og
befolkningstilvækstens konsekvenser eller klima- og forureningsproblemerne, så hvad
er løsningen? Mit bidrag er at identificere problemerne i den rette kontekst — dvs. med
denne bog, at pege på det indlysende som vi alle tilsyndeladende ignorerer. Det starter
med hvorfor vi tænker som vi gør.
Den bedste anmeldelse man kan få, er den man selv skriver. Pjat, og spøg til side,
anmeldelsen skal komme fra dem der læser bogen. Alle ser først på coveret og titlen og
læser dernæst reklameteksten på bagsiden (og evt. flapperne) om hvad, hvem og hvorfor
— ligesom vi leder efter referencer på hvem der har rost bogen. De fleste anmeldere er
professionelle og ofte specialister og har det som en metier, hvor de så skal fortælle om
indholdet på nogle få linjer. Det er med til at “sælge” bogen.
Jeg har haft min bog i “høring” blandt venner og bekendte og fået både gode råd og
kritiske bemærkninger. Men jeg har først og fremmest fået givtige kommentarer på en
række af de udsagn og de konklusioner jeg drager; de fleste med tilkendegivelser af
enighed og en del med en opfordring til at fremhæve nogle af konklusionerne som de
“sælgende” postulater, der kan inspirere eller provokere til læsning.
Min skrivestil er efter nogles mening lange udredninger, der måske stiller store krav
til at kunne læse mellem linjerne, hvorfor “perlerne” risikerer at forsvinde i teksten. Det
er åbenbart en erhvervsskade som analytikere har og derfor kompenserer for med et
executive resume, typisk som en powerpoint præsentation med bulletpoints. Det gør jeg
selv i mine egne analyser til kunder og klienter. Faren er naturligvis, at ingen så læser
selve analysen og er helt tilfreds med konklusionernes overskrifter.
Det er “business”-beslutninger i en nøddeskal, fordi det jo oftest er uddelegeret til
andre at implementere detaljerne. Men det er også en dårlig måde til at lære noget nyt.
Og desværre er det en trend der breder sig både i virksomhederne og i samfundet.
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Men det er ikke et nyt fænomen, faktisk er det vel lige så gammelt som bureaukratiet.
Det handler om kommunikation med en dialog om effektivitet i eksekveringsprocessen.
Tænk f.eks. på samlebåndet og på selvbetjeningsbølgerne, og nu på den kommende
automatisering vha. maskinlæring og robotter i alle afskygninger.
Det er også et mindset — en måde at tænke på — som i dag gennemsyrer alle vores
samfundsfunktioner. Men hvad er det vi har så travlt med — og hvorfor skal det gå så
stærkt? Svaret kan naturligvis findes i det system, som vi har valgt at værdisætte og
udveksle vores funktionalitet i — nemlig kapitalismen og penge — altså økonomien,
hvorved vi har skabt en ny art af homo economus og homo politicus, som værende den
rigtige måde at tænke på.
Vi er dog begyndt at stille spørgsmålstegn ved om det fortsat er en god ide. Og det er
de spørgsmål min analyse og mit manuskript handler om — altså, dels om hvordan vi
taler om det — og dels om, hvorvidt vi reelt har et valg for evt. at kunne lave om på
det? De følgende udsagn er ikke et overordnet executive resume, men snarere nogle
udvalgte teasere — clickbaits, om man vil — til at læse videre i den større kontekst:

[…] Med andre ord er vi ved at afmontere den nuværende sociale konstruktion, fordi
teknologien overtager kontrollen. Det menneskelige aspekt — den individuelle og
menneskelige vurdering — er ved at blive automatiseret.

[…] As one data scientist explained to me, “We can engineer the context around a
particular behavior and force change that way… We are learning how to write the
music, and then we let the music make them dance”.

[…] Hvis nu denne udvikling forstætter med den uundgåelige automatisering og
kombineres med tech-giganternes supercomputere og overvågningssamfundets
adfærdsmålinger, så har vi maske også et meget godt billede af et muligt scenarie for
det næste “system”, hvor mennesket er sat i scene fra vugge til grav.
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[…] This power to shape behavior for others’ profit or power is entirely
selfauthorizing. It has no foundation in democratic or moral legitimacy, as it usurps
decision rights and erodes the processes of individual autonomy that are essential to the
function of a democratic society. The message here is simple: Once I was mine.
Now I am theirs.”

[…] Vi har sat ræven til at vogte gæssene og vi har tabt til bureaukratiets kontrol,
som nu fylder mere end demokratiet.

[…] “Til at overvåge det hele har vi en Orwellsk Moderniseringsstyrelse, hvis
magtfuldkommenhed datidens katolske kirke [i 1500-årene, red.] aldrig nogensinde har
været i nærheden af. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at der trods dette stadig
forekommer stærk kritik af djøfiseringen, og det bliver interessant at se, om vi som
civilisation endnu engang evner at stå op for os selv. Det må fremtiden vise”.

[…] Realiteten er jo, at vi har en ytringsfrihed som er ude af kontrol. Begreberne
fake news og deep fake er en reel trussel, og ingen enkelt nation eller global instans er i
stand til at kontrollere udviklingen uden at introducere en kontinuerlig overvågning af
alt og alle.

[…] Facebook kunne faktisk blive en “ny nation” uden hensyntagen til eksisterende
landegrænser — og uden et besværligt fysisk demokrati. Her er sammenligningen til
Kina jo lige for.

[…] “China continues to ascend, and not just in artificial intelligence”

[…] “Ingen er forpligtet ud over deres evner” kan meget passende anvendes.
Flipsiden er naturligvis, at hvis man har evner og vælger ikke at forpligte sig, så snyder
man ikke bare de andre — men også sig selv [sic].
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[…] FN’s vision med 17 globale mål, hvor vi vil udrydde fattigdom og sikre alle lige
rettigheder og lige muligheder for at deltage i en fælles fremtid. Det er vel det tætteste
vi kommer på et globalt lederskab. Men det er også et temmelig nyt lederskab, set i
perspektiv af hele menneskehedens historie.

[…] Verdensbanken og IMF er reelt privatiseret og opererer som rå kapital — og når
G20 med verdens rigeste lande ikke kan blive enige om, hvorvidt klimaproblemet er en
global trussel, så er vi reelt langt forbi at diskutere løsninger — og så er retten til at
navngive det næste civilisationsparadigme vel lidt ligegyldigt.

[…] Der mangler ikke dommedagsprofetier om at det meget vel kan være for sent at
rette op på situationen. Og der mangler heller ikke det modsatte, nemlig helt konkrete
forslag til løsninger på hvordan vi kan rette op på det. En af disse er en probat løsning,
nemlig at afmontere den nuværende sociale konstruktion, men måske sker det helt af sig
selv — jf. f.eks. Alston’s rapportering.

[…] Den kan også udnyttes af de velmenende relativistiske NGO-organisationer og
fanatiske individer, der nu kan udpege sig selv som “frelsere”. Men indignation og
følelser, med eller uden propaganda, er stadig politik. Demokratiet vil ikke løse
virkelighedens problemer med hverken signal- og/eller identitetspolitik.

[…] Selv med frygten for at netværksgiganterne vil overtage designet af fremtidens
samfundsmodeller, er det endog meget sandsynligt at de gamle medier og de nye sociale
medier snart vil skulle indgå i en eller anden form for symbiose.

[…] Vi kan ikke overleve som hverken art eller som menneskelig civilisation, hvis
vi fortsætter som emotionelle sandhedsjægere.

[…] Enten kæmper du for den plads og position som du ønsker – eller også
accepterer du at blive påtvunget en bestemt plads (og en social position) af nogle andre.
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[…] et manglende globalt sammenhold. Trump’s handelskrige, herunder især med
Kina, og den nye (Brexit) premiereminister, Boris Johnson, er klare tegn på at der
kæmpes om en ny verdensorden, hvor hver nation er sig selv nærmest.

[…] Som forældre har min og vores nuværende forældregeneration fuldstændig og
totalt fraskrevet os ansvaret, fordi vi vælger at se børn som prestigeprojekter og har
gjort dannelse til et eventyrligt legeunivers fra vuggestue til børnehave, som vi har
outsourcet til statsansatte pædagoger.

[…] I tilknytning til vores børnefabrikker har vi suppleret vores egen voksne
dannelseskultur med endeløse tv-serier, som vi nu har overladt til netværkskonglomeraternes streamingtjenester at producere og levere.

[…] ”Børn maa giøres til Mennesker, førend de blive Christne” og ”hvis een lærer
Theologie, førend han lærer at blive Menneske, bliver han aldrig Menneske”

[…] Vi står med et langt større problem, hvor information overload er en ny
dimension og virkelighedens realiteter er blevet uoverstigelige livsvilkår, hvor der
tilsyneladende ikke er gangbare løsninger.

[…] Brugen af breaking news, attentionsøgende overskifter der lokker til at klikke
på historier uden reel nyhedsværdi, livsstilsartikler med gode råd til at undgå alle
mulige sygdomme og hvordan man undgår stress, angst osv.

[…] Medicinalindustrien har skabt nye markeder til den mentale diagnosticering,
hvor psykofarmaka er blevet big business.

[…] Når vi støder på noget vi ikke forstår — eller ikke har set før — så er det første
skridt at navngive det.
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[…] Mange studier af fortrydelse indikerer, at den største af dem alle tilsyneladende
sker på dødslejet, hvor mange fortryder at de ikke var der for deres børn, forældre eller
venner; at de havde valgt og prioriteret anderledes med f.eks. arbejde, karriere, en sag
eller et firma og/eller loyalitet til en chef.

[…] Gad vide hvad Kierkegaard ville mene om dagens virkelighed? I hans samtid
har han et opgør med naturvidenskaben, som han mener overser de vigtige spørgsmål i
livet: “Nu skal man til Australien nu til Maanen, nu ned i en Hule under Jorden, nu
Fanden i Vold i Røven - efter en Indvoldsorm; nu skal Teleskopet bruges, nu
Mikroskopet: hvo Satan kan holde det ud!” (1846).

[…] Værktøjerne til at bekæmpe “det onde” findes derfor i dagens politiske
retorik. Medierne bliver dermed “de nyttige idioter” for en magtbalance, hvor der er
en hårfin grænse mellem propaganda og (mis)information.

[…] Spørgsmålet var hvorfor det er nødvendigt med definerede regler? I dag er
det indlysende at regler forhindrer kaos i et veltilrettelagt socialt mønster.

[…] en slags konklusion på mine analyser [kan] meget vel være, at du i dag og i
fremtiden kun er “noget eller nogen”, hvis du har en profil på nettet… [sic].

Læsevejledning
Det var reklameteksten. Og som nævnt i forordet er den første tredjedel af bogen en
introduktion til hvad bevidstheden er for en størrelse. Det kan synes som vanskeligt stof
med en masse fagudtryk og referencer til en hel del videnskabeligt materiale — men er
faktisk ikke så svært at læse. Det virker måske springende mellem mange emner, men
der er en logisk sammenhæng som diskurs for de øvrige kapitler.
Manuskriptet indeholder og udfolder meget af udviklingen om de nye teknologiske
bølger af genetik og bioteknologi, humanoide robotter, chatbots, kunstig intelligens mv.
— som nu efterhånden også har nået store dele af mainstreammedierne. Det fortæller
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noget om aktualiteten og behovet for at diskutere dette i den rette kontekst. Jeg bruger
en del referencer til danske forhold, men manuskriptet handler ikke om Danmark, det er
blot en perspektivering til den globale udvikling, hvor vi danskere udgør mindre end 0,1
% af verdens befolkning.
Vi ved i dag efterhånden rigtig meget om vores hjerner som et biologisk organ —
men vi er på ingen måde enige om, hvad bevidstheden er for en størrelse. Faktisk har vi
vel spekuleret over det fænomen lige siden vi begyndte at artikulere os — og undervejs
har vi både kulturelt og intellektuelt mange gange besluttet hvem af os der er de kloge
og hvem der er de mindre kloge — dvs. en søgen efter en universel definition på
intelligens, hvor vi dog den dag i dag stadig oplever at de forskellige religioner fortsat
og primært er definerende for de fleste menneskers selvforståelse og opfattelse af
virkeligheden. Men ateisterne har alt andet lige blot vekslet religion til psykologi og
sociologi. Og spørgsmålet er ikke om man tror på det ene eller det andet, men hvad det
er der får os til at tænke om det som noget muligt, som vi derefter kan gøre til
virkelighed.
Karsten Kock yndede at kalde hjernen for “simulatoren”, men over tid har vi
mennesker beskrevet hjernen med alle mulige modeller, hvor diskussionen i dag handler
om et globalt netværk med eller uden kunstig intelligens vs. menneskelig intelligens.
Og man kan diskutere om virkeligheden er objektiv, fordi vi alle kan se og opleve det
samme; vi oplever jo også noget forskelligt i vores subjektive virkelighed.
Manuskriptet er et udtryk for mine observationer og oplevelser af den ydre
virkelighed og mine subjektive fortolkninger i min indre virkelighed.
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Kapitel 1

SELFIES OG VIRKELIGHEDEN
!

Familier og venner har ofte synes vi var lidt småskøre, fordi vi anvendte så meget tid på
snak om hvad-nu-hvis… “når det ikke rigtig kunne bruges til noget i den virkelige
verden”. Og det har jo så også været en pointe, nemlig: Hvad virkelighedens verden i
virkeligheden er for en størrelse? Især har vores familier synes, at vi over de sidste 5-10
år havde udviklet os til “et par sure gamle mænd” af den slags som Storm P portrætterer
i sine vidunderlige tegninger med to herrer, der mere eller mindre bidsk og sarkastisk
udtaler sig om alle andres tåbelige meninger og utålelige opførsel. Og ironien var ikke
spildt, da vi givet havde udviklet os til nogle bedrevidende kloge-Åger, så vi begyndte
at kalde vores samtaler for passiarer.
I omtrent 50 år har vi begge beskæftiget os med kommunikation og adfærd i et
professionelt regi. For min del var de første 25 år med den teknologiske udvikling i itog telekommunikation, som i øvrigt er min grunduddannelse helt tilbage i 1970’erne.
Karsten var aktiv i fagbevægelsen indtil han i 1980’erne besluttede sig for at blive
psykoterapeut. Sammen oplevede vi udviklingen af den klassiske psykologi til de
moderne ledelsesteorier og begyndelsen af HR-fænomenet, og videre til den nyere
forskning i neuroscience, som i dag udgør den videnskabelige psykologiske disciplin —
og som distancerer sig fra den oprindelige og klassiske freudianske psykologi. Og vi har
naturligvis begge levet med den utrolig hastige adfærdsændring, som det teknologiske
digitale paradigme har betydet for måden vi i dag kommunikerer med hinanden på.
Som udgangspunkt har vi begge været enige om at samfundsudviklinger, generelt og
i særdeleshed i den nuværende industrielle tankegang, er sociale konstruktioner. De
gamle psykologiske discipliner, og de følgende sociologiske teorier, er opstået som
følge af en bestemt måde at tænke på. Det involverer naturligvis også økonomi og
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politik, som kontinuerligt udtrykkes i de gældende normative regelsæt i vores
samfundskonstellationer. Vi har også begge været enige om at disse discipliner ikke er
absolutte videnskaber — men snarere udgør ideologiske og filosofiske holdninger. Den
teknologiske udvikling har til gengæld, i alle aspekter af den videnskabelige forskning,
medført nye tværgående discipliner som nu viser et langt mere komplekst billede af
virkeligheden. Et puslespil, hvor der fortsat dukker nye brikker op — og som næppe
kan forventes at ville præsentere en endegyldig facitliste i den nærmeste fremtid.
Det centrale her er definitionen på hvad der er videnskab og hvad der er filosofi —
eller udtrykt på en anden måde: Hvad er de absolutte videnskabers gyldighed, hvis vi til
stadighed opdager nye sammenhænge og derfor til stadighed må omskrive lærebøgerne
om virkelighedens ydre forhold — og dermed så også skulle justere på vores egne indre
forestillinger. Min tilgang er temmelig pragmatisk — dvs. vi bliver hele tiden klogere.
Det er fint. Andre kan synes at usikkerheden er besværlig. Det var f.eks. Karstens
holdning. I praksis handler det nok mere om forandringernes størrelse og hastigheden,
altså den tid det tager den enkelte at acceptere og tilpasse sig forandringer.
Hvis man vil forstå det i detaljen, så kræver det en kontinuerlig opdatering med ny
viden — og ikke mindst at man så må acceptere, at forandring faktisk er den eneste
konstant vi kan være helt sikre på i livets vilkår. Hvis man er ligeglad, så kræver det
blot at tilpasse sig omgivelserne — f.eks. ved at kopiere naboen, hvorved man så også
ukritisk accepterer, at det bare er sådan verden ser ud lige nu.
Mennesker lever med forandringer — men det er ikke alle der nødvendigvis kan lide
dem. Det er her frustrationer, stress og angst kommer ind i billedet. Og det er her terapi
og psykoanalyse er blevet til en funktion — et nyt fag kunne man måske tilføje — som
handler om at få den indre og ydre virkelighed til at passe sammen. Eller omvendt. Og
man behøver ikke nødvendigvis at være uddannet psykolog for at klare det job. I mange
tilfælde kan f.eks. samtaler med familiemedlemmer eller med nære og gode venner
være tilstrækkeligt. Det afhænger af problemernes størrelse og den givne kontekst, men
det er en ny tendens: at alle slags “problemer” nu skal have en diagnose, hvorved en
bestemt adfærd bliver rubriceret som afvigende fra den såkaldte norm. Normer er
karakteristiske derved, at de alle som udgangspunkt har sin oprindelse i kultur og
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derefter kan brydes ned i allehånde leveregler under overskrifter som f.eks.: dannelse,
pli, opførsel, opdragelse, identitet mv. — og de fleste af dem er uskrevne og uudtalte
regler for måder at opføre sig på. Det er det vi i dag kalder for politisk korrekthed.
Man kan tillige diskutere om psykiatrien nu hører til i biologien eller fortsat skal
være en del af psykoanalysen? Det er præcis i dette dilemma, at tidens psykologer og
sociologerne kan boltre sig som et nyt moderne “præsteskab”, hvor identifikationer af
forskellige religioner og politiske meninger bliver til ideologier om rigtigt og forkert.
Men hvis normer hele tiden forandrer sig — uanset årsag og retning — hvad gør det så
ved vores egenopfattelse af virkeligheden? En del nyere filosoffer spekulerer på om
neuroscience og genetik vil give os svaret på det.
I dette er sprog og tanker på alle måder afgørende. Det handler om evnen til at
kunne udtrykke sig præcist, idet ord som bekendt betyder noget bestemt. Men vi ændrer
jo også på ordenes betydning, hvorved vi ender ud med nye problemer — og da vi
samtidig også kommunikerer med vores kropssprog og følelser, så er kommunikation en
svær kunst.
Vi kan intuitivt opfatte og tolke hinanden selvom vi ikke nødvendigvis altid forstår
hinanden på et intellektuelt plan. Vi taler også med os selv, hvilket gør os bevidst om en
egen-identitet. Vores indre dialoger kan ikke intellektuelt formidles til andre uden brug
af et fælles talesprog, som mange forskere endnu er vildt uenige om oprindelsen af. Det
spænder fra teorier om homo erectus for 1-2 millioner år siden til for ca. 200.000 år
siden, hvor homo sapiens bragte sproget med sig rundt i verden og udviklede sig til
lokale varianter. Den biologiske konstruktion til at kunne tale var iflg. videnskaben
faktisk til stede i begge tilfælde — men af gode grunde kan vi jo ikke vide præcist,
hvornår vi begyndte at tale sammen med et sprog som det vi kender i dag.
Der er dog enighed om at de første skriftsprog var en realitet for lidt over 5.000 år
siden med sumerernes skrifttegn og ægypternes hieroglyffer — men da der også er
fundet distinkte tegn i hulemaleriernes billeder, som kan dateres 30-40.000 år tilbage,
kan man tillige diskutere om disse faktisk er en forgænger for de forskellige varianter af
skriftsproget.
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Det er altså tanker, talesproget, skriftsproget og egen-identitet som definerer de
lokale kulturer og civilisationernes særpræg. Jeg kompilerede denne illustration for
mange år siden (2003 — men jeg har ikke opdateret de omkringstående tal):
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Menneskets første bevidsthed [opfattelsen af selv’et] er af foranstående grunde ikke
til at placere nøjagtigt. Vi ved med nogenlunde sikkerhed, at vi for ca. 10.000 år siden
begyndte at etablere landbrug, og dermed forlod vi så også samler-jæger stadiet. Dette
er også tidspunktet for civilisationernes opståen og for ca. 5.-6.000 år siden opstår de
første samfund, hvor tid begynder at betyde noget. Der er her tale om Mellemøstens
babylonier og ægypternes tidlige dynastier. Det samme sker i Asien med kinesernes og
indernes civilisationer. De europæiske stammers udvikling domineres af kelterne, der i
nogen grad kan minde om udviklingen af de mongolske stammer i Asien. I kontrast til
grækerne, og senere romernes imperier, kunne de lignes som forholdsvis primitive i
deres samfundskonstruktioner – men ikke i deres opfindsomhed og åndrighed.
Markeringen af den afrikanske og latinamerikanske linje er ikke ensbetydende med at
det er den samme civilisation, men at de er forskellige fra de øvrige civilisationer. De
viste spørgsmålstegn betyder blot, at der er mange forskellige undergrupperinger
(stammer, folkeslag) i det der i dag udgør Inden og Kina.
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Teknologiske opdagelser og opfindelser har til alle tider og altid medført
forandringer for menneskets adfærd. Det er sket pga. nysgerrighed og kreativitet — og
det vil det også være i fremtiden. Lige nu med en eksponentiel udviklingshastighed for
endnu nyere versioner af teknologi, der måske om et øjeblik vil kunne ændre hele
menneskehedens virkelighed. Det kan vi i nogen grad selv beslutte — men det haster
faktisk med at blive enige om, hvordan vi vil implementere dem.

Teknologier og generationer
Den sidste passiar Karsten og jeg havde gang i handlede om bevidstheden. Den
startede i løbet af 2016, som på mange måder nu er blevet et skelsættende år — bl.a.
blev Donald Trump valgt som ny amerikansk præsident og Xi Jinping blev udpeget som
Kinas præsident på livstid. Det var året med Brexit. Og sagen om de sociale mediers
indsamling af personlige data og misbrug til decideret adfærdspåvirkning med falske
profiler dukkede op både i USA og i England. Det blev starten på fake news fænomenet
og det satte gang i debatten om mediernes rolle i fremtiden. Det var også året, hvor
verdens største og rigeste virksomheder via World Economic Forum introducerede
begrebet “Den fjerde industrirevolution”, som efterfølgende blev til et globalt mantra
for fortsat økonomisk vækst, der fremover skulle handle om endnu mere automatisering
og om flere robotter og kunstig intelligens. Det er det standende politiske og industrielle
mindset for fremtiden.
Et mindset er altså måder at tænke på — og uagtet at vi alle “tænker”, så tænker vi
ikke nødvendigvis på det samme eller på samme måde. Den observerbare virkelighed
manifesterer sig som noget fysisk — og den indre virkelighed er tilsyneladende et
spejlbillede af det ydre — men alligevel er vi som individer meget forskellige i vores
udsagn, når vi skal forklare hvad vi tror virkeligheden er. Virkeligheden kan derfor også
karakteriseres som et mindset [sic].
Mit første reaktion på et forslag fra Karsten om at behandle “Bevidstheden i et
videnskabeligt perspektiv” var overvejelser til en diskurs, som jeg inkluderer i dette
manuskript (det er kapitlerne 2, 3 og 4). I de følgende mange måneder handlede vores
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samtaler om planlægning og gennemførelse af en foreløbig workshop, hvor vi for et
nøje udvalgt publikum prøvede “virkeligheden” af. Faktisk gennemførte vi et par
stykker mere i slutningen af 2017, hvor vi inddrog teknologiens betydning, fordi det
også faldt sammen med min egen planlægning af en 2018-serie af Master Classes for
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om “Digitaliseringen”. En del af dette
materiale indgår også i dette manuskript.
En generation regnes for 25-30 år og svarer altså til de knap 30 år Karsten Kock og
jeg har snakket sammen om Gud, livet, universet og at muligt andet. Vores børn er
såkaldte Millennials — og de er ikke alene vokset op som digitale — men også som
børn af 1968’ere. De synes, som voksne i dag, at vores generation har opført sig som
nogle “hippie-yuppier”, der missede det større billede af det gode liv i vores jagt på en
social velfærdsstat. Vi har som generation i hvert fald været mere optaget af den indre
virkelighed end af den ydre. Vores børns generation har deres fokus rettet mod den ydre
virkelighed og planetens sørgelige forfatning, hvor de kræver reel action for at sikre en
bæredygtig fremtid for deres liv. Det kræver så også at vi alle tænker om fremtiden i det
samme mindset.
Og apropos ordenes skiftende betydninger og nye ord, så er ordet selfie blevet et
eksempel på et nyt globalt og universelt udtryk, der ikke lader sig oversætte til lokale
sprog. Og dog, for det at tage billeder af sig selv alene eller sammen med andre, er vel
ikke noget nyt. Spørg f.eks. fotograferne og portrætmalerne. Men pointen er heller ikke
portrætterne — det er i offentliggørelsen til andre med ønske om deres reaktioner herpå
med likes og evt. kommentarer, at konteksten af selv og selvopfattelse er det nye
fænomen.
En af medstifterne af Instagram påstår ligefrem at det er en tilbagevenden til vores
oprindelige kommunikation, fordi vores hjerner er indrettet til visuel behandling. Han
mener skriftsproget var en detour i menneskets udvikling (og det kommer jeg retur til i
kapitlet om Breaking News).
Identitetens betydning er altså i dag blevet til: at du kun er noget og nogen, hvis du
har en personlig profil på et eller flere af de sociale netværker. Det er en udvikling som
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er sket på omkring 10 år, og det er sket i kombination med smartphones og parallelt
med netværkskonglomeraternes sociale medieplatforme, der har medført at de nye
kommunikationsplatforme nu ejer din identitet i form af en konto.
Dit nationale tilhørsforhold, og din identitet som borger i et land, er naturligvis
kendt af myndighederne — dvs. dine personlige oplysninger om skatteforhold, sundhed,
familieforhold osv. er (endnu) skjulte for andre. Det kalder vi for privatlivets fred og det
er grundlovssikrede rettigheder.
Men privacy har nu fået ny betydning med de oplysninger du selv lægger op eller ud
på nettet. Og du gør det frivilligt. Sådan da, idet du har valgt at bytte nogle af dine
personlige data for gratis brug og plads på en kommunikationstjeneste. Og der er
selvfølgelig fordele forbundet med det. Det handler om convenience og ease-of-use,
hvor vores måde at kommunikere med hinanden på — om alt muligt og i alle formater
af lyd, tekst, billeder og video — er øjeblikkelig og i realtid.
Sådan har det jo ikke altid været. Min generation er f.eks. vokset op med
postvæsenets fysiske brevuddelinger, fastnettelefoner, radioavisen og avisernes
nyhedsformidling samt de første public service tv-udsendelser. Alt dette ændrede sig
med den digitale teknologi. Vi oplevede den første bølge af kontorautomatiseringen og
måtte lære at bruge pc’er. Vi oplevede også internettet som en revolution — og vi lærte
at computere kunne bruges til alt. Vi var de digitale pionerer. Vores børn og i
særdeleshed deres børn er digitale indfødte.

Demokratiets vilkår i fremtiden
Der er forskellige betegnelser for de nuværende unge generationer — f.eks. kaldes
Millennials også for generation Y, og betegnelsen generation Z bruges for deres børn.
Jeg selv er fra Baby Boomer-generationen og mine forældre kaldes ofte for Silentgenerationen (det tavse flertal). Efter min generation kommer generation X, som
tilsyneladende (med betegnelsen) har formået at flyve under radaren både i medierne og
i den digitale udvikling, og som i dag udgør den reelle elite i samfundets udvikling. Det
er djøferne og dem kommer jeg tilbage til i slutningen af manuskriptet.
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Med til billedet af generationskløfterne hører “Den amerikanske drøm”, som var
efterkrigstidens udtryk for moderniseringen til et forbrugersamfund. Det er mine
forældres generation, som i 1950’ernes “disneyficering” udbredte konsumerismen til
hele den vestlige verden med en helt ny livstil og adfærd. De allierede europæiske lande
kopierede i efterkrigstiden den amerikanske måde at leve på. USA udviklede sig over de
næste 20-30 år til en økonomisk og militær supermagt og den kolde krig med USSR
dominerede den teknologiske udvikling, herunder kapløbet om at nå først til Månen.
Det blev til et massivt opgør i 1968. Efterfølgende opstod EU, som udviklede det
vestlige Europa til socialdemokratiske velfærdsstater.
Når jeg nævner dette her, er det fordi den moderne adfærdsforandring har sit
udgangspunkt i den tids politik og demokratiets realitet. Mediernes rolle heri har ændret
sig i takt med teknologien — dvs. digitaliseringen af kommunikationsformaterne og nye
distributionskanaler, som kabel- og satellit-tv, internet og pc’er samt mobiltelefonerne
— kom de sociale medier, der ændrede på selve demokratiets vilkår. Her er vi nu.
Det kan virke temmelig banalt, og burde måske også være overflødigt, at forklare
demokratiets grundpiller. Ikke desto mindre er det hvad der ligger bag mit valg af ordet
mindset i manuskriptets titel og ikke alle har samme håb for demokratiets overlevelse.
De fleste af os har lært i skolen, at et demokratisk styre er defineret ved at være en
retsstat med opdeling af magten i hhv. den lovgivende, den dømmende og den udøvende
magt. Og så er der den fjerde statsmagt. Det er medierne og den fri presse, som per
definition er uafhængig af statens indflydelse, men dog underlagt spilleregler iht. en
presselov. Statens egne medier opererer med et armslængdeprincip, dvs. også disse
medier er uafhængige og fri af statens indblanding. Alle borgere i et ægte demokrati har
en grundlovssikret ytringsfrihed – og et demokrati fungerer bedst med oplyste borgere,
hvorfor ingen er i tvivl om, at medierne spiller en helt central rolle i både den offentlige
debat og i et samfunds identitet og sammenhængskraft.
På samme måde er det måske også banalt at beskrive individet, men det afhænger jo
af hvem der observerer. Er det én selv, er individet bevidstheden om sig selv. Er det
andre, så kan man f.eks. beskrives som borger, forbruger eller vælger – eller en helt
anden beskrivelse af identitet – f.eks. ved ens jobfunktion, uddannelse, familiestatus,
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social status eller tilhør til et politisk parti, en religion, medlem af en forening osv. Og
man kan få påhæftet personlige egenskaber, som f.eks. at være venlig, kynisk, doven,
kolerisk, talentfuld mv. Pointen er at vi er forskellige på mange forskellige måder. Og
dybest set er vi summen af vores aktuelle omgivelser og gældende livsvilkår.
En del af os har samme historie og kultur til fælles, men vi har ikke nødvendigvis
den samme opfattelse af værdier for hverken nutid af selv og andre eller for en fælles
fremtid. Og spørgsmålet er vel også om vi skal have det i den enkeltes ret til at søge sit
eget gode liv? Det synes til alle tider at være det dilemma vi taler om. Det foregår privat
såvel som i det offentlige rum. Det er her den personlige ytringsfrihed kommer ind og
det er her pressen og medierne kommer ind — dvs. hvordan vi kommunikerer med
hinanden og om hvilken dagsordenen. De sidste par hundrede år har det primært handlet
om økonomisk politik — om vækst og velfærd. Når vi skal tale om fremtiden, vil vi så
fortsat skulle tale om vækst og velfærd — og vil vi tale om det som et problem — eller
har vi behov for en ny vision for menneskets livsvilkår?
Det er så også et gennemgående tema for dette manuskript: Hvilken fremtid vil vi
vælge – og har vi reelt et valg? På den ene side synes det som om vi faktisk har en
global og politisk vision for menneskehedens og planetens fremtid. Det giver sig bl.a. til
kende i FN’s vision med 17 globale mål, hvor vi vil udrydde fattigdom og sikre alle lige
rettigheder og lige muligheder for at deltage i en fælles fremtid. Det er vel også det
tætteste vi kommer på et globalt lederskab, idet 193 lande er medlemmer af FN. På den
anden side er verden i dag officielt optalt til 206 lande [2018, red.] der alle i sin egen ret
er suveræne nationalstater og hver nation har sine egne problemer — og sin egen
planlægning med forskellige styreformer, hvor ikke alle nationer kan karakteriseres som
demokratier og velfærdsstater — så det er også et temmelig nyt globalt lederskab, set i
perspektivet af hele menneskehedens historie.
Verdens nationer repræsenterer forskellige kulturer og religioner. Det definerer
sandheder for den enkelte og for fællesskabet – altså, hvad der er rigtigt og hvad der er
forkert — og mere end udøvet økonomisk politik, er religioner et større fælles bånd
mellem forskellige nationer. De samme overbevisninger og trosretninger medfører
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oftest også samme adfærdsnormer og dermed sædvanligvis et mere homogent samfund.
Om det er godt eller dårligt, afhænger jo så igen af hvem der observerer.
Data, fakta og ny information, udgives og dokumenteres bl.a. af medierne – og
alting lagres nu i globale databaser på et globalt netværk som aldrig glemmer – og som
per definition er tilgængeligt for alle. Der findes enorme mængder af dokumentation og
historiske beretninger om sameksistens mellem verdens civilisationer, men at forlange
eller forvente at alle individer kan læse og vide alt og foretage objektive analyser er
utopi. Og måske er det også ligegyldigt om man kan sin historie – for vi lever jo ikke i
fortiden, men i den grad i nutiden – og der kommer hele tiden nyt til.
I nutidens dagorden er der en håndfuld bøger som kunne udgøre et curriculum til en
meta-analyse for perspektivering af politik og demokratiet. Samuel P. Huntington’s
”The Clash of Civilizations And The Remaking of World Order” (1996) og Anthony
Giddens ”Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives” (1999) er begge
detaljerede analyser af globaliseringen. Sidstnævnte er revideret i 2002 og er dybest set
den populære udgave af Giddens politiske værk om ”The Third Way” (1998). Både
Huntington og Giddens har afsæt i politiske holdninger og er naturligvis langt fra de
eneste bøger der beskæftiger sig med politik og globaliseringen – men de er markante
internationale udgivelser, som har haft stor indflydelse på udformningen af de
samfundsmodeller vi kender i dag.
Et par nyere bøger med en anden perspektivering af fremtiden er Yuval Noah
Harari’s ”Homo Deus. A Brief History of Tomorrow” (2016), der også kan læses som en
fortsættelse af hans tidligere bog ”Sapiens: A Brief History of Humankind” (2014). Og
hans seneste bog “23 Lessons For The 21st Century” (2018) er en opfølgning af Homo
Deus, som detaljerer nogle af hans scenarier heri. Harari er israelsk historiker og har
tidligere kun bevæget sig i de akademiske cirkler. Huntington er amerikansk politolog
(statskundskab) og Giddens er engelsk sociolog. Anthony Giddens betragtes også som
arkitekten bag New Labour bevægelsen – og er dermed fadder til vores nuværende
versioner af de europæiske velfærdsstater, herunder også Danmark som flere gange er
kåret til verdens lykkeligste land – og som ofte misundes af andre lande for vores
unikke og såkaldte ”danske model”.

!27
Politik og teknologisk udvikling
Huntington anskuer den politiske udvikling med udgangspunkt i historien efter 2.
verdenskrig. Han giver det store billede af de 50 år der er gået til hans bogudgivelse,
som oprindelig var en række artikler og forelæsninger på Harvard der er kendt for sine
politiske uddannelser. Han inkluderer naturligvis Richard Nixon og Ronald Reagans
lederskab af USA, hvor sidstnævnte er samtidig med Englands Margaret Thatcher,
ligesom Bill Clinton og Tony Blair er samtidige. USA er på ingen måde sammenlignelig
som velfærdsstat set i forhold til Europa – eller resten af verden for den sags skyld. Den
amerikanske selvopfattelse er en økonomisk og militær supermagt, der er baseret på
demokratiets ultimative personlige frihed. Her tyve år efter Huntingtons bog er den
amerikanske model (og The American Dream) på vej til noget helt andet – og det er
umuligt at ignorere Trump’s politik og retorik om USA’s fremtid som værende andet
end tilbagevenden til isolation og med en gentagelse af racisme.
Overfor verdensordenens aktuelle udvikling står så Harari, som rammer ned i en ny
teknologisk tidsalder, som de øvrige bøger af gode grunde ikke dækker. Han får her i
2019 følgeskab af socialpsykologen Soshana Zuboff (også fra Harvard) med hendes bog
om “The Age of Survaillance Captalism” samt Amy Webb’s seneste bog om “The Big
Nine”, der begge handler om magtforskydningen mellem politik og teknologi — og for
Webb’s vedkommende om Kina’s nye rolle som supermagt.
Fra midt-1990’erne til i dag, har digitaliseringen altså medført en reel globalisering
på det teknologiske og økonomiske niveau, hvor politik ikke har været involveret. Set i
det større perspektiv af nye verdensordener har det medført, at en meget lille gruppe af
nye it-milliardærer er blevet det reelle globale lederskab. Jeg kommer tilbage til både
Zuboff’s bog — og de aktuelle teknologiske udviklinger som Amy Webb kalder for The
G-MAFIA — hvor de begge indikerer, at både de amerikanske og de kinesiske techvirksomheder har overtaget kontrollen med fremtidens samfundsudviklinger.
I gammelpolitisk forstand er den digitale økonomi naturligvis en politisk faktor –
men i nypolitisk henseende er digitaliseringen først for nylig kommet på dagsordenen.
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Den digitale teknologi har ikke alene medført en helt ny kommunikationsform, den
har også lagt fundamentet til en ny global infrastruktur, hvor ejerskabet er uden for
nationalstaternes kontrol. FN’s overstatslige organer inkluderer ganske vist en politisk
regulering af både tele- og datakommunikation, men er kommet for sent i forhold til den
faktiske implementering, som allerede har medført ny adfærd i måden vi kommunikerer
og interagerer med hinanden på. Den hidtil demokratiske samtale, og spillereglerne
herfor, er allerede i reelle vanskeligheder med brug af den digitale kommunikation.
Digitaliseringens de facto overvågning af alle borgere har annulleret rettigheder om
beskyttelse af privatlivet, og indsamling og logning af alle transaktioner med brugen af
internettets apps til bl.a. adfærdsforudsigelser, har flyttet den offentlige debat ud af det
offentlige rum. Eller, hvis man foretrækker en anden og mere direkte formulering, så det
offentlige rum i dag blevet privatiseret og tidligere spilleregler om det personlige ansvar
iht. ytringsfriheden er ophævet. Det offentlige rum består nu af et globalt dialogforum,
hvor debatten er en øjeblikkelig respons med kommentarer og indlæg fra alle til alle –
og det sker ofte uden filter og uden identitet.
De nye ejere af netværk og infrastrukturen til de såkaldte sociale medier opfatter sig
selv som forretningsfolk. Den luksus vil de ikke have i fremtiden, og selv om de med
Harari tilsyneladende har fundet et outlet for at tale om globaliseringen i et ikke-politisk
historisk og teknologisk perspektiv, så er Harari dog ikke repræsentant eller talsmand
for et nyt teknologisk lederskab. Man kan selvfølgelig ønsketænke, at den globale
kommunikation og debatterne på de sociale netværkstjenester en dag bliver defineret
som medier i den klassiske forstand – men hvis ikke det sker, så vil mediernes rolle som
den fri presse og den 4. statsmagt være udspillet.

En anden vej
En af mine intentioner med dette manuskript er således også at identificere hvem det
så er, der kan siges at repræsentere et lederskab for fremtiden, når teknologi smelter
sammen med politik og økonomi i en anden model end den skrantende demokratiske
velfærdsmodel. Det gør jeg bl.a. i flere detaljer i kapitlet Breaking News.
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Hvor den klassiske politiske verden altså er kørt fast i globaliseringen og nu taler om
en såkaldt ”fjerde vej” (jf. her tillige næste afsnit) for fortsat økonomisk vækst til fortsat
øget velfærd – og allerede har døbt det næste teknologiske paradigme til “Den fjerde
industrirevolution” – så repræsenterer Harari’s Homo Deus en større og mere visionær
stillingtagen til de kommende teknologier. Han postulerer bl.a. at teknologien allerede
har udryddet fattigdom og sult; at vi lige om lidt kan kurere og eliminere alle typer af
sygdomme – og han bemærker og nævner at flere mennesker i dag dør af selvmord og i
naturkatastrofer, end i krige og terror. Han mener at menneskeheden har brug for en ny
vision – og at vi kan (over)leve for evigt, hvis vi fusionerer med teknologien. Her har
han så også fundet et villigt publikum af futurister, som allerede arbejder med de næste
teknologiers nye potentialer, men ikke nødvendigvis med konsekvenserne af den etiske
og praktiske implementering i den politiske og økonomiske virkelighed.
Det handler om muligheder, fordi vi kan, og det er grundforskningens præmis – men
når teknologiudviklingerne så alligevel foregår med et udgangspunkt i en bestemt
økonomisk eller politisk dagsorden, så bliver spørgsmålet også om det handler om etik
og moral. Her tegner sig en ny filosofisk retning med en ny videnskabelig disciplin der
har sit udgangspunkt i neuroscience, og som en tværgående forskning i biologi, genetik,
psykologi og informationsteknologi. Det inkluderer stillingtagen til bevidst genetisk
manipulation, brug af nanoteknologi til fremstilling af nye materialer, og om robotter til
brug for andet end industriproduktion, f.eks. til sex og personlig underholdning.
Man kunne også spørge om menneskeheden hermed reelt er i fare for at udslette sig
selv? Det mener bl.a. den svenskfødte teknologi-filosof Nick Bostrom, som i sin seneste
bog ”Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies” (2014) adresserer reel kunstig
intelligens og menneskets mulige sameksistens med en ikke-biologisk intelligens, der er
klogere end vi er.
Det gør også en række af de nye prominente it-milliardærer, som f.eks. Bill Gates og
Elon Musk, der begge som personer har doneret milliarder af dollars til tænketanke om
det etiske i implementeringen. Anderledes taler f.eks. Google, Amazon og Facebook om
det som forretning. Det gør Microsoft og Apple også som virksomheder.
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Og kineserne og japanerne taler om en ny samfundsmodel — ganske vist ikke den
samme — hvilket jeg også vender tilbage til i flere detaljer senere. Der er endnu ikke
mange vestlige politikere i den debat. De tænker fortsat i og på industrisamfundets
præmisser.

Den fjerde vej
Menneskets evolutionære udvikling er indtil videre endt med en social konstruktion,
hvor endemålet tilsyneladende er den ultimative velfærdsstat og økonomisk vækst. Vi
har selv skabt denne virkelighed og kalder det for markedsøkonomi. I den definition har
individet fået ansvaret for sig selv. Staten har reduceret sit ansvar til udarbejdelse af
rammevilkår, som administreres og drives efter neoliberalismens mantra om New
Public Management, hvor det udelukkende er de forretningsmæssige principper der
gælder. Og hvor begrebet Human Ressources (HR) er blevet et udtryk for, at mennesket
opfattes på linje med alle andre ressourcer i en produktudvikling til fremstilling af
velfærdet.
Det gør så politik til en strategi om formulering af vision og mission – og det er
borgerne som skal eksekvere. Det får de naturligvis løn for – og af den skal de betale
skat for medlemskabet i velfærdsstaten. Man kunne måske også bare formulere det på
en anden måde, og f.eks. kalde det for borgerløn, idet borgerne jo ret beset er værdisat
på baggrund af den funktion de udfylder. Al anden forklaring er vel dybest set blot en
politisk korrekt formulering af borgerskabets og nationalstatens legitimitet.
Og verdens aktuelle tilstand synes netop at være et opgør med hvem der kan
betragtes som en “ægte borger” og hvem der er “tilløber”. Det er hvad migration
handler om i alle verdens regioner.
Sociologerne og de politiske iagttagere har som nævnt allerede kaldt dette for ”den
fjerde vej”, som vil være en ny socialistisk-konservativ model, der skal forsøge kunsten
at være en ny velfærdsstat som bygger på gamle nationale og kulturelle værdier og med
brug af ny teknologi. Den markante politiske polarisering i de fleste nationer skyldes
borgernes opfattelse af, at der er blevet mindre lighed og mindre velstand på trods af
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mere vækst og større overskudsgrad, som dog tilsyneladende kun falder i lommerne på
de rige, som bliver endnu rigere. Og ligesom i virksomhederne, hvor Kommunikation
og HR er samlet i samme organisatoriske funktion, så skal staten og deres medier også
sammen forklare vælgerne den nye strategi, der alt andet lige er nærmest det modsatte
af globaliseringen — nemlig en geografisk tilbagetrækning af produktion og med fokus
på (ny)nationalistiske værdier. Det er hvad valget i Danmark netop har vist — ligesom
Trump’s handelskrige og hans nye mur ved grænsen til Mexico er illustrativt — men det
sker jo også i Europa og i Asien.
Digitalisering og automatiseringen reducerer muligheden for klassiske jobs og
hæmmer globaliseringens mere eller mindre fri bevægelighed – som ikke mindst er
synligt i stigende flygtningestrømme pga. andre regioners krige og borgerkrige – og
som tidligere i historisk perspektiv har skabt nye multietniske samfund. Det er også det,
de gamle [indfødte] nationale borgere ikke kan se nogen hverken politisk-økonomisk
eller kulturel mening i.
De nationer, som længe har haft multietniske samfund pga. af den tidligere
imperialisme – eller f.eks. USA’s tidligere førte immigrationspolitik – ser nu en
tilbagevenden til noget der ligner tidligere udøvet racepolitik med stærke religiøse
undertoner. Det har givet anledning til en populistisk politisk retorik og adfærd, der
mere ligner førkrigstidens nationalisme end det moderne udviklede politisk korrekte
sprogbrug, der længe har kendetegnet den demokratiske samtale. Det har skabt nye
politiske koryfæer, som f.eks. Le Pen, Wilders, og Farage og andre europæiske ledere af
højrefløjsbevægelser i bl.a. Italien og Ungarn – og det har givet statsledere som Putin,
Erdogan, Trump og Bolsonaro mulighed for et reelt kleptokrati. Det er sådan set ikke
personernes politik der er bemærkelsesværdigt – men at det kan ske legitimt på
demokratiets vilkår. Og når det ikke helt i samme omfang er sket i Danmark, så er det
fordi vi endnu reelt har en velfungerende pluralistisk deling af staslige og kommercielle
medier. Det kan man ikke sige om hverken USA, Rusland, Tyrkiet eller Kina. I USA
eksisterer kun kommercielle medier – og i Rusland og Kina reelt kun statslige medier –
og Tyrkiet er lige nu i færd med en regulær udrensning af den fri presse.

!32
De demokratiske samtaler
Debatter og budskaberne bliver ikke mindre polariserede med disse magthaveres
introduktion af begreber som Fake News og udtryk som f.eks. Alternative Facts. USA’s
præsident Trump er den første verdensleder der bruger Twitter og de sociale medier som
kommunikationsværktøj. Det er yderligere et nyt vilkår, at staters hacking af hinanden
er blevet en realitet i den globale politiske dagsorden.
Det medførte konspirationsteorier om, hvorvidt f.eks. Farage og Trump (læs:
Bannon) benyttede sig af bevidst adfærdspåvirkning med politisk profiling via de
sociale netværker (læs: Facebook og Cambridge Analytica). Og som historien har vist
mange gange, så overgår virkeligheden ofte fantasien.
Men det er ikke noget nyt, at manipulation og løgne er en del af politik og magten.
Det har vi haft altid, og vi har endog flere politisk korrekte termer for det i dag. Vi
kalder det for spin og medierne har selv et ansvar for denne udvikling. Modsat har vi
også set mange whistleblowers, som føler sig moralsk eller politisk kaldet til at sige fra
— kan nogen huske Snowden, som blot er nogle år før Trump. Endnu har vi heldigvis
nogle få store klassiske medier i pressen med gammeldags graverjournalistik, men det
er en ny dagsorden – og velsagtens også en ny verdensorden – at løgne og propaganda
nu accepteres som en legitim del af demokratiets og mediernes virke. Jeg kommer
tilbage til fremtidens kommunikationsteknologi i en post-digital udvikling – herunder i
særdeleshed hvad kunstig intelligens og dialog med maskiner kommer til at betyde.

De private samtaler
Det var i mange år min og Karstens private joke, at ikke alle mennesker “var helt
vågne”. Det er blevet den politisk korrekte version af min oprindelige sarkastiske: “Jeg
kan godt forklare det for dig — men jeg kan altså ikke også forstå det for dig”. Og den
udgave er måske også lige en tand for arrogant, så det endte med graden af vågenhed.
Som terapeut er det naturligvis ikke acceptabelt at omtale klienter på den måde, men
som instruktør, underviser og formidler af teorier om hvad det er der foregår inde i
hovedet på folk, så er det jo unægtelig en karakteristik.
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Karsten Kock var NLP Master Trainer, Master Coach og certificeringsberettiget på
vegne af det internationale NLP Community. En uddannelse og titel der gjorde ham til
en af Danmarks højest rangerende. Han var også en hel del andet — f.eks. certificeret i
MBTI og Enneagram samt uddannet i Spiral Dynamics og Graves-ekspert. Han var selv
beskeden om alle titler og udmærkelser og kaldte sig faglig direktør i den virksomhed
han fik bygget op igennem årene. Den er kendt som den “Nyvej’ske skole” og anvendte
faktisk sjælden ordet NLP om sit virke. Det var der så mange andre der gjorde, og det
havde i starten karakter af hvem der kunne udlægge teksten om NLP på den mest smarte
måde. Det var ikke Karsten’s game. For ham handlede det om, at det var en praktisk
brugbar psykoterapeutisk disciplin og en konstruktiv metode til at tolke egen og andres
kommunikation.
NLP betyder Neuro Lingvistisk Programmering. Karsten Kock var i alle henseender
en mester i sprog og ekvilibrist. Hvis begrebet “sleight of hand” er tryllekunstnernes
varemærke, er “sleight of words” varemærket for NLP. Ikke så meget hvad mesteren
siger — men hvad det er folk siger når de åbner munden. Kombiner det med en nøje
iagtagelse af kropsproget og øjenbevægelser, så er det den hurtige beskrivelse af
disciplinen NLP. Hvis du vil vide mere, så er det blot at Google det — og 100-vis af
danske virksomheder og eksperter er parate til at uddybe det.
Som et lille kuriosum har Karsten og hans partnere gennem årene ikke hverken
reklameret eller markedsført sig. Det har ikke været nødvendigt. Branchen var klar over
det pionerarbejde og den betydning han har haft på NLP-udviklingen i Danmark, og
anerkendte f.eks. dette ved at bede potentielle kunder om referencer fra “Dr. Kock” på
Nyvej. Sådan var det selvfølgelig ikke i starten i 1980-90’erne. Det var noget mere start
up-agtigt og jeg husker et af mine første møder med Karsten i meget beskedne lokaler i
Valby.
Jeg mødte ham første gang i forbindelse med vores børns samtidige indmeldelse i en
Steiner-børnehave i Vanløse. Det var i begyndelsen af halvfemserne, hvor min kone og
jeg valgte det som et alternativ til de daværende kommunale tilbud. Vi var ikke Steinerfolk men kunne godt lide det kreative islæt. Karsten og hans kone havde valgt det som
en ideologi, hvor især Karstens egen skolegang havde været en negativ oplevelse.
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Historien er kort, at jeg synes børnehavens ledelse var lidt for hellige på det ideologiske
og havde for lidt fokus på det praktiske. Jeg mener, hvor svært kan det være at
organisere mad, mælk og legetøj. Jeg kuppede bestyrelsen ved at rekruttere forældre
“der så på verden ligesom mig”. En af dem var Karsten om end det der med at se på
verden på samme måde, skulle vise sig ikke helt at holde stik. Da Karsten fortalte om
sin forretning havde jeg ingen ide om hvad NLP var for en størrelse. I min verden var
psykologi lig med ledelsesteorier og management. NLP var vel sådan noget “alternativ
psykologi” for folk med ondt i livet, eller hvad? Jeg blev dog siden klogere og kom på
den måde med på en udvikling, der også blev til starten på en rejse for min egen
personlige udvikling.
Vi indgik en aftale. Jeg hjalp ham med at strukturere hans forretning omkring
undervisningsmaterialer og han lærte mig NLP. Og det var spændende — især fordi
medstifteren af NLP også var datalog og havde en logisk tilgang til sproglige mønstre
og netop ikke købte psykologiens arketyper, hvor sidstnævnte heller ikke var min kop
te. Mennesker er meget mere nuancerede end det. NLP handlede, som værktøj, om at
blive bedre til noget specifikt — i stedet for at pille i hvorfor man ikke var god nok.
Min egen managementuddannelse var baseret på stereotyper, som jeg ganske enkelt
ikke kunne genkende fra virkeligheden — dvs. som nybagt chef for en større gruppe af
typisk danske medarbejdere. Teorierne — og mest fra de amerikanske business schools
— var ikke “dansk”. Jeg havde den gang faktisk været en del rundt i verden og ved
selvsyn konstateret forskelligheder fra den ene kultur til den anden. Mine rejser og
uddannelser var om it-bølgen og den begyndende digitalisering, hvor de gamle
managementteorier heller ikke holdt vand.
Karsten introducerede mig for flere af medstifterne af NLP, som på det tidspunkt var
på en Tour d`Europe, hvor vi begge også blev introduceret til en ny tænkning i form af
Graves Value System og Spiral Dynamics. Inspireret heraf skrev vi sammen vores første
fælles oplæg om dette til it-folk, som i et tiår havde oplevet nye kognitive forandringer,
der ikke passede ind i den udbredte freudianske psykologi. Det var også den tidlige
automatisering af kommunikationsprocesser (lignet til samlebåndet 100 år før) og vi
kaldte derfor vores første Graves-manuskript for: ”How to Understand and Manage
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Change: Management and Leadership in the Information Society”, hvor jeg havde
fornøjelsen at præsentere det på et Top Tech Studies på Delft University i 1994. Det kan
læses i en opdateret version på dansk i min bog “Digital dekonstruktion”. Det blev også
starten på andre publikationer om mennesker og teknologi, hvor jeg er krediteret som
forfatteren, men hvor resultatet ikke havde været det samme uden vores mange fælles
diskussioner.
En publikation, som Karsten selv for ca. 10 år siden var ophavsmand til, var en
analytisk model om “vågenhed”, hvor han bad mig om at redigere (og i øvrigt senere
har oversat til engelsk). Resultatet blev det efterfølgende, som jeg gengiver med hans
tilladelse, og som i øvrigt har ligget tilgængelig på min hjemmeside siden 2008.

Niveauer af vågenhed
”Vågenhed” definerer jeg som tilstanden af menneskets egenskab for opfattelsen af
selv og omgivelserne (egen- og situationsopfattelse) og dermed en vigtig forudsætning
for selvudvikling og sociale kompetencer. Vågenhedsgraden synes imidlertid at være
overordentlig forskellig fra menneske til menneske. Nogle synes at være vågne (=
bevidste) relativt tidligt i deres liv. Andre bliver det først hen ad vejen og tilsyneladende
i højst forskellige hastigheder og grader. Og nogle synes aldrig at udvikle nogen
nævneværdig grad af vågenhed.
De fleste mennesker vil som udgangspunkt selv synes, at de er temmelig ”vågne”.
Få observationer kan dog ret hurtigt afgøre, hvorvidt de er det eller ej. F.eks. kan
opfattelse af egen vågenhed udtrykkes med stor selvsikkerhed og entusiasme selv om
ordvalg og adfærd benyttet i en given situation antyder blindhed i både selv- og
situationserkendelse. En sådan diskrepans mellem en persons egen opfattelse og en
observatørs iagttagen kunne beskrives som man i søvnen havde en drøm om at være
vågen og i søvne siger det højt (tale i søvne). En slags mental Catch 22. Interessant nok
synes faglig viden eller uddannelsesgrad (eller klassisk IQ for den sags skyld) ikke
automatisk, at ækvivalere med vågenhedsgrad. Jeg har mødt mennesker med
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f.eks. længere universitetsuddannelser, som i deres sociale interaktion med andre har
udstillet at være ”helt væk”. Og jeg har set folk, der ”kun” har gået syv år i skole, som
har været glimrende i stand til at være opmærksomme og kompetente overfor, hvad der
foregår i en given social interaktion.
Gennem mine observationer i snart 20 års undervisning og konsulentvirksomhed har
jeg erfaret, hvorledes en ”vågen” person kan have en usædvanlig positiv indflydelse på
en gruppe, i en proces eller f.eks. i en opgaveløsning – ligesom jeg har set mange
eksempler på, hvordan mennesker med lav vågenhedsgrad kan forårsage store
problemer. Meget af min undervisning – udover at forsyne mennesker med psykosociale modeller og værktøjer – har det overordnede sigte være at øge
vågenhedsgraden. Ikke mindst fordi graden af ”vågenhed” hænger nøje sammen med
brugsværdien og effektiviteten af diverse psyko-sociale modeller og værktøjer i den
kontekst hvor de anvendes. Jeg arbejder derfor løbende, med mange forskellige vinkler,
for at indkredse, forstå og beskrive fænomenet vågenhed (og niveauer af samme) ud fra
det vågenhedsniveau, som jeg selv opererer på.
Og på trods af den oplagte risiko for personligt at ”tale i søvne” (egen bedømmelse
af sin vågenhedsgrad), behandler jeg emnet med udgangspunkt i en professionel
observation over tid. Bedømmelse af egen og andres vågenhedsgrad bør alt andet lige
ske ved at samstemme egen og andres bedømmelse i form af objektive udenforstående.
Dette sikrer ikke en indiskutabel videnskabelig sandhed, men er til formålet
tilstrækkelig (og under alle omstændigheder bedre end en vurdering fra ensidig
position).
I første omgang har jeg beskrevet 12 niveauer, hvoraf de seks første til dels er med
inspiration fra Peter Gärdenfors forskning. De efterfølgende niveauer er understøttet af
mine faglige observationer og beskrevet (til dels i NLP-termer) som logiske
konsekvenser af hvert forrige niveau. Beskrivelsen af de højere niveauer er
transvariationer over grundlæggende biologiske og sociale funktioner og færdigheder –
og dermed graden af vågenhed i den mentale ”virkelighedssimulator”, som på mange
måder opererer ud fra ”love”, der har funktionsmæssige fællestræk til den ydre verdens
”love”. Jeg har haft mine ”evolutionsbriller” på og dermed implicit argumenteret for
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hvordan funktionerne med al sandsynlighed har og kunne fremme overlevelse i forhold
til de individer, der ikke har anvendt disse (endnu).
1. At have en indre verden, et mere eller mindre detaljeret kort over den fysiske
virkelighed som en kopi-verden. Det er det minimum, som kræves for at kunne
foretage en simpel søge/finde-proces. (F.eks. hunden Fido, der leder efter sit pibedyr).

2. At kunne fornemme et andet individs tilstande (muligvis spejl-neuron- empati).
På dette niveau kan man eksempelvis forstå, at en anden har ondt eller er vred.
Men selvom man her kan fornemme et andet individs tilstande og følelser,
indebærer det ikke, at man forstår hvorfor tilstanden er der – eller hvad den anden
tror eller vil. (Altså en form for uspecifik sansning).

3. At kunne opfatte andres opmærksomhed. Dette betyder, at man f.eks. kan opfatte/
forstå, hvad en anden fokuserer blikket på (og sandsynligvis også lytteretning).
Denne egenskab forudsætter endnu ikke nogen forestilling om en andens indre
verden. Men henleder opmærksomheden på noget via et andet individs
opmærksomhed og skyder dermed en form for genvej til føde eller fare. (Altså
observation på individ og situation).

4. At have en idé om andres hensigter. En sådan opfattelse indebærer frem for alt, at
man kan afkode hvilket mål et andet individ kunne have med sin adfærd.
(Hvad man kunne kalde intuition om intention i situationen).

5. At have en opfattelse af andres bevidsthed – altså, at man kan generere
repræsentationer af hvad andre individer tror og vil vedrørende et givent emne.
En spirende simuleret 2. position – det vil sige forestillinger om hvad den anden
”nok” fokuserer på i sin virkelighedssimulator. (Hvilket i visse discipliner
benævnes som Theory of Mind – en art kreativ ”tankelæsning”).
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6. At have selvbevidsthed. På dette niveau kræves det, at man kan monitorere
repræsentationer af sin egen indre verden, dvs. at man kan ”tænke på” hvad man
selv tror eller vil. Herunder, at kunne foretage fremtidsberegnende årsag/ virkning
sammenhængende planlægning, hvilket forudsætter, at man kan skabe en
repræsentation af sine fremtidige behov samt forestillinger om potentielle
problemer med planens udførelse. (Spirende meta-position i
virkelighedssimulatoren – og formentlig det første niveau, hvor man
begrebsmæssigt kan begynde at forholde sig til idéen om ”vågenhed”).

7. At kunne følge og skelne imellem om en anden har sin opmærksomhed i den ydre
eller i sin indre (simulator)verden. Dette synes at korrespondere med niveau 3,
men på et højere niveau. (Dvs. være i stand til at kunne kalibrere et andet individs
skiftende opmærksomhed og ”tilstedeværelse” i en situation).

8. At kunne opfatte detaljerne ved den andens indre opmærksomhed, herunder ved
afkodning af gestikulationer, øjenbevægelser, submodaliteter, tidslinjer mv. for at
blive i stand til at danne sig en yderligere forståelse af, hvordan en andens
omverdensrepræsentation (i dennes simulator) er organiseret og fungerer.
(Kortlægning af den andens simulator via meget specifik kalibrering ud fra en
grundlæggende forståelse af hvor forskellig menneskers indre mentale
organiseringer og strukturer er).

9. At kunne påvirke sine egne mentale strategier bevidst på detaljeniveau. Dvs. ikke
blot være effekten af (jfr. niveau 6) hvad der mere eller mindre ”tilfældigt” sker i
simulatoren – men selv at kunne ”bestille/designe” bestemte scenarier og foretage
detaljerede indre sanseomkodninger (submodaliteter), styre og korrigere sin indre
dialog, hvilket åbner for en vis indflydelse på egne emotioner. (At være meta til
bestemte aspekter af egne mentale konstruktioner).
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10. At have bevidsthed om sprogets betydning og korrelation med simulatoren – og
via sprogbevidsthed kunne analysere sig frem til og dermed også, at kunne
påvirke de mentale konstruktioner, scenarier, tro- systemer og overbevisninger,
som med sandsynlighed vil være underliggende i et andet menneskes udsagn. (At
være meta til det specifikke sprogbrug – herunder aktivt at lytte til – nøjagtig –
også hvad man selv siger).

11. At kunne gennemskue hvilket epistemologisk bevidst eller ubevidst ”tapet” –
f.eks. graviansk, enneagrammæssigt – som influerer i baggrunden for ens egen
perception og tænkning – altså være meta til den epistemologi, der fra
baggrunden har ”skjult” indflydelse på bestemte typer af ens mentale
konstruktioner og deraf følgende perception og ordvalg. (At man selv via
udviklingen af meta-postioner kan erkende og bearbejde blinde eller kompulsive
tilbøjeligheder i sig selv og sin tænkning).

12. At have udvidet bevidsthed. Det følger af ovenstående, at når man er i stand til at
korrigere og justere sine følelser og de mentale ræsonnementer samt kontrollere
sine handlinger på et ikke-kompulsivt grundlag, så er der mere ”rum” (kapacitet,
energi, beregningskraft) til at tænke ”frit”. (Dvs. total frihed i tanke og
perception).
Denne foreløbige ”ultimative” grad af vågenhed handler om at håndtere
kompleksitet med kompleksitet. Det er en vanskelig definition, som ikke må forveksles
med det begreb, der f.eks. inden for visse spirituelle retninger kaldes for fuld oplysning,
hvor man uden filtre skulle være i stand til at erkende ”virkeligheden som den er”.
Indenfor forskning i transcendentale erkendelser og transpersonlige psykologier
anvendes ordet ”udvidet bevidsthed” således også, men i noget anden spirituel
betydning.
Indtil jeg påbegyndte en systematisk kortlægning af ”vågenhed” betragtede jeg mest
fænomenet ”bevidsthed” som noget man kunne skrue mere eller mindre op og ned for.
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Det var i forbindelse med læsning af Peter Gärdenfors’ bog ”Hur Homo blev
sapiens” (Lund Universitet, Professor of Cognitive Science) om forskning i menneskets
tænkeprocesser, at ”vågenhedsgrad” måske mere korrekt lader sig beskrive som
niveauer og afgrænsede steps af ”bevidsthed om”.
Gärdenfors selv redegjorde kun for seks niveauer, hvor det for mig med det samme
stod klart, at der kunne iagttages og defineres flere overliggende niveauer. Det slog mig
endvidere, at Gärdenfors’ niveau 3 spiller en vigtig rolle for et menneskes sociale
kompetencer. For mig synes niveau 3 også som en forudsætning for, at et niveau 7 kan
aktiveres. Dette kastede lys over hvad jeg ved flere lejligheder selv havde iagttaget,
nemlig hvordan f.eks. en kursist eller mødedeltager, helt ubevidst, kunne være ”ude af
trit” med de retninger for opmærksomhed som øvrige deltagere automatisk fulgte (og
som i den givne kontekst var relevant at forvente).
Beskrivelsen af ”skiftet” fra niveau 11 til niveau 12 gav anledning til mange
overvejelser og analyser. Jeg må erkende, at jeg med min nuværende viden ikke selv
oplever, at have nævneværdig adgang til niveau 12, men jeg forstår det som en
abstraktion (om end jeg ikke selv kan manifestere denne grad af vågenhed – andet end
måske glimtvis). Meget tyder på, at spejlneuronfunktionen på niveau 2 spiller en
væsentlig rolle. Disse særlige (ret nyopdagede) neuroner afføder en automatisk
”efterabning” af et andet individs indre neurologisk proces ud fra sansningen af et andet
individs ydre adfærd (mønstre).
Dette udløser den tilsvarende indre neurologiske proces hos det spejlende individ
(dvs. en umiddelbar ureflekteret adgang til relevant information). Via en række
interessante samtaler og drøftelser med mennesker, som tydeligvis mestrer kompleksitet
og kontrol ud over niveau 11, har jeg grund til at antage, at dette princip (altså en
automatisk, ikke reflekterende proces, som på niveau 2, er noget hjernen ”bare udfører”
fordi den ”maskinelt” kan og gør det) også kunne spille en væsentlig rolle på niveau 12
(blot uendelig mere komplekst - og de læsere, som har en ”udvidet bevidsthed” vil
sikkert forstå beskrivelsen). For at kunne tænke om og i kompleksitet, må man dels
kunne forstå den ydre verdens kompleksitet og dels have en virkelighedssimulator, der
matcher denne.
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Simulatorbegrebet og henvisningen til indre og ydre ”love” er et udtryk for hvad der
rent biologisk (kemisk) sker i hjernen - overfor hvad der sprogligt kan redegøres for i de
mentale tankeprocesser og hvordan dette efterfølgende udtrykkes og opfattes i den deraf
følgende adfærd og interaktion mellem mennesker i en given situation. Det synes
evident i alle socio-psykologiske teorier, at sammenhængen mellem værdi og adfærd er
kontekstbestemt.
Det synes også muligt at lære om ”bevidsthed om” og grad af ”vågenhed” ved
hjælp af psyko-sociale modeller og teknikker. Grundliggende har det ført mig til den
konklusion, at forskellige former for undervisning og træning vil kunne bringes i
anvendelse for at øge vågenhedsgraden fra niveau 5/6 og opefter, men at det ikke på
samme måde kan forventes, at undervisning og træning kan føre til springet fra niveau
11 til 12. Man kan derfor med rimelighed stille spørgsmålet om hvorvidt det her
foreløbigt definerede niveau af ”udvidet bevidsthed”, er det sidste trin på en biologisk
evolutionsmæssig inspireret opstilling. Jeg har ikke i opstillingen medtaget overvejelser
og synspunkter om hvad nogle kalder for transhumanismen – dvs. den bio-teknologiske
forskning og evt. mulige kunstige intelligenser – som måske eller måske ikke kan
udvikle nye former for bevidsthed. Det er i sig selv et interessant emne og værd at
beskæftige sig med i videre studier og overvejelser. Det er ligeledes en overvejelse om
udviklingen af bevidsthedsniveauet sker glidende og/eller i spring, og i hvilket omfang
dette sker på baggrund af ydre påvirkninger (dvs. livsvilkårene).
Clare W. Graves’ studier (professor emeritus i psykologi på Union College, New York)
peger i sin forskning og i bogen ”The Never Ending Quest” på et evolutionært skift fra
det sociale til det systemiske værdisystem.
Det følger nærmest naturligt, at forskellige udviklingstrin af forskellige menneskers
bevidstheds- eller vågenhedsniveau vil kunne skabe konflikter i stort set alle situationer
af interaktion. Det er dog ligeså indlysende, at normative og kulturelle paradigmer såvel
som også intellektuelle og andre relevante sociale færdigheder spiller en rolle - og
graden af konflikt er derfor også relativ. Det er en oplagt risiko at falde i den ”relative
fælde” og lade al observation være kontekstbestemt, hvormed det er muligt at ”ophæve”
objektivitetsbegrebet og alene overlade til den normative og kulturelle konsensus, at
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bestemme validiteten af enhver værdi og adfærd. Dermed er den videnskabelige og
objektive observation sat ud af spil som grundlag for en teoretisk diskussion. Alle
reducerende eller generaliserende modeller og opstillingers gyldighed kan og bør
diskuteres, og det gælder naturligvis også ovenstående niveauopstilling af ”vågenhed”
eller ”bevidsthed om”. Opstillingens gyldighed er således en ramme for yderligere
diskussion og drøftelse.
Som udgangspunkt var det mine personlige og faglige observationer igennem mange
års professionelt arbejde med undervisning, coaching og mentaltræning som fik mig til
at reflektere om årsag og effekt. Og siden om det var muligt, at opstille en skala der
beskrev udviklingen af bevidsthed. Det er der naturligvis mange andre forskere i
forskellige discipliner som har forsøgt, heraf bl.a. de allerede nævnte. Og det er med
den samlede reference til disse, at min overskrift blev til ”vågenhed”.
Det har været mit mål med denne opstilling, at forsøge den objektive observation og
den logiske følgeslutning. Dermed er der lagt op til en åben ”model”, hvor min fortsatte
observation og refleksion især vil fokusere på udfordringerne med skiftet fra niveau 11
til 12, samt på yderligere informationsindsamling til mere detaljeret beskrivelse af
niveau 12. Til dette og til diskussion af opstillingen kan evt.
henvendelser fra interesserede ske til undertegnede. Karsten
Kock (2008)

Videnskab og filosofi
Det er en god beskrivelse af det som Karsten kaldte “simulatoren”. Og det var også
kommentarer og videre samtaler om den, som siden gav ham anledning til ideen om
“Bevidstheden i et videnskabeligt perspektiv”. Neuroscience havde langt om længe
opnået momentum og både de gamle og nogle nye filosoffer kastede sig ind i kampen
om forståelse af bevidstheden uden hele tiden at skulle referere til den klassiske filosofi.
Og det kan jo noget være anstrengende at skulle starte med Adam og Eva hver gang vi
skal tale om vores udvikling som civilisationer og om fremtiden.
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Det skal på ingen måde nedgøre de sidste mange tusinde års spekulationer og ej
heller ignorere betydningen af den videnskabelige udviklingsproces, der starter med og
inkluderer grækernes geometri og matematikkens oprindelse frem til renæssancen og
videre frem til i dag. Og man kan diskutere om f.eks. bygningskonstruktioner og lokale
arkitekturer rundt om i verdens andre civilisationer ikke også hører med til
videnskabens udvikling. Der findes i øvrigt adskillelige glimrende videnskabelige
artikler om “Philosophy of Science”, der kan downloades gratis via nettet. Og det er
netop internettets mange nye open access sites, der også betyder, at videndeling af
forskning er blevet øjeblikkelig. Man kan måske endda sige, at patent på viden nu er
blevet til et fælleseje, hvor copyright er udvidet med begrebet “copyleft” — det der
kaldes for Creative Commons.
Det er dog værd også lige at erindre, at videnskabelige artikler fortsat opererer på
præmissen af såkaldte peer review — dvs. resultater af teorier og afprøvningerne i
konkrete forsøg er ikke nødvendigvis sandheden — men mange kan være enige om at
“noget” nu kan betragtes som en ny virkelighed. Karsten Kock var faktisk længe om at
acceptere det og jeg husker mange stunder, hvor jeg kom med ny viden — og blev
foreholdt “… det sagde du da ikke sidste gang, vi snakkede om det”.
Det næste kapitel handler om fortsættelsen af betragtningerne om vågenhed. Vi
havde løbende fulgt udviklingen af den psykologiske forskning. som altså følgende er
blevet til disciplinen neuroscience, hvor det ikke mindst var gennembruddet med
genomets kortlægning og begyndelsen på genmanipulation, som kunne udfolde en ny
virkelighedsopfattelse om bevidsthed.
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Kapitel 2

SANDHEDSJÆGERNE
!

Den 11/06/2016 07.03 skrev Karsten Kock: “Vedr. Advanced Master Class I,
Bevidsthed i et videnskabeligt perspektiv, Carsten Corneliussen & Karsten Kock”
Kære C, her er nogle spøjse emner vedrørende bevidsthed, som jeg er faldet over
(ikke at jeg kan gøre rede for eller fatter det altsammen), men jeg har kradset lidt i det
her og der. Tænker det kan bruges som inspirationsliste – og noget af det til at koge en
mindblowing dansk slideserie sammen til et par modulers Advanced Master Class.
Kh/K.

Og jeg svarede ham efter en måneds tid med følgende:
Kære K, det var en ordentlig mundfuld. Kendte et par stykker og har selv føjet lidt
til puljen. Det spænder jo temmelig vidt — fra filosofi til sociale og psykologiske
teorier, sproget og historien og fra evolutionslære til genetik til neuroscience — men
jeg har været det hele igennem og forsøgt at tage essensen af “… hvad vi så kollektivt
tror og mener at vide om emnet”.
Det vedlagte dokument er en laaang sag — 50+ sider med referencerne — men det
har været en interessant øvelse i positionering og ståsted for refleksion over hvad vi evt.
kunne diske op med. Gennemgangen af de mange emner indikerer dog, at videnskaben
faktisk ikke rigtig beskæftiger sig med bevidsthed. Den gør derimod meget ud af at
beskrive de biologiske processer og at lede efter en funktion, som de dernæst straks
stiller til rådighed for en kommerciel anvendelse. Jeg er nu ikke helt så skråsikker på
om vi kan levere et "mindblowing dansk slideshow” — men lad mig høre hvad du
mener om min udlægning og min framing for tilgang til emnet.
Kh/C.
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[Red. bem. Jeg har delt mit svar og gensvar ud over de næste par kapitler.]
Jeg har givet dokumentet overskriften ”Truth Seekers” — for det er reelt hvad
essensen af de mange referencer handler om. Jeg bruger i øvrigt engelsk og dansk i
flæng, fordi det lige var de ord som var i mit hoved da jeg skrev. Den til tider abrupte
skrivestil og min flittige brug af kursiveringer og citationstegn er for at spare på
pladsen — men jeg ved du forstår dem, selv med blandet kommasætning. Jeg giver et
indledende sammendrag som måske også efterlader det indryk, at jeg nedgør hele den
videnskabelige tilgang. Det er ikke intentionen. Det handler mere om at præcisere
rammen for at kunne tale om bevidstheden i et videnskabeligt perspektiv. Jeg har
endvidere udeladt en del standardviden om vores standende diskussioner, især
vedrørende den filosofiske perspektivering, da du jo selv kan dette stofområde.

Introduktion
Vi har ingen universel enighed eller absolut viden om hvad bevidsthed
(consciousness) er. Vi har rigtig mange teorier – og diskussionerne om emnet ligner alt
andet lige en evig diskussion af historiske dogmer, som ingen ønsker at aflive. Og
måske handler det heller ikke om at kunne definere, hvad bevidsthed er – men om
hvorfor vi har en. Og det gøres vel bedre ved at stille spørgsmålet: Hvad er
virkeligheden (reality)?
Alle tidligere og nuværende spekulationer, undren og filosoferen — inkl. Storm P
lommefilosofferne — om videnskabelige teser om bevidstheden er ”hvad”-søgende. Vi
leder efter funktion og struktur, fordi det er den definerede videnskabelige tilgang til
forståelse. Den benytter sig af den klassiske disciplin i form af reduktionisme – dvs.
hvis vi kan identificere alle enkeltelementerne i den fysiske struktur, kan vi ultimativt
også sætte det sammen igen – og dermed duplikere og/eller re-engineere et objekt.
Hermed forstår vi mekanikken – det materielle – men måske skulle vi starte med at
spørge i ”hvorfor”-formen – dvs. hvorfor har vi overhovedet en bevidsthed? Hvilket
formål tjener den/det? Det er traditionelt det filosofferne har gjort (og stadig gør).
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Hvorvidt vi også vil kalde dét for en videnskabelig disciplin er ret afgørende for
vores valg af overskrift. Det eneste de to discipliner har til fælles er søgen efter en
sandhed — heraf titlen.

Sammenfatning
Det er således ikke en kritik af hverken videnskaben eller filosofien at starte med at
skille de to discipliner ad. Det er heller ikke en accept af det ene eller det andet som
værende en bedre eller dårligere metode. Pointen er, at de to discipliner ret beset
bekriger hinanden ved at hævde, at den ene metode er rigtigere end den anden.
Filosofiens hvorfor kræver reelt ikke et hvad – og i givet fald definerer filosofien det
selv. Videnskabens hvad er som udgangspunkt ligeglad med hvorfor.
Kan vi forene de to? Vi erkender, at undren om noget nødvendigvis medfører en
undersøgelse af hvad det er. Vores observation af noget afføder ikke per automatik en
undren om hvorfor – men oftest en analyse af hvordan det fungerer. Hermed udsagnet
om: funktion og struktur (hvor struktur her er noget fysisk).
Vores rækkefølge af dette forhold er dermed en afgørende faktor for hvilken
sammenhæng der er – eller ikke er. Sammenhæng er kodeordet. Hvis vi kan tale om
funktion og struktur, kalder vi det for et system, fordi det hænger sammen (passer).
Denne sammenhæng udgør dog ikke at kunne tale om en struktur i mental forstand –
men er alene en intern sammenhæng i systemets funktion.
Per definition er alle systemer lukkede, idet de netop udgør en (bestemt) funktion.
Flere (forskellige) systemer kan dog godt udgøre en ny (større) struktur til en (større
funktion). At påstå, at der er et universelt samlet hele, hvor alle systemer udgør en
samlet (og endegyldig fysisk) struktur, vil være at kende sandheden [om alting]. Det gør
vi ikke – og dermed bliver den mentale struktur en mulighed for at kunne tilføje nye
systemer — eller for den sags skyld eliminering — dvs. vores evne til at kunne tænke/
drømme i ”en åben struktur” [af virkelighedens mulige sandhed] tillader usikkerhed og
en accept af forandringer.
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Dette som kontrast til (kun) at kunne tænke i ét system – eller flere (lukkede)
systemer, som man naturligvis godt sprogligt kan kalde for en struktur – men som jo per
definition alligevel er lukket omkring funktionen. (Jeg kommer tilbage til dette i mange
flere detaljer senere). Formulering af spørgsmålet om sammenhæng (mening med, troen
på, sandheden mv.) er dermed:

1. Hvorfor (formål) har vi overhovedet en bevidsthed?
2. Hvad består den af (funktion og struktur)?

De to udelukker altså ikke hinanden – men kræver til gengæld at der er eller kan
påvises en sammenhæng. Det er således bevisførelsen for det ene eller det andet, der
udgør sandheden. Vi kan føre bevis for hvad vha. den videnskabelige metode – men vi
kan ikke føre bevis for hvorfor, fordi vi kontinuerligt kan spørge om: jamen, hvad nu
hvis …?
Denne opstilling kunne virke som cirkelbeviser – dvs. der er kun, hvis vi er enige
om hvad, at vi kan spørge om hvorfor. Eller omvendt, hvis vi spørger om hvorfor og
konstaterer hvad noget er, så har vi også defineret formålet. Funktion, struktur og
formål udgør således sandheden.
Kan vi lave om på sandheden? Hvis sandheden repræsenterer virkeligheden, så er
det altså enigheden om virkeligheden vi skal lave om — men hvis virkeligheden er
sandheden, så er det i stedet for enigheden vi skal lave om på. Det er den standende
klassiske diskussion. Og du kender min Dr. Who-favorit: De superrige og de dumme
har en ting til fælles. Hvis ikke fakta passer til virkeligheden, så laver vi bare fakta om.
Årsagen til, at vi vedvarende kan spørge om hvad nu hvis er tilstedeværelsen af
vores subjektive jeg – dvs. bevidstheden om os selv og meningen med at være. Hvis
dette fænomen ikke var til stede, så var der jo regler for udfaldet, altså funktioner og
struktur giver resultatet. Det er derfor helt reelt at starte med at spørge: hvorfor vi har
udviklet en bevidsthed om et selv og dermed en opfattelse af et jeg/mig – og ikke, hvad
bevidstheden kan eller hvordan den fungerer.
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Vi kan jo så også konstatere, at vi rent faktisk er startet dér – men er på et eller
andet tidspunkt blevet mere optaget af, hvad bevidstheden kan. I dag ønsker vi blot at
kunne beskrive bevidstheden for at få det til at passe ind i ”en universel sandhed om
det hele”. Det er essensen af videnskabens løbende søgen efter svar på ”teorien om
alting” (TOE).
Men vi mennesker lever i tid & sted – mere bevidste er vi ikke, uanset hvad
bevidstheden er i funktion og struktur. Vi er dermed retur i hvorfor spørgerammen – og
hermed: hvorfor har vi ikke (alle og hele tiden den samme) historie med os – det
filosofferne kalder for erfaring (experience). Hvorfor skal vi starte fra scratch hver
gang? Er bevidsthed noget der rent faktisk læres – og ikke noget der er der default? Er
bevidstheden ganske simpelt resultatet af et (evolutionært) behov for at kunne lære?
Det giver god mening i sammenligning til det animalistiske udgangspunkt. En del
andre arters behov for at lære er default genetisk kodet – de bliver så at sige født fiks
og færdige, klar til brug. Det er vi naturligvis også – men vi har udviklet en mere
avanceret evne til at kunne kommunikere verbalt.
Hermed er sprogets funktion og struktur koblet til et formål. Bevidsthedens opståen
var en betingelse for at kunne håndtere begyndende eksterne værktøjer (teknologi), som
jo reelt er det eneste der adskiller os fra andre arter. Værktøjer (objekter, ting) udviklede
sprogliggørelsen, som et middel til behovet for at kunne definere funktion og formål.
Og følgende en nysgerrighed (kreativitet), for at kunne forstå struktur – og dermed at
kunne udvikle nyere teknologier.
Der er med dagens viden intet mystisk i overgangen fra et animalistisk stadie til et
”menneskeligt”. Default i hjernen havde alle (del)elementer til at kunne udvikle denne
unikke funktion. Men det unikke er altså ikke artikuleringsevnen – men efter dennes
manifestation, formodentlig at anvende sprogliggørelsen til at beskrive og definere ikkematerielle objekter – dvs. følelserne og dermed at kunne beskrive sig selv for andre med
et sæt af en fælles referenceramme for definitioner. Mange selv afføder os.
Det ændrede indledningsvis formodentlig ikke den sociale rangering (i flokken) –
men gradvis, efterhånden som den ”mentale” definition blev ligestillet med den
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”fysiske” (muskulære) kraft, blev kreativitet (skills) sidestillet med praktisk betydning
for funktion og struktur (systemet). Systemet udgør her den sociale organisering
(konstruktion) til formålet at overleve. Udviklingen af bevidstheden (sprogliggørelsen
og referencerammerne) følger teknologiens udvikling – eller omvendt, hvis du
foretrækker den rækkefølge. Gradvist tager mennesket mere og mere avancerede
værktøjer i anvendelse. Og gradvist bliver det sociale hierarki defineret efter funktion
og med en struktur.

Ord betyder noget
Når ord betyder noget (entydigt) er der tale om definitioner, som ret beset er regler. I
menneskets udviklingshistorie er regler ”kunstigt” defineret – dvs. de er ikke default
genetisk nedarvet, men skal læres. Læringsformen er nemmere med et fælles fast
vokabularium – men involverer så også sprogliggørelsen af objekter og regler for
gyldighed og adfærd. I et moderne sprogbrug hedder det en baseline – en norm.
Afvigelser fra normativ rettes ind. Regler er definitioner af funktion og struktur.
Hjernens funktion har ikke udviklet sig biologisk i denne overgang. Det er heller
ikke tilfældet i dag. Den eneste udvikling er den mentale forestillingsevne, som er sket i
takt med anvendelse af teknologien (kreativitet og færdigheder). Skal vi kalde det for
intelligens eller bruge en anden definition? Uanset ordvalg, er det resultatet af tid og
sted – dvs. omgivelsernes omstændigheder.
Når mental kæmper med muskler er det en magtkamp om skills. Denne magtkamp
medfører opståen af en selvstændig (subjektiv) vilje, som er et oprør mod autoriteter,
der indledningsvis består af det (reelle) fysiske lederskab. Den kamp bliver til en kamp
om identitet (funktion) og plads i flokken (struktur). Den sociale udvikling er
organisering. Forandringer og tilpasning er mellem ”jeg” og ”os” – og den skal alt lige
fungere for at eksistentiel overlevelse kan ske. Det definerer den funktionelle orden (vs.
kaos). De primære ”mål” var fysisk overlevelse – men ændrer sig i takt med at dette mål
opfyldes eksistentielt. Det skaber plads til andre (for)mål – som i historisk tid strækker
sig over lang tid.
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Nye mål er starten på kreativitet – dvs. hovsa, hvad var det – eller hvad nu hvis.
Løbende udvikling af identitet og fælles definitioner bliver til historiens arkiv. I denne
udvikling er kerne-identiteten som udgangspunkt ”jeg og os” – dvs. den er primært
territorial og udmønter sig i fastholdelse af (relativ) stabilitet. Oprør mod autoriteter og
opgør med traditioner medfører opsplitning af eksisterende sociale grupperinger.
Nye grupperinger (og/eller udefra kommende gruppers indtrængen) er en krig om
territorier (i ordets bredeste forstand). Det er den bevidste hævd (ejendomsret) til at
være (selv, mig og os). Ejerskab er dominans (retten til territorium og/eller ideer) og
viljen til at slås for det. Menneskets bevidsthed er fundamentalt ejerskab. Det har
mennesket gjort lige siden vi kunne definere dette – og det fortsætter vi med.
[Jeg kommer retur til ”retten”, som default for bevidsthedens opståen mange flere
gange undervejs som forklaring på hvorfor-delen – og altså ikke som en forklaring på
den videnskabelige hvad-del].
Overvindelse af andre grupper involverer stillingtagen til normer og regler – det
handler om interaktion og involverer primært observation af alternative skills — og
ender enten med tilpasning eller udslettelse.
Nysgerrighed medfører udvikling af misundelse. Dette udtrykkes bl.a. i ejerskabet af
både fysiske ting og immaterielle ideer. Gradbøjningen af misundelse stiger i takt med
forbedrede levevilkår og får ny karakter i nyere sociale sammenhænge. Der er intet
(andet eller højere) mål med mennesket og den udviklede bevidsthed end at dominere
og eje. Vi kan kalde udviklingen til moderne tid for en sofistikering – men defaultfunktion har ikke ændret sig. Det er psykologiens ”mig og mit” vs. ”… og alle de
andre”.
Her er Spiral Dynamics og Graves’ Value Systems endnu en af de mest troværdige
udlægninger — og set i et perspektiv fra nutidens stadie af menneskets sociale
organisering og brugen af teknologi, giver et baglæns ræsonnement af hvorfor og
hvordan vi har udviklet en bevidsthed således historisk god mening.
Jeg vil senere komme ind på, at mennesket lever i ideer og tror på hvad de vil, så
“god mening” er indtil videre bevisførelsen for at bevidstheden har udviklet sig fra et
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behov om sprogliggørelse og kommunikation til at være en social konstruktion, hvor vi
videnskabeligt er mislykket med definitionernes entydighed i hvorfor-rammen – men
har sejret i hvad-rammens nysgerrighed og kreativitet.
Jeg har således bekendt mig i hylekoret. Min tilgang bliver dog ikke den lineære.
Jeg abonnerer ikke på at mennesket har et formål. Mennesket har en historie. Og af den
kan vi lære, at det gennemgående fælles (og universelle) ”karaktertræk” er at dominere
– og at vi stadig er villige til at slås for præcis den omstændighed.
Hvis vi så vender os mod hvad-rammen, hvad er det så vi ved? Vi ved altså en masse
om hjernens funktion og struktur – dvs. vi ved meget om hvordan den fungerer og
hvilke specialiserede systemer, der spiller sammen for at vi “fungerer” – ikke bare i den
observerbare virkelige verden – men også i den enkeltes subjektive (bevidste)
artikulerende virkelighedsopfattelse.
Et videnskabeligt gennembrud kommer i biologien med kortlægning af genomet.
Identifikation af DNA’ets enkelte gener har givet os et nyt absolut sprog om funktion og
tillader os nu at tale om en struktur af systemer. Matematikkens og kemiens lignende
absolutte sprog tillader os at tale om sådanne sandheder. Matematik og fysik tillader os
også at tale om små og store systemer med forskelligt regelsæt. Vi er blevet i stand til at
håndtere enten-eller og både-og på samme tid – og i samme virkelighed (af tid & sted).
Vi har dog endnu ikke bundet alle systemer sammen i en altomfattende struktur af en
universel sandhed — TOE må vente lidt endnu. Og det egentlige interessante spørgsmål
er vel så også kun: hvad så – når vi ved alt?

Kontrol er en illusion
Det følger (logisk, intelligent, kreativt mv.) af ovenstående, at ”design er lig
kontrol”. Eller udtrykt i spørgeform: Er det et mål i sig selv, at kunne reproducere eller
re-, om- og ny-designe alting — og til hvad, en bedre model, mere effektivitet osv.? I
denne ramme bliver etik pludselig en faktor. Hvor kommer etik (og moralen) fra?
Reglerne, naturligvis. Det vil sige vores egne og over tid historiske regelsæt for
normativ adfærd. I social forstand anvender vi udtrykket acceptabel adfærd.
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Adfærden er defineret af teknologiernes udvikling. Værktøjerne har ændret sig
undervejs i historien. Det samme har den sociale konstruktion men det er dog den
emotionelle tilstand og sprogliggørelsen af denne, som har medført de største
forandringer i menneskets sociale konstruktioner. Adfærd er knyttet til teknologierne.
Mere teknologi medfører større forandringer. Og da forandringer er den eneste konstant
i den tidsmæssige anskuelse og dokumentationen af historien, er der så intet sandt i en
bevidst planlægning af fremtiden. Den er tilfældig i den større tidshorisont. Den kan
omvendt godt være bevidst i en kortere tidshorisont.
Det forhindrer ikke at vi tror på kontrol og vi er villige til at kæmpe for den (uanset
om den er materiel eller immateriel). Vores søgen efter at forstå og kende ”verden
omkring os” er en afledt funktion af, at vi tror vi får kontrol, hvis vi ved alt. Men husk
lige på at bevisførelse for en [absolut] sandhed stadig er en ”ide” fostret af en ikkevidenskabelig bevidsthed.
Eller med andre ord: Bevidstheden er ikke opstået for at finde sandheden og/eller
formålet med mennesker i universet. Hvis man abonnerer på en Gud eller anden slags
autoritet, så er dette udsagn naturligvis ikke gældende. Til gengæld er alt sandt, hvis
blot man tror, at det er det. Når de fleste mennesker af planetens befolkning tror på en
gud-forestilling som sandheden, så er der intet videnskabeligt grundlag der kan ændre
dette.
Det leder så an til at spørge om den del af planeten der tror på videnskabens
resultater som bevisførelse for (søgningen efter) sandheden, også er villige til at tro. Og
svaret er jo indlysende et ja. Graden af kontrol er dermed lig med ejerskabet, som retten
til at tro på hvad som helst. Gradbøjningen kan være forskellig – men dybest set handler
det om at designe virkeligheden til egen-opfattelsen af virkeligheden.
Lad mig lige lave en tankerække af ”logiske” følgeslutninger, som i dette tilfælde
baserer sig på videnskabens præmis – men altså ikke er væsensforskellig fra en
tilsvarende ”logik” i f.eks. en trosretning.
Med viden om genomet kan vi ændre funktioner (uden at tale om struktur) i f.eks.
sygdomsrelaterede gener. Konsekvensen af disse kan være dysfunktionelle vilkår og/
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eller tidlig død. Hvis vi kunstigt ændrer genernes funktion – og f.eks. samtidig kan
forbedre en masse andre “gode gener” – gør vi det så, fordi vi tror det vil skabe bedre
livskvalitet (foruden længere levetid) – eller gør vi det, fordi vi (nu, i dag) kan skabe
mindre pres på kommende økonomiske omsorgsydelser? Det er et tidstypisk socialt og
politisk dilemma. Udgangspunktet skal altså findes i enten det sociale hensyn (følelser)
eller i det politisk-økonomiske hensyn (værdi). Og min pointe er naturligvis at beskrive
den sociale, politiske og kulturelle norm i en værdianskuelse. Men værdi – for hvem og
med hvilket formål? Kun med udgangspunkt i et bestemt system er værdien defineret.
Værdien kan være anderledes i andre systemer.
Hvordan kan vi fælles så tale om funktion og strukturelle ændringer i systemerne og
mellem systemerne? Det kan vi velsagtens kun, hvis vi tror på, at systemernes
indbyrdes sammenhæng udgør en større samlet struktur. Her skal vi lige erindre, at
mennesket biologisk er sammensat af tre systemer — nervesystemet inkl.
hjernefunktionerne, immunsystemet og det endokrine system. Men i det aktuelle geneksempel er ændringer i enkeltsystemer ikke strukturelt forandrende for alle systemer –
de er alene funktionelle for en ting – men det kan måske have konsekvenser for andre
systemers funktion og struktur. Hvilke konsekvenser, er naturligvis det interessante.
Foretager vi konsekvensberegninger for hver eneste forandring vi tilføjer eller
eliminerer i bestemte systemer for andre systemer? Ja, det vi gør vi faktisk – men ikke
med absolutte sandheder. Da vi jo ikke ved alt, og ikke kan kontrollere alt, så bliver
beslutningerne truffet med en prioritet – et valg om at et af systemerne er mere vigtigt
(sandere) end andre. Det er her beslutningernes lederskab bliver afgørende. Sker det
bevidst eller tilfældigt? Hvis ingen ved alt, og ingen kan kontrollere alt, så er
beslutningen truffet i nuets virkelighed.
Kan vi forsøge at ”formelsætte” dette? Kan vi gøre det i absolutte termer, som f.eks.
matematisk? Ja, det kan vi – og det gør vi i matematiske termer. Kan vi i nuet observere
(effekten af dette) i realtid? Nej, vores egen og vores fælles virkelighed er begrænset af
her-og-nu. Kan vi enkeltvis ”forestille” os (simulere) den type af virkelighed? Ja, det
kan vi godt – men vi kan ikke ”være” i den. Og vi kan ikke være i den fælles, fordi
andres simulering ikke nødvendigvis er den samme.
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Faktisk kan vi vel snarere (systemisk sandt) slutte, at den er ret forskellig. Formlen
(i analogi) er dermed, at vi er (definerede) bevidste i tid + historie + skills + impact =
nuets virkelighed. Parallelt kan jeg jo så også slutte, at være (bevidst) bevidst i tid +
historie + skills + impact + abstraktion = nuets virkelighed. Heraf følger, at abstraktion
er mig – og at den objektive virkelighed er os. Det følger således også, at vi aldrig kan
opnå en tilstand af fælles abstraktion — dvs. vi kan beslutte os for den samme
fremstilling af abstraktionen – men vi kan ikke opleve den sammen.
Beslutningen er dermed tro på. Det er den sofistikerede psykologiske version af
individuel accept på sociale regler for en bestemt adfærd. Bevidsthedsspektret dækker
således over et (selv)defineret jeg og et (os)defineret behov for fælles eksistens. Det er
en social konstruktion, som matematisk handler om mængdelærens teorier – dvs. vi kan
udtrykke den sociale eksistens i absolutte termer.
Det vi ikke bevidsthedsmæssigt kan, er, at give enkeltelementerne en universel
gyldighed i sprogliggørelsen. I matematik kan x være eller ikke være lig med y – men i
sproglig forstand kan x og y ikke være entydige uden en fælles, absolut og entydig
definition. Det kan sprogligt være “det samme som” — dvs. for dem, der ikke taler
matematik, kan der altså ikke være absolut enighed om definitionerne og ordenes
betydning, og hvis sproget kontinuerligt forandrer sig, så vil det også betyde, at hvis
konteksten ikke er den samme, er gyldigheden af data det heller ikke.
Sproget består af analogier og metaforer. En sprogliggørelse af den matematiske
ligning vil derfor være at udtrykke, at a er til x – ligesom b er til y. En computer kan
indtil videre kun det matematiske sprogbrug. Men hvad-nu-hvis den en dag kunne tale
for sig selv? Hvilket sprog ville en selvbevidst computer så tale? Og ville den være i
stand til at forklare os, hvad bevidsthed er – og hvordan bevidstheden opstod? Det er en
forventning vi mennesker har opstillet med vores teknologiske viden. Men hvad-nu-hvis
en computer ville fortælles os, at bevidsthed ikke er en funktion – og heller ikke har en
struktur (ref. Chalmers om computeres (selv)modellering) – eller hvis en computer
fortalte os, at bevidsthed ikke kræver biologisk evolutionær tid til udvikling – men kan
ske tilfældigt? Det er diskussionen om de tre stadier af kunstig intelligens, hvor vi taler
om software og maskinlæring.
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Mellemregninger
Lad mig lige folde ”historieløsheden” lidt ud vha. af denne lille mellemregning.
Både du og jeg kan vores historie: jæger-samler, landbrug og industri – og vi er på vej
mod det næste [?]. Vi bruger begrebet civilisationer som udtryk for beskrivelse af
forskellige kulturelle tidsangivelser af udviklinger: babylonier, egyptere, grækere,
romerne osv. Vi kan også vores historie i Asien og andre steder i verden. Det vil jeg ikke
bruge plads på her. Fællesnævneren for alle udviklinger er lederskabet/magten, som er
et feudalt hierarki – dvs. gud, konge, adel, militær, håndværkere og bønder. Af dette
opstår ”kultur” som bærende værdi- og idegrundlag for en social struktur (organisering).
Definitionerne af værdi er ikke de samme på tværs af tid og sted. Sprog, religion,
traditioner bliver til norm for adfærd. Variationer tilpasser sig en global norm over tid –
primært pga. handel og udforskning.
Oprindelige sociale systemer påvirkes og ændres i takt med teknologiens deling.
Den sociale struktur har alle hierarkiske forbindelser. Status er placering i den sociale
funktion. Geografi og kulturen definerer staten.
Fast forward til globaliseringen. Udveksling af varer og ideer tilpasser sig et behov
for ét samlet system (funktion og struktur). Kommunikation og teknologi accelererer. Vi
taler eksponentiel i tid. De største forandringer er sket de sidste par hundrede år. Den
sidste bastion i udviklingen af menneskets bevidsthed (om selv og omgivelser) sker i
nedbrydningen af kulturernes forskellige udtryksformer. Kulturen er identitet i
(egen)identitet og fællesskabet. Opfattelse af virkelighed eksisterer i kraft af denne
identitet – dvs. mig/os og reglerne.
Hvad karakteriserer så forskellene i global forstand? Hvilken forbundethed kan vi
tale om? Hvad er normativerne? Eller med andre ord: Hvordan hænger forskellige
systemer sammen – og hvilken struktur udgør de? Her er struktur ikke materialistiske/
fysiske objekter – men indbyrdes forbundethed af selvstændige (lukkede) systemers
funktion og disses interne struktur.
Fast forward til teknologien. Vores ”værktøjer” tillader os at tale om hastighed og
effektivitet i produktioner af både varer og kommunikation. ”Vækst” bliver et mål i
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mere end én forstand – og specialisering bliver til sektorer i systemets funktion. Nye
fødekæder til produktion suppleres med immaterielle funktioner som bl.a. planlægning,
optimering osv. Processer opstår som nye regler. Disse regler defineres i ”penge” – dvs.
en fælles værdiudveksling. Økonomi bliver det fælles omdrejningspunkt – toppen af
hierarkiet – og dermed (for)målet. Ejerskabet er udgangspunktet, fordi penge for
ejerskab er den ultimative målestok. Ejerskab af økonomien er fortsat et nationalt
anliggende (f.eks. BNP). Men lederskabets hierarki bliver dekonstrueret. Ejerskab er nu
enkeltpersoner – som er forskellige fra de tidligere konger og feudalt ejerskab.
Den sociale struktur ændrer funktion. Lederskabet skal nu udmøntes i andres ideer
– i andres opfattelser af virkeligheden. De specialiserede sektorer (virksomhederne) i et
systems sammenhæng får selvstændig magt/indflydelse på strukturen. Man kan sige, at
strukturen bliver immateriel. ”Systemets” ejerskab skal nu fungere på mentale
sammenhænge, hvor kontrol og regulering er lederskabets nye præmis. Ejerskabet
bliver fælles nationalt – men er fysisk fortsat individuelt (ejet af enkeltpersoner). En ny
idé fordrer enighed i fællesskabet. Demokratiet – som definition af fælles spilleregler –
er en abstraktion af lederskabet adskilt fra ejerskabet.
Fast forward: er kultur den nye bevidsthed? Lad os lige trykprøve dette. Er
menneskets funktion lig arbejdskraft (og skills) lig med fællesskabets opgaver? Definer
fællesskabet: lighed, frihed og broderskab? Definer fællesskabets ledelse: beskyttelse og
fred vs. krig, frie borgere vs. slaver? Det der har karakteriseret ”de store krige” igennem
historien, er menneskets evige quest for conquering som jo reelt blot er lig med magt,
grådighed, rigdom og gratis slaver. Hvornår skiftede ”værdien” af menneskets funktion
(som arbejdskraft).
Lad mig prøve med matematikkens logik (et set) som altså ikke behøves at være
værdier i tal eller volumen:

Submission (rå magt)

Survive

Loyalty (beliefs)

Live in peace

Price (her-og-nu)

Left alone
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Det kan læses både vandret og lodret, men vil essentielt give samme mening. Den
første kolonne udtrykker, hvad man kan kalde for et ”krigerisk mindset”, dvs. det er
erobrerens måde at tænke på. Den anden kolonne er et ”fredeligt mindset”, dvs. det er
den underlagtes måde at tænke på, der f.eks. læses på følgende måde: “Jeg indordner
mig for at overleve, jeg underlægger mig magten og normerne for at kunne leve i fred,
jeg betaler prisen for i det mindste at være mig selv”.
Fast forward til nutidens (gældende) virkelighedsopfattelse af fællesskabets værdi.
Vores ”historie” er også vores nuværende tidsregning:

Kristendommen (Jesus m.fl.) er den
første politiske fælles bevægelse der
handler om at definere en fælles
bevidsthed
For at kunne være fælles må den
involvere alle delelementer (dvs. den
enkeltes bevidsthed om funktion og
formål)
Den dengang simplistiske vision var
skabelsesbetragtningen (= formål)

I funktionel social forstand – dvs. den
skal leve op til funktion (organisering)
+ formål (mening med)

Det tog ca. 1.500 år at formulere dette –
dvs. slippe af med de gamle guder og få
jødedommens historie over Moses og
op til Jesus

Funktion og struktur var regler for
menneskets sociale organisering

Det har ikke forhindret andre i at gøre
oprør mod de formulerede regler

Dermed kan vi også adressere det
hierarkiske lederskab og indgåelse af
alliancer med den virkelige
virkeligheds magtanvendelser

Det tog altså 3-4.000 års indlæring
(indoktrinering) at komme til i dag.
Denne kontinuitet er sket som indlæring
fra forældre til barn

Og der står vi så — altså med
menneskets sandhed: reglerne,
normen – funktion, struktur og formål

Teknologien har udviklet den rationelle
tillæringsproces — dvs. kirker, skoler,
fabrikker (arbejdskraftens funktion)

Nogle tror på det – andre gør ikke –
og andre tror på noget helt andet

Er viden så en faktor, der modbeviser
tro?

Opstillet på denne måde, er logikken så at vi kan konkludere, at “prisen på et liv” er
udenfor alle regnestykker og kalkuler om den funktionelle materialistiske værdi — dvs.
som arbejdskraft og skills, nytte og effekt i produktion? Det har f.eks. taget indtil den
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moderne industrielle virkelighedsopfattelse at komme fra den religiøse opfattelse af “at
liv skulle være over alt andet”, altså vigtigere end penge. Men slaveriet eksisterer stadig
og mennesket er fortsat en nødvendig arbejdskraft i fællesskabets definition af en social
“maskine” for at kunne brødføde og tilfredsstille de mange.
Lad mig derfor også lige vise dig princippet i en lidt mere avanceret model for
anvendelse af en tankelogik (associationer, mønsteraktivering) og få hierarkier ud af
verden (her bruger jeg bevidst engelsk, som jeg synes er lidt mere præcist end dansk).
Udviklingen af vores sociale organiseringer er herunder fra familien til global:
Family — Tribal — Military — Corporation — Nation — Global

Offspring (børn)
Reptile

Learning

Dependence

Trust

Limbic

Adaption

Nursing

Values

Frontal

Function

Loyalty

Ideology

Survival

Submission

Function

Superstition

Subconscious

Power/force

Sustainability

Manipulation

Sanctions

Enforcement

Efficiency

Safety

Morality

Productivity

Fairness

Ethics

Inter-trade

Obedience

Justice

Changes

Legitimacy

Environment

Judgmental

Feelings

Leadership

Rules

Laws

Hver overskift repræsenterer et “system” (det første er hjernens) og det kan læses
lodret og vandret med de interne følgeelementers betydning. Prøv at læse dem alle og
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du får en masse betegnelser (definitioner) for funktion og formål. Et system eller en
struktur? [Som du ved er] mit hoved (dvs. mine bevidsthedsforestillinger om komplekse
virkeligheder) i stand til at håndtere systemer som isolerede (lukkede) funktioner med et
bestemt formål, uden at de nødvendigvis skal hænge sammen i en bestemt struktur. Det
er jeg ikke alene om. Faktisk kan alle hjerner det. Det er den enkeltes egen bevidsthed
af jeg/mig, der default leder efter et mønster af sammenhænge. Hvis hjernen ikke finder
et mønster (der giver subjektiv mening), så finder den et mønster i virkelighedens
virkelighed (som giver objektiv mening). Hjernen ”leder” altså efter data/information
(betydning, mening) i forhold til (sammenhængen, konsekvenser) mellem systemerne.
Hjernen kan beslutte sin egen virkelighed – og den virkelige virkelighed kan sagtens
eksistere parallelt.
Ovenstående set er altså et eksempel på at tænke: Hvad er fællesnævneren i de
nævnte systemer (grupperingen i de sociale konstruktioner)? Nøgleordene er triggeren
til udfoldning af definitionen og konteksten (som altså kan være mange – og flere end
de viste). Hermed får jeg en matrix som har gyldighed – eller ikke. Betydningen af de
enkelte ord er enten ordbogens definition eller kontekstens definition.
Medfører de viste ”ord” i den struktur nogle nye (aktive) data – eller er de blot de
samme (passive) informationer/definitioner? Vil en ny definition ændre systemets
funktion? Vil en ny struktur i systemets indre sammenhæng ændre det samlede hele?
Eller med andre ord: Er der nogen forskel fra sidst jeg kiggede (havde fokus, var
bevidst om …) – og/eller gider jeg slå det op og tjekke? Er der nye subjektive eller
objektive data og information, som forandrer (mit nuværende) facit?
Og kigger vi så et øjeblik på hjernens generiske funktion, er det vel det som hjerner
gør som bevidsthed/simulator – dvs. holder nye data op mod eksisterende data. Hvad
skulle den ellers være der for —foruden at styre biologien? Vores viden styres af dette,
vores adfærd styres af dette. Det reelle svar er faktisk, at det handler om data (viden).
Her vil du sikkert hævde, at det også har at gøre med biologisk “processorkraft” — og
det har du naturligvis også ret i — vores hjerner er jo ikke biologisk ens — men den
generiske funktion er den samme. Vi mønstergenkender — jf. bl.a. Duncan.
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Definitionsbegreberne
Skal jeg nu tage essensen af det foranstående, vil en logisk deduktion være:

-

det begynder med [en] KONTEKST

-

det handler om DATA & INFORMATION

-

det bliver til VIRKELIGHEDEN

Køber du nu præmissen om ”videnskabens sandhed”, kan du ikke også postulere at
”tro på noget” andet — selvom Einstein jo havde den tilgang når han var i knibe med
bevisførelsen. Omvendt kan du jo beslutte at tro på ”hvad som helst” i din egen
virkelighed.
Det er først når du tvinger andre til at tro på din virkelighed, som det sande og den
gyldige præmis for alle, at du risikerer at blive udfordret. Men hvorfor skulle du gøre
det? Altså tvinge andre til at tro på dig. Hermed retur til essensen af bevidstheden –
nemlig hvorfor.
Det er sådan vi mennesker altid har gjort. Men hvad er rammen, vi kan jo ikke som
du selv siger: snakke om alting på en gang og på samme tid. Men hvad handler det om i
form af fakta (vores forudsatte kvantitative viden om emnet/konteksten) — og ud fra
det, kan vi så definere vores opfattelse af virkeligheden? Altså indtil der anvendes nye
data som kan ændre konteksten – og dermed også opfattelsen af virkeligheden. F.eks.
ændrer det ikke den virkelige virkelighed, at vi ikke har taget udgangspunkt i (eller
defineret) hvad virkeligheden er. Og det burde som allerede nævnt flere gange være det
første spørgsmål vi stiller os selv: Hvad er virkeligheden?
Først skal vi måske lige have data og viden placeret i den rette kontekst. Er
virkeligheden objektiv og/eller subjektiv? Kan virkeligheden være forskellig? Den
enkeltes virkelighed – det subjektive ”jeg” – kan godt operere med flere indre
virkeligheder i en egen og unik opfattelse af den ydre virkelighed. Hvorvidt den
enkeltes subjektive jonglering er den samme som naboens, er en anden sag. Vi kan
diskutere fællesnævnere i disse opfattelser – og det gør vi så bl.a. med videnskabens
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reduktionisme til entydige data, hvis vi altså anvender dem. Hvis ikke, så ”tror vi bare”
– og bliver jo ikke meget klogere af det. Vi skaber en fælles virkelighed baseret på
definitioner af data og information (viden om …). Dette bliver sandheden, så længe den
er gyldig. Den enkelte kan naturligvis fravælge (eller fraskrive sig) denne sandhed –
men flertallet kan ikke. Flertallet kan komme i undertal – men det ændrer ikke tidligere
definerede sandheder.
Mennesker lever således i ideer. Og de kan af gode grunde ikke gøre andet. Vi kan
slås om hvilke ideer, der er mere ”sande” end andre – og det gør vi så. Og det har vi
altid gjort, siden vi ”opdagede” det subjektive jeg.
Kampen om eksistens er den eneste universelle fællesnævner – uanset systemer og
struktur. Det følger derfor (logisk), at funktionen af menneskets eksistens er ”mig”.
Spørger man i stedet til formålet af ”mig”, er svaret ikke funktionen i objektiv forstand,
men derimod den subjektive forklaring, som altså er den enkeltes egen opfattelse.
Hermed er summen af mange ”mig” en åben struktur – og ikke et lukket system –
med mindre mange ”mig” bliver enige om at definere én sandhed af entydige og fælles
definitioner, som så ultimativt kommer til at udgøre et fælles sæt spilleregler i en social
kontekst. Og det har vi gjort mange gange – vi kalder det for kultur, værdier og opfatter
”os” som en bestemt civilisation. Dem der ikke er enige bliver objekter i den ydre
virkelighed, uanset hvad disse subjektivt måtte mene er virkeligheden.
Fast forward til et par af de dagsaktuelle uenigheder om forskelle og regelbrud. Det
er tematiseringen (vs. Graves-skemaet) – og du kan selv fylde andre på. Når f.eks.
Bertel Haarder i ”dagsformen” fremsætter, at danskheden kan indkapsles til følgende
fem udsagn: kvinders ligestilling, ytringsfriheden, højskolekulturen, et arbejdende folk
og cykelkulturen — og rammer dette ind med, at: “… en pakistaner kan aldrig blive
dansk, med mindre han/hun fraskriver sig sin oprindelige kultur – og køber den danske
kultur fuldt og helt”. Den skematiske ramme er ikke til at tage fejl af – det handler om
“vores regler for dig/os”. Udsagnene får lov at stå alene, fordi de er fremsat i et (lukket)
politisk system, hvor reglerne tillader dette. Den samme ”retorik” findes i Brexitafstemningen og f.eks. i Donald Trump’s kampagner. Temaet er et opgør/oprør med
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systemets gældende definition. Er det således også et opgør med demokratiet, som er
overskriften for dette system? Hvilke konsekvenser vil det få for de andre (lukkede)
systemer? Er det et opgør med nationalstaten? Hvad er f.eks. alternativet til ”et lands
kultur”?
Skematisk er det et ”opgør”(og oprør) mod den siddende autoritet. Det har vi set og
gjort mange gange igennem hele menneskets historie. Og vi har anvendt fysisk magt til
at regulere for forandringer. Det aktuelle fysiske magtværktøj er militærets funktion og
formål. Det er et selvstændigt system med egne regler. Den primære regel er loyalitet og
ubetinget lydighed. Det bygger på ideen om kulturens fælles identitet. Nationalitet og
suverænitet. Ejerskabet. Igennem menneskets historie har denne ”følelse” udviklet sig
fra beskyttelse af familien, stammen, nationen til at udtrykke sig i had til andre.
Hvorfor? Er had en regulær biologisk følelse – eller er den tillært til den mentale
bevidstopfattelse? Er had modsætning til f.eks. følelsen af kærlighed? “Love at first
sight” er det kemi? Er disse ”følelsesudtryk” tillærte sociale ”færdigheder” eller er det
universelle værdier i en kulturel defineret social konstruktion (om mig, ejerskab,
lederskab)?
Jeg repeterer lige min position:

-

jeg/os bevidsthed opstår evolutionært som et nødvendigt værktøj til definition af
objekter – dvs. sprogliggørelsens funktion og struktur

-

forskellige jeg er biologisk – fællesnævneren er læring, som afgør social
rangering (status, funktionelle færdigheder)

-

”intelligens” er nysgerrighed og kreativitet og affødte færdigheder (skills) som
medfører nye teknologier

-

teknologier ændrer forholdene og reglerne i den sociale organisering

-

specialisering cementerer den sociale struktur

-

mig/mit er drivkraften for lederskab og ejerskab

-

tillæring af regler udtrykkes i følelser
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-

sprogliggørelse og definitioner introducerer rigtigt-forkert

-

mennesket kommer til at leve i ideer (idealer, sandheder)

-

(nye) individer fødes ind i denne virkelighed (af tid og sted)

-

installation af regler medfører definition af normer

-

afvigelse fra normer er et opgør/oprør

-

jeg/mig – dig/os – er tidsbegrænset

-

foranderlighed er kontinuerlig

-

bevidstheden er tillært og kan ændres

-

virkeligheden er tid og sted

Det er nu du skal finde fejlene i argumentationen (rationalet, logikken). Du skal
identificere og falsificere udsagn og rækkefølge. Og det gør du uden reel (bedre) viden,
bevisførelse af sandhed mv. Men du har en mening og/eller tro på, at det jo kunne være
anderledes. Og sandt nok – men så har jeg/vi også bevist, at der ikke er én sandhed –
dvs. den indre virkelighed er en konstruktion af tid og sted som udgør en kontekst, hvor
data og information kan tolkes arbitrært (i modsætning til absolut) – og at den indre
virkelighed kan være hvad som helst du tror på.
Den observerbare virkelige virkelighed er i modsætning hertil absolut. Alle udsagn
om opfattelse af forskelle i (og af) den observerbare virkelighed, er en sproglig
abstraktion af fysikkens og matematikkens love. Disse ”love” er videnskabeligt bevist i
den forstand, at de rent faktisk virker som den entydige beskrivelse af den virkelige
virkelighed. Endnu har ingen ført bevis for, at de (reglerne) alligevel ikke gælder —
dvs. med undtagelse af Stephen Wolfram, som præsenterer cellular automata i hans bog
“A New Kind of Science”, som du ikke orker at læse.
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Det ultimative spørgsmål
Hvorvidt vi derfor kan postulere at kende hele sandheden om virkelighedens struktur
og funktion, er således et rundhyl i den indre virkeligheds hvad-nu-hvis. Det er evident,
at vi ikke er i nærheden af en fælles definition og en fælles accepteret beskrivelse af
sandhedens virkelighed. Vi kan altså godt spørge om, hvad (reality) virkeligheden er –
men vi får næppe svaret i den nuværende videnskabsbetragtning. I stedet kan vi jo så
spørge: “What do you believe is the truth even though you cannot prove it?”.
Det spørgsmål var af EDGE.org kåret som årets spørgsmål i 2005. Og efter min
mening et virkelig godt spørgsmål – jf. mine ræsonnementer om at spørge i hvorforhvad rækkefølgen. Det er et åbent spørgsmål – i modsætning til så mange andre dogmer
og postulater med og uden teser og mere eller mindre lødige videnskabelige forsøg på at
finde ”den ultimative sandhed”. Og det er også af den grund, at jeg har tilføjet titlen
”Truth Seekers” for dette svar.
Det vil altså være ukorrekt at stipulere, at summen af eksisterende systemer vil
kunne udgøre en universel sandhed. Det vil måske nok kunne udgøre en struktur af de
mange systemer, fordi de eksisterer på samme tid og sted. Men struktur er i denne
kontekst ikke en sandhed, det er blot en ”ramme” for at kunne observere og identificere
de data hvert system består af. Det er udvekslingen af data (hvis nogen) mellem
systemerne, som udgør en bevidst information om en virkelighed.
Så, nu med denne lange indledning (selv med udeladelserne) – hvad er det så vi kan
fortælle om ”Bevidsthed i et videnskabeligt perspektiv”?
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Kapitel 3

VIDENSKABENS PERSPEKTIV
!

Videnskabens præmis er en søgen efter hvad der får hjernen til at fungere. Vil en
yderligere afdækning af funktionaliteter og strukturer på et ”dybere” niveau af biologi,
kemi og fysik ændre vores opfattelse af bevidsthedens funktion og struktur? Eller vil vi
blot blive mere vidende på videnskabens præmisser?
Landvindinger indenfor genetikken og nano-niveauerne er en rejse i lukkede
systemers discipliner. Vil vi kunne finde et samlet hele for én struktur, der beskriver
hvorfor vi har bevidstheden – og hvad den bruges til (eller i øvrigt måske kan)?
Det tror jeg faktisk ikke. Det gør det naturligvis ikke uinteressant at vide mere – jf.
nye data og ny viden til kontekstbestemmelser til forklaring af virkeligheden. Vores
formål (altså dine og mine mange og vedvarende passiarer) er fordi de er interessante og
horisontudvidende i konteksten af at blive klogere på ”det hele”. Ret beset er der ikke så
mange som faktisk ønsker at blive klogere på det hele – men derimod gerne at blive
rigtig klog på noget bestemt (ud fra mig-identiteten).
Inden vi kaster os den ”videnskabelige” strømning af nye teser og eksperimenter udi
neuroscience og nano/genetik, som er et kæmpearbejde i afdækning og tilrettelægning
af et muligt av-materiale, så har det været væsentligt for mig at få lagt fortidens mange
”filosofiske” diskussioner i graven. Om det er lykkes med foranstående ved jeg ikke –
men det tvinger mig til at konkludere, at folk (mennesker i kulturernes og følelsernes
vold) ret beset ikke ønsker at blive klogere. De er bevidst historieløse og kun fokuseret
på her-og-nu eksistensen i tid og sted.
Den seneste empiri sluttede velsagtens også med Graves. Den nye empiri er en
softwarealgoritme fra en eller flere af de sociale netværkers forretningsmodeller. Den
videnskabelige forskning er ikke længere grundforskning (den har vi foretaget) – men
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alene kommerciel anvendelse til design/kontrol af den sociale organisering, hvor
(for)målet er den økonomiske vækst (for de få).
Det kan lyde som et politisk statement – og det er det jo sådan set også – men det
virker ærlig talt usandsynligt at planetens befolkninger nogensinde vil blive enige om
andre mål og/eller sandheder (tænk på klima, forurening mv.), som vil ændre dramatisk
på virkelighedens fysiske vilkår og bevidsthedsopfattelsen. Det er mere sandsynligt, at
”lederskabet” vil træffe mere eller mindre tilfældige beslutninger om planetens
overlevelse.
Hvor mange ”elever” vi kan tiltrække (mod betaling) til således frivilligt at få fucket
deres liv og identitet op (uden mulighed for anke eller tilbagebetaling), er derfor også
uvist. Det vil sikkert kunne tiltrække ”nysgerrige” – men de vil ikke få noget konkret
med sig hjem. Det er nice-to-know i luksusudgaven for de få.
Vores tilbud burde måske snarere falde indenfor de gængse mindset’s attention span
– f.eks. hvor megen tid vil du bruge på en forklaring om diverse forklaringer af
sandhederne? (Du-formen er her henvendt til oplæggets deltagere). Hvorfor tror du
noget er sandt, hvis ikke du behøver at bevise det? Og selv om du ikke kan bevise det,
hvorfor skulle det så alligevel være sandt? Vil du være medlem af et nyt fællesskab af
egocentrerede individualister, som ikke gør dig hverken rig og berømt, men måske mere
vidende uden at du kan bruge det til noget som helst i den virkelige virkelighed?
Skulle du mod forventning blive klogere og tro, at du alligevel kan ændre på
opfattelsen af virkeligheden, så er det altså kun din egen virkelighed der ændres – ikke
den virkelige virkelighed. Den er hvad den altid har været, og det vil den vedblive at
være, også efter dig og din tid i din illusion af virkeligheden.
Konklusionen er: tag livet som det er – et tilbud om at være dig. Brug det til noget
fornuftigt. Fornuftigt betyder, at du selv kan bestemme både hvad og hvorfor. Tag en
beslutning, når du er parat. Der er faktisk kun én hurdle: du har ikke alverdens tid. Og
nogle gange er det alligevel for sent.
Scope og framing af kurset får dermed en temmelig fremtrædende rolle. Lad os lige
tænke lidt dybere over, hvad der skal stå i rubrikken og brødteksten under den
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nuværende overskrift: Bevidstheden i et videnskabeligt perspektiv. Du kender min
holdning til workshops der ender med konklusionen: “Jeg kan godt forklare det for dig,
men …” og jeg siger dette up front, på trods af evt. god betaling.

Mit ”sandhedsbillede”
Jeg kan godt leve med både nihilisme og ny-nihilisme i et afgrænset tidsmæssigt
vindue af bevidsthedseksistens. Men som du ved, abonnerer jeg ikke på sandheden om
menneskehedens (samlede) overlevelse uanset det politiske vås, der efter min mening
stadig er et appendiks til den sociale nødvendighed – jf. hertil mine tidligere udgaver af
”Mennesker og teknologi” og ”Homo sapiens digitalis” samt min seneste ”Digital
dekonstruktion”.
Du får dette billede i en større og mere læsbar udgave vedlagt mailen – og det var
min umiddelbare refleksion på dit forslag.

!
Denne type af brainmap er en af analysens præmisser – og er her blot den visuelle
repræsentation af anvendelse af set-teorien, som min “hjerne” inddeler opgaverne i (min
mønstergenkendelse af en funktion og en struktur).
Analysen blev til en formel:
A.– Context makes reality by applying data and information.
B.– People live in ideas, not reality.
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Det giver formuleringen: [hvis noget] skal give mening, så fører A til B, hvor
”ideas” er den subjektive virkelighed – dvs. anvendelse af sprogets udtryk i analogier og
metaforer [sic]. Eller som jeg allerede har sagt det med andre ord: Er de data og den
information, som jeg allerede har, valid eller skal den opdateres og/eller ændres — og
gider jeg (dvs. den enkeltes beslutning om at vide mere)? Herunder med reference til at
min egen hukommelse (akkumuleret intern og ekstern) tjekkes.
Alt andet lige er det jo det frontlapperne gør hele tiden (jf. her endnu en gang
Duncan’s: “How intelligence happens”). Intelligens er derfor en faktor. Per definition
har alle mennesker samme funktionelle ”mekanisme” – men de har ikke nødvendigvis
samme ”processorkraft”. Det samme er evnen til fortolkning af data og information.
Repræsentationen af denne tolkning i bl.a. sanser er også velkendt – og tydeligvis
forskellig tunet i forskellige mennesker. Her er vi allerede inde på det ”videnskabelige”
vs. det ”filosofiske”. Teserne om at erfaring (experience) er en del af (og forudsætning
for) bevidstheden, er således allerede en analogi og en metafor. Dybest set kan det kun
oversættes til læring. Tesen om, at vi er født som ”tomme skaller” – og først former
bevidsthed og personlighed efter indlæring (tid & omgivelser) – er således reelt en
social konstruktion, som vi ligner til evolution. Det er dog et faktum, at babyer omkring
18 måneders alderen kan genkende sig selv i et spejlbillede — og der starter processen.
Evolutionslæren fordrer dog, at vi som race (species) har haft behov for at udvikle
en bevidsthed – og hvilket formål den skulle udfylde. Antropologer, psykologer og
sociologer har udviklet teser om logikken i dette – men ingen af dem har forklaret
hvordan det skete. Men er den sociale dimension så sandheden? Det besvarer jo f.eks.
ikke spørgsmålet om hvorfor [det var nødvendigt]. Hvad nu hvis det var et tilfælde?
Ed Boyden fra MIT har følgende udgangspunkt: “The history of science has shown
us that you need the tools first. Then you get the data. Then you can make the theory.
Then you can achieve understanding”. I tilknytning hertil spørger John Barrow: ”Is the
universe a great mechanism, a great computation, a great symmetry, a great accident or
a great thought?”. Med den viden vi i dag har om kommunikation og spredning af
information, bør vi måske i stedet stille spørgsmålet: Hvad er information – og hvordan
er den opstået? Det spørgsmål stiller f.eks. Paul Davies.
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De nævnte er et par af de nye ”videnskabstænkere” omkring bevidsthed. De er
typiske for tidens neuroscience – og de udfordrer ”de gamle” teser som er fremsat af
psykologer og filosoffer fra tiden før informationsteknologien, som har medført den
yderligere viden vi har fået med brug af disse værktøjer (jf. hertil også min oversigt af
psykologiens historie i Digital dekonstruktion).

The hard problem – hvor svært kan det være
Det kan faktisk være endog meget svært. Og især, hvis man skal læse op på lektien
hver gang. Stiller man f.eks. Google spørgsmålet: ”What is reality?” får man på 0,9
sekunder 544 millioner hits på søgemaskinen. Pointen er ikke at der er mange hits –
men megen information og meget data – og ville det ikke være helt fantastisk, hvis vi
opfandt en kunstig intelligens, der kunne sortere i dette for os.
Springer vi let og elegant hen over de sidste par tusind års filosofering – og et
øjeblik abonnerer på videnskabens resultater – så ender vi med en nutidig model af
universets beståen (ud fra tesen om The Big Bang).
Selv om der endnu ikke er enighed om en TOE, så er der alligevel mange fællestræk,
som primært skyldes enighed om et særligt matematisk sprog. Matematik er en absolut
udtryksform. En oversættelse/fortolkning af matematik i almen sprogliggørelse ender
per definition altid i analogier og/eller metaforer (jf. her f.eks. Max Tegmark’s parallelle
universer). For at kunne tale om og forstå universets sammensætning skal vi lige have
fat i illustrationer af analogierne. Vi taler bl.a. om dimensioner – dvs. vores kendte tre
dimensioner: højde, bredde og længde – og tid, som er den fjerde erkendte dimension.
Denne repræsentation er fælles for os alle. Det er den tredimensionelle verden som
repræsenterer vores virkelige virkelighed — og som vores hjerner omsætter til en visuel
virkelighed fra de mange sanseindtryk vi modtager (jf. her endnu engang Duncan m.fl.).
Men hvis vi nu ville identificere et bestemt sted i rummet (space) – altså vores
tredimensionelle verden – skal vi dog bruge yderligere seks ekstra dimensioner. Det er
det tegningen herunder illustrerer med at ”y” er et bestemt sted (position) i universet.
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Vi skal altså kende de objektive fysiske rammer (indkapslingen i forhold til y). Det
er det som højde, bredde og dybde viser, hvor overflader i kassen kan relateres til
y. Der skal altså yderligere flader/steder til at specificere en bestemt placering, så vi kan
stedbestemme en 3D-position i rummet. Men punktet er relativ placeret indtil vi har et
udgangspunkt (eller udsigtspunkt) – et point-of-origiin – det er det ”x” viser. Og tiden
fra x til y repræsenterer dermed en tidsdimension. Det er svært stof — og der er mange
flere dimensioner, hvis vi medtager kvarkteorierne.
Står vi altså på planeten Jorden og observerer en anden planet/sol/objekt et eller
hvilket som helst andet sted i universet, er det altså ikke nok at kunne plotte det ned på
et stykke papir i et koordinatsystem med x, y og z koordinater/vektorer. Det bliver det
ikke 3D af – faktisk er det jo bare en 2D visuel anskueliggørelse. Vi skal have det op og
”svæve” og være i stand til at rotere det (for f.eks. at kunne ”se det” fra alle sider). Det
er det hjerner kan. Det har vi nu også lært computere (CAD/CAM) og de har siden også
underholdt os med 3D-tv og hologrammer.
Hvis vi overfører dette til den virkelige verden, så kan vi altså stedbestemme og ”se”
et objekt et vilkårligt sted. Og hvis vi havde et rumfartøj, der kunne bevæge sig (hurtigt
nok) kunne vi faktisk rejse dertil – og se det med ”egne øjne”. Afstand og tid er dermed
også dimensioner af hjernen – og de er i den virkelige verden absolutte størrelser.
Jeg vil lige indskyde — og undlade fysikken og matematikken i denne ”ligning” —
og blot pege på, at ”et punkt” også er en del af ”en bølge” — jf. f.eks. Strengeteorien,
som dog ikke står alene som forklaring på det vi nu kalder Standard-modellen (næsten
TOE inkl. kvarker); der er f.eks. også M-teorien — M for Mystery. Det er her Stephen
Hawking og Brian Green excellerer. Det er en anden historie.
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Pointen er at vi kan operere med visualisering i hjernen for at kunne navigere i rum
& tid. Og vi kan såmænd også mestre det i virkeligheden — det er jo det øjnene gør for
os. Vi kan også udtrykke det mere ”lovmæssigt”: Alt hvad vi kan forestille os, kan vi
også fremstille. Den eneste undtagelse er at vi ikke kan ændre på fysikkens naturlove.
Det betyder jo så også, at vi kan forestille os mere, end vi kan fremstille. Dermed er
forestillingsevnen og bevidstheden om en forestillet og en virkelig virkelighed så også
sat på plads.
Kan vores forestilling om virkeligheden alligevel ændre den virkelige virkelighed?
F.eks. telekinese og telepati? Det ved vi ikke (endnu) – men det er blevet menneskets
nye udfordring – dvs. det er blevet til spørgsmålet om, hvorvidt vi virkelig har fundet alt
om den virkelige virkelighed? De seneste teorier om multiple eller parallelle universer
er spændende. F.eks. er Deutsch, Tegmark og Hawking og mange andre klar med
matematikken. Men måske er det mest interessante spørgsmål ”i virkeligheden” så også
hvad der evt. sker, når vi ved det [hele]?
Den følgende illustration har til formål at tydeliggøre flere ”universer” (parallelle
og/eller forskudte i tidsdimensioner). Jeg anvender ”kasserne” som illustrativt udtryk
for ”et system” – dvs. den objektive virkelige beskrivelse af indholdet af systemet
(funktion og struktur).
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Den enkeltes subjektive opfattelse af en sådan objektivitet kan være begrænset af
den enkeltes forestillingsevne om virkeligheden. Blå indikerer, at ”verden” godt kan
være stor og bestå af flere systemer, der også kan udgøre flere universer. Rød er
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begrænset til dette ene univers – og med en opfattelse af at ”verden” er bestemt af noget
eller nogen – altså ét systems regler/sandheder. Nogle hjerner kan altså forestille sig
adskilte systemer med hver sin funktion og struktur, som samtidig kan udgøre en større
struktur. Hvis den større struktur er lukket (som systemerne) ender det samlede resultat
alligevel som ét system. Andre kan kun forestille sig ét system. Og måske skulle der
være en tredje illustration, som kun opfatter ”et punkt” inde i kassen, som værende den
eneste virkelighed. Her er systemet i realiteten end ikke en struktur – men kun en
funktion (= formål). Det er f.eks. religionerne eller det økonomiske mindset.
I denne analogi/metafor er forskellen, at hjernens evne til at opfatte at både intern og
ekstern bevidsthed er den samme – dvs. en conscious awareness – jf. her din egen
beskrivelse af “vågenhed”, som udmærket dækker gradueringen. Ovenstående er
således også en illustrativ analogi/metafor for forskellen mellem system og struktur,
som vi jo har brugt mange timer på at diskutere i forhold til, hvorvidt “hierarkier” har
større gyldighed over virkelighedens evolution end tilfældig selvorganisering.
Hvis jeg herefter skal samle op på nøgleord og fix-punkter, vil de være: kontekst
(verdenssyn), data & information (viden, tænkekraft) og virkelighedens repræsentation
(sanser, selv- og omverdensforståelse) — altså min tidligere forklaring på definitioner.
Bemærk, at jeg ikke anvender ord som: fakta og normativ (i form af flertallet). Jeg
har heller ingen top og bund – dvs. mit udgangspunkt er ikke et bestemt (lukket)
systems regler, som oftest illustreres i hierarkiske konfigurationer – men derimod en
beskrivelse (de tidligere definitionsbegreber) af en åben og foranderlig struktur (=
sammenhæng). Lad os lige se på det i en visuel form.

Netværksteorier
Det er således tolkningen af information (data = viden) som evt. ændrer i
systemernes interne processer – eller reglerne, om man vil – og som medvirker til at et
eller flere systemer i den samlede (åbne) struktur får større betydning end andre
systemer. Hermed har jeg også sagt, at betydning er lig med dominans (gyldighed,
påvirkningskraft). Denne anskuelse er væsensforskellig fra et systems lukkede
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(egen)beskrivelse. Typisk vil et system have en struktur og funktion om et bestemt
formål – dvs. der er top og en bund. Toppen er målet (formålet) – som f.eks. i vores
sociale organisering typisk er lederen = sandheden. Bunden (alt under toppen) er alene
funktioner som understøtter systemets eksistens. Det er ofte illustreret i hierarkisk og/
eller pyramideform, som er en visuel forståelig 2D-betragtning de fleste hjerner kan
opfatte som fællesnævner (jf. figurerne herunder). Faktisk er hjernen et hierarkisk
netværk, hvorimod f.eks. kroppens immunsystem består af en række decentraliserede
netværk i en samlet distribueret struktur. Lad os derfor lige se på netværk og typer af
forbundenhed i et par illustrationer.

!
Jeg brugte denne her illustration i ”Digital dekonstruktion”. Det handler om
netværkstyper, hvor det er information som er det vigtige – dvs. vores kommunikation
er ”dialogen” (udvekslingen af data) og formålet med netværkets struktur.
I denne illustration viser jeg forskellige typer af netværk på en anden måde (jf. her
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bl.a. Barabasi’s bog “Linked”) :
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F.eks. er internettet ikke (som de fleste tror) et distribueret netværk – men et
decentraliseret netværk. Internettet består af store hubs, der forbinder mange mindre
hubs (dvs. servere). Alle kan dog kommunikere med hinanden – men trafikken løber
oftest igennem flere led (det der kaldes for routere). Det gamle oprindelige
telefonnetværk var hierarkisk – eller centraliseret om man vil.
Når jeg derfor også i min bog har gjort meget ud af at forklare den teknologiske
udvikling af netværk, var det for at give et oplæg til den senere forståelse af ”systemer
og struktur” i økonomien, politik mv. Når vi således omtaler vores samfundsmodel som
”et system”, består det altså af flere forskellige undersystemer med bestemte funktioner
(formål), der kan være forbundet forskelligt. Til sammenligning (uden at det er
nødvendigt at kunne læse detaljerne) er det følgende billede af biologiens enkelte dele i
immunsystemet. Som det fremgår, er det illustrativt lig med min tidligere forklaring om
systemer og struktur. Hvert enkelt system indeholder elementer og processer til en
bestemt funktion, der sammen udgør en struktur, som i de viste eksempler er en
beskrivelse af hvad – ikke en beskrivelse af hvorfor.

!
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Systemer vs. strukturer
Med denne forklaring er vi så også retur ved det oprindelige spørgsmål om hvorfor i
stedet for hvad. Susan Greenfield har i sin nye bog “A Day in The Life of Your Brain”
lignet dette til hjernens meta-assembly, som er mere end de enkelte neuroners funktion
— en slags “vågeblus”. Det gemmer vi lige et øjeblik – og tager fat i hvilken forskel der
er på ordene system og struktur.
Springer vi ordbøgernes meget detaljerede definitioner over, så er et system opfattet
som et hele – dvs. et antal (del)elementer som passer sammen og giver tilstrækkelig
(fælles) mening til, at vi kalder det for et ”system”. Vi taler om sammenhæng og logik –
om følgevirkninger, kausalitet osv.
Det er ordene ”giver mening”, der er kodeordet. En struktur er identifikation af
elementer der passer sammen og dermed også udgør et system. Ordet struktur er dog
enten anvendt over- eller underliggende for systemets placering (betydning) og i en
bestemt kontekst. Ordet ”struktur” giver ikke mening – men er beskrivende. De fleste
ordbogsdefinitioner tillader dog anvendelse af ordene i flæng.
Når vi f.eks. taler om hjernens “tre systemer”, er det faktisk isolerede funktioner
(med sin egen interne struktur) som udgør et hele. Dermed kan vi jo så også tale om
hjernens samlede funktion – dvs. dens formål. Vi kan dog ikke også samtidig tale om
systemernes funktion i en samlet struktur, fordi struktur er beskrivende for funktion =
formål. Systemer (med en intern struktur, proces) opererer i et lukket kredsløb – eller
som jeg har fremhævet det mange gange: alle systemer er per definition lukkede. Mange
(lukkede) systemer kan godt udgøre en struktur – altså et formål – og er derfor per
definition en åben proces – dvs. der kan ændres, tilføjes eller fratrækkes systemer, uden
at systemerne dermed ændrer funktion.
En netværkstopologi (arkitekturen) viser hvordan mange systemer er forbundet til
hinanden. Måden de er forbundet på udgør forskellen i proces og formål. Når vi taler
om, at et samlet hele giver mening, skal vi altså nødvendigvis anskue dette som en
struktur bestående af systemer. Hvis systemer ikke er forbundet til andre, er de dermed
også isolerede systemer.
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Indtil videre har det taget mange sider at sprogliggøre bevidstheden. Sproget og
lingvistikken (retorik, logik osv.) har sine egne regler. Vi kan godt tale om et system og
en struktur i dette. F.eks. er alle ”hv-ord” søgende – og alle andre ord er reelt
beskrivende. Skal vi således forsøge at relatere sprogets opståen og anvendelse er det
rimeligt at antage, at min tese om evolutionær nødvendighed er korrekt. Det tjener ikke
andet formål end at kunne kommunikere og affødt heraf, at kunne definere objekter i
observation af virkeligheden. Bevidstheden er dermed et biprodukt.
Sprogets udvikling sker parallelt med bevidstheden. Læring er processen. Viden er
produktet og nysgerrigheden er funktionen, der medfører formålet [sic].
Beskrivelsernes objektivitet medfører en tid og sted placering. Mennesket leder
dermed også efter en (fysisk) placering af bevidstheden. Fra ånder til videnskab bliver
det teknologien som definerer ”dette sted”.
Alle ligninger til bevidsthedens funktion som ”styrende” har fulgt teknologiens
beskrivelse. Bevidstheden er altså en funktion (af et eller flere systemer) i en struktur.
Bevidstheden ”eksisterer” i tid og sted når systemerne (funktion, proces) fungerer.
Bevidstheden er der ikke, når systemerne stopper eller forsvinder — jf. din egen
reference til Hameroff om bevidstløshed, som også Greenfield refererer til og taler
videre om i forbindelse med REM-søvnens paralysering af kroppen.

Kunstige systemer
Kan vi lave kunstige ”systemer” som f.eks. kan modtage/overføre data af/om
bevidstheden til opbevaring – dvs. kan bevidstheden eksistere uden de biologiske
systemer? Det ved vi ikke endnu og det er vel også et sprøgsmål om, hvorvidt disse
data er valide og anvendelige i andre systemer. F.eks. kunne vi spørge om de nu også er
identiske. Vil disse data blive opfattet som legitime (f.eks. jura) – og/eller vil de være
socialt funktionelle/gyldige (f.eks. skills). Med den teknologi vi har til rådighed i dag
(eller lige om lidt) er vi med andre ord i stand til at frigøre bevidstheden fra tid og sted.
Jeg taler naturligvis om kunstig intelligens i ordets højeste potens. Vi taler dermed også
om evigheden, hvis vi vel mærke også kan opretholde ”det kunstige apparat”, der skal
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fungere som kapsel for dette systems eksistens. Du skulle prøve at finde filmen
“Transendence”, som på udmærket vis tager dette emne alvorligt — og tillige visuelt
beskriver denne problematik både teknologisk og etisk/moralsk.
Evigheden – tiden – bringes hermed ind i ligningen af bevidsthedens eksistens. Vi
har mange gange forsøgt at opfinde en ”evighedsmaskine” (og vedbliver med at tro på,
at en sådan kan findes = videnskabens eksperimenter og søgen). Vi må dog konstatere,
at tid også løber ud for universet – og at der per definition derfor ikke kan eksistere en
evighedsmaskine. Vi nøjes derfor med ”lang tid”. Den eneste ”evighedsmaskine” der
således kan eksistere er på troens vilkår. Det er det som religionerne (uanset oprindelse i
tid og sted) har bidraget med til svaret på bevidsthedens formål.
Det er formodentlig også derfor at vi i renæssancen adskilte ”bevidstheden” (sjælen)
fra det fysiske (virkeligheden). I videnskabelige termer er “sjælen” noget vås — der er
ikke en ”sjæl” i fysisk forstand. Selv med vores nugældende definitioner og forståelse
af fysik, matematik, genetik, kemi mv. kan vi ikke forklare eller stedfæste “sjælen”, selv
hvis vi semantisk insisterede på at kalde bevidstheden det. Bevidstheden er en proces og
en funktion af et system. Vi kan anvende alle varianter af kreativ ”hvad-nu-hvis” og
”som om” om aha-oplevelserne – men ret beset er der ingen ”facitliste” og ikke noget
fastlagt curriculum om at ende med et “resultat”.
Filosofien er kun noget værd (at bruge tid på), hvis vi tænker om formålet med
bevidstheden – og hvad vi bruger den til. At vide hvordan vi gør det (bruger hjernen,
altså) er naturligvis videnskabeligt interessant – men giver næppe svaret på hvorfor.
Douglas Adams’ svar i form af ”42” er underholdende – ligesom mange andre sci fi
forfatteres bud på ”hvad nu hvis” — men det er ikke svaret.
Lad os derfor komme tilbage i videnskabens regi. Er forskellen mellem videnskaben
og filosofien spørgsmålet om hvad overfor hvorfor? Hvis filosofi og religioner er
tankeeksperimenter og videnskaben er fakta, så bør det dog også bemærkes at
videnskaben faktisk også har sin egen ”filosofi” — dvs. den nærmeste absolutte
sandhed vi kan præstere, er den, vi kan blive enige om. Det er definitionen, der afgør
sandheden. Ændres definitionen (tilføje, slette, fortolker) vil sandheden også ændre sig.
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Det bedste vi kan med definition om sandheden, er altså at opnå enighed om
gyldigheden. Enighed er i denne sammenhæng flertallet. Dette udsagn vil sikkert
chokere de fleste “almindelige mennesker”, fordi de (ligesom dig) er blevet tillært at
videnskaben er den ultimative bevisførelse for at noget er virkeligt. Og du kender min
tilgang, nemlig “at det blot p.t. nyder universel gyldighed”.

Videnskabens eksperimenter
Indtil videre har jeg anvendt rigtig mange ord på at forklare, at vi bør spørge til
virkelighedens virkelighed. Populært kan man selvfølgelig godt sige, at det er det
videnskaben gør. Men det har den jo ikke altid gjort.
I dag kan vi meget vel købe konteksten, at videnskaben leder efter data som kan
beskrive virkeligheden. Den er med vores nuværende teknologi blevet tværdisciplinær.
Den søger faktisk et hele – og den deler viden om bestemte systemer for at finde det
ultimative svar på alting (TOE).
Så, når vi står med en ny bevidsthed — dvs. vi kan folde hvad og hvorfor ind eller
ud (afhængig af temperament) — er det jo ikke sikkert, at vi kan bruge det til noget nyt
formål – men vi kan så vide det. Og jeg kan naturligvis ikke lade være med at stille
spørgsmålet: Men hvad-nu-hvis det alene afslører, at bevidsthed kun eksisterer
subjektivt i tid og sted – og at formålet (her eksplicit tids- og stedliggjort) er et
biprodukt af en tilfældig evolutionær udvikling på et tilfældigt sted i tid og rum?
Af reference- og kildelisten fremgår det, at der er snesevis af ”mærkelige” teorier og
forskning. De er ikke alle lige interessante (endsige lødige i en videnskabelig forstand).
Jeg fremhæver herunder blot et par eksempler i relation til måden at tænke om
bevidstheden i videnskabens regi.
Lad os f.eks. starte med epi-genetik. Dels er det seneste skud på stammen af den
tværdisciplinære tilgang – og dels er det et godt eksempel på en tese, som måske også
kan bekræfte min foranstående hvad-nu-hvis om den sociale konstruktion. Essensen af
epi-genetikken, er, at de sociale omstændigheder kan aktivere bestemte gener eller gengrupper. At vi overhovedet adresserer denne tese, skyldes at vi har fået kortlagt genomet
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og identificeret bestemte genetiske funktioner. Vi kan re-designe DNA og de
underliggende RNA-strukturer, som er sammensat af processerne i proteinernes
aminosyrer, og deres betydning for aktivering eller de-aktivering. Vi har opfundet en
såkaldt DNA-saks (ref. Church og CRISPR), som vi kan anvende til at reparere (klippe
ud og/eller indsætte andre gener), der måske påvirker biologiens samlede hele. Vi har
f.eks. også identificeret mitokondriernes funktion, som det egentlige kraftværk for at
have energi til celledelingen. Vi udleder heraf at vi kan ændre ælde-processerne, hvis vi
kan kontrollere og regulere for disse processer.
Bevidsthed (conscious) har modsætningen ikke-bevidst (unconscious). Det har
betydningen at være bevidstløs – men f.eks. også betydningen som en samvittighed
(consciousness). Hameroff og Penrose har en teori om, at bevidstheden kan stamme fra
”kvantum”-vibrationer i proteinernes polymerer (dvs. bestanddele af neuroners fysiske
struktur) der kaldes for microtubules – og vibrationer på (eller efter) en særlig
orkestreret skala opstår som resonans når neuroner ”fyrer” (aktiveres) – og dermed
”kollapser” og skaber bevidsthed, fordi de ultimativt er forbundet med bølgerne i en
spacetime geometri. Og som jeg nævnte tidligere skal man her kunne sin fysik, idet ét
punkt jo fysisk er en del af en bølgebevægelse (svingninger i lyd, lys mv.). Hermed
mener de herrer at føre bevis for, at bevidsthed er mere ”som musik” end det er fysik/
matematik.
Det interessante er sådan ikke om de har ret eller kan bevise det – men at de rent
faktisk anvender alle videnskabelige discipliner som ”forklaringsapparat”. Og den sidste
frontier i videnskaben synes netop at være forståelsen af kvantum – og dermed den
tilhørende sprogliggørelse af fænomenet ”at være to steder på samme tid”.
Matematisk-filosofisk har bl.a. Schrødinger (og hans kat) forsøgt sig – og fysisk i
den videnskabelige kontekst har bl.a. Zeilinger for nyligt vist dette med måling af
afstand i en optisk superpositionering. Og alt andet lige har it-verdenen allerede i et
stykke tid anvendt fænomenet qbits som beregningsmekanismen i en kvantecomputer,
der rent faktisk eksisterer og virker. Dette har (endnu) ikke skabt en kunstig intelligens
– eller en kunstig bevidsthed – og er alt andet lige en teknisk og kompliceret praktisk
opsætning med superkonduktorer og nedkøling mv.
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Vores teknologiske viden og praktiske formåen indgår i disse forsøg og teorier. De
har som udgangspunkt observationer af virkelighedens fænomener – hvad-sker-der lige
her – og det får hvad-nu-hvis tankegangen til at opstille teorier og teser.
Men vi bruger faktisk ikke videnskaben til forståelse af bevidstheden. Det holdt vi
ret beset op med, da Descartes formulerede adskillelsen mellem krop og sind – dvs. den
nu så berømte sætning ”Cogito ergo sum” (jeg tænker, derfor er jeg). Denne er udvidet
til ”Dubito, ergo cogito, ergo sum”, hvor ”dubito” (tvivler) meget kan lignes med hvadnu-hvis nysgerrigheden.
Stort set alle filosofiske retninger efter Descartes’ formulering, har beskæftiget sig
med det eksistentialistiske. Religionernes og kirkens magt blev udfordret, og især ”den
tyske skole” fostrede en nytænkning, der har overlevet til den dag i dag. Freud og Jung
psykologien indtog pladsen om videnskabens fakta-søgende disciplin om bevidtsheden,
men endte med at smelte sammen med ”filosofiens refleksioner”, der kunne føres helt
tilbage til f.eks. Thomas Aquinas og derfra frem til Hegel og Kierkegaard.
Sagt mere lige ud – det er et samspil mellem nye teknologiske opdagelser og et
vokabularium af nye ord med nye definitioner, som flyttede kommunikation om dette
forhold til en elitær disciplin. Viden om (det indre) blev således mere værdifuld end den
tidligere rå magt, der jo kunne “købes” af enhver med penge, hvorimod det der foregik
inde i hovedet på folk ikke kunne købes.
Kombinationen af viden og magt er dermed blevet en farlig cocktail, når den er
forbeholdt nogle få. Den praktiske sociale konstruktion har ikke ændret sig – men den
sociale organisering (rangering, position, funktion mv.) værdisætter i dag sammenhæng
og enkeltværdier efter helt andre kriterier end det oprindelige sociale formål (at være
manuel rå arbejdskraft). Ser vi på denne udvikling i det historiske perspektiv, så har
denne proces været synlig siden teknologi blev et værktøj til erstatning/eliminering af
menneskets arbejdskraft (funktion).
I den yderlige perspektivering handler det om den igangværende automatisering af
(infra)strukturen i de sociale modeller. Den standende diskussion om anvendelse af
teknologien er dermed også placeret i den politisk-økonomiske virkelighed.
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Vi diskuterer moral og etik ud fra tidligere definerede regler og værdisæt. Om vi i
stedet skulle diskutere det i en rationel teknologisk ramme er ikke nødvendigvis en
”rigtigere” model – men det er en model der skal diskuteres. Desværre er den debat ude
af kontekst, når det gælder fremtiden.
Som nævnt vil jeg ikke bruge tid på fremlægning og diskussion af de mange
videnskabelige teser og eksperimenter, før jeg/vi har en fælles reference til hvorfor vi
skulle udbyde dette som et kursus. Jeg bruger derfor resten af dette dokument/manus til
at beskrive udgangspunktet for den gældende verdensopfattelse – dvs. hvad det er vi
prioriterer som mennesker af i dag – og hvad det er folk tror på som sandheden uden at
de behøver at bevise det – og uden at de har gjort sig ulejligheden med overhovedet at
huske ”vores historie” og søge efter en fælles diskurs/kontekst.

Follow the money
Vi kan jo starte med at spørge om hvornår og hvordan kapitalismen (og den globale
økonomi) blev det styrende parameter for både den enkeltes subjektive virkelighed og
for den objektive virkelighed?
Den globale markedsøkonomi har faktisk ”kun” haft den plads de seneste 30-40 år.
Den har til gengæld fået godt fat – og synes irreversibel. I hvert fald er der ingen synlige
intentioner (data) om et alternativ. Der er til gengæld mange informationer og data om
et nødvendigt ”opgør/oprør” – og det er her vigtigt at bemærke, at dette ikke er noget
”nyt” for menneskeheden – historiens arkiv in mente. Det er derfor ingen overraskelse
at noget sker – og at det med stor sandsynlighed sker på samme måde som tidligere –
men resultatet kan måske overraske, fordi vi har en anden teknologi.
Vi er altså ikke blevet ”klogere” om bevidsthedens udvikling – men vi er blevet
”dygtigere” til virkelighedens udvikling. Så lad os lige bruge lidt tid på at samle data op
og repetere den historiske lære. Før markedsøkonomien var handel en bilateral aftalt
procedure. Det er handel selvfølgelig stadig – men nu i en global samhandel, hvor de
store frihandelsaftaler dominerer (bl.a. TPP, NAFTA og f.eks. EU’s indre marked).
Tidligere var handel aftaler mellem færre parter og toldmurene bestemte (beskyttede)
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den enkelte nations økonomi. Der var reelt ingen global økonomi – men der var en
geopolitisk balance som blev opretholdt med regulær militær magt.
Det er også her at forskellige økonomiske systemer blev prøvet af – og nogle måtte
give op. Jeg tænker naturligvis på kommunismens kun ca. 50-årige historie. Jeg kunne
også bemærke, at USA’s union f.eks. blev etableret fra bunden med englændernes exit,
hvorimod EU’s økonomiske union er en ny konstruktion.
Endnu før, helt tilbage til opfindelse af ”penge” (bankerne), var handel en bilateral
foretagelse mellem ”købmænd” – altså en ikke-statslig organiseret udveksling af varer
(og tjenester). Mellemmænd og grossister er således et forholdsvis moderne fænomen,
som i dagens digitale stade oven i købet er ved at blive faset ud – men bliver erstattet af
andre og nye mellemmænd i form af f.eks. cloud-computerne.
Transport af varer fra A til B var tidligt en sikret tjeneste, som måske nok blev
udliciteret, men ikke uden personlig kontrol af ejeren eller dennes repræsentant og
typisk under beskyttelse. Tillid (trust) var et spørgsmål om garanti i et temmelig fysisk
format. Virkelighedens farer var altså oprindeligt overladt til ”de nærmeste” (ejerne).
Den sociale organisering om handel var derfor oprindelig familiegrupperne, klanerne og
beskyttelse af territoriet, som var det fysiske eksistensgrundlag før føde, tryghed mv.
Det er derfor heller ikke overraskende, at de første teknologier var praktiske redskaber
— og våben!

Hvor kommer reglerne fra
Det er også relevant at se på tesernes teoretiske fundament. Forskelligheder bygger
på forandringer i data og information. Det ændrer ikke systemets lukkethed, at vi f.eks.
omdefinerer ordenes betydning. Forandringer har (eller har ikke) betydning for de ellers
lukkede systemer. Systemer bliver altså ikke åbne, fordi beskrivelse af funktioners data
eller information får ny sproglig definition.
Hvis ikke der er en kontekst er alt således lige – eller med et andet ord: lige gyldigt
– og dermed også ligegyldigt. Det er den studentikose diskussion om tro og værdier –
og det vi kender som politisk korrekthed. Bundlinjen er altså at regler blev nødvendige
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som sproglige definitioner. Mennesket er den eneste art som har udviklet bevidste
kunstige sociale regler – og ikke mindst et tilsvarende sæt af tilhørende sanktioner
(afstraffelser), hvis de brydes.
Sprogliggørelse betyder et fælles vokabularium – og deraf fælles definitioner af
betegnelser (og forklaringer hertil). Det er først her at reglerne overtager den videre
sociale udvikling. Og det er formodentlig også her, at kausalitet overføres fra den
fysiske verden til den mentale forestilling. Vi opfinder ”enten-eller” – og vi lever med
dét – i hvert fald indtil for nogle generationer siden, hvor relativismen dukker op.
Spørgsmålet var, hvorfor det er nødvendigt med definerede regler? I dag er det
indlysende, fordi regler forhindrer kaos i et veltilrettelagt socialt mønster. Overgangen
fra animalistisk alfa-han til bevidst anfører (lederskab) er sikkert sket som en gradvis
forandring af den fysiske manifestation til en mental manipulation, men vi bør dog lige
erindre at lederskabet oprindelig handlede om magt – og hvornår magt skiftede til et
lederskab ved vi stadig ikke — men Graves’ version er endnu den mest plausible.
I følelsernes vold
Og lad os også lige få følelserne med i ligningen om bevidstheden. Det vi i dag ofte
kalder for karaktertræk, var slet og ret ukontrollerede sanse- og følelsesudbrud, indtil vi
definerede reglerne for adfærdsnormer og acceptabel opførsel. Afretning til ”normativ”
var formodentlig først en personlig ”ledelsesbeslutning”, som siden førte til dommere
og siden til begrebet retsstat.
Det bliver dermed “omgåelse af reglerne” som kommer til at drive udviklingen.
Omgåelse af reglerne har haft som konsekvens, at det har forstærket ”mit”, ”dit” og
”vores” – idet omgivelserne har stipuleret reglerne for noget privat og noget fælles. Det
er også her, at ”ejendomsretten” manifesterer sig på tværs af den sociale organisering.
Socialisme (deling) opstår sammen med teknologierne til masseproduktion. Den franske
og amerikanske revolution gør op med eliten – og forlanger lighed. Ultimativt prøves
det som kommunisme, der dog ikke overlever den mentale ejendomsret. Den
individuelle grådighed og iboende misundelse er nok en bedre beskrivelse.
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Koblingen mellem loyalitet (belønning og straf) og funktion (fag, evner, skills)
skabte en samfundsmodel – dvs. en forventning om beskyttelse mod fysiske farer og
overfald fra andre. Virkeligheden bestod nu af regler for socialt og kulturelt samvær (jf.
her f.eks. de tidligere set-beskrivelser).
Tilpasningen til omgivelserne i social forstand ændrede (over lang tid) hjernens
reaktive opfattelse af hvad farer og beskyttelse udløste i emotionel forstand og adfærd.
De ur-instinktive biologiske reaktioner er der fortsat – og styrer fortsat den kemiske
reaktion på en virkelig/uvirkelig forestilling i hjernen.
Følelser og sanser er dermed en del af bevidstheden. Og faktisk har videnskaben
fundet både struktur og funktion for disse emotionelle udbrud. Vi har også (op)fundet
syntetiske kemiske komponenter til at dulme og/eller fjerne disse – ligesom vi også har
registreret diverse bivirkninger, som hjernen ikke kan forudse og derfor misforstår med
anderledes biologiske reaktioner.
Det er værd endnu en gang at gentage, at ”struktur og funktion” er beskrivelser af
hvad. Desværre er ordet “struktur” på dansk også sammenfaldende med ”systemer” og
dermed flere andre betydninger – ligesom ordet ”funktion” på dansk både kan udtrykke
mekanik og formål. På engelsk er function betydningsforskelligt fra purpose – ligesom
ordet structure kan være en beskrivelse af mekanik (i kontekst af f.eks. fabric, material,
etc.) om end det oftest anvendes i forbindelse med beskrivelse af ”forbindelser” mellem
systemer (systems). Systems på engelsk dækker over funktioner, som altså ikke er en
struktur i sig selv. Med denne sidste sprogforbistring har jeg således også repeteret, at
analogier og metaforer udgør det meste af vores sprog – og at det kontinuerligt ændrer
sig, når folk bringer det ind i forskellige kontekster (end det oprindelig hørte til).
Ordbøgerne er per definition fortsat gældende – men et hurtigt kig på onlineopdateringer beskriver også forskellen af betydning i forskellige kontekst. Det gør den
sproglige (verbale og skriftlige) kommunikation vanskelig – og internettets såkaldte
sociale medier har da også opfundet sit eget nye ”sprog” f.eks. i form af diverse emoji’s.
Det er vel alt andet lige blot en forlængelse af slang og subkulturernes indforståethed,
men selv du og jeg er begyndt at anvende dem.
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[Bevidstheden og] hjernens evne til at lagre den akkumulerede viden (data og
information) og anvende denne til at foretage beregninger (frontlapperne) og at kunne
tænke i analogier og ”hvad nu hvis”, kalder vi i dag for hhv. intelligens og kreativitet.
Sprogliggørelsen er en del af dette. Opdagelser og opfindelser i nye discipliner
medfører nye faglige termer. En del af dem hentes oftest i græsk og latin, og sættes
sammen i nye konstellationer. Men det globalt anvendte fælles sprog består efterhånden
kun af engelsk, selv om f.eks. kinesisk, arabisk, indisk osv. – altså sprog med ikkelatinsk alfabet – fortsat består i sprogstammerne og anvendes lokalt. Engelsk bliver til et
universelt sprog, fordi det læres og anvendes som ”2. sprog” – og det giver anledning til
endnu flere sprogforbistringer, som f.eks. de førnævnte.

De sociale normer
Hvad bliver så koblingen mellem følelser (og følelsesudbrud) i sproglig form?
Ultimativt ender det som en diagnose i faglige termer. Det riskerer at gøre ”banale”
følelser ugyldige i den forstand, at de ikke længere er valide beskrivelser for en tilstand
– uden at det skal have en klinisk årsag. Hermed er vi aktivt medvirkende til at ændre
bevidsthedsbegrebet (uagtet at vi ikke havde styr på det i første omgang). Også dette er
et socialt politisk nutidigt fænomen, som vi de facto kan kalde for et bevidst ønske om
social engineering (til norm og acceptabel adfærd).
Jeg erindrer lige om, at præmissen for denne ”analyse” var at tage udgangspunkt i at
vi har en bevidsthed — og at vi reelt ikke ved hvorfor vi har fået den og hvordan den
rent faktisk fungerer (ud over at vi altså ved meget om hvordan hjernen fungerer). Det
var derfor jeg i den indledende tekst anvendte en omvendt reduktion af logik, som tog
udgangspunkt i nu’et og arbejdede sig baglæns med historisk deduktion.
I dag er de sociale normer altså den afgørende værdi og målestokken for at
opretholde de ”systemer” vi har defineret – altså det økonomiske system, det politiske,
det juridiske, det videnskabelige, det religiøse mv. Disse systemer er (som nævnt mange
gange) lukkede systemer – dvs. de er selvrefererende og selvopfyldende, fordi de har
regler, altså [intern struktur og] funktion. Det der binder systemerne sammen til [en
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ekstern struktur og et] formål, er reglerne for acceptabel adfærd og en eksplicit enighed
om sanktioner, hvis man bryder ”spillereglerne”. Det er den kausale enten-eller effekt.
Dér, hvor det lykkes at ”bøje reglerne” opstår der en ny normativ adfærd. Men at
bøje reglerne, er ikke værdimæssigt bundet til lovgivning eller religion – med mindre
man selvfølgelig bliver opdaget. Her er det regulære spørgsmål, hvorfor nogle er villige
til at snyde, lyve og risikere afsløring med sanktioner til følge? Forklaringen kan kun
ske i en social kontekst. Alle andre forklaringer vil være diagnoser, som så bygger på et
videnskabeligt sandhedsbillede, hvor vi kan finde årsager og forskelle i hjernens biologi
eller i genetik – men dybest set er det en individuel kalkulation af risiko. Det er først når
en handling har været igennem en social bearbejdning, at det får validitet (eller måske
snarere legitimitet i f.eks. jura-systemet, økonomien, politik osv.).
At søge efter en forklaring på en ”systemisk sammenhæng” kræver en både-og
tænkning – og at kunne anskue oprindelse, funktion og formål i de selvstændige
lukkede systemer, som reelt kun har en sammenhæng i en endnu større struktur, hvor
forandringer i nogle systemer måske forandrer alle systemer/strukturen — eller måske
kun er gældende for enkelte systemer. Det medfører yderligere en række spørgsmål.
Er ”jeg’et” en nødvendighed for vores oprindelse? Næppe – og i hvert fald ikke
anderledes end andre arters oprindelse. Er bevidstheden om ”jeg’et” nødvendigt for at
kunne kommunikere? Formodentlig. Er ”jeg’et” nødvendigt for at huske og at kunne
lære? Næppe. Derimod er det rimeligt at antage, at jeg og kommunikation tilsammen er
nødvendigt for at udvikle sociale udtryksformer.
Og som nævnt flere gange er den sociale udtryksform udviklet parallelt med
teknologier – dvs. vi er faktisk blevet både klogere (mere vidende) og dygtigere (læring)
og har udviklet frontlapper til løsning af omgivelsernes problemer. Vi er slet og ret
blevet intelligente – altså det udtryk vi anvender om os selv.
Vi er dog stadig forskellige i biologisk signatur om end størsteparten af os er
temmelig ens i emotionel og mental udtryksform — det er det som gør os til en art, og
stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor vi så ikke opfører os som en universel civilisation.
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Den nye intelligens
Et moderne eksempel på udviklingen er børns status fra at være yngel til brug som
arbejdskraft til nu at være prestigeprojekter. Den eksisterende sociale dimension handler
om at kunne værdisætte børn. De er ikke længere biologiske nødvendigheder – og de er
så heller ikke artens overlevelse i social forstand. Vi kan nu (eller lige om et øjeblik)
designe dem genetisk og biologisk, og vi behøver ikke at definere deres funktion som
arbejdskraft. Det kan vi designe maskinerne til.
Børn er blevet til et projekt – ikke et produkt. I praksis har vi opnået, at børn (i dag)
dikterer spillereglerne for social betydning og status. Vi er også nået til at kassere ”alle
andre” som ikke længere har en værdi (på samme niveau som at være et projekt). Det er
i særdeleshed de ældre. “Vi” er i denne kontekst den rigeste del af den vestlige verden.
Resten af verden føder stadig børn på de vilkår, hvor det er religiøse og/eller politiske
holdninger der er gældende — og jeg afholder mig fra at beskrive det “biologiske ur”
og risikere at lægge mig ud med mange kvinder ligesom jeg afholder mig fra at sige
noget om deciderede overgreb på kvinder rundt om i verden.
Dermed er vi kommet full circle i vores udviklingshistorie – nemlig, at ”jeg’et” igen
er blevet den dominerende identitet. Gruppen (os) er frigjort fra den oprindelige familie
og klan, til at være en funktionel nytteværdi i samfundskonstruktionen. Det er alene den
enkeltes ”jeg” — i dag som borger eller forbruger med en bestemt plads i fællesskabet
og den enkeltes konkurrenceevne i vores nuværende sociale konstruktion som tæller.
Og den udvikling synes at være irreversibel i et lukket system af økonomi, hvor politik
er systemet der sikrer, at der ikke kan ændres på reglerne uden enorme konsekvenser.
Politik er jo også en social ”opfindelse”. Vi må nu afvente at ”spillet” spilles til ende.
Hvis bevidstheden fra starten var ”formålsbestemt” har vi ændret på spillereglerne –
og vi risikerer at være på vej til at selvdestruere med brugen af ny bioteknologi. Hvis
bevidstheden alene var ”funktionsbestemt” har vi forvaltet brugen af den dårligt, fordi
vi har tilladt opbygning af de sociale konstruktioner, som har taget lederskab vha. de
(ur)instinktive menneskelige karakteristika – og så er vi faktisk ikke særlig intelligente.
Vi adskiller os dermed heller ikke de facto fra de øvrige arter, hvorfor vi meget vel kan
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risiker at uddø pga. af omgivelsernes omstændigheder. Either way we loose – hvis vi
altså ikke finder en anden måde at sameksistere på med hinanden og med naturen.
Hvis vi overhovedet kan blive enige om at eksistere sammen er det nødvendigvis
fremtiden der er formålet. Det er rimeligt at spørge til, hvorfor racisme, had og krig
fortsat eksisterer? Race er en tilfældig omstændighed. Had er en tillært følelse. Krig er
en instinktiv reaktion. Bevidstheden er måske alligevel endnu ikke blevet til bevidsthed
før vi tænker disse elementer igennem. At acceptere egen og andres ret til dominans og
ejerskab, som en (naturlig) ret, er det samme som at acceptere alle tillærte dogmer om
rigtigt-forkert — og bevidst at fravælge data og information fra “virkeligheden”. Ikke at
have adgang til data og information — og ikke være i stand til at “computere” det —
kalder vi i dag for uvidenhed, men definerer det som dumt og uintelligent.
Regulering og kontrol af adgang til data og information er dermed det nye vilkår.
Hvem ligger inde med data og information, og hvem er “ledvogtere” i fremtiden? Brug
af bevidst politisk og økonomisk magt om data og information er stadig magt.

Kompleksitet
Jeg har undervejs anvendt analogier og metaforer, idet videnskaben jo heller ikke
har et entydigt svar. Det kalder vi så for komplekst, hvad det utvivlsomt er, men det er
ikke mere kompliceret end at kunne opstille teser, som vi jo bl.a. har gjort med begrebet
singularitet — både det fysiske univers og den biologiske.
Min gennemgående anvendte logik har derfor været at tage udgangspunkt i nutiden
og ”argumentere” baglæns for formålet med at have et selv/mig. Altså formålet i den
forstand, at det ikke er definitionerne fra den filosofiske-videnskabelige tilgang som er
forklaringen. Min logik har taget udgangspunkt i de data og den information vi har og
som udgør den analyseform vi jo anvender i/til alle andre formål.
Man kunne også spørge om en person kan forstå alt? Måske – men hvilken forskel
vil det medføre? Vores genier gennem tiderne var/er jo ikke universelle og altvidende.
Men hvad nu hvis kun en ”super-AI” vil være i stand til at forstå alt? Hvordan vil vi så
definere intelligens? Og hvad ville en superAI gøre ved bevidsthed? Ville ”den” være
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rationel og hvad ville rationel betyde? Ville det så kunne medføre en (om)organisering
af den sociale konstruktion og nye spilleregler for sameksistens og kommunikation?
Hvis vi kunne forstå alt (med eller uden hjælp fra maskiner) ville vi så (som art) ønske
peace, love and harmony for hele menneskeheden – eller vil det blot gælde for nogle få
udvalgte ”sandhedsbetvingere”? Og ville det f.eks. så også udskifte eller erstatte de
politiske ledere og ændre spillereglerne for lederskab og den tilhørende økonomiske
ideologi. Ville det ”at kunne forstå alt” eliminere trosretninger og gud-forestillingerne?
Eller bliver AI den nye religion?
Det er måske værd at erindre, at vi gennem alle tider har lignet vores ”bevidsthed”
med den aktuelle teknologi. Da mekanik var den gældende teknologi, var hjernens
”styresystem” lignet med lodder og trisser, store og små gear og en central kontrol, som
refererede til funktion. Da elektronik dukkede op blev det et ”motherboard” — og da
computere blev til hverdag, blev det CPU’en, hvorved hardware og software blev
introduceret som analogi og metaforer. Internettet har således også givet plads til
netværksteorierne og sammenligningerne til “en global hjerne”.
Accepterer vi så også at hjernen er selvorganiserende? Den næste lignelse bliver
derfor til ”selvorganisering”, som allerede er på vej ved at vi bl.a. anvender ord som
f.eks.: big data, algoritmer, neurale netværker, maskinlæring osv. Er sammenligningen
til menneskets hjerne og funktion så bare “en hjerne” med en bedre kunstig intelligens?
Hvorvidt videnskabens teknologiske fremskridt kan skabe en kunstig menneskelig
hjerne er endog meget sandsynligt – alene pga. opdagelser med anvendelse af mindre
og mindre enkeltdele på nanoskalaen, hvor vi jo allerede bruger atomer som
byggeklodser — jf. her f.eks. Drexler og self assembly replikationsmaskiner.
Hvorvidt en sådan hjerne også er intelligent og har en bevidsthed, er en anden
definition. Turing, Luhmann og andre nyere teoretikere har alle forskellige modeller,
som opstiller filosofiske sandheder om dette — f.eks. om man kan vide at man taler
med et menneske eller en maskine — eller Luhmanns’s ide om, hvorvidt samfundet er
kommunikationsmodel m.fl. Dem kender du selv, så det bruger jeg ikke mere krudt på
her.
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Panikken før lukketid
Handler det alene om ”tankekraft” – muligheder og/eller begrænsninger? Her er det
også værd at erindre, at definitioner er hhv. tids- og kontekstbestemte. Er der derfor en
logik i lige at kigge tilbage og konkludere, at bevidsthed er kommunikation – og et
evolutionært resultat? Eller er det for tidligt?
Spekulationer om, hvorvidt andre arter også kunne – eller vil kunne – opnå en sådan
evolutionær tilstand, er ret beset spekulationer netop pga. tid og kontekst. Det er ikke
sket og om det sker er endnu uvist. Og bare lige for god ordens skyld, så har planter
altså ikke en bevidsthed, fordi nogle videnskabsfolk synes det.
Hvorvidt der findes liv og intelligens andre steder i universet, er ligeledes uvist.
Sandsynlighedsberegninger og matematik er ikke et objektivt bevis – men en interessant
hvad-nu-hvis snak og det ville da være spændende med et synligt bevis.
Menneskets fortid er predator – og er det stadig. Ganske vist i anderledes fysiske
omgivelser – men ikke desto mindre i samme betydning af ordet predator. Sociale
organiseringer er endt som et værktøj til at undertrykke den fysiske form og vi bruger
vores teknologi til kontrol af omgivelserne. Bevidsthedens formål kan dermed også
meget vel sluttes at være behovet for kontrol. Men kontrol er altså en konstruktion.
Kontrol er også en illusion, hvis den alene baseres på en social konstruktion.
Videnskab er også en konstruktion. Virkeligheden er observerbar – og ikke en
illusion. Vi kan blive klogere på hvordan ”den” er konstrueret med fysiske elementer og
funktionelle processer – men hvilken betydning og/eller indvirkning har det reelt på
vores sociale konstruerede virkelighed?
Vi kan kombinere al vores viden (data og information) om den fysiske virkelighed
med vores mentale virkelighed, men vi kan ikke skabe en ny virkelig virkelighed i form
af f.eks. et nyt univers blot ved at tænke det.
Pointen her er endnu en gang at kontekst er tidsafhængig og tillige afhængig af den
sociale kontekst. Mennesker tror på hvad de vil – dvs. ingen videnskab (fakta, regler og/
eller sandheder) vil ændre dette. Mennesker tror stadig på hvad de vil.
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Måske vil videnskaben finde en TOE – men menneskeheden vil ikke af den grund
blive andet end en del af et ”super-struktur”. Menneskets funktion og omgivelsernes
struktur vil blot fortsætte som et appendiks i deres eget lukkede system i forhold til
universet. Med mindre mennesket efter TOE vil udråbe sig selv som skabere. Men det
er blot gudebilledet igen, igen. Mennesket har ikke fysik opfundet sig selv – men der er
heller ingen ”skaber” eller en eksplicit Gud ”med en plan” – en sådan findes kun i den
mentale indre virkelighed.
Og vi fortsætter med at spekulere om oprindelse (og formål) indtil vi definerer regler
for at det er forbudt. Men selv ateister uden gudebilleder tror på noget. De har erstattet
de religiøse ritualerne med andre ritualer — f.eks. politik. Og med denne ”postuleringsmetafor” kommer så snakken om ”den fri vilje”. Den fri vilje er en mental forestilling –
ikke et frit valg. Men er det regulært (eller måske snarere relevant), at have denne
diskussion? Hvis mennesket fortsat er en predator (om end bevidst og intelligent), er
viljen vel ikke nødvendigvis et spørgsmål om ”at være fri”. Det er vel også kun i
sammenligning til ”ufri” [og dermed fra hvad], at vi kan tale om friheden.
Konteksten er altså endnu en gang den sociale organisering. Enten kæmper du for
den plads og den position du ønsker – eller også accepterer du at blive påtvunget en
bestemt plads (og en social position) af nogle andre. Oprøret mod autoriteter har til alle
tider været et bevidst valg — nemlig, at have eller tage kontrol [over selv og kontekst].
Lederskabet kommer i mange varianter – men dybest set er det magt, hvorved vi kan
slutte ringen med den sociale kontekst om spillereglerne. På ”dansk” – dvs. uden for
mange fortolkninger – taler vi kun om magt. Og vi behøver ikke at repetere historien for
at konstatere, at det er vinderne som skriver historien. Vi behøver heller ikke historien
for at konstatere, at det er en social proces at demokrati er blevet den foretrukne sociale
model. Der er dog intet ”demokratisk” i lederskab – det er fortsat flertallets beslutning.
Hermed er menneskets vilkår altså mange individuelle ”jeg” i kommunikation og
interaktion med hinanden. Da vi holdt op med fysisk at tæve hinanden til tilpasning,
blev behovet for (normative) regler for passende opførsel institueret. Denne er ændret
mange gange – og det vil den formodentlig blive ved med i noget tid endnu. Det er dog
fortsat en ”fælles beslutning” om regler. Hvad der definerer et ”flertal”, og dermed et
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”fællesskab”, er således ikke en konstant – men en bestemt kontekst i en given tid og på
et fysisk sted. Ikke desto mindre har vi alligevel accepteret, at religioner og sandheder
har været styrende for definitionerne. De er dog alle idéer og forestillinger af tidligere
virkeligheder, men er i dag endnu en del af det vi kalder for politik. Størrelsen på
religioner udgør dermed også et volumen af vælgere.
Tilstedeværelsen af mange religioner med forskellige sandheder medfører særlige
regelsæt i politik. Det komplekse i politik er den relativistiske samtidighed – altså bådeog i den virkelige virkelighed vs. enten-eller i den indre virkelighed. Tro er enten-eller
og politiske kompromis er både-og. Denne evne til et bevidst valg af abstraktion er også
beskrivende for bevidstheden – uanset tilstedeværelsen af data og information. Der er
her alene tale om konteksten – dvs. at vinde eller tabe [magten og indflydelsen]. Det er
endog accepteret at spillereglerne midlertidigt sættes ud af kraft. Virkeligheden er for én
gangs skyld både det indre og ydre på samme tid. Denne tilstand kan kun eksistere i
”tro”. Intelligente mennesker er altså i stand til bevidst at være dumme – og kollektivt at
være bevidste om det. Det bekræfter jo at bevidstheden ikke behøver et ”jeg” eller ”os”
– men blot en tilstand af her-og-nu uden tidsfornemmelse.
Man kunne dermed spekulere i om tid faktisk er den ultimative bevidsthed? Ikke den
kosmiske tid som dimension — men varigheden af eksistensen af selv/identitet — hvad
sker der når vi ikke er her mere? Vi har lært om evigheden – men vores egen bevidsthed
kan ikke håndtere tiden som evighed. Vi har rent videnskabeligt defineret klokken med
The Big Bang – men vi kan (eller vil) ikke acceptere udløbet af tiden. Religionerne har
fundet en løsning på det med “et liv efter døden”. Det kan vi tro på eller lade være. Vi
har med andre ord alligevel accepteret, at vi som bevidste individer kun eksisterer i en
begrænset tidslomme. Nogle vil gerne have, at dette fortsætter for evigt (uden udløb) og
har derfor ”opfundet” tro-systemer, der sikrer dette. Andre accepterer den begrænsede
tid og har derfor travlt med at eksistere i nuet. Alle forestillinger om at udskyde eller
forlænge tid, er således også sociale konstruktioner. Den funktionelle videnskabelige
forklaring på, hvorfor vi i øvrigt skulle leve for evigt er på ingen måde klar – men at vi
måske kan, er således en tribut til vores teknologiske snilde. Fordi vi kan, bliver derfor
målet og dermed er vi retur til ”formålsparagraffen”.
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Big Brother (where art thou)
Hvis vi, som argumenteret, er blevet klogere (mere vidende), hvorfor er der så ikke
opstået nyere (masse)religioner som erstatter de tidligere? De reformer kirkerne har set i
tiden efter kristendommen er variationer — f.eks. Luther eller Pinse-bevægelsen eller
for den sags skyld Islam. Måske vil nogen også argumentere, at nye religioner er de
politiske strømninger, hvor guderne er økonomiens værdisætning om hvad man kan
erhverve sig for penge. Andre vil pege på mere sammenlignelige organiseringer i form
af f.eks. Scientology og/eller flere NGO’ers forskellige formål (og mange flere som du
selv kan remse op). Når de ikke har opnået samme position og volumen og indflydelse
(i politik og økonomi) som de gamle tro-systemer har opnået, skyldes det så, at det ikke
har været muligt at nå masserne? Næppe, netop fordi det med dagens teknologi vel lige
præcis er det modsatte. Med den digitale udvikling er det blevet både nemmere og mere
effektivt at ramme stort alle individer. Andre vil måske hævde, at de nye religioners
gudebilleder er f.eks. kendisser og koryfæer i sporten, underholdning, kunsten – ja selv
enkelte politikere og de ekstremt rige – og at den “religiøse dyrkning” allerede sker på
de sociale medier og i visse af massemedierne.
Vi kan altså konstatere at kommunikation nu er legio og global – men ingen har
postuleret en ny masse-religion, der gør op med de historiske religioner. Hvorfor er de
der endnu? Og hvorfor har videnskaben ikke ”vundet”?
Det et fortsat et socialt tabu – og ikke mindst et udtryk for den stigende politiske
korrekthed – at vi ikke diskuterer religioners gyldighed. Muligvis med Muhammedtegningerne og terrorismen som undtagelser.
Definitioner af ”intelligent” og ”dum” har altid været bestemt af den sociale
kontekst. Forsøg på at gøre definitionerne videnskabelige — primært i forbindelse med
”synd for”-bølgen af socialpolitisk ansvarlighed i efterkrigstiden — er i dagens politiske
virkelighed erstattet med et pålagt personligt ansvar om at udgøre en økonomisk værdi
for fællesskabets økonomi. Vi er ved at afmontere den nuværende sociale konstruktion,
fordi teknologien overtager kontrollen — og det menneskelige aspekt er ved at blive
automatiseret — men “tro på”-religionerne forbliver urørte.
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Det følger af min (lange) diskurstekst, at jeg ikke giver meget for videnskabens
behandling af bevidsthedsbegrebet. Jeg kunne endog finde på at påstå, at den ikke
eksisterer. Videnskaben er indlemmet i den sociale konstruktion alene med formålet at
bidrage til den gældende politisk-økonomiske fremtidige ”verdensorden”. Forskning er
blevet til et job og en beskæftigelsesterapi, der mere handler om at kunne retfærdiggøre
videnskabens plads og position i den aktuelle sociale kontekst. Alternativt var forskerne
vel blevet præster.
Videnskaben kan ikke opstille en tese for bevidsthedens eksistens og/eller dens
funktion i relation et formål. De fleste af de oplistede referencer og kilder viser (efter
min mening) at formålet med forskning og teser er – ”se mig”. Det er et karrierevalg –
og lige meget hvordan det pakkes ind, så er der ingen af de nævnte referencer som taler
om menneskets bevidsthed. De taler derimod primært om, hvad en opdagelse kan gøre
ved f.eks. sygdomme og hvad det kan ”spare” samfundet for — og f.eks. om hvad en
længere levetid ”koster” samfundet i f.eks. pension.
Videnskaben (universiteter, laboratorier og uddannelse) har et strukturelt problem.
De er ikke længere selvstændige funktioner, men en del af de systemer der legitimerer.
virkelighedens sandhedsbilleder – altså de eksisterende regelsæt som definerer det
politisk-økonomiske formål.
Min behandling af det sociale er måske blevet lidt for omfangsrig — og jeg har
sikkert også gentaget mig selv nogle gange — idet jeg jo reelt kun argumenterer for at
bevidstheden er en evolutionær følge af behovet for en ”bedre” kommunikation i
forhold til udvikling og brugen af teknologi. Vi ved ikke om bevidsthed er/var en
genetisk mutation. Men alternativt var vi vel blevet i træerne sammen med de andre
aber. Hvad vi dog ved, er, at sprogliggørelsen og definitioner af ting og deres
bestanddele reelt har udviklet hjernens evne til at huske og medført en evne til
mønstergenkendelse, hvor frontlappernes funktion er en del af intelligens.
Og så, gamle ven, nærmer jeg mig efterhånden afslutningen af denne lange
udredning om, hvorvidt vi skal vi lave en master class om “Bevidstheden i et
videnskabeligt perspektiv”.
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Kapitel 4

ORIGINALER OG KOPIER
!

Jeg køber dit “vågenhedsskriv” og tillægger ligeledes Duncan’s forklaring en del vægt
— ligesom Graves’s forklaring fortsat er det bedste, jeg/vi har læst indtil nu. Min
overskrift om sandhedssøgerne er derfor alvorlig ment. Mine mange spørgsmål har
gennemgående været ”hvorfor” – og dermed gør jeg mig så også skyldig i søgen efter
”sandheden”. Jeg kan dog godt leve med ikke at finde et svar i den tid, som jeg har fået
tildelt her i universet. Jeg kan med andre ord godt acceptere at være “mig” i nu’et — og
lever fint med kaos og kompleksitet. Af samme grund abonnerer jeg jo heller ikke på
Spiral Dynamics udlægning af Graves’ model efter gul/7 – jf. her vores løbende
diskussioner om Dudley Lynch og hans bog “Mothers of All Minds”.
Men titlen ”Bevidstheden i et videnskabeligt perspektiv?” Måske. Det gør det
bestemt ikke uinteressant at snakke om. Jeg tvivler dog på at der er ret mange andre
tosser som dig og mig, der reelt gider bruge tid på det. De vil formodentlig hellere se
YouTube-serier og andre dokumentarer og så snakke om det i mindre bidder. Mit
vedlagte brainmap fremkom som en (automatisk) reaktion på min opfattelse af
problematikkerne. I en pænere og mere simpel version ser den visuelt sådan her:

Hvad

Funktion

Processer

System

Hvorfor

Formål

Adfærd

Struktur

Der er i hvert fald 8 fællesmængder (relationer/sammenhænge). I et Graves-billede
er det skemaet, hvor det jeg har skraveret med gråt er temaet. Det er denne delmængde,
der relaterer til output i forhold til overskriften ”Bevidstheden i et videnskabeligt
perspektiv”. Mit brainmap er en visualisering af ”det hele”.
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Det er det jo ikke nødvendigvis for andre. Jeg havde i forvejen en del viden om det
meste fra dine referencer – men tjekkede dem alligevel ud og søgte data/information for
at få et aktuelt øjebliksbillede [af hvad vi tror vi ved]. Min virkelighed består herefter af
et sandhedsbillede af både ydre og indre data — en kontekst som jeg godt kan operere i.
Faktatjekket gav mig dog ikke anledning til at have en anderledes mening end den
jeg havde i forvejen. Eller sagt med andre ord: Jeg undrer mig stadig over at
videnskaben endnu ikke har fundet et strukturelt ståsted – men fortsat opererer i de
samme gamle lukkede systemer. Det er efter min mening (stadig) virkeligheden af
økonomisk politik og social organisering, hvorfor nysgerrighed og søgen efter resultater
med forskningen alene er henvendt til ”systemets vilkår”. Forskningen er tematiseret – i
modsætning til skematiseret struktur – dvs. at de automatisk sprogliggør deres resultater
i forhold til økonomiske værdier af nytte og vækst. Og man kan spørge til fordel for
hvem?
Forskningen er blevet til et job og en karriere i og på ”systemets vilkår”. Det var
forskningen ikke op til den klassiske Newton og Einstein formulering. Forskningen er i
dag en social funktion – og formålet er blevet et værktøj for social engineering. Der er
altså ingen grundforskning der leder efter bevidsthedens forklaringer. Der er til gengæld
tonsvis af meninger om, hvorvidt psykologi og tolkningen af (tekniske) eksperimenter
er ”brugbar videnskab”. De har alene til formål, at ”forbedre” vilkår for den aktuelle
politiske og økonomiske magtbalance — altså industritænkningen. Det gælder både det
strukturelle i uddannelsessystemerne og internt i de private tech-virksomheder.
Jeg har indsat en del af disse diskussioner i referencelisten. De er karakteristiske ved
mere at være filosofiske ”opråb/udråb”, men er på ingen måde videnskabelige teser om
bevidstheden. Og et par stykker af dem er nuts. Gider vi bruge vores tid og kræfter på at
kortlægge hvad en Google-søgning kan afdække for dem der virkelig er interesserede i
”at vide”? Det er som du jo ved et kolossalt stort arbejde at tilrettelægge et kursus, som
alt andet lige risikerer at blive ”højtlæsning” for et publikum, som ikke har basale
forudsætninger og viden om ”alt det andet”. Det har taget mig mere end et halvt
hundrede sider blot at formulere en præmis. Og i dette har jeg ikke medtaget de andre
discipliner af fundamental viden om f.eks. zoologien, botanik og biologien mv.
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Alt det og mere til har jeg udeladt, fordi jeg ved at du selv er vidende på disse
områder. Min titel ”Truth Seekers” er dermed tættere på en Master Class, hvor emnet
måske nok er ”bevidstheden”, men hvis vi framer det i “videnskabens perspektiv”,
stiller vi os jo reelt op i ”hylekoret”af se-mig.
Og gør vi det, skal vi have en god forklaring på hvorfor. Har du en? Vil vi være
skolelærere, præster, forkyndere, profeter og/eller redningsmænd? Skal det være sanitytjek om vagt i gevær? Alt andet lige påtager vi os så også en autoritet, som ingen har
efterspurgt, og som de fleste andre autoriteter formodentlig vil have en mening om.
Hermed bliver vi ufrivilligt inddraget i det, vi begge måske lidt nedladende
karakteriserer som “hylekoret” af op- og udråbere.
Det er faktisk svært ”at være klog” – og f.eks. kan man jo ikke “aflære” det man ved
– i hvert fald ikke uden konsekvenser for sin egen bevidsthedsopfattelse. Graves havde
alt andet lige formuleret den samme problemstilling, som hans væbnere efterfølgende så
elegant har ignoreret – og de hoppede dermed på vognen i kvik-fix afdelingen.
Lommefilosofi kender ingen grænser. Heller ikke min eller din. Og da vi heller ikke
kender grænserne for en evt. videnskabelig definition af filosofi, så er der frit slag for at
ytre sin mening – og om hvad som helst. Spillereglerne er i dag, at du har en eksistentiel
ret til at være dig selv – dvs. bevidst på din egen måde – hvis bare du altså ikke generer
andre. Vi ender også i livsfilosofiernes vold. Din, om at gøre en forskel – og min, om at
være en forskel. Interessant reduktion – ikke sandt? Det var ordene. Lad mig høre hvad
du mener.

Ved Tietgens høje hat
Og det var så afslutningen af min refleksion og svaret på mailen med “spøjse
emner”om en Master Class med titlen “Bevidstheden i et videnskabeligt perspektiv”.
Det var blevet årets “sommerferie”-projekt at gennemlæse og se YouTube-indlæg samt
reflektere og skrive de foranstående 50+ sider — og det havde været interessant at
forsøge at “samle det hele” — hvortil Karsten Kock en sen nattetime svarede tilbage på
mail, hvor de næste 5-6 sider udgør vores yderligere mailkorrespondance om emnet:
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Kære C
Takker mange gange gamle ven, og ved Tietgens høje hat — respekt uddeles lige
med det samme! Jeg ville blot lige læse indledningen i går aftes inden jeg skulle ind på
blokvognen – men blev hængende hele vejen igennem – blot for nydelsen skyld – og
den var stor.
Jeg kender ikke nogen anden, der på relativ kort tid researcher området – for derefter
at erklære sig uenig med samtlige autoriteter på området, såvel videnskabelige som
filosofisk/spirituelle – OG må jeg sige, argumentere med så høj retorisk gyldighed. Nu
vil jeg nærlæse det nogle flere gange (og ikke kun for den blotte nydelses skyld) – men
dels for at blive helt klog på alle dine argumenter. Men jeg kan allerede nu erklære mig
enig i, at dette her område, hvis det skal behandles ordentligt, næppe vil egne sig til at
hive kunder ind i butikken til slideshow mm. – og egentlig heller ikke være egnet til at
veksle med mange andre end os selv – og nogle få andre underlige væsener. Men det
kan lige stå åbent lidt endnu.
Når jeg har læst det, så jeg er sikker på diskurs, argumenter og konklusioner vil jeg
lede efter, hvad jeg – med mine egne mange decimers fundéren over og formuleringer
af bevidsthed og erfaringer fra deciderede grænseoverskridende eksperimenter –
eventuelt umiddelbart IKKE finder tilstrækkelige bud på i din analyse, og redegøre for
dette for den videre drøftelse af emnet. Vildt interessant. Og som sagt – virkelig cool
skrift – utroligt, at jeg kan blive ved med at blive imponeret over din forunderlige
hjernes gøren og laden.
Ellers er det ikke meget sommer der leveres lige for tiden – 15 grader, det føles godt
nok koldt når det var 32 for en uges tid siden – hvilket i øvrigt var ganske rædselsfuldt
sammen med hedeturene og noget hjemmefra medbragt influenza-halløj – som jeg først
nu er ved at være ovre. Det var godt nok vildt underligt, at jeg mistede al smags- og
lugtesans – fuldstændig – forestil dig at stege bacon og ikke kunne lugte noget som
helst overhovedet – for derefter at æde det og kun kunne opleve knasen - weird. Nå, det
er så småt i bedring – og hvis vejret så også vil bedre sig lidt, så er der ikke så meget at
klage over. Vi snax – og ha' det pænt så længe. Kh/K
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Kære K
He-he — takker for roserne, gamle ven, og ser frem til en kvalificeret kritik. Fik selv
lige genlæst det "på afstand" her i eftermiddags (og bortset fra manglende redigering,
slå- og kommafejl) står det faktisk rimelig skarpt.
Kom derved også til at tænke på, om det monstro er i en form af manuskript, at vi
skal forsøge os med en publicering. Med den korte og abrupte form egner det som "et
interview" (a la Edge?) og måske endnu mere spændende som et "dobbelt interview" —
dvs. en gengivelse af vores "passiar" om emnet. Kan du huske vores gamle ven, den
cerutrygende Zinckernagel, som efter 50 års "tænken" udgav 18 sider til parnasset.
Kunne du evt. tænke i de baner, når du reflekterer/responderer?
Tak for update om helbred og klima — og fortsat god sommer.
kh/Carsten

Kære C
Blot lige en mellemtid. Alligevel pudsigt, for faktisk så tænkte jeg specifikt på
Zinckernagel og hans "logiske relationer" – men også stilen da jeg læste dit værk.
Ligeledes faldt tankerne på Bateson og hans ideer om kommunikation og øko-mentale
systemer, som også baserer sig på begreber som struktur, mønstre og dataudveksling –
og hans begreb "Mind", hvor han tilstræber at beskrive "mentale systemers" regler, som
jeg synes på visse måder minder og din tankegang.
Så skrev jeg selv for en del år siden en såkaldt "Filosofisk krølle" som mine
masterkursister får som opvarmning forud for modul 8, hvor jeg underholder med
alskens modeller og metoder til personlig udvikling – ikke at jeg selv tror på dem – men
som en dannelsesrejse om menneskets søgende bestræbelser gennem tiderne og i tiden.
Den har jeg lige vedhæftet, idet der faktisk er et par beslægtede tanker til det du har
skrevet. Og jeg har også lige vedhæftet min teori om afstandstids betydning for
overlevelse – som også rummer ideen om, hvornår vi skiftede fra direkte Middle World
oplevelse til simuleret mental oplevelse og dermed – med stigende bevidsthed – kunne
forholde os/forberede os i forhold til "afstande" forbi den sansede nutid/ kontekst.
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Nå ja – det var bare som mellemregning og lidt af det der rumsterer – men jeg skal
nok samle tankerne mere systematisk (tror jeg) efterhånden som jeg får bearbejdet
emnet. Kh/K

Kære K
Tak for det gamle ven – kan godt huske noget fra dem, men jeg giver det en
genlæsning og jeg glæder mig til en samlet respons.
Det følgende kræver ikke et selvstændigt svar – læs du bare mit ”sandhedsskriv” et
par gange til – og hold det gerne op mod “Digital dekonstruktion”.
Zinckernagel – og hans samtidige filosof-venner – er ude i omverdensproblemet,
som jo også er titlen på hans ph.d. fra 1957. Når han omtales som ”den gale filosof”, er
det fordi han kun havde én tese at arbejde med – nemlig Bohr’s udsagn om, at lys både
kan være bølger og partikler (hans dobbeltspalte eksperiment, som jeg ved du kender).
Det fik han galt halsen i forsøget på at udtrykke sig om det sprogligt. Og det var han
ikke alene om.
Det er godt nok længe siden, at jeg har sagt det højt men måske erindrer du mit
gamle udsagn om at ”vi mangler et nyt vokabularium”, som har været en afslutning af
mange af vores tidlige samtaler. På den anden side – hvis mit skrift skal udgøre en tese
for uenighed med parnasset – så er det netop, at vi jo til stadighed anvender de samme
ord igen og igen, når vi forsøger at udtrykke os om omverden og selv.
Når f.eks. Bertrand Russel er med i koret om omverdensbeskrivelse (om kvantum
vs. relativitet og sandsynlighed) og i brugen af sproget til forklaring af fysikken – jf.
hans bog om ”Vestens filosofi”, er det reelt med samme forudsætning som Descartes
(som jo oprindelig bare var irriteret over irske George Berkeley’s formuleringer og
parafrasering af Grækernes filosofiske lære), nemlig – at vi kun kan bruge sproget, hvis
ikke vi kan matematikkens sprog.
Min pointe med de samme gamle ord handler om, at vi taler om sproget ”som om”
det er en konstant (uanset formuleringen om oprindelse og nødvendig funktion for en
bevidsthed).
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Men sproget er jo ikke konstant. Det ændrer sig i takt med teknologien og i
interaktion med den sociale organisering/ konstruktion. Definitioner og kontekst!
Efterkrigstiden handlede helt op til 90’erne om systemteori og kybernetik, fordi
computere blev opfundet. 1970’erne var om sociale forandringer. Donella og Dennis
Meadows og Jørgen Randers var den gang de prominente systemteoretikere, der med
bogen “Limits to Growth” (1972) skrevet til Rom-klubben, var den gang første advarsel
om konsekvenserne af ukritisk industriel vækst.
Randers har i øvrigt for nogle år siden fulgt dette op med bogen “2052”. Det var et
helt nyt vokabularium der opstod på baggrund af systemteori, som derefter bredte sig til
italesættelse af den sociale konstruktion. Det var teknologiens ord der blev introduceret
i almensproget og i filosofiens vokabularium.
Bateson som jo var antropolog, hvor han blev kendt for sine Bali-studier, får også
rodet rundt i sproget. Hans udlægning af systemteori og kybernetik får bl.a. Grinder og
Bandler’s oprindelige datalogiske baggrund til at kombinere systemer og sprog. Det
kom der noget rigtig fornuftigt Neuro Lingvistisk Programmering ud af. Men det ved du
jo selv bedre end andre.
Bateson’s andre forehavender om f.eks. ”Only when thought and emotion are
combined in whole is man able to obtain complete knowledge” er alt andet lige en
temmelig romantisk fremstilling – og hans første uddannelse var jo også indenfor kunst.
Det skal naturligvis ikke nedgøre hans “Double Bind” teori – og heller ikke tilskrivelsen
af (sammen med Luhman) at være faddere til ”bit”-definitionen: ”Al modtagelse af
information er nødvendigvis modtagelse af budskaber om forskel” – dvs. information er
en forskel der gør en forskel. Men det er netop denne definition (af bit), som fra
1980-90’ernes udvikling af softwareprogrammering (i deres helt særlige sprog) giver
fart til internettet – herunder især til Google. Og hvis noget har forandret sproget og
talen om den sociale organisering, så er det vel lige præcis det?
Pointen er, at teknologien (data og informationen) påvirker sproget, konteksten og
virkelighedsforestillingen. Og at det sker i tid og sted. Det er altså ikke sproget som
påvirker teknologien (og virkeligheden).
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Hvorfor i alverden bliver vi så ved med at have sproget som udgangspunkt for en
konstant. Konstanten er forandringen. Analysen af sprogets mønstre/kommunikation i
dagligdagens rutiner = livets banale sociale interaktion er altså, at fastholde sproget som
et isoleret (lukket) system.
Det bliver dermed systemteorien som skal få alle andre systemer til at samle sig i ”ét
nyt samlet system”. Det skal vendes om – det er strukturen (som i [infra]strukturen til
kommunikation) der er kernen i forandringer af sproget/kommunikationen. Tænk selv
over de nye ord du anvender om din dagligdag, virksomhedernes eksistens, politik,
økonomi, samfundsmodeller osv.
Sproget kan jo ikke omdefinere sig selv, så vi må gøre det – f.eks. ved at anvende et
nyt vokabularium til at beskrive nuets virkelighed i tid og sted – og ikke ud fra de gamle
virkeligheder af tid og sted med det dagældende sprogbrug og en helt anden teknologianvendelse. Det er her mine spekulationer om tid kommer ind – og det er naturligvis her
historien har betydning.
Nu har jeg jo heller ikke lige selv haft ”tid” til at opfinde et nyt sprog og/eller et nyt
vokabularium, som vi alle kan bruge uden en ordbog, men jeg har til gengæld lært en
masse andre sprog: programmeringssprog og de nye “sprog” som videnskaben anvender
eksplicit til f.eks. kemi, genetikken mv.
Min konstatering er altså, at de gamle filosoffer er fastlåst i en sproganvendelse om
nuets ”vilkår” med en ikke-gyldig definition, hvor de faktisk ikke kan forskellen på
system og struktur. Det er efterhånden lidt træls, at skulle starte med Adam og Eva hver
gang vi skal snakke med andre om fremtiden.
Nå, det var blot lige en hurtig refleksion på din mellemtid.
Kh/C

Referencerne
Denne udveksling kan sikkert også få læsere til at mene, at Karsten Kock og jeg
fremstår som et par selvhøjtidelige Storm P-figurer der “taler som vi har forstand til”, så
jeg har her samlet referencelisten med forfatterne til de “spøjse emner”:
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Bernard Baars, John Barrow, Lazlo Barabasi, Nick Bostrom, Ed Boyden, Bruce
Charlton, Francis Crick and Christof Koch, George Church, David Chalmers, Paul
Davies, Daniel Dennett, David Deutsch, K. Eric Drexler, John Duncan, Charles R.
Ebersole, Jordan R. Axt, Brian A. Nosek, David Eagleman, Mircea Eliade, Gregory
Fahy, Todd E. Feinberg and Jon M. Mallatt, Susan Greenfield, Brian Green, Stuart
Hameroff/Roger Penrose, Sam Harris, Michael H. Herzog og Thomas Kammer og
Frank Scharnowski, Heinz von Foerster, Graham Hancock, Gregg Henriques,
Stephen Hawking, Dudley Lynch, Julian Jaynes, Hans Helmut Kornhuber and Lüder
Deecke, Daniel Kahneman og Molly Crockett, Michio Kaku, Anne Keitel and Joachim
Gross, Stephen LaConte, Jaron Lanier, Rene Marois, Roger Nelson, Miguel Nicolelis,
Tom Parks, Robert Plomin, Dean Radin, Teed Rockwell, Richard Rosenfeld, Peter
Russell, Oliver Sacks, Tali Sharot, Daryl Sloan, Olaf Sporns, Max Tegmark, Gullio
Tononi, Eugine Wigner, Stephen Wolfram, Wyatt Woodsmall, Anton Zeilinger.
Evt. nysgerrige kan selv bedømme, brug f.eks. Google eller Wikepedia.
Og jeg har jo allerede røbet, at der ikke kom hverken en slideserie eller et
manuskript om “Bevidstheden i et videnskabeligt perspektiv” ud af det. Det blev i stedet
til et par interessante workshops om mindset, hvor vi valgte at tage udgangspunkt i
Graves Value System, som jeg kommer tilbage til i lidt flere detaljer i kapitlet
Gennemsnittet.
I vores workshops indtog vi den seneste GNR-teknologiske udvikling som et nyt
livsvilkår, hvor vi som mennesker, samfund og civilisationer allerede nu og i fremtiden
skal kunne håndtere en mere og mere kompliceret og kompleks virkelighed. GNR står
for hhv. genetics, nano- og robotteknologier.
I resten af dette kapitel anvender jeg et par illustrationer fra disse workshops, hvor
jeg har opdateret slides fra bl.a. psykologiens historiske udvikling med nogle nye
referencer til de moderne økonomi-psykologer, der primært beskæftiger sig med “how
to”-fænomenet — dvs. nye vilkår for uddannelse til et skiftende arbejdsmarked — hvor
det er en parallel trend, at der udgives flere og flere “selvhjælpsbøger” som alle handler
om, hvordan vi mennesker “bør” opføre os i fremtiden.
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Mesterlære
For ikke så længe siden kaldte vi uddannelse for mesterlære. Lærlinge blev til
svende når de havde lært hvordan man gør tingene. Sådan er håndværksfagene også i
dag, og de er ovenikøbet blevet suppleret med mere teoretisk viden, som har medført
tekniske skoler. Mange andre klassiske fag læres nu også via professionshøjskoler og
praktik, som i dag ender med erhvervelse af en bachelorgrad. Vi har altså sat viden og
færdigheder i system og vi har nøje beskrevet curriculum i studievejledninger. Det
gælder også for universiteterne.
Man kunne også sige — som jeg har gjort det her i kapitlets overskrift — at vi laver
kopierer. Vi overfører den viden vi har til næste generation. I nogle tilfælde er det dog
gammel viden, der ikke længere er hverken relevant eller anvendelig i den virkelighed
de færdiguddannede kommer ud i. Ny viden — især den seneste forskning — er længe
om at komme ind i grunduddannelserne. Det betyder bl.a. at virksomhederne må starte
med at efteruddanne. Det er naturligvis et vilkår som per definition altid har eksisteret
— men som i vores nuværende teknologiske virkelighed er blevet et strukturelt problem
for uddannelsessystemerne.
Spørgsmålet er naturligvis hvordan vi løser det problem? Det skal løses samtidig
med en automatisering af mange “gamle” færdigheder i de mest rutineprægede jobs og
parallelt med en ny efterspørgsel af nye færdigheder, der kontinuerligt skifter fokus og
kræver løbende opdatering.
Indtil videre har vi anvendt kursusvirksomhed som efteruddannelse eller on-the-job
træning og nu mere som do-it-yourself uddannelse. Det er her online-uddannelser og
forskellige variationer af “how to-manualer” på nettet kommer i spil.
Det er også her sammenligninger med det strukturelle system bliver problematisk.
Kursusbeviser, certificering og/eller meritter/“credits” er så ikke længere systematiske
eller sammenlignelige. Det var de måske heller ikke før, hvis man sammenlignede på
tværs af lande — men de er i dag helt afgørende for at en virksomhed vil hyre en
arbejdskraft med de rette og reelle kvalifikationer. Og bare for god ordens skyld er der
selvfølgelig en forskel på hvilket job og hvilke firmaer.
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I gamle dage, uden et egentligt skolesystem, talte vi om “lærde” og “studerende”,
som var adelens og elitens børn. Kirken og præsterne var typisk de lærde helt op til
renæssancens videnskabsdefinition — ligesom det var bygmestre og våbensmede der
var håndværksmestrene. Bønder var bønder og levede i årtusinder en tilværelse som
slaver. Herremændene stod for organiseringen og udvælgelse af soldater til egen eller
kongernes håndhævelse af magten. Jeg vil ikke bruge plads på yderligere beskrivelse af
den historiske del. Det er en af de ting som enhver kultur først lærer sine børn — og
som de siden (som voksne) lærer videre til den næste generation, og den næste, og den
næste osv. — altså hvem vi er og hvor vi kommer fra!
Vi skal have Gutenberg med før vi kan tale om intellektuelle og akademier. Men vi
bør naturligvis heller ikke glemme fortidens videnskabsmænd, opfindere og forskere —
som f.eks. Da Vinci, Galileo o.m.a. — eller for den sags skyld civilisationens grækerne,
perserne, egypterne m.fl. — og heller ikke de mange “ukendte” ingeniører og opfindere
fra før og efter industrialiseringen, hvor f.eks. Edison, Ford m.m.fl. er et par stykker.
Vores infrastrukturer og bysamfund er bygget på skuldrene af fortidens originale
tænkere. Nutidens originale tænkere er dem der tænker på fremtiden. Op til internettet
og den følgende såkaldte digitale disruption er det enkeltpersoner som f.eks. Gordon
Moore, Tim Bernes-Lee og Vincent Cerf og selvfølgelig Bill Gates, Steve Jobs og
f.eks. Bill Joy og Torvald Linux. De nuværende opfindere er de mange entreprenører
som opererer på modernitetens vilkår. Herunder at deling af viden via nettet er den
egentlige katalysator. Vi er med andre ord kommet retur til Gutenberg’s opfindelse —
nu i en digital “instant communication” version, hvor det handler om videnskabelige
samarbejder omkring fremtidens teknologier. Det kommer jeg retur til i flere detaljer i
kapitlet Drømmescenarier.
Lige nu slås vi med overgangen fra industrisamfundet til den næste definition af
vores civilisation. Skal vi versionere industrisamfundet efter teknologiens bølger, så er
vi den fjerde “revolution” — men versionerer vi det efter økonomiens udvikling, er vi i
den femte “bølge” — og vi vakler mellem at kalde det for informationssamfundet eller
et nyt drømmesamfund. Og det er faktisk ikke helt ligegyldigt hvad vi beslutter at kalde
det. Det er bl.a. også hvad et mindset handler om — måden at tænke om det på.
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Hvis det er en (ny) version af industritænkningen, så handler det stadig om vækst,
produktivitet og effektivitet, hvor mennesket stadig er en arbejdsressource, og hvor den
basale mindset er fabrikker. Det er f.eks. fra Ford’s samlebånd til kontorautomatisering
til selvbetjening og robotter. Hvis vi tænker om det som et informationssamfund, så
betyder det at vi alle har adgang til al viden — og at automatiseringen, robotterne og
kunstig intelligens er i vores tjeneste for at vi ultimativt kan ende i menneskets næste
stadie “at være fri” (for at arbejde) — eller “at være fri” for de ydre begrænsninger af
virkeligheden. Måske er det lige filosofisk nok for de fleste. Mange vil sikkert helt
jordnært hellere spørge: Hvad skal vi leve af, hvad skal vi foretage os, hvad skal vi stå
op til? Det er de nære spørgsmål, som vi endnu kun diskuterer i en her-og-nu kontekst,
nemlig at virkeligheden jo er hvad den er lige nu.

Starten på det gode liv
Danmark var det første land der introducerede et egentligt skolesystem som almen
viden og dannelse for alle nationens borgere. Faktisk er det kun nogle få hundrede
siden, og helt uromantisk startede det som en fabrik af udenadslære, der fulgte kirkens
doktriner med salmesang, men blev dog relativt hurtigt suppleret med fundamentale
færdigheder i at kunne læse, skrive og regne.
Det ligger i ordet “fabrik” at det først blev sat i system for bøndernes børn — og
fabrikken er fortsat karakteristikken og kendetegnet i den hierarkiske opbygning fra
folkeskole til kandidatgrad. Vi ville producere oplyste borgere — og fabrikssystemet er
i dag blevet udvidet med vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger, og når man hertil
lægger voksenuddannelser og tilbud om omskoling til tidens efterspurgte færdigheder
oveni, så bliver vi i dag (ud)dannet fra vugge til grav.
Det gør vi for at vi som nation kan være effektive på arbejdsmarkedet, og som
individer, for at have et job og kunne forsørge sig selv. No job, no money, er mantraet
for at være en god borger som bidrager til fællesskabets bedste. Og det er der ikke noget
mystik i. Faktisk er det vel prisværdigt — og sådan har vi organiseret os for at Danmark
kunne blive til en socialistisk og demokratisk velfærdsstat, hvor alle var lige og alle har
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samme muligheder. Vi har kreeret en unik social konstruktion som mange andre lande
misunder os. Sammen med de øvrige nordiske lande har vi et system, hvor det enkelte
menneske faktisk er i centrum for fællesskabets videre udvikling.
Man kan så også argumentere at prisen for dette er høje skatter og markant højere
leveomkostninger end i så mange andre lande, hvor fællesskabet består af individer, der
reelt må sørge for sig selv og dem der ikke kan, er i andre samfundskonstruktion derfor
også overladt til sig selv — for “sådan har det altid været”: no skills, no job, no money.
I Danmark er sundhedssystemet ligesom uddannelserne gratis ydelser. I de fleste andre
lande skal borgerne forsikre sig selv ligesom uddannelserne er brugerbetalte.
Danskere er nok duksedrenge i den globale sammenligning, men vi oplever også en
glidning i det kulturelle fællesskab. Der er grupper i samfundet som spekulerer i og
udnytter spillereglerne, det kan f.eks. være skattesnyd eller socialt bedrageri, som det i
dag meget sigende kaldes. Det er efter devisen: går det, så går det — og det siger en hel
del om menneskers forskellige mindset og om den moralske og etiske habitus. I andre
lande er holdningen, at organiseret økonomisk udnyttelse af systemet ikke er en rigtig
kriminalitet, og kan endog maskeres som en legaliserede serviceydelser — f.eks. som
“forhåndslån” i løn, som bl.a. temmelig store dele af USA’s fattigste oplever det.
Feudalismen og enevældet blev afløst af folkestyre i de fleste vestlige lande på
nogenlunde samme tid. Nye spilleregler blev introduceret og demokratiske principper
blev styrende. Nye grundlove definerede retsstaterne. “Man skal yde før man kan nyde”
var det ideologiske udgangspunkt for dannelsen af Socialdemokratiet i Danmark. I dag
kan du godt nyde, hvis du er ude af stand til at yde; det kunne f.eks. handle om sygdom
eller uheld. I andre lande er du overladt til dig selv og forsikringsselskaberne.
Det er nu markedsøkonomien, der definerer udviklingen ligesom det også er værd at
erindre, at visse regioner i verden ikke har hverken infrastrukturer eller reelt demokrati,
hvorfor disse er overladt til den globale samfundsmoral og/eller NGO’ernes altruisme.
I dette er FN en faktor — men reelt er det overladt til de store globale virksomheder at
vurdere om “det er pengene værd” at investere i disse regioner. Geopolitisk er Kina den
eneste nation som tænker langsigtet — og ikke af moralske eller altruistiske grunde.
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Hvad vil du være, når du bliver stor
Det er i den større filosofiske ramme en tilfældighed om du får et godt liv. Bliver du
f.eks. født i Danmark er du heldig. Du kan selv beslutte din uddannelse og du kan endog
vælge om, hvis du fortryder. Du kan søge om SU og så i gang. Alt er muligt. Der er en
fantastisk uddannelsesguide på nettet — frit valg på alle hylder. Det er ganske unikt og
Danmark bruger over 100 mia. kr. på uddannelsesområdet (hvoraf SU udgør ca. 10 %).
Og blot som en sammenligning er f.eks. budgettet for den danske statskirke på omkring
6 mia. kroner — og det p.t. største beløb på fællesskabets udgiftsbudget er på over 180
mia. kr. som bruges på sundhedsvæsenet. Det offentliges udgiftsbudget er mere end 1,1
billioner kroner om året. Disse tal er kun overraskende, hvis man sammenligner med
andre lande. Efteruddannelsesmarkedet er per definition brugerbetalt — dvs. det er
typisk arbejdsmarkedets parter der finansierer det eller det er den enkelte virksomhed,
som betaler for mere uddannelse.
Hvad du end vil være — præst, læge, sygeplejerske eller rockmusiker, brolægger
eller journalist, økonom eller noget helt andet— så er der en gratis uddannelse. Om du
får et job, og en indtægt du kan leve af, bestemmes dog af erhvervslivets parter. Det er
her markedsøkonomien og den globale handel spiller ind. Udbud og efterspørgsel er
stadig markedsmekanismen. Men Danmark har det godt. Vi kan forsørge os selv. Vi er
både et landbrugsland, et industriland og et vidensland. Sidstnævnte som udtryk for at
vi har et højt uddannelsesniveau. Det har vi anvendt til at udvikle højt specialiserede
produkter — f.eks. i medicinal- og byggeindustrien, og vi er kreative og dygtige til at
udnytte vedvarende energi. Vi er også en søfartsnation — den 5.største i verden. Og vi
er dygtige til sociale konstruktioner, som vi oplever at andre lande gerne vil kopiere.
Vi er med et virkeligt slidt ord “omstillingsparate”, som helt banalt betyder at vi er
parate til at tilpasse os markedernes vilkår. Vi har opfundet “den danske model”, hvor
staten og arbejdsmarkedets parter p.t. mener at vi mangler kvalificeret arbejdskraft, hvor
især erhvervslivet ønsker bedre vilkår for at skaffe denne fra udlandet. Det handler om
håndværkere såvel som det, der stadig går under betegnelsen “it-folk”, men nu kaldes
for STEM — Science, Technology, Engineering, Mathematics.
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Den følgende illustration er en gengivelse af hvad erhverslivet efterspørger af måder
at tænke på. De vil primært have ansatte som løser komplekse problemer. Og med god
grund. Verden bliver af mange grunde mere og mere kompleks, så kritisk tænkning og
kreativitet er fremtidens mindset. Det er min egen joke med den venstre kolonne — og
det er vel næppe forskydningen mellem 2015 og 2020, der er kernen i opstillingen af
efterspurgte færdigheder. Det handler i virkeligheden om bedre kommunikation og en
ny organisering af fremtidens arbejdspladser, dvs. den fortsatte ret til at lede og fordele
arbejdet. Og det er også i denne kontekst, at World Economic Forum på Davos-mødet i
2016, hvorfra opstillingen stammer, præsenterede “Den fjerde industrirevolution”. Dette
begreb er siden gået verden over som den nye virkelige virkelighed.

!
Business as usual
På dette års møde i Davos præsenterede World Economic Forum endnu et nyt
begreb: “Globalization 4.0” — der er den økonomiske verdenselites nye dagorden for
hele den menneskelige civilisations fremtid. World Economic Forum havde forud
publiceret rapporten: “Our Shared Digital Future: Building an Inclusive, Trustworthy
and Sustainable Digital Society”.
Rapporten fastholder kapitalismen og industrisamfundets måde at tænke på, så lad
os lige tage et kig på rapportens indhold – og dernæst på hvem det er World Economic
Forum egentlig repræsenterer.
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Der er seks afsnit i rapporten, som på overfladen ser ud som om de behandles med
reference til FN’s 17 verdensmål. Og det er en glimrende rapport på knap 50 sider.
Faktisk sådan én man kan blive rigtig klog af at læse, så det anbefales hermed. Der er en
indbygget logik i rapportens disposition og struktur, som jeg godt kan lide. Hvert afsnit
starter med en målsætning (som f.eks. i det første afsnit, der lyder: Every person has
access to and can use the internet).
Det følges op af et Issue overview og en argumentation for Why does it matter?
Efterfølgende klippes det ud i pap med Break it down – understanding the problem –
først i en kontekst for 2018–2019 og siden med spørgsmålet What’s next? – hvorefter
der følger en mængde links til Initiatives og Assets. Og det er især de sidstnævnte to
elementer, der gør rapporten læseværdig – dels fordi kildeangivelserne linker til
yderligere fakta med mange eksempler på igangværende projekter, tanker og politikker
– og dels fordi den ikke hævder at være fyldestgørende og netop præsenteres som et
oplæg til videre debat.
Den er selvfølgelig biased af et økonomisk mindset, men det skal ikke skygge for de
leverede referencer om verdens tilstand. Og det er i fortolkningen af data og fakta, at
debatten kan få forskellige interesser og bestemte grupperinger til at definere et nyt
nomenklatur og dermed nye terminologier for et fremtidigt verdensbillede:
”In order to realize this vision, there are a number of shared capabilities where, as a
global community, we will succeed or fail together. Expressing these as shared goals
allows us to encourage, align and accelerate a wide range of distributed activities.
Shared goals provide strategic direction and common purpose that can channel the
tremendous amounts of energy, investments, innovation and collaboration already
taking place. […] The six areas provide a structure for this document and create a
framework for future dialogue and collaboration on shaping the digital economy and
society. There are significant opportunities and major risks: much of the debate is too
onesided – either over-optimistic or over-pessimistic – and lacks precision on time
frames. A core premise behind this document is the need for a narrative that explains
digital opportunities and risks for stakeholders and citizens.
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1. Leave no person behind: ensuring high-quality internet access and adoption
for all.
2. Empower users through good digital identities: ensuring that everyone can
participate in the digital society through identity and access mechanisms that
enable the user.
3. Make business work for people: helping companies navigate digital disruption
and evolve to new, responsible business models and practices.
4. Keep everyone safe and secure: shaping norms and practices that enable a
technology-dependent environment that is secure and resilient.
5. Build new rules for a new game: developing new, flexible, outcome-based and
participatory governance mechanisms to complement traditional policy and
regulation.
6. Break through the data barrier: developing innovations that allow us to
benefit from data while protecting the legitimate interests of all stakeholders.

[…] In any plurality, there are and will be differences. Finding ways to respect and
navigate these differences is one aspect of the tasks that will result in continued
dialogue and cooperation. However, there are broad and diverse areas of common
interest. On these, our task is to accelerate effective collaboration and progress to ensure
that our digital world benefits not just us – who contribute and read these words – but
everyone.”

Og ikke et ondt ord om det
Men det er bestemt ikke alle der køber den præmis at World Economic Forum
pludselig er blevet altruistisk og mener ”at vi alle bliver lige”, hvis blot vi ”arbejder
sammen om en bedre fremtid for alle”.
World Economic Forum er en privat klub, der består af ca. 1.000 virksomheder, hvor
kvalifikationen for et medlemskab er en årlig omsætning på mindst 5 mia. USD. Det er
også en interesseorganisation, hvor formålet er fortsat vækst ved at ”de store skaber
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velstand for de små”. Uden ironi kan det betragtes som kapitalismens højborg, hvor
verdens rigeste virksomheder, og deres ejere, de facto udstikker den økonomiske politik
for den globale samhandel.
Medlemmerne mødes årligt i januar i Davos (med en enkelt undtagelse i 2002, hvor
det blev afholdt i New York i respekt for 9/11). De inviterer deres egne gæster til det
årlige møde fra andre elitegrupper – f.eks. kendisser i form af kunstnere, academia og
politikere – og tæller typisk ca. 3.000 deltagere og omkring 500 journalister. Og som et
lille ”grønt” kuriosum forlyder det, at der til dette års møde var omkring 1.500 deltagere
som ankom i egne private jets. Selv siger World Economic Forum dog, at det kun var
135.
World Economic Forum blev stiftet i 1971 som European Management Forum af
den tyskfødte ingeniør Klaus Schwab, som endnu er formand [for World Economic
Forum] og siden er udnævnt til ”serie”-æresdoktor overalt i verden. Navnet blev ændret
i 1987 og opnåede en global status og et samarbejde med FN, der i dag kendes som
Global Future Councils, der afholder egne årlige møder i Dubai, men har også en lang
række virtuelle netværker om rigtig mange andre emner.
World Economic Forum vil gerne kaldes en tænketank som udgiver Research
Reports om verdens tilstand. Og det er velsagtens også det positive udkomme af World
Economic Forum og Global Future Councils, at de faktisk gør det. Det giver data og
statistik til en lang række globale publikationer, hvor det dog stadig er et industrielt
mindset der ligger bag – og som oftest alene handler om øget produktivitet, effektivitet
og automatisering, hvor mennesker fortsat ses som en ressource i ”maskineriet”.
Det klinger således hult i ørene på en række andre iagttagere med en anderledes
måde at tænke på (og formodentlig også i de dele af befolkningerne, som kan deres
barnelærdom om kapitalismen og civilisationernes historie).
Journalist og forfatter Anand Giridharadas har med henvisning til hans nye bog:
“Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World” (2018), beskrevet at
World Economic Forum-medlemmernes seneste udspil om en ny global dagsorden
handler om: ”Today’s titans of tech and finance want to solve the world’s problems, as
long as the solutions never, ever threaten their own wealth and power.”
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Det er i øvrigt Klaus Schwab, som selv skrev bogen: “The Fourth Industrial
Revolution” i 2016. Alle økonomer og politikere købte det nye globale fænomen om
den såkaldte ”4. industrirevolution”. Det inkluderede en fortsat økonomisk vækst i
retning af endnu mere automatisering ved brug af robotter, kunstig intelligens mv. Jeg
kommer tilbage til teknologierne flere gange i resten af manuskriptets kapitler.

Arbejdslivet
I det helt store billede er det altså fortsat kapitalismen og markedsøkonomien der
dikterer vores levevis. Adam Smith’s “The Wealth of Nations” kan snart fejre 250 års
jubilæum — og introduktionen af “den usynlige hånd” og markedsøkonomien falder
sammen med industrisamfundets fødsel i slutningen af 1700-årene. Vi lever nu i en
konstant forandring, hvor teknologien er blevet det ydre vilkår for vores opfattelse af
virkeligheden. Jeg har sammensat dette billede som en illustration af, hvordan vi
tilpasser vores indre virkelighed til den virkelige virkelighed:
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Det er den moderne version af selvopfattelse og meningen med livet. Det vil sige de
moderne psykologer og de nye filosoffers virkelighedsbilleder. Mark Twain er måske
ikke helt så moderne, men han bliver endnu ofte citeret som et benchmark, når nye
sandheder om mennesket og vores livsvilkår bliver luftet. Citatet til venstre er fra den
amerikanske psykolog David McClelland, som var en af efterkrigstidens store fortalere
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for motivation. Han er i dag afløst af nyere psykologer, hvor fokus på forandring
hænger nøje sammen med job og arbejdsliv. En af disse er psykologen Carol S. Dwerck,
der i sin bog ”Mindset: The New Psychology of Succes” (2006) har en sigende oneliner om hvordan vi mennesker lærer. Den lyder: ”… vi lærer ved at huske det, der
interesser os”. På dansk har bogen fået titlen: “Du er hvad du tænker”.
Mange danske oversættelser af den stigende mængde af moderne litteratur om “How
to […]” — dvs. selvhjælpsbøgerne og de personlige biografier om succes — begynder
faktisk med “Du er hvad du [… læser, spiser, siger, gør osv.]. Og det er et ganske særligt
og meget dansk udsagn for søgen efter sandhedsbetydninger — altså hvad der er rigtigt
og forkert — og læring og motivation er således i dag forbundet med livets vilkår for at
få et job. I et billede af hvad der er ”rigtig-forkert” genanvender jeg lige illustrationen
herunder (fra Digital dekonstruktion), som jeg faktisk udarbejdede for 15 år siden.:
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Det er de farvede områder på illustrationen, der er relevante for her at tale om det
tværdisciplinære og om den fremtidige udvikling/forskning af måderne vi tænker på (og
om); hvad det er vi ved og hvad vi søger efter, når vi taler om den praktiske anvendelse
af viden til specifikke formål.
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Områderne er psykologi, filosofi, kultur og politik, sociologi, business og ny
videnskab – og kombinationer af disse. Det er indlysende, at ”viden om” smitter af på
os alle og dermed skaber en kompleksitet, som ikke alle kan være lige vidende om. Vi
taler om evnen og lysten til at lære og at forstå og anvende viden. Det er det valg vi alle
lever med hver dag, og det er det uddannelsessystemerne tackler hver dag. Heri er der
faktisk facitlister om den rigtige eller den forkerte måde at tænke på; det er det fastlagte
curriculum. Der er valgte og redigerede sandheder, i kontrast til de nye tværdisciplinære
videnskabelige sandheder, der kontinuerligt kommer til. Videnskabernes definitioner af
discipliner medvirker til at fastholde bestemte modeller af virkelighedens definition.
Det gør f.eks. i dag den psykologiske disciplin til en slags pseudo-forskning, hvor
grænsen mellem psykologi, sociologi og politik og økonomi er udvisket. De før nævnte
motivations-psykologer — McClelland og Dwerck — er ikke vist i oversigten, men
hører til i det grønne område sammen med Drucker, Toffler, Adizes, Kottler og Senge,
som er business-skolernes koryfæer, der forsker i management og organisationsteorier
og konkurrerer dermed med adfærdspsykologien og psyko-modeller for karaktertræk.
Der er altså vidt forskellige “skoler” mellem HR og psykologi. Det er her beskrivelsen
af homo economus og homo politicus hører til. Lad mig også nævne og vise et par af de
nyere psykologer, som heller ikke fik plads i den originale illustration:
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Gardner er f.eks. ophavsmand til at vi taler om ”multiple intelligenser” — og de
Bono er forfatteren til bogen og metoden ”Six Thinking Hats”. Kahneman er bl.a.
forfatter til bestselleren ”Thinking Fast and Slow” – og i øvrigt Nobel-pristager i
økonomi. Og det er ikke et tilfælde, at de alle har en baggrund i både økonomi og
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psykologi. Peters og Robinson er begge sociologer, hvor Robinson i øvrigt ynder at
kalde sig for “educator” og har en 10 minutters animeret video på YouTube, som er en
fantastisk lille sag om at tænke nyt om uddannelsessystemets nuværende fabriksindustrielle tilgang. Den er værd at bruge nogle minutter på og blive inspireret. Når jeg
også medtager de her nævnte personer, er det som et eksempel på, hvordan den vestlige
verdens livssyn p.t. dikterer udviklingen om at få mennesker til at passe ind i den
globale økonomi. Jeg kommer lidt senere ind på at nyere psykologer/sociologer, som
med udgangspunkt i den digitale økonomi, tager fat i konsekvenserne af de digitale
teknologiudviklinger omkring sociale medier. Det er bl.a. Shoshana Zuboff og Amy
Webb som beskriver, hvordan de sociale netværkskonglomerater allerede har overtaget
den politiske magt og reelt dikterer fremtidens vilkår for os alle.

Fritidslivet
Hvor man altså med rimelighed kan påstå at psykologer og økonomerne tænker i at
”design er lig kontrol” – dvs. når vi regulerer og/eller fremmer den personlige adfærd i
virksomhederne og i dagligdagens gøremål, så sker det med et formål, hvor kreativitet
er lig med mere innovation til produktudvikling og mere effektivisering i processer. Det
handler om økonomisk vækst – og ikke så meget om f.eks. at blive motiveret til at blive
lykkelig eller blot klogere på livet.
Det handler til gengæld de store litterære værker om — altså de historier og
fortællinger, der overlever industrialiseringen og kapitalismen, dem vi i dag kalder for
de store intellektuelle forfattere. Litterære værker en dog definitionssag, hvor det
fremgår af “alle tiders” curriculum-lister, at f.eks. Dickens og Dostovjeski hører til her.
De er samtidsfortællinger. Også historiens filosoffer, som f.eks. Aristoteles og Platon —
og f.eks. renæssancens videnskabelige værker af Descartes og Newton m.m.fl. hører
naturligvis med på listen. Det gør f.eks. også Biblen (i flere versioner endda).
Filosofiens moderne personligheder som beskæftiger sig med forestillingen om en
“gud” i dagens virkelighed kaldes af fans og kritikere også for ”The Four Horsemen”,
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der herunder er hhv. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris og Daniel
Dennett (i den rækkefølge på billedet — og de er naturligvis ikke de eneste).
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Det primære budskab er, at der ikke findes en ”skaber” – dvs. der er ikke noget bevis
for en eksplicit ”Gud med en plan”. En sådan findes kun i den indre virkelighed — og
det er vel egentlig hvad religionerne (uanset oprindelse i tid og sted) til alle tider har
bidraget med til svaret på tilværelsens formål — nemlig blot at tro på det.
Hvis man abonnerer på en Gud, så er dette udsagn naturligvis ikke gældende. Til
gengæld er alt sandt, hvis man altså tror på, at det er det. Den videnskabelige forskning
hviler fortsat på den fundamentale forudsætning, at det er fordi vi har en bevidsthed, at
vi er i stand til at tænke og tale om virkeligheden.
Men mennesket har jo ikke fysik opfundet sig selv – selv om vi i den nyere
forskning af genetik og bioteknologi måske kan komme til det lige om et øjeblik, idet vi
allerede nu kan re-designe mennesker ved f.eks. at udskifte og indsætte nye gen-strenge
med bestemte biologiske formål, så måske vil en bestemt adfærd også kunne designes.
Jeg kommer retur til hvordan og med hvilke konsekvenser i kapitlet Designerlivet, men
jeg gentager lige at de nyere filosoffer og managementpsykologerne alle eksisterer i et
økonomisk og politisk mindset af den virkelighed vi har i dag. Det handler om vækst,
produktivitet og effektivitet. Og det handler om hvordan mennesker skal kunne passe
ind i den skabelon — ikke om at blive lykkeligere mennesker i sin egen forestilling.
Der er nok nogle læsere der synes, at der mangler et par kontrafejer i mine små
portrætgallerier. Det gør der også og dem kommer jeg til om et øjeblik. De nævnte
gamle filosoffer og litterære forfattere var betragtere. De iagttog livet og beskrev det
som de så det. Det vil vi vel i dag kalde for sociologer. Men hvis der skal peges på en
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forskel, så er de moderne sociologier nu også er blevet økonomer. Og økonomerne har
specialiseret sig og fået nye titler som f.eks. “sundhedsøkonom” — eller hvad med at
blive “klinisk organisationspsykolog”, som en af mine bekendte for nylig kunne
forkynde var resultatet af en firmabetalt 2-årig INSEAD-efteruddannelse.
Spørgsmålet bliver så også hvad vi skal kalde de nye forfattere? En stor del af de
nuværende forskere og videnskabsmænd er forfattere i egen ret, idet de faktisk alle
udgiver deres resultater i bøger. Det er ikke så længe siden, at f.eks. afhandlinger var
forbeholdt universitetsmiljøet og såkaldt almindelige mennesker kunne således ikke
følge med i udviklingen. Det har både internettet og forskningsfinansieringen ændret på
— og det “at følge med” er blevet open access adgang for alle interesserede.
Skønlitteraturen er mere vanskelig at sætte navn på. Der er mange genrer og der stor
forskel på “kvaliteten” af udbuddet, bl.a. fordi antallet af selvbiografier/how to-bøger er
stærkt stigende, hvor selv-publicering er en af grundene til det. Men man kan jo også
spørge om, hvorvidt og hvorfor redaktør-rollen skulle være den eneste “sande” model.
Det synes rimeligt at konstatere, at forlagsbranchen er på vej ind i deres disruption og at
“bøger” (og viden) er den næste automatiseringsproces.

Nytænkning
Innovation, design og kreativitet er tidens absolutte buzzord. Er kreativitet f.eks. en
medført egenskab — og hvordan og til hvad vil vi anvende dette talent/evne? Indtil nu
har vi forsøgt at sætte det i system – og det er jo dybest set det vi mennesker gør, nemlig
at indsamle information og data for at kombinere og reflektere over disse med
nysgerrighedens hvad-nu-hvis-forsøg. Og selv om vi er blevet dygtigere og bedre til at
eksperimentere – må vi også konstatere, at vi er politisk og økonomisk selektive i
implementering af “det nye”. Det er fortsat ROI-mantraet: Show me the money.
Men hvad ved vi så faktisk om kreativitet – dvs. metoder, værktøjer osv. Lad os få
ordet ”kreativitet” defineret, hvor det iflg. Den Store Danske ordbog lyder: ”Kreativitet,
i daglig tale en løs betegnelse for menneskets evne til at skabe noget nyt, overraskende,
hidtil uset. Ordet er afledt af kreativ, af engelsk creative, af latin creare (skabe). Ordet
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anvendtes oprindelig om problemløsninger af videnskabelig og teknisk art, men
anvendes nu bredt om kunstneriske præstationer, sportspræstationer, nytænkning inden
for økonomi og erhverv og tilmed også om livsstil”.
Ordbogen går et spadestik dybere og skriver om begyndelsen af forskning i
kreativitet, der startede i forbindelse med udviklingen af intelligensprøver i starten af
1900-årene. Den beskriver et gennembrud i psykologisk henseende i 1950’erne og
videre, at mange test relaterer til intuition, som dog ikke umiddelbart kan definere
videnskabelige tænke-fænomener – ligesom den kunstneriske kreativitet og intuition
ikke kan udtrykkes i metode eller tankeproces.
”Til gengæld er man nået langt i udforskningen af de personlighedstræk, der
karakteriserer meget kreative forskere og kunstnere. Kendetegnende for dem er
sædvanligvis, at de er åbne for indtryk af enhver art, fleksible, nysgerrige, engagerede,
højt motiverede, udholdende og målbevidste. Dertil kommer en høj grad af
selvstændighed og jeg-styrke”, lyder det som afslutning i ordbogen.
Men der kan og bør stilles endnu flere spørgsmål til begrebet kreativitet: Er dét ”at
være kreativ” f.eks. et medfødt talent eller kan det læres? Er kreativitet et nyt businessfænomen eller er det forbeholdt kunsten? Har det noget med intelligens at gøre – og i
givet fald – hvad vil fremkomst og brug af kunstig intelligens så betyde? Vil forskning i
bioteknologi og neuroscience kunne skabe en ny art af homo deus — og vil vi bygge
humanoide robotter? Der er vel også en hel del etiske, filosofiske og eksistentielle
overvejelser om menneskets fremtid. Og inden jeg kaster mig ud i det mere konkrete
om kreativitet, så lad mig også lige give en disclaimer til det følgende, idet en egentlig
videnskabelig forskning i og om kreativitet i dag ikke kan karakteriseres som en
selvstændig disciplin.
Begrebet som vi diskuterer det i dag udspringer af den tidlige psykologiske
forskning i årene efter 2.verdenskrig, hvor intelligensprøver og yderligere afdækning af
karaktertræk var de vigtigste emner. Det er også værd at erindre, at reklamebranchen
udviklede sig markant i 1950’erne, bl.a. fordi fjernsynets fremkomst definerede en ny
tidsalder for massekommunikation. Samtidig blev efterkrigstiden også en ny guldalder
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for især efteruddannelse, fordi masseproduktion af nye forbrugsvarer (som følge af
krigens nye teknologier og opfindelser) krævede nye færdigheder. Det var altså et
business-fænomen at tale om kreativitet, og som ordbogen oplyser, har det siden bredt
sig til at være et alment anvendt ord om “alt mellem himmel og jord”, som i dag er slidt
op i betydningen “af alt hvad der er nyt og anderledes end normalt”. Det sætter så også
ny fokus på adfærdsnormerne og de psykometriske karaktertræk.
Parallelt med den teknologiske udvikling har den psykologiske forskning således
også skiftet karakter og fokuserer altså nu på, hvordan mennesker passer ind i de nye
økonomiske boom – og her især på, hvordan mennesker og maskiner interagerer i en ny
kompleks og mere avanceret digital udvikling. Det handler allerede i dag om robotter,
maskinlæring og kunstig intelligens, hvor maskiner og software også er blevet kreative.
Jeg giver et par eksempler på det lidt senere i kapitlet.
Hjerneforskningen er tilsvarende eksploderet indenfor de sidste 10-20 år. Nærmest
til et niveau, hvor der dagligt publiceres nye resultater af test og forsøg, som typisk er
baseret på hjernescanninger og simuleringer på stort set alle parametre af (kreativ)
hvad-nu-hvis-tænkning. Det er blevet muligt pga. af avancerede scanningsværktøjer og
superhurtige computere, der kan visualisere minutiøse forandringer i hjernens flow af
aktivitet og kemi, som her er de målbare reaktioner på diverse stimuli.
Man kan sige, at hvor hjerneforskning tidligere var en disciplin baseret på en
definition af psykologi og biologi, kemi og medicin mv. – er der i dag også nye
elementer af matematik og fysik, og især brugen af datalogi og informationsteorier om
genetik, som er smeltet sammen til neuroscience, hvor alle discipliner indgår.
Denne nye videnskabsdisciplin handler om neuroscience og bioteknologi, der vil
introducere helt anderledes nye “produkter,” der ikke blot er effektiviseringer af de
bestående “værktøjer” — men om mennesket som “mekanisme” og vil dermed få
fundamental indvirkning og indflydelse på fremtidens levevilkår.
Ny viden om dette skelner mellem grundforskning (f.eks. udgivet i videnskabelige
publikationer) og den mere populære formidling af resultaterne af forskningen, der
typisk gengives som artikler i forskellige kommercielle fagmedier.
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Dagens kreativitet i erhvervslivet opfylder en fortsættelse af industritænkning, hvor
innovation er nye og anderledes måder at gøre de samme ting på. I praksis handler det
om effektivisering af processer og produktudvikling for at opretholde virksomhedens
markedsposition og børskursen. Og det er der faktisk ikke så meget “kreativt” i – men
der er masser af penge i at få gode idéer til den slags forbedringer.
Det kaldes nu også for design-tænkning, der er defineret som udviklinger der går
videre end tidligere objekt-design og nu mere handler om ”how to” i tænkningen. De
følgende sider vil beskrive kreativitet ud fra en teoretisk tilgang, hvor jeg har brugt lidt
”wiki-hjælp”, selv om jeg faktisk selv flere gange har været involveret i både marketing
og reklame – og i den forbindelse har jeg lært noget om materien fra mange dygtige
reklamefolk. Jeg prøver også at tage pulsen på hvad det er, der får reklamefolk til at
tænke som de gør.

De fire P’er
Den generelt accepterede model og beskrivelse af de dominerende faktorer for
kreativitet er identificeret som ”De fire P'er” – dvs. proces, produkt, person og place
(sted) – dvs. sted og omgivelser, hvor ordet “press” nogle gange også anvendes i stedet
for “place” — som f.eks. en angivelse i form af medierne.
Modellen tilskrives Mel Rhodes og stammer oprindelig fra 1950’ernes psykologi.
Men den findes i dag i andre variationer, hvor bl.a. marketing- og reklamebranchen
anvender den med en lidt anderledes beskrivelse af P’erne – dvs. som produkt, pris,
promotion og presse – ligesom reklamebranchen tillige har udviklet sin egen model,
som de kalder for 7C’s eller blot “Marketing Mix”.
I dag har også computerdesign-faget taget en version til sig og kalder den for ”Four
PPPPerspectives on Computational Creativity” – jf. her bl.a. Anna Jordanous, som har
en ny fortolkning af P’erne i kontekst af digital kreativitet og nyere design- og
programmerings aktiviteter, maskinlæring mv.
Den ultrakorte moderne version af den oprindelige models faddere, er:
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1. Fokus på processen vises med kognitive tilgange, der forsøger at beskrive
tankemekanismer og teknikker til kreativ tænkning. Disse teorier påberåber
divergerende snarere end konvergent tænkning – f.eks. J. P. Guilford eller Graham
Wallas, der beskriver iscenesættelsen af den kreative proces.

2. Fokus på kreative produkter vises normalt i forsøg på at måle kreativitet (f.eks.
vha. psykologien) – og i kreative idéer, indrammet som succesfulde memes, hvor
f.eks. den psykometriske tilgang viser, at den også omfatter evnen til at producere
mere.

3. Fokus på personens karakter i udøvelse af kreativitet, er mere generelle
intellektuelle vaner, såsom åbenhed, selvstændighed, udforskende adfærd mv. (altså
igen de psykometriske karaktertræk) samt viden og ekspertise.

4. Fokus på sted/omgivelserne anskuer de omstændigheder, hvorunder kreativiteten
blomstrer og udøves, såsom grader af autonomi, adgang til ressourcer, og arten af
gatekeepere (”dørvogtere”) i præsentation af idéerne.

En kreativ livsstil kan også karakteriseres som afvigende holdninger og adfærd samt
grad af fleksibilitet. Teorien står altså endnu som et fyrtårn, men med til dette hører dog
en detaljering (jf. definitionen af kreativitet) af de kunstneriske områder, som jeg bl.a.
har fundet i Trine Nielsen’s bog: “ Innovationens ABC” (2011).
“Den kreative metode handler om at bevæge sig mentalt væk fra det velkendte og ud
i det ukendte og overraskende. Om at se mulige sammenhænge, hvor ingen før har set
dem. Kreativitet opstår, når man lader tankerne flyde frit, eller når man bevidst anskuer
ting fra andre vinkler end de sædvanlige”.
Hvem er det så, der er kreativ? Klaus Ib Jørgensen, der er komponist har formuleret
det på følgende måde: ”Kunstmusikkens skabere, komponisterne, står i deres arbejde
konstant overfor åbne problemfelter, hvor alle løsninger og alle muligheder principielt
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ligger lige for. Hvis alt er muligt, er alt umuligt. Den kunstneriske skabelsesproces
handler derfor om fokuserede fravalg i lige så høj grad som tilvalg. I denne proces er
kreativiteten den driver, der skaber resultaterne og muliggør de rigtige valg frem mod
det sublime resultat.”
Med denne udtalelse indikerer han også, at kreativitet kan læres og planlægges.
Kreativitet er dermed en anden form for kombinatorik. Det er evnen til at sammensætte
kendt viden og kendte idéer på en ny måde. Det kreative opstår, når man får muligheder
for at kombinere noget, der ikke før er blevet kombineret.
Kreativitet kan fremmes på mange måder. Det er anvendelsen af kreativitetsteknikker og -værktøjer, der ofte er den mest hensigtsmæssige, fordi den konkrete form
let kan tilgås og er umiddelbart motiverende – og næsten altid hurtigt giver ideer at
arbejde videre med. Det er i håndteringen af de åbne problemfelter, at innovation folder
sig ud og giver strategisk og kreativ fremdrift. I den kunstneriske skabelse applikeres
således både innovation, strategi og kreativitet på målrettede processer hen imod et
unikt og nyskabende resultat.
Men den vigtigste forudsætning for kreativitet er viden. Videndeling og
kompetenceudvikling er lige så stort i kunsten, som det er i andre industrier – og et
åbenlyst fælles erfaringsfelt og sammenfaldende behov, der gør udvikling af
partnerskaber ligeså indlysende som nødvendige.
“State-of-the-art viden omkring professionel kreativitet har vist os, at det at få
gode ideer understøttes og hjælpes af forskellige perspektiver på samme
problemstilling. Og det er vanskeligt som enkeltperson at rumme flere forskellige
perspektiver på det samme emne samtidigt.” (Drejer & Printz, 2004)
Nogle værktøjer fokuserer derfor på at fremme divergent tænkning, andre på
konvergent tænkning – og andre igen på at sikre, at de to tænkemåder holdes adskilt.
Der findes mindst 150 kreative metoder – og forskellige metoder passer til
forskellige typer af processer og forskellige typer af mennesker. I forhold til idéudvikling er der ligeledes en række værktøjer og modeller, som f.eks. brainstorm (der i
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øvrigt tilskrives den amerikanske Alex F. Osborn). Brainstorming er velkendt og virker
godt, hvis der bringes et tredje element ind – billeder, ord eller lyd.
Hvor ville det så være rart, hvis gode ideer bare kom til os, når vi har brug for dem.
Det er desværre ikke altid tilfældet, men vi kan ved hjælp af forskellige metoder hjælpe
processen på vej. Generelt handler idé-fasen om at eksperimentere, om at afprøve tanker
– og om gennem øvelser at forløse sit kreative potentiale. Blandt folk der arbejder med
idé-udviklingen, er der bred enighed om, at det handler om at få så mange ideer som
muligt, primært fordi man så kan være næsten sikker på at der er én idé imellem, der har
tilstrækkelig stor værdi til at kunne slå igennem. “Den bedste måde at få en god idé på
er ved at få en masse gode ideer.” (Linus Pauling).
Mihaly Csikszentmihalyi stiller dog i stedet spørgsmålet ”hvor er kreativitet” vs.
”hvad er kreativitet” – og på den måde udvides kreativitetsbegrebet til at være et
spørgsmål om relationen imellem individ og miljø, og mellem individ og kontekst. Hans
pointe er, at idéer i høj grad er et produkt og en refleksion af den verden, der allerede
omgiver os. Kreativitet kræver således både en kontekst og et publikum der kan agere
dommer. Det betyder f.eks. også, at idé-udvikling ikke handler om at identificere ”det
kreative geni” i virksomheden, men i højere grad at finde ud af, hvilken kontekst der
fremmer den størst mulige kreativitet. Idé-arbejdet er derfor i fokus i virksomhedernes
produktudvikling – og det kan være helt afgørende for virksomhedens fremtid om
ideerne er bæredygtige, om de afspejler reelle behov – og om de rent faktisk kan
gennemføres og skabe attraktive produkter, tjenester og/eller løsninger.
Idé-generering handler altså om kreativitet, om at kunne ”komme op og flyve” og
finde frem til noget nyt og fascinerende. Og forestillingen (eller rettere myterne) om,
hvor den gode idé kommer fra er mange. De fleste vil hævde, at de bedste ideer kommer
til dem mens de sover, i bruseren eller lignende – og hjerneforskere og andre med viden
om kognitive processer vil kunne give mange gode forklaringer på hvorfor det sker.
Psykologisk forskning om kreativitet lægger vægt på, at kreativitet ikke blot er en
egenskab hos ét enkelt individ og dette individs hjerne og personlighed, uanset hvor
genial og usædvanlig personen måtte være (jf. her nævnte Gardner m.fl.).
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De metoder der eksisterer inden for idé- og kreativitetsudvikling er altså ofte meget
systematiske og baserer sig på at udnytte de to særlige tænkemåder, nemlig divergent
tænkning (forøge, fantasere, associere, idé-udvikle) og konvergent tænkning (reducere,
optimere, vurdere, tænke logisk) – men hvordan måler og tester vi så den kreative
tænkning? Det gør f.eks. Ellis Paul Torrence med sin ”Tests of Creative Thinking”, der
er fra 1984 og byggede videre på Guilford’s arbejde.

Hvem er du?
Den “kreative tænketest” er en variant af psykometriske målinger og tests, der for
alvor tog form i 1980’erne. Og lad os lige et øjeblik blive ved det der kaldes for
psykotest – dvs. de screeninger, som både virksomheder og psykologer i dag anvender
til at kortlægge menneskers karaktertræk. Tidens fagligt mest accepterede psykologiske
test er MBTI-testen – Meyers-Briggs Type Indicator – men der er faktisk 100-vis af
dem. Jeg har her i denne hjemmelavede illustration kompileret forskellige ord, som alle
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udtrykker noget om “mindset-ord” (personligheds- og karaktertræk):
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Den viste ”The Big Five Minitest” stammer faktisk fra min første version af min
egen hjemmeside i 2002, hvor jeg lidt ironisk distancerende forsøgte mig med en pointe
om at psykometriske test kunne gennemføres på fem minutter, idet denne test kunne
scores ved at besvare i alt 40 spørgsmål på en skala fra 1-10 – og tryk på “enter”, vupti,
så er din ”profil” leveret med en værdi for fem karaktertræk for hhv.: udadvendt,
samarbejdende, selvbevidst, stabilitet og åbenhed. Det er naturligvis en noget poppet
udgave, men den bygger rent faktisk på Jung’s arketyper og MBTI-testen.
Disse test udtrykker ikke nødvendigvis noget om intelligens – men indikerer snarere
graden af “vågenhed” (jf. det første kapitel) om den sociale adfærd man udviser i éns
opfattelse af virkeligheden — og man kan med rimelighed spørge om hvad man får ud
af sådanne test. Eller rettere: Hvad det er virksomhederne leder efter og/eller sorterer ud
fra? MBTI er oprettet som en global (anonymiseret) database og kan dermed også
levere antal af profiler i forskellige regioner. Det er den slags big data som medvirker til
at definere “normer” og som også har medvirket til, at de sociale mediers databaser kan
“psyko-profilere” individer.
Det er de samme algoritmer der ligger bag — og som i de digitale udgaver er langt
mere anvendelige til at “spå” om adfærd, når monitoreringen er kontinuerlig og kan
holdes op mod “norm”. Google anvender f.eks. en variant af søgemaskinerne til at
forudse trafik — og kan jo også allerede i dag gætte på, hvad det f.eks. var du søgte på.
Og det kræver vel ingen yderligere forklaring for at fremskrive dette til den ultimative
overvågning, når data behandles med større computerkraft og endnu bedre algoritmer,
der styres af kunstig intelligens. Dette ændres ikke af at vi i stigende grad er begyndt at
bruge stemmestyring af computere og smartphones — snarere tværtimod, det giver bl.a.
anledning til f.eks. også at analysere sindstilstand via stemmeføringen. Prøv f.eks. næste
gang at tage en psykometrisk test vha. stemmestyring (og tænk f.eks.: løgnedetektor?).
Og lad mig lige binde en sløjfe på kreativitet i forhold til kunstig intelligens og pege
på et par bøger, som har relevans for kommende kreativitet og design. Det er Andrew
McAfee’s og Erik Brynjolfsson’s ”The Second Machine Age” (2014) og ”Machine
Platform Crowd” (2017), der i mange udmærkede konkrete eksempler beskriver,
hvordan computere også overtager design – og dermed bliver til ”intelligente og
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kreative computere” der reelt udfører designarbejder (i kontrast til dogmet om, at det
kun er de traditionelle kreative og kunstneriske menneskehjerner der kan det). Det er det
software og algoritmer kan og gør – og det er det maskinerne lærer af.

Den nye intelligens
Kan maskiner og computere så erstatte stort set alle jobs som mennesker udfører?
Svaret er mest et ja – og det er nu mere kun et spørgsmål om tiden det tager før de kan.
Kan de også komme til at tænke selv? Også her er svaret mest et ja — og jeg giver
senere en status på chatbot-udviklingen i kapitlet Breaking News.
Vil kunstig intelligens så automatisere vores samfund og ultimativt overtage alle
vores jobs? Og vil neuroscience tilbyde at forbedre os med nye genetiske evner for mere
intelligens, som giver plads til andre og nye gøremål i fremtiden? Det giver i hvert fald
plads til en ny filosofisk og videnskabelig spekulation – og futuristerne kan således
træde frem på banen. Og nu hvor jeg flere gange tidligere har anvendt portrætter af de
mennesker, der er de førende indenfor deres felt, vil jeg også lige vise AI-folkene frem:
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De fleste kan sikkert historien om den engelske Alan Turing og om hvordan han
brød den tyske Enigma-kode under 2. verdenskrig. Han nævnes ofte som opfinderen af
de første computere og kunstig intelligens. Måske kender nogle også Marvin Minsky,
som er den moderne fadder til AI. Og Ray Kurzweil er sikkert kendt for hans bog ”The
Singularity Is Near” — og Elon Musk er blevet tech-kendis med Tesla og SpaceX.
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Stephen Wolfram og de øvrige er formodentlig aldeles ukendte for offentligheden.
De færreste ved formodentlig, at Wolfram var den første som præsenterede en regulær
semantisk søgesmaskine på nettet — og at han i øvrigt regnes for et matematisk geni og
er forfatter til den kontroversielle “A New Kind of Science” (2002), hvor han bl.a.
demonstrerer og forklarer hvad Cellular Automata er — og for dem der ikke ved det, er
det at “noget” (af)bryder softwarekoden i en ellers forudsigelig begivenhed og skaber
noget uventet nyt — dvs. en slags “selvprogrammering” (ref. selvorganisering).
Qui Lu og Andrew Ng var de første amerikanere, der begge byggede og realiserede
den praktiske anvendelse af kunstig intelligens i supercomputere. De kommer fra hhv.
Microsoft og Google, men er i dag begge ansat i det kinesiske Baidu.
Demis Hababis og Shan Legg er begge englændere og byggede DeepMind, som
Google siden har opkøbt.
John Kelly har i årevis været drivkraften hos IBM for fortsættelsen af
supercomputeren DeepBlue til den nuværende Watson.
Og endelig er der Ben Goertzel, som er amerikaner og en af verdens førende
forskere indenfor kompleksitet og kunstig intelligens i de nyeste humanoide robotter.
Han arbejder med Hanson Robotics i Hong Kong — men det er sikkert japaneren
Hiroshi Ishiguru som er mest kendt for en meget tidlig robotkopi af sin kone — jeg
kommer retur til dette i kapitlet Drømmescenarier.
Hertil kommer nu en lang række kineserne som vil være helt ukendte for de fleste
— men det er værd at bemærke, at Kina i dag er førende på både supercomputere og
intelligente robotter.
Der er flere kloge hoveder der forsker og følger “den nye intelligens”. F.eks. er den
amerikanske tænketank The Future Today, som er stiftet af Amy Webb, der tillige også
er professor på NYU Business School, og som i sin 2019-rapport: “Tech Trends Report,
Emerging science and technology trends that will influence business, government,
education, media and society in the coming year”, ikke bare taler om teknologier for
året – men giver et særdeles detaljeret og nuanceret holistisk billede af en fremtid, der
allerede er i gang. Fra trendrapportens eget resumé gengiver jeg herunder:
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China continues to ascend, and not just in artificial intelligence
China is pushing ahead in many different fields. It has launched a space race with
ambitions not just to return humans to the moon, but to build indoor farms and livable
spaces on the lunar surface. It is making bold advancements in genomic editing, in
humans as well as in livestock and produce. Through its various state initiatives, China
is building infrastructure and next-generation internet networks across Southeast Asia
and Latin America. It is setting the global pace for air quality, carbon emissions and
waste reduction. China’s electric vehicle market dwarfs every other country in the
world. All of that in addition to China’s significant investments and advancements in
artificial intelligence. Don’t be tempted to monitor each of these trend areas alone—
you’ll miss the connections that signal something much bigger is afoot. No other
country’s government is racing towards the future with as much force and velocity as
China. This means big shifts in the balance of geopolitical power in the years ahead”.
Lawmakers around the world are not prepared to deal with new challenges that arise
from emerging science and technology
In 2019, we are sure to see proposals for new regulatory frameworks. However these
new rules, regulations and policies won’t be modelled to understand their broader, nextorder implications. Or whether they can be enforced, as technology and science
continue to evolve.”
I hendes seneste bog “The Big Nine: How the Tech Titans and Their Thinking
Machines Could Warp Humanity” (2019) er der et mere regulært opråb til fremtiden:
[…] the broken nature of artificial intelligence, and the powerful corporations that
are turning the human-machine relationship on its head. AI’s destiny is in the control of
nine big corporations in the U.S. and China. The American portion of the Big Nine —
Amazon, Google, Apple, IBM, Microsoft and Facebook—have big ideas about how to
solve some of humanity’s greatest challenges, but they’re beholden to the whims of
Wall Street and have only a transactional relationship with Washington. Meanwhile,
China’s portion—Baidu, Alibaba and Tencent—are very much tethered to Beijing and
the demands of the Chinese Communist Party. All of us are caught in the middle, as our
data are mined and refined in service of building the future of AI.”
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Læringskurver
En anden legende blandt trendforskere er Mary Meeker, som også årligt giver sit
bud på internettets udvikling — f.eks er denne illustration fra den seneste i 2019:

!
Og mens vi er i det mindset, er det relevant også lige at vise en af Heather
McGowan’s slides, som jeg har suppleret med et par bøger der allerede er omtalt – og
som altså ikke er den gængse management litteratur, men de mere filosofiske og
eksistentielle betragtninger om de teknologiske udviklinger:

!
Billedet taler vel for sig selv uden yderligere tekst til forklaring.
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Eksponentiel udviklling
Pointen med dette kapitel, og de her senest viste illustrationer, er et sammenfald
mellem teknologiens hastighed og menneskets tilpasning. Det sker samtidig med en
øget levealder og en markant voksende befolkningstilvækst.
Konklusionen er at vi ikke alle kan følge med den teknologiske udvikling. Og der er
vel ingen grund til at pakke det ind, idet kun nogle få af os bliver klogere og mere
vidende, men størsteparten af os forbliver uvidende — enten selvvalgt, fordi vi ikke
orker at følge med — eller fordi vi er forhindret i at have adgang til viden. Det er der
mange både gode og dårlige politiske forklaringer på.
Jeg har allerede nævnt nogle gange, at befolkningstilvæksten fra den første
industrirevolution i 1700-årene er steget fra omkring 1 milliard mennesker (med en
gennemsnitlig levealder på 40-50 år), så er vi i dag omkring 7,5 milliarder mennesker,
hvor de fleste almindelige mennesker i de gamle industrilande allerede kan forvente en
gennemsnitligt levealder på omkring 80-90-100 år. Millennials og generation Z kan i de
avancerede teknologiske lande forvente en levealder på langt over 100 år. Og en del
forskere mener endog, at der faktisk ikke er en øvre grænse for levealder med den
kommende genteknologi. F.eks. siger Aubrey de Gray, at 600 år meget vel kunne blive
muligt i de næste 50-100 års udvikling.
Begrebet singularity, som også er nævnt i McGowan-illustrationen, stammer som
nævnt fra Ray Kurzweil’s 2005-bog “The Singularity is Near”, der vakte en del furore
da den udkom, og blev i begyndelsen afskrevet som ren science fiction. I dag er både
Kurzweil og begrebet den eksponentielle udvikling blevet en videnskabelig disciplin
udi futurisme med Singularity University, der bl.a. sponsores af Google og har lokale
campus i de meste af verden.
Om kunstig intelligens vil udvikle sin egen bevidsthed og om maskiner så også
bliver klogere end mennesker, er altså det der kaldes for biologisk singularitet. Nogle
forskere, som f.eks. Bostrom, mener at det er slutningen af den menneskelige evolution
— og andre, som f.eks. Musk og Gates, mener at der endnu er tid — men det kræver en
samlet global indsats og nye spilleregler for anvendelse af en evt. “super AI”.
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Det nye klassesamfund
I stedet for en kunstig intelligens skulle vi måske hellere finde ud af, hvordan vi alle
sammen kunne blive klogere i en fart? Lad mig derfor lige returnere til how to.
Isoleret set er begrebet “livslang læring” en noget større opgave end blot at se på
uddannelsessystemet og tale om kreativitet og den innovative produktudvikling. Det er
indlysende at vi både har brug for en almen dannelse og specialiseringer i uddannelser.
Det er ligeledes indlysende, at vi som borgere og individer indgår som arbejdskraft i
både virksomhederne og samlet set i nationens konkurrenceevne. Det er sådan
virkelighedens verden ser ud lige nu. Det er “systemet”.
Per definition kan enhver opnå færdigheder til at varetage en jobfunktion i systemet
— og det kan oven i købet ske på baggrund af egen-interesse i uddannelsesvalg. Men
det kunne også politisk reguleres til fællesskabets bedste med et ikke-frit valg. Endnu er
der dog tale om et frit valg baseret på udbud og en efterspørgsel, hvor probate politiske
forslag ikke vil vinde indpas. Men når behovet for bestemte færdigheder udvikler sig
hurtigere end systemet kan følge med, så importerer vi arbejdskraft udefra. Når vi
outsourcer opgaver til andre lande, så bliver behovet også mindre arbejdskraft i egne
virksomheder, idet vi nedlægger arbejdspladser.
Vi tilbyder ganske vist at omskole til andre jobs og sektorer. “Vi” er i denne
sammenhæng både virksomhedernes HR-funktioner og statens systemiske ansvar. De
traditionelle livslange jobs er blevet færre og de midlertidige er blevet flere. Det sidste
indikerer også en ny trend i ansættelsesvilkår — dvs. kortere ansættelser og flere
projektopgaver. Det leder til freelancere og “mig selv”selvstændige virksomheder. Og
det er der faktisk ikke noget nyt i. Allerede i 1990’erne talte vi om digitale nomader
som følge af kontorautomatiseringen. Nu følger så automatiseringen af endnu flere job,
som forstærkes af en stigende selvbetjeningsbølge. Vi kan med rette frygte robotter og
kunstig intelligens på tværs af mange erhverv og sektorer. Vi kan dog også glæde os
over den kommende automatisering, fordi der givet vil opstå mange nye typer af jobs.
Pointen er bare, at vi ikke ved hvad de bliver — eller hvor og hvornår.
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Det er bl.a. derfor der er fokus på de helt overordnede personlige karaktertræk og
generiske færdigheder, som f.eks. den tidligere viste top 10-liste fra World Economic
Forum. Men fokus skulle måske være på forandringer i det fastlåste og strukturelle
uddannelessystem, hvis vi tør tage hul på den diskussion. En ny gruppe af moderne
sociologer peger nu på et helt nyt grundvilkår for den igangværende automatisering på
tværs af alle brancher og erhverv. Altså helt overordnet en anskuelse af, hvilke job og
arbejdsvilkår ser vi i fremtiden.
De økonomiske og kulturelle baggrunde for verdens forskellige nationalstater er
selvfølgelig ikke de samme – men i en global fortolkning, peger de nye sociopsykologer
og filosoffer på begrebet prekariatet, der er et ord som er opstået på baggrund af den
engelske økonom og sociolog Guy Standing’s bog: “The Precariat – The New
Dangerous Class” (2011), hvor begrebet i den korte version defineres som:
”Dette nye klassesamfundshierarki, hvor salariatet (fastlønnede) og proficians
(professionsteknikere) udgør en ny øvre middelklasse – og proletariatet (the precariat)
udgør en ny underklasse [på arbejdsmarkedet].
[…] det nye globale proletariat består af folk, der lider afsavn i forhold til syv
sikkerhedsparametre på arbejdsmarkedet:

1. Arbejdsmarkedssikkerhed - tilstrækkelige muligheder på makroniveau for, at man
kan få en indkomst.
2. Ansættelsessikkerhed - beskyttelse mod arbitrære afskedigelser.
3. Jobsikkerhed - en fast arbejdsniche med faste opgaver eller funktioner - og ikke
vilkårlige opgaver. Desuden mulighed for at udvikle sig ”opad”, hvis det er det, man
ønsker.
4. Arbejdssikkerhed - et godt og sikkert arbejdsmiljø.
5. Uddannelsessikkerhed - mulighed for at uddanne sig via lærepladser m.m.
6. Indkomstsikkerhed - sikkerhed for et minimum af indkomst.
7. Repræsentationssikkerhed - mulighed for at få en stemme i samfundet, fx politisk
eller gennem en uafhængig fagbevægelse.”
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Beskrivelsen her på dansk er udarbejdet af Jakob Sand Kirk og Michel Klos i et
indlæg på Kommunikationsforum i 2015.
Og Danmark er som udgangspunkt måske også bedre stillet end flere andre lande
med vores såkaldte ”den danske model” om trepartsforhandlinger — og ikke mindst
begrebet flexicurity — men automatiseringen af arbejdspladser er det samme problem
som i alle lande. Det kan man læse mere om i den tidligere regerings mange rapporter.
Og det ændrer ikke i vilkårene, fordi en ny regering træder til. Måske kan man snarere
tale om, at den nye regering forstærker bekymringen om fremtidens udvikling ved at
sætte markante (signal)politiske klimamål, og gik til valg på nye ønsker om at fremme
udviklingen af den offentlige sektor på sundheds-, pleje- og pensionsområdet. En netop
offentliggjort top-10 om de primært søgte uddannelser, har på de to første pladser hhv.
pædagog og sygeplejerske og socialrådgiver på en 7. plads.
Men det er unægtelig et paradoks at tale om “flere varme hænder” — samtidig med
at automatiseringen og robotter rulles ud. Det er dog en god anledning til at tænke over
sikkerheden i og om fremtidens jobs, hvor vi også bør iagttage og konstatere, at den
stress og præstationsangst i de jobs, der er lige nu, er et nyt og stigende fokus. Det er et
vigtigt emne, som jeg vil komme tilbage til i de sidste par kapitler af bogen.
På en anden 7.plads er Danmark også lige kommet lidt op ad stigen blandt de mest
innovative lande — jf. WIPO (FN) som publicerer Global Innovation Index, hvor vi her
i 2019 scorer højt på effektive politiske organisationer, store menneskelige ressourcer i
form af en veluddannet befolkning samt vores veludviklede infrastruktur indenfor
særligt it. Det harmonerer måske dårligt med vores egne konstateringer af nedbrud og
fejl i dårligt konstruerede it-systemer og siger mere om andre landes brug af it.
Men prekariatet er også på vej i Danmark og “den danske model” skal måske
gentænkes — ligesom de danske interesseorganisationers egne interne definitioner af
erhverv og industri måske skal fordeles lidt andeledes.
Prøv en gang at tage endnu et kig på illustrationen med karaktertræk — og hvis du
evt. tidligere har taget en sådan psykometrisk test, vil du så i dag sætte dine x’er det
samme sted?
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En mellemtid
En status på manuskriptet indtil nu er at den første halvdel har handlet om rammerne
for menneskets udvikling med fokus på måder vi tænker på og hvordan vi taler om den
indre verdens forestillingsevne. Bevidsthed, selvopfattelser og social kontekst har været
overskrifterne.
Den sidste halvdel vil forsøge at placere dette i rammer af den ydre verden, hvor
kommunikation, som måder vi taler om “noget” på, vil være i fokus. En overgang
mellem de to kunne meget vel udtrykkes i illustrationen herunder:

!
Konsulenthusene er her selvfølgelig endnu — og en hel del af dem følger både
teknologi og økonomi og leverer data og analyser om udviklingen til betalende kunder.
De seneste 5-10 år er politiske reformer i Danmark baseret på analyser fra forskellige
konsulenthuse — og McKinsey har for længst slået sit navn fast og har også den danske
regering som kunde — primært Finansministeriet — og jeg peger gerne på, at det er
biased information der bliver serveret.
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Definitionerne på sektorer, som de er vist herover, er de samme som vi kender fra i
dag, hvilket ikke er overraskende, idet dette billede er fra økonomernes verden. Brugen
af ordet økosystem viser dog ikke en samlet (infra)struktur og det er en global analyse.
Det er ganske interessant hvor hurtigt interesser og fokus skifter. Det er snart 5 år
siden at jeg skrev “Digital dekonstruktion”, hvor netop smart-fænomenet og de nye
digitale infrastrukturer og app-bølgen var buzzen. Tidens buzz er altså nu robotter og
kunstig intelligens, som går på tværs af de viste overskrifter, hvor tal og størrelser kan
forklare sig selv — men jeg kommer forbi de fleste af dem i de følgende kapitler.
Overskriften er blevet til “automatisering”, som er fremtidens big business, men det
sker fortsat med en dagsorden, hvor økonomisk vækst og global politik er styrende —
eller rettere, vi diskuterer fremtiden som en fortsættelse af industritænkningen.
Skal jeg pege på en enkelt sektor, der står ud fra de øvrige, er det uddannelesområdet
som glimrer ved at være den mindste målt i kroner og ører (eller rettere USD). Det står i
skærende kontrast til B2B-sektorerne, som er de største områder. Og måske er det også
interessant lige at bemærke, at Danmark som nation udgør mindre end 0,1 procent af
verdens samlede befolkning.
Lad os se på nogle af disse sektorer og erhverv i den virkelige verden.
Det næste kapitel tager hul på den diskussion.
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Kapitel 5

BREAKING NEWS
!

Alle kan lide en god historie. Det handler om nysgerrigheden og forventninger. Det er
dog ikke altid en overskrift leverer varen. Nogle gange skal man såmænd blot læse
indledningen af teksten for at finde ud af at overskriften var et clickbait. Det er et nyt
ord — men et gammelt fænomen. Avisoverskrifter, billedvalg, bogtitler, covers og
trailers handler om at skabe attention. Det er det alle redaktører gør. Tilgangen til
analyse for udvælgelse af en historie er den samme: vi har et problem — her er det —
og her er løsningen. Det er f.eks. klimaproblematikken og vi har en geopolitisk krise,
som kan (og bliver) fortalt fra alle mulige vinkler. Det handler dog også om, hvorvidt
den digitale kommunikationsteknologi er blevet et værktøj til påvirkning af fremtidig
adfærd. Og hvis det er tilfældet, så udstiller det også hvem og hvad, der reelt bestemmer
fremtidens livsvilkår.
Det er ikke så længe siden at formidlingen af historier var mediernes monopol:
forlag, aviser, filmproducere, radio og tv m.fl. Det er her redaktørerne hører til, altså
dem der udvælger hvilke historier, der skal fortælles.
I dag bruger medierne også ordet kurator, et ord der er dukket op i mediernes nye
selvforståelse. Kurator er iflg. ordbogen en person, der drager omsorg for eller forvalter
”noget” (eller nogen) i deres varetægt. I lang tid har ordet været forbeholdt f.eks.
museer ligesom det også hørte til i juraen. Sprogligt har det nu fundet fodfæste i
kommunikationsbranchen og i medierne.
Da jeg sidste gang blev bedt om at skrive et indlæg om et bestemt emne, spurgte jeg
til hvilken vinkel der skulle dækkes og fik svaret: “Skriv lige hvad du vil, jeg kuraterer
ikke meninger”. Min reaktion var forbavselse over ordet kuratere. Det jeg mente var: I
hvilken kontekst skulle det indgå — og ikke om, hvorvidt min ekspertise og mening
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skulle bruges til noget bestemt. Redaktører “køber vel meninger”, når de beder om et
indlæg til at udfylde spalterne. Ellers var det vel et journalistisk interview?
Min pointe er, at det er blevet et spørgsmål om det redaktionelle ansvar. Alle kan jo i
dag skrive en klumme eller give udtryk for sin mening via en blog eller et opslag på et
eller flere af de sociale medier. Hvorfor beder redaktører nu om andres meninger uden
selv at tage ansvar for dem? Svaret er ikke så mystisk: De forvalter og varetager en
kommerciel ejers interesse i at have et publikum, som er villige til at betale for at læse/
høre en god historie. Det er i en nøddeskal så også forklaringen på at begrebet podcast
nu forsøges kommercialiseret.
Det er det modsatte af de sociale medier, som ikke har et betalende publikum, men
derimod betalende annoncører der så kan nå et specifikt publikum. I sammenligning kan
man sige, at de sociale medier kuraterer annoncørerne uden selv at have et ansvar for
historierne. Og man kan pege på, at de sociale medier faktisk har påtaget sig et ansvar
for formidlingen — dvs. kommunikationen — uden ansvar for indholdet.
Med den viden de har akkumuleret om brugernes adfærd kan de levere endog meget
præcise profiler — og det er brugerne selv som leverer data til analyserne. Og det er jo
så også hvad debatten om mediernes fremtid handler om. Ansvaret for formidlingen af
ytringsfriheden. I min bog “Digital dekonstruktion” havde jeg en længere udredning om
mediernes udvikling og deres rolle i fremtiden. Jeg henviser her bl.a. til redaktørernes
håndbog i udvælgelse af nyhedsværdige historier. Det er den håndbog — algoritme, om
man vil — som dikterer nyhedsstrømmen på alle medier. I dag er det de sociale medier
og de nye kommunikationsplatforme, som er blevet starten på fødekæden til de gamle
etablerede nyhedsmedier. Bevares, nogle få store aviser og uafhængige statslige medier
har størrelse og økonomi til selv at opsøge historier — og nogle få medier har endnu
graverjournalistik som et varemærke, hvor de (på samme måde som de sociale medier)
anvender data og footprints til open source-journalistik. Det kommer alle de etablerede
gamle medier også til at gøre, hvis de vil overleve (som kurator) i forvaltningen af
rollen som den såkaldte 4. statsmagt — og hvis ikke de gør det, så bliver de til rene
propagandamaskiner, som kun få vil betale for og færre vil læse. Breaking news er altså
at medierne er i krise med en forretningsmodel, der ikke længere fungerer.
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Overvågningssamfundet
Jeg har arbejdet med “medier” det meste af min karriere. Både som teknologier og
som forretninger. Jeg har såmænd også selv været udgiver og redaktør — og er det
velsagtens også med denne bog. De seneste år har mit fokus været på distribution i den
digitale udvikling. Her har jeg oplevet, at den journalistiske selvforståelse er skiftet fra
iagttageren til den medvirkende. “Den journalistiske metode” er et kodeks der fortsat
eksisterer, men det er blevet udfordret af en kommunikationsbranche som vil “sælge”
budskaber — og det behøver ikke være hverken nyheder eller objektive historier.
Det er altså en helt ny form for kommunikation, og en ny dialogform, som verden nu
oplever med internettet og de sociale medier. Det handler ikke alene om fremkomsten af
netværksplatformene og de mange nye devices til at kommunikere med og på — men i
lige så høj grad om, at der i den nye kommunikation ikke længere findes en “redaktør”
til at udvælge historier. Alle kan publicere hvad de vil, og alle kan redigere og/eller
indgå i dialog med alle som har lyst til at agere samtalepartner — også dem man
egentlig ikke har lyst til at snakke med.
Det er et helt nyt mediefænomen der skal passe ind i det demokratiske princip, men
realiteten er jo, at vi har en ytringsfrihed som er ude af kontrol. Begreberne fake news
og deep fake er en reel trussel og ingen enkelt nation eller globale instanser er i stand til
at kontrollere denne kommunikationsudvikling uden at introducere en kontinuerlig
overvågning af alt og alle.
Sammen med ytringsfriheden hører også retten til privatlivets fred, som eksplicit
sikrer individet mod en sådan overvågning. Men det er også blevet et faktum at
begrebet privacy ikke længere eksisterer.
Det har taget politikerne nogle år at lære og turde sige højt, at både kunstig
intelligens og automatisering nu er nødvendigt – og de er i fuld gang med at udforme
strategier og rammevilkår for implementering af disse nye teknologier.
Men det handler også om hvad kunstig intelligens, og automatiseringen af jobs og
arbejdsrutiner i samfundsfunktionerne, medfører af udfordringer for menneskers daglige
adfærd nu og i fremtiden.
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Det er hvad to nye bøger fra hhv. Shoshana Zuboff og Amy Webb handler om —
men i en global samfundsperspektivering, der mere handler om de sociale medier og
netværkernes aktuelle anvendelse af allerede implementerede intelligente funktioner.
Det næste civilisationsparadigme kommer vi måske til at kalde for The Age of
Surveillance Capitalism. Det kalder den amerikanske Harvard-professor, filosof og
socialpsykolog Shoshana Zuboff det i sin nye bog med samme titel. En bog som hun
har arbejdet på i de sidste 7 år
og som er publiceret her i foråret
2019 — og i øvrigt er samtidig
med den tidligere omtalte bog
“The Big Nine” af Amy Webb.
De anskuer begge de nye techkonglomerater som fremtidens reelle magthavere.
John Naughton, som er Observer’s tech columnist, er en af dem der har anmeldt
Shoshona Zuboff’s nye bog, hvis fulde titel er: “The Age of Surveillance Capital: The
Fight For A Human Future At The New Frontier Of Power”– og han skriver bl.a. i en
artikel i The Guardian:
“ […] is a striking and illuminating book. A fellow reader remarked to me that it
reminded him of Thomas Piketty’s magnum opus, Capital in the Twenty-First Century,
in that it opens one’s eyes to things we ought to have noticed, but hadn’t. And if we fail
to tame the new capitalist mutant rampaging through our societies then we will only
have ourselves to blame, for we can no longer plead ignorance.
Now the same dilemmas of knowledge, authority and power have surged over the
walls of our offices, shops and factories to flood each one of us… and our societies.
Surveillance capitalists were the first movers in this new world. They declared their
right to know, to decide who knows, and to decide who decides. In this way they have
come to dominate what I call “the division of learning in society”, which is now the
central organizing principle of the 21st-century social order, just as the division of labor
was the key organizing principle of society in the industrial age.”
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Shoshana Zuboff siger selv om digitaliseringsparadigmet og kapitalismen, at det er
målet for netværkskonglomeraterne at automatisere mennesker: ”It is no longer enough
to automate information flows about us; the goal now is to automate us. These
processes are meticulously designed to produce ignorance by circumventing individual
awareness and thus eliminate any possibility of self-determination. As one data scientist
explained to me, “We can engineer the context around a particular behavior and force
change that way… We are learning how to write the music, and then we let the music
make them dance”.
This power to shape behavior for others’ profit or power is entirely selfauthorizing.
It has no foundation in democratic or moral legitimacy, as it usurps decision rights and
erodes the processes of individual autonomy that are essential to the function of a
democratic society. The message here is simple: Once I was mine.
Now I am theirs.”
Shoshana Zuboff og Amy Webb er på linje i denne iagttagelse og de stiller begge en
række spørgsmål til og om, hvorvidt politikere (og hvad vi kan kalde for normale og
almindelige mennesker) overhovedet er vidende eller opmærksomme på, at hele
civilisationens fremtid ligger i hænderne på nogle ganske få individer.
Zuboff’s bog er noget af mursten, men ca. 150 af de knap 700 sider er noter. Den er
faktisk meget let læst, idet hun reelt opdaterer læserne på Google’s historie, som mange
sikkert kan det meste af, fordi den jo udspiller sig i nutiden. Den spændende læsning
handler dog om hvad det er, der er foregået inden i hovedet på stifterne Larry Page og
Sergey Brin, hvor hun med mange anonyme kilder og en skarp analyse af Google’s
egen kommunikation afslører et interessant og skræmmende mindset.
Det er også en historie om den digitale økonomi, hvor den amerikanske kapitalisme
og den særlige amerikanske lobby-lovgivning har haft stor betydning.
Det er den samme diskussion om Facebook og Mark Zuckerberg — og bemærk at
det ligesom med Page og Brin er hans helt egen private vision om fremtidens samfund
og sociale konstruktioner han gambler med.
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Lad mig derfor også lige give et uddrag fra anden front om denne måde at tænke på.
Facebook er ikke til stede i Kina — men Kina har sin egen version af et tilsvarende
socialt medie, WeChat, som sikkert kun de færreste kender.
Siva Vaidhyanathan er Robertson Professor på Media Studies på University of
Virginia og forfatter til bogen “Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and
Undermines Democracy” (2018). Han beskriver om de kinesiske sociale medier, der
domineres af WeChat:
” […] an all-purpose mobile phone application. People in China use WeChat for
everything from sending messages to family to reading news and opinion to ordering
food to paying at vending machines to paying for a taxi. WeChat lets you deposit money
in your bank, search for a library book, make a medical appointment, conduct business
conference calls, and interact with the government. In China, WeChat is the operating
system of your life, as it is for almost 1.1 billion people. […] WeChat is what Facebook
has yet to become […] should it move beyond China and its diaspora, it’s also the
greatest threat to Facebook’s global domination.”
Det er her værd lige at erindre, at Mark Zuckerberg tillige ejer: Instagram (1 mia.
brugere), WhatsApp (1,5 mia. brugere), og Messenger (1,3 mia. brugere). Facebook
alene har 2,3 mia. brugere (og er på trods af kritik fortsat stigende). Zuckerberg håber
at kunne tiltrække brugere fra konkurerende tjenester som bl.a.: Telegram, Signal,
Skype, Google Hangouts, Apple’s iMessage og klassiske sms’er — og dermed at kunne
annoncere et ”soon-to-be-united messaging services”, hvor Facebook sammen med email og gammeldags telefonopkald således kan tilbyde os alle et samlet ”operating
system of our lives”.
Hans seneste tiltag er at introducere en kryptovaluta (et bitcoin-ligende system), der
kaldes for Libra, hvor en række banker og kreditkorteskaber allerede har givet tilsagn til
projektets realisering. Han overvejer tillige at ville låne penge ud. Og måske er det
denne sidste konstatering der afslører det mest skræmmende i Zuckerberg’s mindset og
måder at tænke om fremtiden på. Facebook kunne faktisk blive en “ny nation” uden
hensyntagen til eksisterende landegrænser — og uden et besværligt fysisk demokrati.
Her er sammenligningen til Kina jo lige for.
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John Harris er fast klummeskriver i The Guardian og siger til annonceringen af
kryptovalutaen: “Libra” will be pegged to a basket of mainstream currencies at a value
of about a dollar, and rooted in the model of secure, immutable online transactions we
know as blockchain. Its operations will be overseen by a new organization based in
Geneva, open to any company or corporation that has a value of at least $1bn (£790m)
and will invest a minimum of $10m. There are currently 28 such participants, ranging
from Uber and Spotify to Mastercard – and by way of assuring sceptics of its
supposedly hands-off intentions, Facebook insists its own voting power will be
restricted to 1%. But Libra is a project conceived and developed by Mark Zuckerberg’s
company. And the currency will only perform the necessary feat of scaling up if it
becomes a central part of the lives of the billions of us who use Facebook’s platforms,
via a linked app called Calibra that will initially be woven into Facebook Messenger
and WhatsApp. Facebook will know the people and companies with whom its users
have financially interacted, and that is likely to only be the start.
[…] One element of the initiative is making person-to-person transactions possible
at either low or no cost – so that the migrant worker, say, can wire money home to their
family and be assured that no one will be taking a cut. Moreover, thanks to the ease of
wage and bill payments, people so far left out of financial services can cease to be
“unbanked”, and thereby gain more personal freedom. This is hardly a new idea, but, as
with most Facebook initiatives, it’s superficially a very good one.
But, capitalism being capitalism, there are likely to be more venal motivations at
work. There are vast markets in the developing world where Facebook and its
subsidiaries have millions of users but are held back from creaming off advertising
revenue by the simple matter of poverty. Libra offers new revenue opportunities, partly
by inviting people to exchange national currencies for the new medium, thereby gifting
Facebook and its partners a vast pool of funds. In these territories, and more affluent
places, the new currency also offers Facebook the chance to accelerate what sits at the
heart of everything it does: the harvesting of endless data, which can then be
monetised.”

!144
Vi bør heller ikke glemme at også Google er med på denne tankegang: “Google has
already got there, as proved by everything from its vast presence in the US education
system to the use of NHS data by its artificial intelligence wing, DeepMind. But think
about everyday payments: come 2050, across the planet, what currencies do we think
will be used for taxes, benefits, fines, bail, student loan repayments and all the rest –
and what will happen to the huge data trails such things create? In China, those on the
all-encompassing social network WeChat – which Zuckerberg clearly wants to emulate
– can use it to pay taxes and fines. Even in fusty old Britain, the Cabinet Office has
already considered using Facebook logins as a means for people to access social
security benefits, make council tax payments and get a driver’s licence.”
Apple synes ofte at flyve under radaren i disse udviklinger, men har faktisk for nylig
introduceret Apple Card som er et kreditkort supplement til Apple Pay. Og lad mig også
lige pege på, at Microsoft’s opkøb af LinkedIn er sket, fordi konkurrencen fra de øvrige
sociale platforme ultimativt bliver “at eje kunden” — dvs. at kende og eje din identitet.
Vores liv og adfærd overvåges nu kontinuerligt og algoritmerne bliver hele tiden
dygtigere til at give os “gode råd” om fremtidens rigtige/forkerte måde at agere på —
dvs. de semi-intelligente chatbots vi taler med, som om de er virkelige, er fremtidens
kunstige intelligenser og vor tids nye “sælgere”.
LinkedIn kalder sig selv verdens største B2B-netværk — og bare for god ordens
skyld har de (efter Microsoft’s opkøb og på nogle få år) opnået over 500 mio. profiler
og har annonceret en ambition om at nå 3 milliarder brugere “lige om et øjeblik”.
Jeg har anvendt disse forholdsvis lange uddrag, fordi de udtrykker bekymringerne
om de store netværkskonglomerater og tech-virksomhedernes dominans. Det er hele
fremtidens infrastruktur vi taler om — ikke bare på kommunikation og medier, men
også den finansielle sektor, hvor begrebet “Fintech” er overskriften for bankernes og
nationalstaternes økonomiske infrastruktur.
Prøv at sætte dette i perspektiv til f.eks. de tidligere debatter om “det pengeløse
samfund” — dvs. et samfund uden kontanter — og de igangværende eksperimenter med
“borgerløn” rundt om i verden, så ligner mine spekulationer i “Digital dekonstruktion”,
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om at individet får tildelt et antal “credits” og kan optjene flere f.eks. vha. uddannelse,
de nuværende computerspils “tokens”. Det er en diskussion og debat vi endnu ikke har
haft i Danmark — men det skulle vi måske begynde at snakke lidt mere om i
forbindelse med Nets og bankernes nye mobile betalingssystemer.

Din personlige konto
Amy Webb’s udgivelse af The Future Today 2019-rapport giver som nævnt et noget
større holistisk billede af den fremtid der allerede er i gang. Lad mig lige give yderligere
et par uddrag fra rapportens overordnede resume — og i øvrigt anbefale at læse videre i
de knap 400 siders yderligere detaljering, som kan downloades kvit og frit fra deres
hjemmeside:

“Privacy is dead
One persistent theme in this year’s report is surveillance. Whether it’s how hard we
press on our mobile phone screens, our faces as we cross an intersection, our genetic
matches with distant relatives, our conversations in the kitchen or even the associations
we keep, we are now being continually monitored. Just by virtue of being alive in 2019,
you are generating data—both intentionally and unwittingly—that is mined, refined,
productized and monetized. We no longer have an expectation of total privacy. At least
not like we’ve known it before. Companies that rely on our data have new challenges
ahead: how to store the vast quantities of data we’re generating, how to safeguard it,
how to ensure new datasets aren’t encoded with bias and best practices for anonymizing
it before sharing with third parties.

Personal data records are coming
We will start to see the emergence of “Personal Data Records,” or PDRs. This is a
single unifying ledger that includes all of the data we create as a result of our digital
usage (think internet and mobile phones), but it will also include other sources of
information: our school and work histories (diplomas, previous and current employers);
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our legal records (marriages, divorces, arrests); our financial records (home mortgages,
credit scores, loans, taxes); travel (countries visited, visas); dating history (online apps);
health (electronic health records, genetic screening results, exercise habits); and
shopping history (online retailers, in-store coupon use).
AI’s, created by the Big Nine, will both learn from your personal data record and use
it to automatically make decisions and provide you with a host of services. Your PDR
will be heritable—a comprehensive record passed down to and used by your children.
Ideally, you will be the owner of your PDR, it will be fully interoperable between
systems, and the Big Nine would simply act as custodians. We are at the beginning of
our transition from email and social media logins and passwords to PDRs.

VSO is the new SEO
About half of the interactions you have with computers will be using your voice by
the end of 2020. Whether you’re talking to a smart speaker, or your car’s dashboard, or
your mobile digital assistant, you’ll soon talk more often than you type. As content
creators venture into spoken interfaces, publishers and other companies will soon be
focused more on voice search optimization (VSO).
The emergence of VSO affects scores of industries: advertising, hospitality and
tourism, finance and banking, retail, news and entertainment, education and more. This
means opportunity: there’s an entire VSO ecosystem waiting to be born, and first
movers are likely to reap huge windfalls. But it also signals disruption to those working
on the business side of search.”

Den sidste “spådom”, om stemmestyringen af vores computere og andre devices, er
et tydeligt signal om endnu en ny disruption i det digitale paradigme. Til det hører
begrebet chatbots, som også er et af digitaliseringens nye ord. Man kan diskutere om
det blot et stykke software, som vi har lært at kunne genkende vores sprogmønstre og
som kan svare os “som om” vi har en dialog. Eller er det bare en algoritme, der sender
os personaliserede e-mails om opdateringer på f.eks. de sociale medier?
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Jeg har kreeret denne illustration, der er baseret på en Google-søgning, som viser en
interessant associationssammenhæng. Google har hjulpet mig med flere ”relevante
søgeresultater” (nu også i billeder) – og det indikerer og viser kompleksiteten af alle
elementer i vores kommunikationsinfrastruktur, som også dækker over begreberne om
maskinlæring og kunstig intelligens.

!
Illustrationen viser dog ikke de mange aktuelle produkter af ”hjemmeassistenter”,
fordi de fleste af os kender dem fra utallige reklamer i nyhedsstrømmen. Det er f.eks.
sensorer, højtalere og smartphones, der kan svare os i naturligt sprog og f.eks. læse op
af nyhedeerne, madopskrifter, afspille musik og/eller købe ind for os. De fleste kender
Siri, Alexa m.fl. — men måske kender du ikke Polly? Det er Amazon’s nyeste tiltag på
oplæsning fra tekst-til-tale, som for nylig har præsenteret nyhedsoplæserne Joanna og
Matthew, der de facto lyder som rigtige menneskestemmer (i kontrast til at det længe
rent faktisk har været rigtige mennesker, der lagde stemmer til oplæsning af avisernes
nyheder, blogindlæg, lydbøger mv.). Amazon Web Services (AWS) kalder det for
Neural Text To Speech (NTTS), som bygger videre på den stadig bedre og bedre
maskinlæring. For de tekniske, der ved hvad XML (markup language) er, så hedder
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softwarekoden SSML og kan downloades og indsættes som kode på alle hjemmesider
(via AWS og en kommerciel aftale naturligvis).
Chatbots udgør et fænomen som utvivlsomt også kommer til at udgøre en ny slags
”sprogforbistring” i en ny dialog mellem mennesker og maskiner. Især er den hastigt
stigende anvendelse og sprogliggørelse af kommandoer til computere og smartphones
en ny problematik. Jeg taler om forvekslinger og forvirring i stemmegenkendelser. Men
chatbots lærer hurtigt — og f.eks. har vi faktisk længe kunne kommunikere på dansk
med vores maskiner.
Er dette så også starten på en ny nyhedsjournalistik i mediebilledet? F.eks. har DR
arbejdet med automatisk oplæsning, hvor læsere bliver til lyttere. Og er begejstringen
for podcast, som jo alt andet lige blot er on demand radio, så kun et lille komma i den
teknologiske digitale historie? Det sætter i hvert fald den hjemlige igangværende debat
om live-radio og FM/DAB/DAB+ og frekvensanvendelserne i perspektiv.
Vil f.eks. den nystartede danske podcast-streamingtjeneste, Podima, blive en
forretning på linje med Mofiba og Storytel, hvor “kendisser” nu kan få et nyt digitalt
outlet (ref. f.eks. Spotifymodellen fra musikkens verden)? Eller vil fake news få et nyt
outlet og tage over med talende falske identiteter? Læg hertil det seneste fænomen om
deep fake video, og så har vi den redigerede virkelighed på et helt andet og nyt niveau.
Vi ved faktisk ikke længere hvem vi taler med — men vi er samtidig også bange for at
gå glip af noget (ref. fear of missing out-fænomenet).

Not a chatbot
I dag kræver det således et reelt mod faktisk at turde slukke for smartphonen eller
ligefrem lukke sine profiler på de sociale medier. Jeg var blandt de første i Danmark
som var med på LinkedIn fra starten i 2002, primært for at se hvad fænomenet var. Det
var en jobportal, der over tid har udviklet sig til en slags “business-facebook-instagramtwitter” og som i dag anvender chatbots i sådan en grad, at jeg på min LinkedIn-profil
nu har anvendt branchebetegnelsen med “Not a Chatbot” som en joke og en selvironisk
beskrivelse til LinkedIn om, at jeg er “ægte”. De er selvfølgelig fuldstændig ligeglade
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— men nu er der så en “branche” med det navn. I al den tid har jeg fået “kontakt” med
lidt over 450 mennesker, som er en del af mit forretningsnetværk — og jeg undrer mig
stadig over “logikken” på nogle af de profiler, som har tusindvis af forbindelser. Jeg har
i øvrigt aldrig haft en profil på andre sociale medier. Jeg kommunikerer primært via min
hjemmeside og min mail. Jeg kan dog konstatere, at størsteparten af mine kontakter
også bruger Twitter og Facebook — ligesom jeg i øvrigt kan konstatere, at stort set alle
nyhedsmedierne bruger de sociale medier som kilde og ligefrem klippe-klistrer tweets
ind som indholdet i artikler. Det fortæller noget om mediernes forandringsproces.
Hvis dør- og telefonsælgere i gamle dage var en irritation, så er spam og chatbots det
sidste nye at blive irriteret på — og at være bekymret over. Det er vi så også med god
grund. Hvor lang tid går der før en chatbot f.eks. agerer læge eller psykolog? Hvornår
vil maskinerne blive til psykologer — jf. psykotest og adfærdsovervågning? Vil vi tale
med maskinerne om vores mentale sundhed, når vi bliver bange, angste eller stressede?
Jeg refererer lidt senere til Michio Kaku’s bog “The Future of The Mind”, der bl.a.
fortæller hvordan hjernens impulser f.eks. kan styre kunstige robot-lemmer (hænder,
arme og ben) — og som et helt frisk kuriosum, så har virksomheden Neuralink netop
søgt om tilladelse til at implantere en lille device, der vil give almindelige mennesker
mulighed for at styre eksterne maskiner vha. tankens kraft. Det er testet på mus — og
perspektivet er så interessant, at Elon Musk har investeret 100 mio. USD i projektet.
Hvis tilladelsen bliver givet vil Neuralink starte forsøg på mennesker i 2020. Hvis vi
vender det om, vil vi så også kunne opnå at maskiner kommer til at styre tankerne/
processer i hjernen?
Chatbots storebror er AI — dvs. den næste generation af maskinlæring, hvor
medicinske diagnoser allerede i dag udføres af f.eks. IBM’s Watson og Googles
DeepMind. Robotter anvendes til kirurgisk præcision sammen med AR/VRteknologierne og operationer kan foretages uafhængig af eksperters fysiske
tilstedeværelse. Vil et implantat som f.eks. Neuralink ultimativt kunne blive en
“sundhedsovervågning” af hele vores biologi, og vil vi med en individuel DNA-profil,
kunne blive adviseret om evt. “uhensigtsmæssig adfærd”?
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Tech-investorerne
Det er tydeligt at regulering af teknologi ikke kan synkroniseres uden en topstyret
kontrol. Den kommer ikke de facto fra FN og den vil ikke komme fra verdens styrende
økonomier, idet G20-møderne er en klar indikator af et manglende globalt sammenhold.
Trump’s handelskrige, herunder især med Kina, og den nyudnævnte engelske Brexitpremiereminister, Boris Johnson, er klare tegn på at vi er påbegyndt en ny kamp om en
ny verdensorden, hvor hver nation er sig selv nærmest. De rigeste virksomheder i World
Economic Forum er fortsat en klub for de få, hvor forskningen er industrielt finansieret
og baseret på at levere resultater til sponsorerne.
Men paradoksalt nok har nogle af verdens rigeste mennesker for nylig ligefrem
opfordret de amerikanske politikere til at de bliver beskattet hårdere, dels for at vise
deres engagement i fremtidens fælles levevilkår — og dels for at beskytte deres egne
interesser mod en tvungen nationalisering, hvad enten en sådan evt. måtte komme fra
nationalstaternes demokratiske kollaps eller fra deres “kollegaer” i tech-industrien.
Det er dog nærmest utopisk at foretsille sig, at disse mennesker frivilligt vil afgive
magten over kapitalen. Udmeldingen handler sikkert mere om at undgå et kollaps. For
ikke så længe siden var Bill Gates på besøg i EU, og blev i den anledning citeret for at
sige: ”… at kapitalismen er den eneste vej”.
I dækningen af besøget havde The Guardian lidt senere en artikel med overskriften:
“A new study reveals how the wealthy engage in “stealth politics”: Quietly advancing
unpopular, inequality exacerbating, highly conservative policies”, hvor jeg har sakset
dette uddrag til en perspektivering:
“If we judge US billionaires by their most prominent fellows, they may seem to be a
rather attractive bunch: ideologically diverse (perhaps even tending center-left), frank in
speaking out about their political views, and generous in philanthropic giving for the
common good – not to mention useful for the goods and jobs they have helped produce.
The very top titans – Warren Buffett, Jeff Bezos, Bill Gates – have all taken left-ofcenter stands on various issues, and Buffett and Gates are paragons of philanthropy. The
former New York mayor Michael Bloomberg is known for his advocacy of gun control,
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gay rights, and environmental protection. George Soros (protector of human rights
around the world) and Tom Steyer (focused on young people and environmental issues)
have been major donors to the Democrats. In recent years, investigative journalists have
also brought to public attention Charles and David Koch, mega-donors to ultraconservative causes. But given the great prominence of several left-of-center
billionaires, this may merely seem to right the balance, filling out a picture of a sort of
Madisonian pluralism among billionaires.
Unfortunately, this picture is misleading. Our new, systematic study of the 100
wealthiest Americans indicates that Buffett, Gates, Bloomberg et al are not at all typical.
Most of the wealthiest US billionaires – who are much less visible and less reported on
– more closely resemble Charles Koch. They are extremely conservative on economic
issues. Obsessed with cutting taxes, especially estate taxes – which apply only to the
wealthiest Americans. Opposed to government regulation of the environment or big
banks. Unenthusiastic about government programs to help with jobs, incomes,
healthcare, or retirement pensions – programs supported by large majorities of
Americans. Tempted to cut deficits and shrink government by cutting or privatizing
guaranteed social security benefits.
Most of the wealthiest US billionaires have made substantial financial contributions
– amounting to hundreds of thousands of reported dollars annually, in addition to any
undisclosed “dark money” contributions – to conservative Republican candidates and
officials who favor the very unpopular step of cutting rather than expanding social
security benefits. Yet, over the 10-year period we have studied, 97 % of the wealthiest
billionaires have said nothing at all about social security policy. Nothing about benefit
levels, cost-of-living adjustments, or privatization. (Also nothing about the popular idea
of shoring up social security finances by removing the low “cap” on income subject to
payroll taxes and making the wealthy pay more.) How can voters know that most
billionaires are working to cut their social security benefits?”
Og det sidste er et godt spørgsmål. De amerikanske vælger ved det faktisk godt; det
er jo de superrige som finansierer deres politiske kandidater. Politiske kandidater
opererer ligefrem med et barometer om, hvor mange penge de har samlet ind.
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Informationssamfundet i Danmark
Det er først og fremmest den elektroniske teknologi fra 1960-70’erne, som skabte
computeren og senere i 1990’erne udviklede den globale teleinfrastruktur til et digitalt
internet, der nu medfører de enorme adfærdsforandringer. Den 4. industrirevolution er
nu motoren i en fortsættelse af kapitalsimen og det næste teknologiske paradigme. Og
det er nogle ganske få globale netværkskonglomerater — og nogle ganske få personer
— der kontrollerer udviklingen i fremtidens samfundskonstruktioner.
Digitaliseringen i Danmark har de sidste mange år budt på en selvbetjeningsbølge,
hvor staten har opsamlet borgernes personlige data om hvad som helst. Reelt en
overvågning af alle borgeres
aktiviteter, som med en fortsat
implementering er fuldendt i 2023
med den her viste model, der
stammer fra regeringens 2018oplæg om ”Digital service i
verdensklasse”.
Det er et eksempel på en
teknologi som har effektiviseret.
Denne implementering kommer til
at indgå i og på alle områder af de
public service-goder staten yder i
fremtiden – og vi kunne meget vel
sammenligne denne udvikling til
Kina, Google og Facebook.
For mig er de seneste 25-50 års teknologiudvikling langt mere interessant end alle
de foregående godt 250 år. Den bygger naturligvis på de foregående paradigmer, men
det er den seneste udvikling om ”kommunikation” som har ændret på den måde vi
tænker og taler om fremtiden på. Bekymringen for et overvågningssamfund er således
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også blevet eksistentiel — hvad enten det er staten eller tech-virksomhedrene, der ligger
inde med vores data. Det er en afledt følgevirkning, at alle borgere ret beset tvinges til
at være online og at f.eks. effektiviseringsgevinsten med bl.a. digital post gør, at du nu
døgnet rundt modtager advis om hvad som helst fra nærmest hvem som helst via mail
og/eller sms. Det perspektiverer det nye “digitale borgerskab” langt mere end
udviklingen af den digitale teknologi til automatisering af andre serviceydelser, hvor
trenden allerede er begyndt at ligne en udlicitering af alle husholdningsopgaverne, som
f.eks. rengøring, vasketøjet og madlavningen. Det er ikke blot typer af hjemmehjælp i
plejesektoren, men blandt singler og helt almindelige familier, der ønsker at bruge tiden
anderledes.

Den offentlige debat om fremtiden
Jeg har været så heldig at være med i den første it-bølge. Som nævnt var 1960’erne
den egentlige start. Ikke mange husker at it og telekommunikation den gang var ganske
massive mekaniske konstruktioner, bogstaveligt talt på størrelse med fodboldbaner. Og
måske er der heller ikke mange som erindrer, at månelandingen kun kunne
gennemføres, fordi vi opfandt printkortet og kunne “presse” en computer ind i kontrolog landings-modulet. Det første interface med denne type computer var en bogstav/tal
kombination. Det var altså før chips, musen og den integrede CPU.
Sådan var det også med elektronikken i telefoncentralerne i begyndelsen af
1970’erne, hvor den primære opgave var at erstatte mekanik med elektronik. Ti-året
efter handlede det om at erstatte elektronikken med digitale komponenter. Det var her
den digitale kommunikation begyndte. I midten af 1990’erne blev internettet starten på
den nuværende globale infrastruktur for kommunikation i ordets bredeste forstand –
herunder fri deling af information. Det kaldte vi for netværkskonvergensen – og som
længe har været en realitet.
Vi talte også den gang om mediekonvergensen – om end det tog lidt længere tid at få
det til at blive en realitet. Det er det nu – selv om medierne selv måske er de sidste, der
har indset det. Medierne er en bred definition og består af mange brancher. Det har
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medierne selv i regi af Dansk Journalistforbund forsøgt at definere i en 2019-publiceret
analyse: “Fagenes fremtid”, hvor de endnu en gang tager bestik af begrebet
kommunikation – og hvori de beskriver, at det betyder: ”at gøre fælles”. Det er en god
definition og det afspejler mediernes virke på tværs af alle brancher.
Det gælder således også for dialog og debatter – uanset formater og på hvilke
platforme og i hvilke fora disse udspiller sig. Helt overordnet kan vi jo også kalde det
for den offentlige debat, hvor udgangspunktet er på demokratiets vilkår om
ytringsfriheden – eller vi kan måske også bare kalde det for dannelse, som har sit
udgangspunkt i vores værdiopfattelser og definitionen af fællesskabet.
Det er det sidste, der udgør dilemmaet i de politiske valgkampe – for hvad er det vi
vælger imellem? Business as usual – nu bare i en endnu bedre udgave end tidligere –
dvs. mere vækst for mere velfærd – altså øgede (skatte)indtjeninger, som giver større
råderum af statens udgiftsfordelinger – og hvis vi samtidig effektiviserer med mere
automatisering og yderligere selvbetjening vha. intelligente ekspertsystemer, kan vi
tillige reducere de offentlige udgifter, hvorved vi kan fordele endnu flere og bedre
sociale ydelser til alle. Eller burde vi i stedet vælge at investere pengene i helt nyere
teknologier, som skal bruges til at reparere på ødelæggelserne af biodiversiteten og
naturen pga. fortidens industrielle vækst?
Og hvor meget kan vi evt. gøre af begge dele? Det er tematikkerne i de aktuelle
valgkampe verden over og det er en politisk prioritering. Politiske ideologier og
budskaber sker nøje orkestreret i en valgkamp, hvor arkaiske clickbaits anvendes for
primært at skaffe attention. Det er selvfølgelig min helt personlige og kyniske ikkehomo politicus udlægning – men det er altså også virkeligheden i det politiske spil. Det
handler f.eks. om de senere brudte valgløfter, fordi valget præsenteres som en invitation
til et tag selv bord – dvs. hvis blot du stemmer på […] – men efter valget ender det
alligevel med spørgsmålet: ”Hvor skal pengene komme fra?”. Og scenerne udspilles
tilsyneladende uden erindring om sidste valgkamp.
Vi snakker naturligvis om det der interesserer os lige nu — og vi flytter typisk lidt
rundt på stemmer fra den ene “blok” til den anden. Egentlige jordskredsvalg er sjældne
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og velsagtens også en definitionssag. Det verden oplever lige nu er “et jordskred” der
drejer højre om; det skyldes flere ting, hvor frygt og usikkerhed for fremtiden er temaet.
De enkeltes private temaer er frygt for fremmede og frygt for at miste opnåede goder
eller at skulle dele disse med andre “der ikke hører til”. Det er en ur-instinktiv angst,
hvor vi leder efter lederskab, men vi kan risikere at ende med spørgsmålet om, hvorvidt
det politiske lederskab så blot er en banal administrativ jobfunktion.
Man kunne også spørge om, hvorvidt der er et særligt psykologisk sprog for hvorfor
vi tænker og agerer som vi gør? Det handler mest om, hvordan vi taler om det. De fleste
mennesker ønsker faktisk at opnå det samme, men kan have meget forskellige grunde til
at ønske det. Det er bl.a. baseret på de værdibaserede forskelle mellem ”vi” og ”jeg” –
eller mellem ”fællesskabet” og ”mig selv først”, hvis man foretrækker de ord.
Nogle mennesker fokuserer mere på fællesskabets interesser og andre fokuserer på
egne behov – både før og efter fællesskabets definition. Vi kan godt diskutere de samme
emner – men det er ofte med skjult dagsorden for at opnå et (politisk) kompromis, hvor
en enighed er relativ. Og netop i det politiske spil i de offentlige valgkampe, er værdier
og overbevisninger blandet godt og grundigt sammen.
Men overbevisninger og værdier er ikke det samme. Det viser den reelle adfærd med
al tydelighed. Adfærd er faktiske handlinger, som træffes på baggrund af hvad der giver
bedst mening i den aktuelle situation. Er det ikke et eksistentielt valg, så er værdierne en
meta-forestilling om noget man tror på, uanset om det objektivt er sandt eller falsk.
Sidstnævnte er f.eks. religioner – og i valgkampene bliver politiske ideologier ofte til
religioner. Noget – eller nogen – man tror på. Det objektive er ikke en del af dette spil.
Spillets regler er at budskaberne skal leveres med one-liners, der er nøje afstemt til et
bestemt publikum. Publikum er landets borgere – folket – som skal sætte deres kryds
ved den eller de kandidater, som de er enige med. Eller som de bedst kan lide, og dette
ord er ikke helt tilfældigt, fordi vores moderne valgkampe ret beset handler lige så
meget om ”likeability” som det handler om det reelle indhold (jf. her endnu en gang de
tidligere nævnte karaktertræk og personernes portrætteringer på de sociale medier).
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Vi har defineret videnskabens vilkår som uomtvistelige beviser, men hverken
økonomi eller de sociale og psykologiske discipliner er videnskab – vi kan dog godt
bilde hinanden og os selv ind, at hvis et flertal er enige om et udsagn eller en bestemt
model, så er det ”sandt” – også selv om et mindretal kan synes det er ”falsk”.
I politik taler vi om overbevisninger – eller om forskellige virkeligheder – hvor
rigtigt og/eller forkert ikke hviler på en objektivitet. Det er også det som politikere og
økonomer kalder for realpolitik – altså den usagte accepterede politiske tese om, at du
kan sige lige hvad du vil – og så alligevel gøre noget andet.
Lige siden de sociale medier blev introduceret som en ny kommunikationsplatform,
er antallet af ytringer, meninger og holdninger eksploderet. ”Medier” er nøgleordet, idet
der netop ikke er tale om et medieansvar for platformen, det er den enkeltes ansvar. Når
politikerne forsøger at pålægge netværkkonglomeraterne et ansvar for at kontrollere
ægtheden af individer bag ytringsfriheden, så medvirker det blot til mere overvågenhed.
Selv om det skulle lykkes for EU’s seneste ambition om at lovgive om adgang til techvirksomhedernes algoritmer, så er det for sent og det vil ikke virke.
Det er så også i en nøddeskal hvad fake news-diskussionen handler om. Når f.eks.
den amerikanske præsident slipper af sted med at kalde medierne og den fri presse for
“fake news” i verdens største vestlige demokrati — og medierne og dets læses/seere
ikke opponerer som en samlet enhed — så er den 4. statsmagt unægteligt i meget store
vanskeligheder og demokratiet er ved at gå i stykker. Og når de sociale medier samtidig
er blevet et globalt livsvilkår, så er den offentlige debat blevet privatiseret.
Løsningen på den problematik kommer på et eller andet tidspunkt i den nærmeste
fremtid til at blive et formaliseret samarbejde mellem de klassiske nyhedsmedier og
netværkskonglomeraterne.
Men hvordan kan det udmøntes i praksis og hvilke konsekvenser vil det have?
Det skal det næste kapitel handle om — ikke bare den fremtid vi tror vi selv kan
vælge — og som vi måske alle individuelt allerede har tænkt godt og grundigt over —
men en fælles fremtid for alle civilisationer.
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Kapitel 6

DRØMMESCENARIER
!

Jf. min tidligere tidligere omtale af World Economic Forum’s introduktion af den fjerde
industrirevolution og dette års forsøg på at navngive et nyt paradigme — det de kalder
for Globalization 4.0 — så introducerede Japan på årets Davos-møde også en
forestilling om et kommende Imagination Society. De kalder det for et Society 5.0.

!
Kommer der f.eks. så også en femte industrirevolution — og hvad vil den handle om
— f.eks. intelligente humanoide robotter og/eller genetiske modificeringer i menneskets
DNA? Og vil et Society 5.0 så også medføre en helt ny samfundskonstruktion bestående
af homo deus? Hvem der vinder retten til at navngive det kommende paradigme er altså
stadig åbent. Det kunne jo f.eks. også være Zuboff’s overvågningssamfund — eller det
kunne måske ende med, at der slet ikke vil være en samlet civilisation.
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Vi mennesker har til alle tider været fascineret af vores teknologiske opfindelser –
men vi har endnu ikke haft en global debat om konsekvenserne, hvor vi planlægger et
samlet hele for en ny civilisation der bygger på en global infrastrukturteknologi.
Husker vi f.eks. de første it-systemer, pc’erne og internettet karakteriseret som den
tredje industrirevolution? Og hvis man overhovedet kan tale om den periode som en
”tredje revolution”, så bliver det alene med henvisning til Jeremy Rifkin’s bog fra 2011:
“The Third Industrial Revolution, hvor han i øvrigt på udmærket vis beskrev behovet
for en ny digital økonomi – herunder cirkulær økonomi og deleøkonomien. I kapitlet
Designerlivet kommer jeg tilbage til sammenhængen mellem økonomi og teknologi.
Den digitale økonomi taler ingen længere om, fordi den allerede er implementeret
og eksisterer i form af virksomheder som f.eks. Uber, Airbnb m.m.fl., der alle er opstået
på toppen af den digitale teknologiske udvikling af internettet og apps. Og den fjerde
industrirevolution er vel alt andet lige også mere end smart-fænomenet og fremkomsten
af blockchain-teknologi — og hvis ikke, hvorfor har vi sa overhovedet beskrevet stadier
af industrisamfundet?
Den japanske tilgang til fremtiden som et helt nyt Society 5.0 ”konkurrerer” således
med alle foregående fremskrivninger og spådomme om fremtiden. Det er den japanske
erhvervs- og industriorganisation Keidanren, der har initieret det og som videre udvikler
strategien sammen med den japanske regering, hvor premierminister Shinzo Abe havde
taletid på Davos-mødet og pitchede et nyt globalt samarbejde om fremtidens samfund:
“Imagination is the key to shaping the future. Society 5.0 is not a prediction of the
future, but a concept that shows the bright future we want to create. Society 5.0 is not
something to come, but something to co-create. Main player of that society is not
technology but human being. It is a society realized by people who pursue diverse
values with diverse imagination and creativity.”
Og her kunne man faktisk godt spørge om en human social engineering så bliver en
del af et Society 5.0? I hvert fald handler det mere om en måde at tænke på, hvor et nyt
fokus er på mennesker og de kulturelle dannelser, lige så meget som det handler om
anvendelsen af ny teknologi — jf. her f.eks. Harari. Lad os lige dvæle ved det et øjeblik.
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For det handler bl.a. om udviklingen af de androide og humanoide robotter, som Japan
allerede er i fuld gang med. Og det er der en temmelig god grund til, nemlig at Japan
har den mest markant aldrende befolkning og drastisk faldende fødselstal. Japan har
også allerede et af verdens mest avancerede teknologiske produktionsapparater af
robotteknologi både til industrielle opgaver og til automatisering af trivielle opgaver —
især inden for service- og sundhedssektoren — hvor dialogen mellem mennesker og
maskiner derfor også bliver afgørende; det er her udviklingen af kunstig intelligens og
humanoide robotter kommer ind i billedet.
Kina har et mål om at være verdens førende i robotter og kunstig intelligens allerede
i 2025. USA har måske nok den førende position på ”kommunikation” (i den bredeste
definition af ordets betydning) og ser primært fremtidens automatisering fra et
softwareperspektiv. Google’s selvkørende biler og Amazon’s droner vil utvivlsomt
revolutionere ”smart”-fænomenet på transportområdet og byernes infrastrukturer – men
de vil med stor sandsynlighed ikke på den lange bane få et marked i hverken Kina eller
Indien, der alt andet lige udgør 1/3 af verdens befolkning. Google og Amazon er ikke
till stede på det kinesiske marked overhovedet — jf. bl.a. Amy Webb’s The Big Nine.
Paradokset her, er, at fremtidens teknologier nok er de samme udviklinger – men at
fremtidens økonomiske magtpositioner er baseret på det politiske mindset – og ikke det
filosofiske om, hvorvidt der overhovedet er en fælles fremtid. Planetens tilstand med
alle de miljømæssige problematikker er et nyt fokus, hvor det handler om industriens
rovdrift på naturens ressourcer og den ødelagte biodiversitet såvel som det involverer
den stadig stigende befolkningstilvækst.
Allerede i dag bor over halvdelen af verdens befolkning i byerne. Det vil stige til 60
% i løbet af det næste tiår – og estimeres til 75 % i 2050. Jeg kommer tilbage til dette i
flere detaljer i kapitlet Tilstandsrapporten. På samme tid vil verdens befolkning være
vokset til 8-9 milliarder. Denne vækst sker i de fattigste lande i verden. I de rigeste
lande er fødselsraten under 2, så en allerede aldrende befolkning, der samtidig lever
længere, er således de rigeste landes problem. FN’s befolkningsantal varierer – og vi
kan skændes om der er 9 milliarder i 2050 eller 11 milliarder i år 2100 – men vi kan
ikke skændes om den globale opvarmning og forurening og konsekvenserne for
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planetens tilstand. Det gør vi så alligevel – og fornægtelse er selvfølgelig også et
mindset. Og jeg behøver formodentlig ikke her at medtage yderligere udsagn om
planetens andre miljømæssige problematikker, for at pege på alvoren i at begynde at
tænke anderledes for fremtiden. Er “megabyerne” f.eks. den rigtige løsning og er det
årsagen til at automatiseringen i virkeligheden er en uundgåelig konsekvens?
Hvad er det japanerne i virkeligheden taler om, når de vælger at kalde fremtiden for
en “fantasisamfund”, hvor “… people [who] pursue diverse values with diverse
imagination and creativity”? Er det ikke bare industripolitik og positionering til en ny
geopolitisk situation? Og i det helt store billede er spørgsmålet vel også om FN kan
holde sammen på verden? De sidste 75 års samarbejde om menneskerettigheder og
demokratiets udbredelse samt de seneste 2015-2030 målsætninger om fordeling af
verdens ressourcer ser ud til at kunne falde fra hinanden i den aktuelle realpolitik.
Verdensbanken og IMF er reelt privatiseret og opererer som rå kapital — og når G20
med verdens rigeste lande ikke kan blive enige om, hvorvidt klimaproblemet er en
global trussel, så er vi reelt end ikke i gang med at diskutere løsninger — og så bliver
retten til at navngive det næste civilisationsparadigme vel egentlig lidt ligegyldig.

Mareridtssamfundet
Et evt. Imagination Society kan risikere at blive til et “mareridtssamfund”, hvor
angst for klimaets udvikling kan medføre en 0-fødselsrate i de vestlige og rigeste lande,
hvor den nye generation med de mest progressive kvinder allerede overvejer om de vil
sætte børn i verden. Det står i stærk kontrast til de mest konservative “gamle mænds”
opfattelse af evigheden som målestok. Denne problematik handler om langt mere end
f.eks. den amerikanske #MeToo ny-feminisme og republikanernes seneste regulering af
abortlovgivning. Det er også en ny race-politik med rødder tilbage til imperialismen.
Den europæiske kvindefrigørelse er måske nok lysår foran dette mindset, men de
nyeste højrenationalistiske bevægelser i Europa er også i fremgang, og det handler først
og fremmest om at afskære og udelukke flygtningestrømmen fra især de afrikanske og
mellemøstlige lande.
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Den gamle NATO-alliance er i fare og Europa har de facto opbygget en egen militær
grænsekontrol, fordi store dele af EU’s mest højreorienterede lande og befolkninger, er
skræmt fra vid og sans over yderligere multietniske samfundskonstruktioner. En ny og
samlet europæisk militæralliance, der skal sikre EU mod gamle og nye supermagter er
ikke utopisk. USA har tabt førertrøjen med Trump — og USA er ikke en velfærdsstat
som de europæiske lande.
Flygtninge og asylansøgere der søger til USA betragter det som en lottokupon.
Europa synes at være en garanteret gevinst. Det handler om et bedre liv. Det mennesker
flygter fra, er politiske regimer med krig, ulighed og fattigdom. De har ingen ide om, at
det de flygter til, risikerer at blive værre. Uligheden skyldes intolerance og kulturelle
fordomme — i hjemlandet såvel som i de lande de flygter til — og konkurrencen med
de eksisterende gamle borgere i de nye lande, bliver en kamp om job, som vil være
ulige pga. manglende færdigheder og uddannelser.
Det har tidligere været en luksus for politikere at tale om integration og inklusion —
men reelt er det blevt til eksklusion og et liv i parallelsamfund. Der er en ny type af
politikere der ikke længere pakker det ind i politisk retorik. Tværtimod er de direkte og
villige til at propagandere og misinformere.
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Jeg brugte ovenstående billede i en keynote om mediernes fremtid på Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole i begyndelsen af 2017, hvor jeg allerede i slutningen af
2016 havde fundet historier om Cambridge Analytica rundt om på nettet — altså længe
før mainstreammedierne i 2018 for alvor tog fat i skandalen med Facebook. Det var
bl.a. netmediet scout.ai, som først bragte historien og jeg brugte den til at advare
medierne om udviklingen på de sociale medier. Nu skal det naturligvis ikke fremstå
som “mit nyhedsscoop”, men jeg blev faktisk kontaktet af mediefolk, der gerne ville
vide hvad jeg snakkede om “… for det vel en slags konspirationsteori?” — men det var
det ikke — og både Robert Mercer, Steve Bannon og Nigel Farage, som er på billedet
øverst til venstre, var faktisk hhv. ejer (Mercer og hans datter Rebekha Mercer) og de
sad i bestyrelsen for Cambridge Analytica. Og resten er historie, som man siger.

Hvilke nye historier skal vi fortælle
Det er svært ikke at være positiv om den teknologiske udvikling når den anvendes til
at gøre tingene nemmere og skaber mere fritid og frihed til de fleste. Men det er altså
også meget nemt at blive negativ og bekymret, når udviklingen bliver brugt til bevidst
manipulation og direkte løgne. Billedet repræsenterer autokratiet og kapitalsimens magt
i en ny geopolitisk cocktail.
Teknologien har på samme tid både gjort mennesker mere vidende og mere
mistænksomme. Det ynder vi i dag også at kalde for politikerlede, som for de fleste
mennesker nu er blevet til ligegyldighed. Det er den snigende apati og opgivenhed, der
giver anledning til at nyhedsmediernes og politikernes troværdighed daler — og endnu
mere end den i forvejen var. Det er også et nyt og synligt trend at såkaldt almindelige
mennesker nu udtrykker deres angst, stress og frygt for fremtiden i mainstreammedierne
i stedet for på de sociale medier. Nyhedsmedierne både på print og digitalt kalder det for
“personlige beretninger” og de inviterer til debatindlæg og klummer, og gennemfører
endog interviews med den almindelige (og ukendte) borger om deres tanker og følelser.
Det kan ses som et modtræk til de mange sociale medier og de mange falske profiler
med manipulation af holdningstilkendegivelser om frygten for “de andre”.
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Det kan også ses som et forsøg på at sætte en ny politisk dagsorden — altså de
gamle mediers modtræk for at fastholde sin position i den offentlige debat og i det
offentlige rum. Den gammeldags politiske dialog og debat er i alvorlig fare for at
forsvinde, og frygten for at tech-giganterne bag de sociale medier også vil overtage
fremtidens politiske dialog er reel. Men medierne er stadig en business og indholdet
skal betales på den ene eller måde.
Det giver ny mening til begrebet personalisering at digitaliseringen har vendt op og
ned på hele vores kommunikation. Både formater, platforme og indhold er nået til en ny
fase. Vi slås alle stadig om attention — om retten til at levere budskaber og ønsket om
at blive hørt. Vi måler og vejer på alt og kan i dag redegøre for hvem der siger noget og
hvem der lytter. Nyhedstrømmen i dag kører 24/7 og er både umættelig og uendelig.
Redaktør-rollen er den sidste ideologiske redigering af virkeligheden. Fra nu af er
alle meninger ligeværdige, men for nogle også ligegyldige, og det har så også medført
et helt nyt fænomen, som vi kan kalde for “nyhedsundvigere” — altså mennesker der
bevidst undgår nyhederne. Spørger man om hvorfor, er svarene stort se de samme:
nyheder er angstfremkaldende, de giver stress og depression mv. Nyheder er i sig selv
“for meget” både i antal og i indholdets substans. Det gælder medier i hele verden.
Det er et fænomen der ikke bare kan ændres med positive historier, sådan som visse
medieuddannelser og redaktioner er blevet talsmænd for. Problemet er jo ikke endnu en
yderligere redigering, hvor det negative blot skæres fra. Virkeligheden er jo nu engang
virkeligheden. Vi står med et langt større problem, hvor information overload er en ny
dimension — og virkelighedens realiteter er blevet uoverstigelige livsvilkår, hvor der
tilsyneladende ikke er gangbare løsninger.
Den form for håbløshed er ikke nyt i menneskehedens historie. Faktisk er det lige
præcis det som oftest medfører forandringer både i den virkelige verden og i den indre
verden. Håndteringsmekanismen er enten af ønske sig tilbage til de gode gamle dage
eller give den fuld fart frem for en ny fremtid. Vores nuværende frustration er fordi vi
står midt i beslutningsprocessen. Det er velsagtens også ved at være evident, at alle
varianter af stress og depression er på vej til at blive en folkesygdom — og dermed et
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regulært samfundsproblem både socialt og økonomisk. Det handler om “ondt i livet”
med både store og små problemer — indbildte og selvforskyldte såvel som virkelige og
målbare — og der leveres nu terapitilbud, som adresseres i et økonomisk perspektiv.
I en artikel i Politiken kunne man for nylig læse: “Når bleer, karrieredrømme og
fritidsinteresser kæmper med parforholdet om opmærksomheden, ender mange par i
uoverskuelige kriser. Men skilsmisser gør ikke kun ondt på forældre og børn, de kan
også føre til psykisk mistrivsel og dræne kommunekassen”, skriver avisens
sundhedsredaktør Lars Igum Rasmussen med henvisning til udtalelsen fra en kommune.
Formanden for Dansk Psykologforening er i samme artikel citeret for: “… at offentlige
brugte kroner på parterapi kan bruges bedre. Gratis kommunal parterapi står ikke øverst
på vores liste over essentiel velfærd. Vi har fortsat borgere med belastende tilstande som
angst og depression samt andre psykiske lidelser, der ikke kan få relevant psykologisk
hjælp. Dem bør vi som velfærdssamfund prioritere tilbud til først.”
Politiken har indlysende som redaktionel linje, at ville debattere tilstanden af
danskernes mentale helbred. Det er de ikke alene om, idet konkurrenterne på
Berlingske, og især public servicemedierne DR/TV 2, også har denne dagsorden, men
når ikke i nærheden af samme iver. De danske medier er heller ikke alene om dette. Det
kan være svært at tolke om det er social indignation eller bare god business — men
indholdet og budskabet er på tværs: det er synd for os [danskere] at skulle leve i og med
velfærdet, når det nu er så stressende og angstfremkaldende.
Det er så desværre også et faktum. Og vi er ikke alene med det problem. Resten af
den rige vestlige verden har tilsyneladende den samme krise. Hvor kommer den fra? Er
den skabt af os selv som et (digitalt) moderne massehysteri med start i de sociale medier
— og/eller skal vi finde syndebukken i industrisamfundets forretningsmodeller med de
stigende krav til optimering — eller f.eks. i medicinalbranchen? Er vi mennesker blevet
for (selv)bevidste om livets mål? Eller skal vi alle bare genlæse gudernes historier i
f.eks. Mythos (inkl. beretningen om Narcissus) og konstatere, at sådan har det altid
været [sic]. Måske har vi allerede opnået det mytiske Nirvana, som Østens religioner og
mystikerne beskriver — altså tid nok til at pille navle og spørge spejlet på væggen om
hvem der skønnest i landet her?
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Fremtidssamfundene
Lad mig lige pege på sci fi-genren og et par film som portrætterer fremtiden. Måske
har du set filmen Babylon A.D, Elysium, Gattaca eller Transendence, der alle tegner et
forskelligt billede af en mulig fremtid. Det er dog fælles, at der er to verdener — den
fattige og den rige — de udvalgte og de (for)tabte — og at ny teknologi er det centrale i
plottet. Og det mest interessante ved disse films regi og kulisserne er, at det handler om
nutidsteknologi — dvs. robotter, genetik og kunstig intelligens i form af overvågningsog ekspertsystemer. Ret beset er der faktisk ikke så meget sci-fi over dem. De er faktisk
virkeligheden lige om et øjeblik.
Det er som om vi allerede har fortalt alle de historier vi kan. Eller sagt på en anden
måde: Det er tilsyneladende de samme historier som genfortælles i nyere versioner.
Uanset oprindelse i tid og sted har civilisationerne den samme opfattelse af skabelsen.
Der er en “gud”, som er større end en selv, og der er en mening med at eksistere — et
formål om man vil. Religionsforskere og historikere har for længst dokumenteret denne
udvikling, der spænder fra de tidlige usynlige ånder til reelle personificerede skikkelser,
som vi har og fortsat tilbeder i forskellige manifestationer.
Historierne inkluderer også samme tematiske udviklinger. De unge generationer gør
oprør mod de ældre. De bliver forvist og rejser ud i verden, men de kommer retur med
fortællinger om oplevelser af en anden virkelighed. De tilbagevendende redder som
oftest “stammen” fra den anden virkeligheds trusler og bliver til helte — eller at de
tilbagevendende kommer med fortællinger om muligheden for at erobre utrolige
rigdomme. Hvorvidt det er slaver eller anderledes teknologier er ikke det vigtigste i
sådanne historier. Det handler om rejsen og opdagelserne af andre virkeligheder. Og
dermed handler det naturligvis om forandringer — og om hvordan livet alligevel går
videre. Den moderne historieudgave udspiller sig i skønlitteraturens store romaner, som
over tid er blevet dramatiseret til teater, til film og tv-serier og computerspil i de nyeste
versioner, hvor publikum nu også kan interagere med historierne. Det er det “billeder”
kan, og det er hvad hjernens behandling af sanseindtryk gør, når det omsætter de ydre
oplevelser til egne indre oplevelser.
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Når vi sover og drømmer bearbejder vi sanseindtryk og f.eks. viser REM-søvnen sig
at være en fantastisk og fantasifuld historiefortæller. Det er hvad Matthew Walker’s bog
“Why We Sleep” (2017) handler om i en videnskablig neuroscience kontekst. Det er en
noget anden historie end Freud’s udlægning af drømme og deres betydning, men det var
Freud, og senere især Jung, som var foregangsmænd for psykoanalysen og skabte
dermed arketyperne, som i dag stadig er indbegrebet af de fleste menneskers opfattelse
af hvem og hvad andre mennesker er som typer. Det er også i dag sådanne stereotyper
som danner grundlag for beskrivelser af menneskers karaktertræk i psykometriske test.
Det er ikke sandheden — men “vi” er enige om, at det er normen — i hvert fald i
den vestlige verdens opfattelse af virkeligheden. Det er så også disse karakteristikker
som danner udgangspunkt for historier om fremtiden. Genren inkluderer både fantasy
og science fiction, som begge nu er blevet mainstream for måder at tænke om fremtiden
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på — jf. herunder min egen udvalgte collage af favoritter:
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Lad mig lige dvæle lidt ved billedet, idet jeg faktisk har inddelt det i forskellige
sektioner. Øverste venstre tredjedel er de første “sci fi”-fortællinger – og som man kan
se er de temmelig gamle. Stort set alle kender dem, men tænker ikke over at de første af
dem er skrevet for 300 år siden. Det er først i slutningen af 1800-årene, at Jules Verne
og H. G. Wells tager den moderne industriteknologi med i historierne — f.eks. Rejsen
til månen og Nemo’s ubåd — og en af de måske mindre kendte er Wells’ Dr. Moreau’s
ø, der er filmatiseret som gyserhistorie i flere udgaver, men den handler dybest set om
manipulation af gener.
I den højre del af den øverste række er de klassiske engelske sci fi-forfattere, hvoraf
Tolkien er verdenskendt – om ikke for andet så pga. Ringenes Herre i Peter Jacksons
filmatisering. England er toneangivende i første halvdel af det 20. århundrede og til
efter 2. verdenskrig, hvor især George Orwell dominerer med både 1984 og Animal
Farm. Douglas Adams’ Hitchhikers Guide to The Galaxy var blevet udødeliggjort længe
før en nylig Disney produktion. Aldous Huxley’s Fagre ny verden er blevet curriculum i
gymnasieruddannelserne – ligesom Anthony Burgess’ Clockwork Orange nærmest er
blevet kult. Den eneste som faktisk ikke er engelsk er filmen Brazil (1985), der er
skrevet og instrueret af det amerikanske medlem af Monty Python-gruppen – Terry
Gilliams – og medtaget, fordi den er mere engelsk end mange af de engelske forfattere.
I det midterste snit er de aktuelle store amerikanske og canadiske sci fi-forfattere,
som dominerer scenen i dag. I venstre side de nye og i højre side de gamle mestre. Her
er bl.a. Fahrenheit og Asimov’s robot-trilogier samt Farmer’s Riverworld serie. De
gamle inkluderer dog også englænderen Arthur C. Clarke, som de fleste kender fra
Rumrejse 2001-filmatiseringen. Mesteren over alle er Robert Heinlein, som måske også
har været genrens mest produktive – og som i særlig grad har påvirket de øvrige i
fortælleform – ikke mindst med præcisionen af den teknologiske korrekthed i
fortællingerne. Og det er teknologien, som de nye forfattere af i dag repræsenterer,
f.eks. har Kim Stanley Robinson indtil flere ph.d.’er i datalogi, fysik og matematik.
Hans bøger er utrolig detaljerede omkring hvad der rent faktisk er teknologisk muligt.
Også Neal Stephenson er kyndig i det digitale og skrev f.eks. romanen Snow Crash
allerede i 1992, hvor han forudså og beskrev både internettet og virtual reality med en
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verden, som på uhyggelig vis ligner den vi har i dag. Også canadieren Wiliam Gibson’s
The Periphial er temmelig plausibel, som beskrivelse af morgendagens post-digitale
kommunikation med droner, humanoide robotter og VR/ hologrammer.
Den nederste række af billeder er primært film og tv-serier, og er sikkert også kendt
af de fleste. De er på den mest naturlige måde blevet til “virkelighed” – og de er direkte
medvirkende til at vi i dag taler om fremtidens teknologiske muligheder som noget, der
kommer lige om lidt. Ret beset kan vi konstatere, at de opfindelser vi er i gang med lige
nu er inspireret af og/eller en følge af denne litteratur- og filmgenre, som alle handler
om de såkaldte GNR-teknologier.
Film- og tv-industrien har profiteret af den teknologiske udvikling, men er endnu i
sin begyndelse når vi taler om den næste form for kommunikation og dialog, som jeg i
min bog “Digital dekonstruktion” kaldte for kulturteknologier, hvor jeg anvendte dette
billede på den historiske udvikling mellem teknologi og indholdsoplevelse:

!
Og tag ikke fejl af den betydning billedeoplevelsen har på hjernens fortolkning af
virkeligheden. Vores hjerner er hardwired til billeder, fordi vi som mennesker altid har
været visuelle (altså før tale og sprog). En af Instagram’s medstiftere, Kevin Systrom,
sagde i Mary Meeker’s 2019-rapport, at det der med skriftsproget var en detour, fordi
billedsproget altid har været menneskers foretrukne form for kommunikation. Han siger
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lige ud, at Instagram ikke bare er en delingstjeneste af billeder — men reelt en ny
kommunikationsplatform. Billeder fortæller en historie og muligheden for feedback
lærer folk at kommunikere endnu bedre (med billeder). Det lyder som en lidt smart
udlægning af tjenesten — men det er ikke desto mindre bakket op af neuroscience.
Sci fi-litteraturen har i øvrigt sine egne såkaldte Award Shows med uddeling af
priser på linje med Oscar, Emmy og Globe Awards m.fl. Ti-tusindvis af udklædte fans
møder forfattere og skuespillere. I dag er det nærmest gået amok med den årlige SXSW
træf, men især er ComicCon-udstillingerne rundt om i verden en event, hvor sci fi og
fantasy film og tv-serier præsenteres sammen med computerspil. Og blot lige som et
kuriosum, er computerspilindustrien større end både film og tv målt i omsætning. Det
på trods af stigende mediekoncentration med løbende og gensidige opkøb blandt de
gamle medier og studier i branchen (med eller uden tilhørende distributionnetværker).
Især har Marvel-universet det seneste årti opnået at være i en klasse for sig selv og
slår nærmest sin egen Box Office rekord med hver ny film. De er nu også på vej ind i
spilindustrien. Marvel er nutidens CGI-eksperter par excellence og de har erstattet sidste
århundredes trykte tegneserier, hvor superhelte i alle afskygninger havde hver sin
historie, og slået dem sammen “i samme verden”. Det er et genialt træk, hvor vores
mytiske skabelseshistorie kan genfortælles igen og igen.

Fantasi og fantaster
Den viste illustration er på ingen måde udtømmende for hvad jeg har læst af bøger
og set af film i science fiction og fantasy genren. Min egen interesse for science fiction
startede allerede i min ungdom og jeg er faktisk samtidig med åbningen af boghandelen
Fantask i København. Det var for 47 år siden. Da forretningen for nylig annoncerede at
den lukkede, samlede en masse kunder og fans (inklusive mig selv) penge ind til deres
fortsættelse, som indtil videre har sikret dem en fremtid. Det kan synes arkaisk i denne
digitale internet-tid — men det fortæller også noget om kærlighed til rigtige bøger —
og om at eje sin egen kopi af en historie. Måske er det en æra der slutter med de næste
generationer, som vil foretrække computerspil og virtual reality.
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Vi taler nu om en fiktionsteknologi, hvor det er muligt både at skabe og deltage i
egne fantasiverdener. Det er der mange film og tv-serier om — f.eks. Star Trek. Og vi
har allerede set de første virkelige versioner af 3D-hologrammer som optræder “live” i
koncerter for et fysisk publikum.
Genren har tillige givet den intellektuelle frihed til at udstille nutidens problemer og
give bud på løsninger, som ikke (endnu) er mulige i virkelighedens verden. En hel del af
den slags fortællinger har ret beset reddet verden et par gange — tænk f.eks. på Arthur
Clark’s geostationære satellitter.
Det er også i denne genre, at vi kan spekulere i og foreslå nye modeller for
fremtidens samfundskonstruktioner. F.eks. er der i collagen en hel del bøger som
handler om de aktuelle miljømæssige problematikker. Faktisk er der rigtig mange
fortællinger og historier der er sat i regi af en fremtid, hvor vi mennesker på alle mulige
måder har ødelagt planeten — enten på grund af krige, forurening og/eller rovdrift på
naturens ressourcer eller f.eks. ved at ignorere betydningen af hele biodiversitetens
økosystem. Der er rigtig mange løsninger at hente i den genre.

Problemer og udfordringer
Og bare lige for god ordens skyld bruger jeg sjældent det politisk korrekte ord
udfordringer. Enhver må gøre op med sig selv om et problem er en udfordring eller et
livsvilkår. Med andre ord: Kan der gøres noget ved en bestemt opstået situation? Er det
et virkeligt eller et indbildt problem — og er der en løsning? Det er her psykoanalysen
er opstået — og det er her psykiatrien og psykofarmaka har taget over. Varige løsninger
starter med samtaler, hvorimod kvik-fix løsninger nu handler om kemi. Vi anvender
mest kemi — og medicinalindustrien profiterer big time på, at vi mennesker kan
“glemme” og/eller ignorere virkeligheden. Medicinske og biologiske afvigelser er
tydeligvis problematiske, hvorimod psykiske forestillinger skal være så markant
anderledes, at det skal udgøre en reel trussel for omgivelserne og/eller være til skade for
en selv. Det er her disciplinerne psykologi og sociologi karambolerer med religion og
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politik. Og det er her de gode historier er gemt. Skønlitteraturen er fuld af den slags
gode historier. Det handler om moral og etik, normer, følelser, retfærdighed og straf.
Historier kan pakkes ind som krimier eller socialrealisme — eller kombinationer.
De bedste historier er fortællinger hvor det ender godt — dvs. retfærdigheden sker
fyldest.Vi mennesker elsker moraler og vi anvender bøger, teater, film og tv-serier for at
undgå selv at tage stilling til livets vilkår. Men vi lærer også af det. Både som valg til
løsning af den virkelige verdens problemer og om den virkelige verdens vilkår, hvor
f.eks. krimiernes portrættering af politiets arbejde forklarer og medvirker til forståelse
af samfundsnormer og teknologiske udviklinger.
Det har religioner og kirkerne fundet ud af for længe siden. Det er naturligvis også
grunden til at Bibelen er verdens mest sælgende bog (og i flere varianter) — ligesom de
fleste andre religionsfortællinger er blevet bestsellers, herunder Koranen. For mange år
siden udarbejdede jeg denne figur (ref. Ronald Inglehart), der er en oversigt over
religionernes udbredelse med en sammenhæng til de sociale og kulturelle aspekter:

!
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Og skulle nogen have glemt fakta for verdensreligionerne, så kommer de her. Der er
7 af dem med denne rangfølge: Kristendom har 2,2 milliarder følgere, islam 1,6
milliarder – og på tredjepladsen med 1,1 milliarder kommer faktisk ingen religion
(ateister), hvorefter følger hinduismen med omkring 1 milliard og buddhismen med 500
millioner. Der er 14 millioner i jødedommen og Shinto udgør 4 millioner.
Måske er det for nogen overraskende at se forskellen i størrelse mellem muslimer og
jøder. Kristendommen og islamismen har varianter, hvor katolikker udgør ca. halvdelen
og de nordeuropæiske protestanter og andre europæiske og amerikanske varianter, er
den anden halvdel — ligesom der skelnes mellem Sunni og Shia blandt muslimer, hvor
Shia udgør en minoritet på 10-15 % (estimeret) og oftest opfattes som den “militante“
del af muslimerne. På illustrationen er muslimerne ikke eksplicit markeret, da de er
fordelt over det meste af verden — men de findes i det største antal i den nederste
venstre kvadrant.
Placeringen af Danmark på den viste figur indikerer at vi har en livsanskuelse, hvor
rationelle autoriteter og en stor grad af selvudfoldelse er normen. Vi har en statsreligion
og bruger som tidligere nævnt knap 6 milliarder kroner af statsbudgettet til kirker — og
vi kan konstatere at danskere overvejende er enige om en statskirke og i religiøse
spørgsmål — men størsteparten af os bruger ikke kirkerne og religionen som en
autoritet, snarere er det en hyggelig tradition.
Jeg selv hører til i gruppen af ateister og er derfor heller ikke medlem af den danske
folkekirke. Før den beslutning brugte jeg tid på at læse verdensreligionerne, og det er da
også med den baggrund at jeg postulerer, at vi faktisk har en universel opfattelse af
fortællinger om den samme skabelsesberetning, og at vi fortæller de samme historier
om vores udvikling. For nylig genlæste jeg den græske mytologi i Stephen Fry’s bog
“Mythos” (2017). Og der er altså heller ikke meget nyt under solen når man læser den.
Sagt på en anden måde: Der er ikke sket noget som helst nyt “inde i hovedet på folk”
siden det vi kalder for den vestlige civilisations opståen. Menneskers daglige gøren og
laden, og følelsernes udtryk og de funktionelle sociale organiseringer, er de samme i
dag som fortællingen om guderne og menneskets opståen.
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Vi kan godt diskutere detaljerne i andre civilisationers opståen og deres anderledes
kulturer og vi kan småskændes lidt om de forskellige særpræg (og det kommer jeg retur
til om et øjeblik). Men de samme ydre omstændigheder om basale behov og de samme
reaktioner på tilpasning til virkeligheden udtrykkes essentielt i den samme universelle
indre forestilling. Jeg taler her både om den biologiske evolution og om følelsernes
konstant. Sidstnævnte er de grundreaktioner som vi alle sammen udviser — dvs. glæde
og vrede, misundelse, had og kærlighed, frustrationer, hævn osv.
Jeg har også brugt sidste sommer på at genlæse en række moderne kompileringer af
filosofiens historie, som jeg derefter sammenlignende med tidens bestseller-lister med
nye selvhjælpsbøger. Dem er der rigtig mange af. De er mest selvbiografier af folk med
succes — og forlagene går ikke af vejen for at promovere dem som de nye filosoffer.
Jeg havde f.eks. aldrig hørt om Eckhardt Tolle og en bog med titlen “A New Earth:
Create a better life” (2005/2016), men kunne konstatere at hans fame bundede i at have
optrådt i et Oprah Winfrey Show. Han har tydeligvis også læst både religionerne og
filosofferne og har plukket de citater han bedst kunne lide — og præsenterer dem som
en spirituel og personlig “aha-oplevelse”, hvor hovebudskabet er: Glem ego’et og den
sociale status, så slipper du af med angst og opnår indre fred og et lykkeligt liv.
I kontrast til den slags bøger, er der endnu flere “how to”-bøger om at blive mere
effektiv, produktiv og mere fokuseret i dit job, i dine venskaber, dit ægteskab mv. — og
især om, hvordan du bliver rig og succesfuld.
Ikke alle historier er dystopiske og handler om død og undergang; en del af dem
portrætterer faktisk forskellige nye udgaver af et muligt Utopia — men som vores
historiefortællinger nu engang er bygget op, så skal der jo være et modsætningsforhold i
plottet og moralen i kampen mellem det gode og det onde skal være til at forstå.
Det gælder for alle historiefortællinger (bøger, film og tv-serier, computerspil mv.),
at indpakningen i fortælleform og kontekst anvender arketypernes meget firkantede
karakteristik — og i særdeleshed i sci fi og fantasy genren er der mange eksempler på,
at personer/figurer kommer for tæt på virkelighedens personer, hvor tricket så er i stedet
at opfinde “aliens” i den ene eller anden forklædning.
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Østens mystik
Hollywood og de amerikanske studier har i mange årtier stået for den vestlige
verdens opfattelse af Østens levevis. Især har Disney’s animationsfilm i de seneste år
leveret et særligt romantiseret billede. Hollywood er på trods af en global dominans i
underholdningsindustrien ikke det eneste studiesystem. Indiens såkaldte Bollywood kan
matche både størrelse og output. Det samme kan f.eks. også Egypten, som dækker film
og tv for store hele den arabisktalende del af verden. Også Sydamerika har en stor tvproduktion — og Kina er nu også på vej ind i den internationale filmindustri.
Hvad er det så disse ikke-Hollywood film og tv-serier handler om? Det kunne lyde
som joke, at det er om Vestens levevis — men er det faktisk ikke. I starten var de ikkeengelsktalende lande optaget af deres egen kultur og producerede på deres egne sprog.
Hollywood var et kuriosum og film blev enten tekstet eller dubbet til de nationale sprog.
Det er værd lige at erindre, at fjernsynets indtog på det globale marked er sket langt
senere i de ikke-vestlige regioner end i USA og Europa. Fjernsynet og tv-satelitter gav
anledning til en “amerikanisering” og den vestlige verdens levevis blev en udstilling af
konsumerismen. Det er her dog også værd lige at bemærke, at Maslow's nu så berømte
behovspyramide omhandler den vestlige verdens selvforståelse. Materialisme var ikke
traditionelt Østens filosofi om meningen med livet.
Starten på globaliseringen blev bogstaveligt talt vist som virkelige billeder af den
vestlige levevis som en mulig “selvrealisering” — eller i det mindste som et personligt
og ønskværdigt mål også for de fattigste regioner i verden.
Jeg har foretaget en lille ”skrivebordsanalyse” af, hvad den ikke-vestlige verden ser
af tv-serier — og det er faktisk helt på linje med ”Livets gang i Lidenlund” — dvs. det
er en blanding af kulturelle og historiske minder om egne storhedstider og dagligdagens
trivielle problemer — herunder også krimier — altså som de tilsvarende versioner af de
engelsktalende tv-serier. I analysen faldt jeg over, at den amerikanske indflydelse
faktisk er større end man umiddelbart skulle forvente. IMDB’s database er en guldgrube
i den henseende og afslører, at både Disney og amerikanske film/serier i dag faktisk er
mere foretrukne end de lokale versioner.
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Billedet herunder er en collage af hhv. den arabisktalende verden (øverst til venstre),
den kinesiske tv-verden til højre – og hhv. den indiske (hindu) nederst til venstre og
Tyrkiet til højre.
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Man kan undre sig over at de engelsksprogede (og originale) versioner er mere
populære end de lokale. Og så alligevel ikke, idet bl.a. video/streaming og sociale
medier har medvirket til at udviske nationale kulturelle islæt, og promoverer dermed en
ny multikulturel global generation.
Det er endnu min generation, der sammen med generation X, sidder på “systemet”
og bestemmer udbuddet af “kulturen” og i den kommercielle version er det bare god
business at genbruge kulturen i historiefortællingerne. Det er et fænomen som også
handler om helte og ikoner — nu rettet mod fremtiden (jf. SWSX og ComicCon) —
hvor den nye generation er fremtidens publikum, og jo flere jo bedre.
De ældre generationer agerer mere på historiske og kulturelle betydninger. Heri
ligger en klar markering af tidens generationskløfter, hvor mine forældres generation
mest tænker i dannelsens begreb. Det har ældre generationer altid gjort, og til tider med
evigheden som målestok, og det gælder for både østlige og vestlige kulturer.
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Vestens herligheder
Når jeg herunder også har valgt at vise en collage af Disney’s film, tv-serier, spil og
en ikke ubetydelig kommerciel merchandising, er det for endnu en gang at understrege,
at disse produkter har overordentlig stor indflydelse på verdens måder at ”drømme om
virkeligheden” på.
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Disney har i snart et trekvartårhundrede domineret kulturudviklingen. Faktisk i en
sådan grad, at vi taler om en disneyficering af virkeligheden. Den unge generation er
også vokset op med Disney — og deres første verdensanskuelse er typisk en reference
til denne kulturelle fremstilling af meningen med livet: at være glad, lykkelig og at det
gode altid vinder over det onde.
Selvom moralen ofte stammer fra de klassiske eventyr og myter fra civilisationernes
udvikling, så er “budskabet” på linje med religionernes — og glem ikke, at USA i den
grad bygger på en religiøs samfundskonstruktion, selv om dobbeltmoralen lever i bedste
velgående. Moralen, der installeres i amerikanerne fra barnsben, er, at alle mennesker
har ret til et lykkeligt liv — og hvis ikke du får det, så er det altid nogen andres skyld.
Det er de onde — som dog varierer afhængig af hvilken etnisk gruppe du tilhører.
Men det gælder for alle børn og unge verden over, at når de møder virkeligheden i
den virkelige verden med den indstilling, og at modgang per definition er uretfærdigt,
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har vi også en forklaring på tidens oprør mod autoriteter og en identifikation af hvem
der er gode og hvem der er onde. Vi kan anskue det som forkælelse, men for de unge er
det en anledning til at udvikle angst og stress.
Som forældre har min og vores nuværende forældregeneration fuldstændig og totalt
fraskrevet os ansvaret, fordi vi vælger at se vores børn som prestigeprojekter og har
gjort dannelse til et eventyrligt legeunivers fra vuggestue til børnehave. Vi fortsætter
dette i grundskolen og fritidsordninger, hvor vi har outsourcet ansvaret til statsansatte
pædagoger. Prestigen i “at være (skole)lærer” er faldet fra at være høj status til at være
lav status. Og vores egen voksne dannelseskultur er nu netværkskonglomeraternes
streaming af tv-serier og film om et alternativt eventyrsunivers med superhelte.
Ret paradoksalt at det kan ske på et par generationer, men så også en “bevisførelse”
for min tidligere forklaring på bevidstheden. Det er endnu en gang vores teknologier og
konteksten af tid og sted, der definerer os og formålet med livet: Vi vil være os selv —
og det er andres skyld, hvis vi ikke vi er en øjeblikkelig succes — når nu vi har gjort os
ulejligheden “at gå i skole”.

Brød og skuespil
Der er især en genre som leverer moraler og normer for social accepteret adfærd.
Det er krimierne, som i endeløse episoder — ofte med de samme skuespillere i roller på
kryds og tværs — opklarer det ene mord efter det andet. Plottet varierer ikke meget
ligesom figurernes karaktertræk og adfærdsmotiver er nogenlunde de samme. Det er her
grundfølelserne viser sig som universelle værdier — had, kærlighed, misundelse, hævn.
Det er et vestligt fænomen, der startede med Hollywoods detektiv-historier og siden
har bredt sig til tv-serier, hvor englænderne tilsyneladende har taget teten — men hvor
også den nye nordic noir genre har meldt sig på banen. Alle vestlige lande har snesevis
af “Hercule Poirot’er” og “Barnaby’er”, som trofast og ugentligt opklarer indtil flere
mord — og retfærdigheden sker altid fyldest. Det er faktisk kun kulissernes regi som
adskiller den ene historie fra den anden. De kan være en interessant og underholdende
tidsrejse i mange forskellige kulturers tidszoner med indsigt i andres måder at leve på.
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Måske mindre i Barnaby end i Poirot’s verden. Jeg vil ikke opliste alle serier; der er
simpelthen for mange, faktisk så mange, at det netop er det forhold der giver anledning
til den ovenstående konklusion om vores “voksendannelse”. Det er ikke fordi jeg ikke
forstår konceptet med en god krimi og dramaer — men det handler vel mest om at
skabe en fælles målestok for sociale normer?
Serien “Dr. Who” er en af verdens længst kørende tv-serier. Den seneste Dr. Who
blev annonceret i sommeren 2017 og var skuespillerinden Jodie Whittaker, som så også
bliver den første kvindelige Dr. Who.

Det vil sikkert ikke undre læsere, at jeg synes serien er enestående – ikke bare fordi
den er god sci fi og rekordholder – men fordi den i alle årene reelt har beskæftiget sig
med det filosofiske og videnskabelige om menneskehedens overlevelse i vidt forskellige
fremtidsperspektiver. For dem der ikke kender Dr. Who, så handler det om tidsrejser.
Mit helt private yndlingscitat er i øvrigt fra denne tv-serie. “You know, the very
powerful and the very stupid have one thing in common. They don’t alter their views to
fit the facts. They alter the facts to fit the views”, som stammer fra ”The Face of Evil:
Part four” (1977). Det indsatte tweet i billedet er blot min personlige lille morsomhed,
idet Donald Trump’s datter, Ivanka Trump, fejlciterede dette (og billedet er i øvrigt et
gen-tweet i 2017 — ikke af Ivanka Trump selv — men af en anden person, der synes
det var rammende for Trump-familiens virkelighedsopfattelse).
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Det er internettet, som nu er universel distributionsplatform og med en intens
konkurrence i underholdningsindustrien, der har medført flere og flere film- og tvserieproduktioner. Det er på den baggrund at f.eks. Netflix, HBO, Amazon m.fl. nu er
dominerende og begynder at tænke i lokale varianter af produktion og distribution. De
tænker i hvad der “sælger” og skal derfor levere nye plots og nye historier.
Et parameter heri er “at gå over stregen”, som så medfører diskussion om normer og
virkelighedsopfattelser. Det er det der “sælger” og det er en særlig amerikansk stil, at
landets kulturhistorie udspilles på tv eller på filmlærredet. Den amerikanske tv-serie
”House of Cards” har f.eks. været mere virkelig end virkeligheden. Hele verden har talt
om dette som om det var nutidspolitik og i flere tilfælde har den amerikanske politik
faktisk været en følge af folks holdninger til figurerne i serierne. Det samme gælder for
serien “Game of Thrones”, der i slet skjule vendinger har portrætteret USA’s magtelite.
Det er som nævnt en “voksen (ud)dannelse”, at vi opfatter fiktion som måder at lære
nyt på. Vi synes at fortællinger i billeder (og lyd) er mere effektive end at læse bøger —
hvorved den seneste forskning, og resultaterne heraf, fostrer nye “redaktører”, der
visuelt kan fortolke og formidle virkeligheden som de ser den.
Promoveringen sker ikke blot på tjenesternes egne anbefalingsmaskiner, men også
via de sociale medier og ikke mindst anmeldelserne via mainstreammedierne, og det
forklarer vigtigheden af at opretholde “den offentlige debat” om kunst og kultur.
Et sidste lille kuriosum: På trods af nye ansigter og talenter fra mange lande, så er
det fortsat skuespillerne fra Hollywoods såkaldte ”A-list”, som er de højest betalte og
sammen med mange sportsstjerner og musikikoner, udgør de nu de moderne gladiatorer.
De tjener alle millioner af dollars i årsløn – og et par af dem har akkumulerede formuer
som placerer dem på listen over de 1-10 % rigeste i verden. F.eks. er at stjernen i ”The
Big Bang Theory” verdens højst betalte tv-skuespiller med 25 mio. USD pr. afsnit. Wtf?
Men lad os forlade “drømmeverdenen” og science fiction, og se på virkelighedens
scenarier for fremtiden, herunder robotter og kunstige intelligenser. Det vil det næste
kapitel handle om.
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Kapitel 7

TILSTANDSRAPPORTEN
!

Alle boligkøbere, husejere og lejere kender til det. Opgørelsen af fejl og mangler ved
ind- og udflytning, vedligeholdelsens status med prisoverslag osv. I det større billede af
planetens tilstand er vi nu i samme situation. Skal vi flytte eller blive boende? Hvad vil
det koste at reparere de fejl og mangler vi har konstateret? Og hvis ansvar er det — dvs.
hvem har misligholdt og hvem skal betale?
Sådan er vi begyndt at tænke om verdens tilstand. Og hvis vi ikke kan blive enige
om udbedringer og prisen, kan vi så anlægge sag mod nogen? En ret interessant måde at
tænke om vores fremtid på, ikke sandt? Vil vores børn sagsøge os som generation —
eller vil vi sammen finde de ansvarlige virksomheder og få dem til at betale — eller
hvad med politikerne, er de løbet fra deres ansvar? Det sidste er faktisk blevet en realitet
i Jakarta, hvor borgerne sagsøger politikerne for den stigende luftforurening, hvor de
mener at politikerne er ansvarlige — eller uansvarlige om man vil.
Vores sociale konstruktion er baseret på ejendomsretten og på retsstatens pricipper
om ansvarlighed. Det har vi valgt som norm og system for et samfunds spilleregler.
Historien kan fortælle os, at vi har ændret normer mange gange, og der findes andre
styresystemer end demokratiet. Det, vi ikke har ændret på er ejendomsretten, hverken
den fysiske eller den immaterielle. Når man ejer bestemmer man — og det er i dag
ganske få mennesker der ejer det meste. Resten er afhængige af den forvaltning
systemet kan udøve i regulering og kontrol med love og regler. Per definition er ingen
hævet over loven — dvs. alternative udlægninger af reglerne er ikke mulige. Med
mindre man selvfølgelig laver love og reglerne om. Og det er vi i færd med — f.eks. er
verdens ældste demokrati endt som et kleptokrati, hvor systemet og reglerne måske nok
valgte Trump, men hans beslutninger træffes ikke for hele folkets bedste.
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Han træffer beslutninger som kun gavner nogle få. Han laver om på reglerne, og det
kan man naturligvis godt kalde for politik og en del af spillereglerne. En del andre nyere
demokratier er også kleptokratier — jf. det forrige kapitel — hvor reglerne fastlægges
af en selvudnævnt politisk elite. I praksis er det autokratier.
Verdens tilstand er ikke ubeslutsomhed, men befolkningerne bliver til gidsler med
beslutninger der ikke gælder for alle. Jamen, kommer der så ikke bare en revolution?
Det har historien jo vist os er sket mange gange. Måske. Men mest sandsynligt ikke. En
revolution er kaos — og hvem er fjenden — kapitalismen og ejendomsretten?
Det er en dårlig sag, fordi der ikke er et alternativ. Både kommunismen og mange
følgende sociale eksperimentelle modeller med fælleseje og økonomisk demokrati,
herunder de igangværende forsøg med f.eks. borgerløn, passer ikke med hvordan vi
mennesker er hardwired. Vi kan tænke om det, tale om det og vi kan endog udtrykke det
i ideologier, men vi har ikke formået at implementere det og skabe fælles accept på et
ikke-kapitalistisk fællesskab. Et væbnet oprør mod den siddende politiske elite
medfører ikke en helt ny social model.
Jamen, hvad så med den nye teknologi? Kan vi rewire menneskers hjerner, så de
tænker anderledes om sociale modeller og ejendomsretten til “mit og dit”? Det er
faktisk et interesant spørgsmål, som vi er i færd med at afprøve. Det er bl.a. hvad
diskussionen om kunstig intelligens handler om. Vi kan utvivlsomt opnå at fremstille
maskiner, der er “klogere” end mennesker. Det handler om computer- og processorkraft.
Giv f.eks. quantum-computere et par år mere, så er det klaret.
Men hvad er kunstig intelligens? Hvorfor bliver det kun adresseret af politikere og
økonomer i en industriel kontekst, og f.eks. ikke i en social kontekst? (jf. Society 5.0).
Og hvorfor er det, at helt almindelige og vidende mennesker ikke reflekterer over denne
udvikling? Måske tror de netop blindt på, at teknologien vil redde os fra de problemer
som vi selv har skabt med bl.a. forurening, overbefolkning og ulighed.
Lad mig genbruge en forklaring fra min bog “Digital dekonstruktion”, der forsøger
at forklare kunstig intelligens. Begejstringen (eller frygten) for hvad AI kan bruges til,
skal deles i tre stadier:
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Artificial Narrow Intelligence (ANI). Det kaldes også for “Weak AI” og defineres
ofte i sammenhæng med et bestemt område – f.eks. skakcomputere, der kan slå
stormestrene – men også i det daglige virke, som f.eks. Siri i iPhones eller Amazon’s
Alexa, Cortana i Windows 10 m.fl. Det er det Google anvender i selvkørende biler og i
sensorerne i f.eks. Nest-alarmerne – ligesom det mere banalt er kendt fra chatbot/e-mail
spamfiltre og f.eks. Amazons anbefalingssystemer. Det findes allerede et hav af steder,
hvor vi stadig blot omtaler det som computere og nettet, uden at vi opfatter det som
kunstig intelligens. Googles søgemaskine er f.eks. en stor ANI.
Artificial General Intelligence (AGI). Det kaldes også ofte for ”Strong AI” eller for
menneskelignende intelligens – dvs. systemer der kan udføre opgaver på samme måde
som mennesker er i stand til. At skabe denne teknologi er langt sværere end ANI og vi
er endnu et stykke fra at kunne demonstrere en funktionel AGI, men vi er i fuld gang
med første skridt – nemlig at skabe mere computerkraft og bedre software som
anvendes i f.eks. neurale netværk. Det er hvad vi i dag kalder for maskinlæring.
Artificial Superintelligence (ASI). Det er senest defineret af Oxford-filosoffen Nick
Bostrom (jf. hans bog Superintelligence), hvor han siger: ”… et intellekt, der er meget
mere intelligent end den bedste menneskelige hjerne i praktisk taget alle discipliner –
inklusive videnskabelig kreativitet, generel viden og sociale færdigheder”. ASIdefinitionen er grunden til diskussion om den biologiske singularitet — og om vi f.eks.
kan forlænge livet og endog eliminere døden ved at overleve som digitale identiteter i
computere og/eller i netværker. Det er det futuristerne Ray Kurzweil og hans folk på
Singularity University tror på.
Lige nu kan vi mestre ANI – og vi skal altså igennem AGI for at komme til ASI.
Uenigheden blandt forskere, filosoffer og forretningsmænd er sådan set ikke så stor som
man måske kunne tro. Det kan iflg. de seneste to store undersøgelser om hvad forskerne
tror på, blive år 2040 eller 2060 (eller derimellem). Kun meget få (og mest filosoffer)
tror, at det først vil ske i 2100, og nogle få tror på at det aldrig vil ske.
De fleste, som beskæftiger sig med GNR-teknologierne, er alle også enige om at
hvis du er barn, teenager eller ung i dag, så er ASI noget du kommer til at opleve.
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Vi andre gamle 68’ere kan måske nå at opleve begyndelsen. Det interessante i denne
iagttagelse, er, at det faktisk ikke længere er en spekulation blandt forskere, men et
faktum – dvs. at det sker – ikke om det sker.
Hvad sker der når kunstig intelligens af AGI-typen bliver en realitet — dvs. når
maskinlæring bliver implementeret som reelle beslutningstagende ekspertsystemer, hvor
f.eks. chatbots kommer ud af teenagerstadiet og bliver voksne — og begynder at give os
uopfordrede gode råd om hvordan og hvorfor vi bør leve vores liv på en bestemt måde?
Og når vi kommer forbi AGI-niveauet — vil vi så overlade til AGI’erne at udvikle
ASI-løsninger — og vil ”superintelligensen” derefter overtage kontrollen? Hold op, det
er jo sci fi a la Terminator og Matrix. Og det kan godt være, at det ikke lige bliver disse
modeller, men vi skal være parate til at adressere spørgsmålet om at afgive suverænitet
til AGI/ASI’er allerede nu. Det betyder f.eks. også at vi bør tænke over, hvorfor en AGI/
ASI-intelligens skulle ræsonnere på samme måde, som vi mennesker gør det?

Fremtidens job
Hvis vi helt overordnet skal rubricere udviklingen for kunstig intelligens og
inkludere robotterne, som jeg kommer til lige om et øjeblik, så er dette illustrativt (og er
på trods af de engelske betegnelser i øvrigt udarbejdet af danske forskere fra ATV):
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Opstillingen kan f.eks. bruges til at konstatere, at vi allerede er i gang med alle
emner og kategorier, og at vi bør iagttage den eksponentielle effekt — dvs. vi kan
implementere prototyper og løbende opdatere dem med nyere og bedre software. Vi
skal altså ikke starte forfra her gang.
Det medfører så også spørgsmålet om hvad menneskelig intelligens er for en
størrelse? Ordbøgernes definitioner er ikke enslydende. Intelligens er f.eks. beskrevet
som ”… éns ”kapacitet” for logik, evne til læring og problemløsning, planlægningsforståelse, forståelse for/af følelser, selvbevidsthed, kreativitet – men også generelt til
blot at være i stand til at modtage og forstå information (og data) og lagre dette som
viden, der kan bruges til tilpasning til omgivelserne”.
Den definition er så bred, at den kun udelukker de allersværeste medicinske og
psykiatriske diagnoser. Sociologerne kan dermed boltre sig uhæmmet med “normer” og
definere hvad der er “fornuftig” opførsel og adfærd. Den i dag alment anvendte IQ test
hedder Wechsler Adult Intelligence Scale og består af 15 delprøver.
Politikere og erhvervslivet kan stille krav til uddannelsernes prioriteringer, og
pædagogerne har fået carte blanche til at uddele karakterer på eksamensbeviserne. Dem,
der slipper igennem med de bedste karakterer får jobs — og det er karakteristikken af
de tidligere viste top-10 færdigheder fra World Economic Forum, som efterspørges af
erhvervslivet sammen med viden om de ovenstående emnefelter.
Men interessant nok siger Danmarks førende uddannelseseksperter nærmest i samlet
kor: Der findes ingen drømmejobs, vælg det der interesserer dig. Personlig motivation
er vigtigere end velmenende voksnes forslag.

Robotterne er kommet
Lad os lige få hele historien om robotter med fra starten. Robotternes historie går
helt tilbage til Aristoteles formulering af en ”automat” – dvs. ”et apparat, hvori visse
dele sættes i bevægelse ved en ydre kontakt med andre dele af apparatet”. Aristoteles
sagde f.eks.: ”Hvis ethvert redskab kunne udføre sit eget arbejde, adlyde eller forudse
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andres vilje … Hvis skyttelen kunne væve og hakken røre lyren uden en hånd til at føre
dem, så ville arbejdslederne ikke have brug for tjenere”. Det var for ca. 2.400 år siden.
Ordet ”robot” (eller robota, som er det oprindelige tjekkiske ord) betyder “tjener”
eller “træl'. Det stammer fra et skuespil af den tjekkiske forfatter Karel Capek, som i
1921 publicerer R.U.R (Rossum Universal Robots), hvor mennesket skaber maskiner i
sit billede for at erstatte arbejderne. Robotter – den tænkende automat – optræder første
gang på film i ”Metropolis” – den første egentlige science fiction film i 1924, leveret af
tyske Fritz Lang. Robotten er skabt til at erstatte en desillusioneret arbejderstyrke, men
ender med at splitte arbejdernes forventede oprør ved at lede dem i en ødelæggende
opstand, der destruerer alt på deres vej.
Siden er robotter på film blevet portrætteret som onde “metalliske” skabninger, hvor
det fra starten er i menneskets tjeneste, men altid ender med at ville overtage
menneskets rolle. Efterkrigstidens mange science fiction film og tv-serier ændrer dette
billede til, at en robot også kan være en være “talende computer” — altså uden en
“krop” — og dermed en virtuel hjælper, men ikke mindre ambitiøs i forholdet til at ville
overtage menneskets rolle (jf. f.eks. supercomputeren HAL i “2001: A Space Odyssey”
helt tilbage fra 1960’erne).
Ordbøgernes nuværende formelle definitioner er:

robot (en -er): En maskine, der automatisk udfører et job, og som er
programmeret og styret af en computer. (Cambridge International Dictionary of
English)

robot: Computersoftware der kører vedvarende og automatisk svarer på brugerens
aktiviteter. (Telecom 2K Ordliste).

Det var Isaac Asimov, som i bogen ”Runabout” fra 1942, der beskrev de nu
verdensberømte “robotlove”, som stort set alle science fiction bøger og film siden har
annekteret:

!186
Nulte Lov: En robot må ikke skade menneskeheden eller gennem inaktivitet tillade
at menneskeheden skades.

Første Lov: En robot må ikke skade et menneske eller gennem inaktivitet tillade, at
et menneske skades, med mindre det bryder en højere ordens lov.

Anden Lov: En robot skal adlyde de ordrer, et menneske giver den, med undtagelse
af sådanne ordrer, som er i konflikt med en højere ordens lov.

Tredje Lov: En robot skal beskytte sin egen eksistens, så længe en sådan beskyttelse
ikke er i konflikt med en højere lov.

Og den sikkert mest nutidskendte sci-fi-film om robotter er også skrevet af Asimov.
Det er bogen: ”I, Robot”, som han publicerede i 1950, hvor han dermed også er den
første som anvender begrebet ”robotik” og forudser den kommende robotindustri.
Både robotlovene og den industrielle tilgang er fænomenalt fortalt i filmen
“RoboCop” fra 1987, hvor dilemmaerne siden været det gennemgående tema i
Hollywood’s utrolig mange sci fi-produktioner, som nu er kulmineret med Marvel’s
superhelte-univers, hvor “robotterne” er blevet tæmmet og fungerer helt og aldeles i
menneskes tjeneste. Det er så også nu den gængse og almene opfattelse af robotter; de
er ikke farlige og det er mennesket der er i fuld kontrol. Undtagelsen er måske lige den
engelske portrættering af AI-robotten i filmen “Ex Machina” fra 2014.
Lader vi lige dilemmaer om fremtidens jobs ligge et øjeblik, så har jeg herunder
anvendt en lille mental associationsøvelse om robotics og automatiseringen – dvs.
startende med hvad er funktionen, hvad associerer det til og hvad er implikationen.
Skemaet skal læses fra den første linje, som derefter (i søjlen nedad) er en kontekst, der
for hver funktion vandret også kan karakteriseres med en ”logisk” betydning. Hvert ord
er således en delmængde, og alle ord repræsenterer den samlede mængde, som leverer
en ny samlet kontekst, der måske (eller ikke) giver mening – men som kan anvendes til
at tænke i helheder – og dermed også at ”se” forandringer i en større sammenhæng.
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Pointen med opstillingen er altså at give et overblik af funktioner og forskellige
gøremål i dagligdagen, som automatiseres af hhv. hardware og software – og som
medfører en ændret adfærd, når vi tager de disse nye teknologier i anvendelse. Vi kan
også anskue det som begyndelsen på en ny brugersnitflade mellem mennesker og
maskiner. Som det fremgår af illustrationen herunder er der allerede mange eksempler
på eksisterende robotter. Det spænder fra servicerobotter i lufthavne til kæmpemaskiner
i løftetransporter i f.eks. bygningskonstruktion, og til det som også kaldes for ”bionics”
– dvs. f.eks. superfølsomme hænder, der kan styres vha. hjernen og tankeprocesserne.
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Nederst til højre eksempler på droner og en 3D-“teleportering” (hologram).
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For 10-20 år siden var begrebet pervasive computing et hype-ord for, at computere
ville komme i alting. Det er til fulde bevist. Vi skal betragte robotter på samme måde.
Det er dog relevant at rubricere udviklingen i forskellige retninger – og notere sig at det
sker i forskelligt tempo. Det næste skridt i udviklingen af er, hvad branchen kalder for
“humanoide robotter” – dvs. menneskelignende robotter, der er i stand til mimik og
gestikulation på samme måde som vi selv kan. Også her er udviklingen nu blevet
eksponentiel – dvs. for hvert år er der nyere modeller og mere variation. Billedet
herunder er illustrativt for udviklingen af forskellige stadier på vej mod modeller af
humanoide robotter.

Jeg har allerede omtalt Ben Goertzel fra Hanson Robotics, som står bag collagen
med ansigter nederst til venstre — som er virkelige fysiske robotter — og jeg har også
nævnt japanske Hiroshi Ishiguro med robotkopier af sig selv og sin kone, som er
afbilledet her i midten og til højre i billedet. Det nederste og sidste højre billede er fra
filmen ExMachina, som er en CGI repræsentation – og de midterste billeder i bunden er
faktisk slet ikke robotter – men derimod de første forsøg på ”virtuelle mennesker” –
dvs. en computergeneret visuel personalisering af tidlige “chatbots”. Det siger sig selv
at en lang række industrier må samarbejde med teknologi fra it-hardware, software,
programmering, biologi, kemi mv., fordi humanoide robotter skal fremstår livagtigt.
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Modellen af Hiroshi´s kone er blevet en sensation, fordi folk ikke kan se forskel og
den er fremstillet for kunne perspektivere vores interaktion med humanoide robotter.
Det betyder så også, at robotter skal være i stand til at mærke os. Det har en række
forskere fra to videnskabelige institutter i henholdsvis Schweiz og Italien nu fundet en
løsning på. Med lidt fantasi kan det beskrives som robot-“hud”, der tillader robotterne at
føle ganske små temperaturændringer (for nørderne: helt ned til 10 milli-Kelvin) — og
dermed registrere, hvis der er mennesker i deres umiddelbare nærhed. Den kunstige hud
er dobbelt så følsom over for temperaturændringer, som vi mennesker kan fornemme,
og kan f.eks. reagere på en (varm) krop på størrelse med en mus/rotte fra en meters
afstand. Robot-huden består af en tynd film af pektin som dyppes i kalciumklorid (og
som et kuriosum er pektin normalt kendt for sin funktion som geleringsmiddel i bl.a.
syltetøj). At robotter kan føle er naturligvis ikke en substitut for følelser. Der er endnu
tale om en sansning på samme måde som industrien anvender følere og sensorer.
Et af verdens store tabu-emner – muligvis undtaget Danmark – er sex. Denne
illustration viser tre epoker af udviklingen som alle er amerikanske eksempler, der bl.a.
er sakset fra pornoindustriens årlige udstillinger i Las Vegas. Den venstre afbildning er
dog ca. 10 år gammel og figuren hedder Valerie. Her er drømmen ikke så meget en sexrobot – men snarere en hjemmegående ”husmor/ kone”, der sørger for det praktiske.
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De øvrige billeder er fra den første bølge af sexlegetøj, hvor det mest handler om
udseende. Den øverste del er den nuværende produktudvikling, hvor materialer og
androide figurer nu begynder at ligne ”rigtige mennesker” – og som nu også leveres
med en indbygget “kunstig intelligens” til at konversere. Det forlyder endnu ikke om
hvad – men det vil være en fejlslutning at tage denne bemærkning som en joke.
Danmark har allerede officielt åbnet det første bordel/sexklub med robotlegetøj og
det er naivt at forestille sig, at dette ikke også eksisterer i andre lande. Tabuet om sexrobotterne kan primært tilskrives religionernes dogmer om dette emne, og måske især
det amerikanske (dobbelt)moralske særpræg, som ikke er blevet nemmere at tale om
siden #MeToo-bølgen, men ikke desto mindre er USA en af de førende på udviklingen.
Den akademiske diskussion foregår som årlige konferencer på universiteterne, der
foruden udvikling af kunstig intelligens også behandler moral og etik. Det følgende
billede er til venstre den amerikanske jurist Martine Rothblatt og hendes kone Bina
Rothblatt, som ejer robotten Bina48, der er udviklet af Hanson Robotics allerede i 2010
og ligner en buste, men taler som et intelligent menneske (og som det fremgår er en
kopi af Martine Rothblatt’s kone).

!
Martine Rothblatt har skrevet bogen ”Virtually Human: The Promise—and the Peril
—of Digital Immortality” (2014), der handler om juridiske og etiske rettigheder for
intelligent software – altså, at kunstige intelligenser kan blive anerkendt som mennesker
med selvstændig status på linje med biologiske mennesker. Det sidste billede til højre er
af robotten Sonja, der også er fremstillet af Hanson Robotics i 2014. Den blev
præsenteret første gang på SXSW 2016 og siden “har rejst verden rundt” — og er endt i
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Saudi Arabien med et tildelt statsborgerskab. Sonja er ligesom Bina48 og Ishigoruparret en såkaldt social-humanoid robot/kunstig intelligens. Robotterne er altså kommet
— og de bliver. Faktisk har en del af dem jo været her rigtig længe. Det er
industrirobotterne, som jeg ikke (ud over den første illustration) vil bruge plads på at
beskrive.

Velfærdsrobotter
Så lad mig i stedet sige noget om sådanne maskiner i en social kontekst; det vi også
mere jordnært og praktisk kalder velfærdsrobotter. Tal fra Danmarks Statistik viser at
antallet af personer over 80 år forventes at blive mere end fordoblet over de næste 25 år,
samtidig med en stigning på 27 % flere mellem 65 og 79 år. Antallet af 50-64-årige vil
falde med 9 %, og antallet af 18-29-årige vil falde med 6 % over de samme 25 år.
Der vil altså være mange flere ældre som i antal vil nå næsten 2 millioner personer.
Danmarks befolkning vil i 2050 være på omkring 6,5 million mennesker. Den største
vækst i befolkningsantallet vil ske i gruppen af det vi kalder ikke-etniske danskere. Og
apropos efterspørgsel på bestemte færdigheder, uddannelser og motivation, så vil de
kommende generationer sandsynligvis ikke vælge deres karriere i omsorgssektoren —
på trods af den tidlgere omtalte aktuelle søgning på sundheds- og socialområdet.
Billedet herunder er konkrete eksempler fra hhv. Japan og USA:
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En velfærdsrobot skal altså kunne overtage en del af opgaverne på landets plejehjem
og sikkert også sygehusene. Det bliver også en realitet i Danmark — jf. forskere på
SDU, som forventer en dansk version om nogle år. Det mest interessante er måske
designet af disse typer af robotter i forhold til mine netop viste billeder af humanoide
robotter. Der er faktisk en diskussion om, hvorvidt robotter skal ligne mennesker —
eller om de netop ikke skal.

Megabyerne
En overgang fra robotter og vores evt. kommende anvendelse af dem skal ses i
perspektiv til vores måde at indrette os på. Som nævnt er “digitale tjenester” et nyt
udbredt fænomen på stort set alle områder (transport, indkøb, rengøring, madlavning
osv.). Det hænger sammen med urbansiseringen på flere måder. Dels priser på boliger,
der samtidig bliver mindre (f.eks. uden køkken og besværet med indkøb) og dels at vi
ændrer byrummene til fælles anvendelse (f.eks. spisesteder og underholdning). Som
nævnt vil 75 % af os bo i byer i 2050 (jeg justerer dog disse tal lidt senere med en ny
opdatering). Og som også nævnt, har vi på mindre end 300 år “formeret os som rotter”,
det er hvad biologer og zoologer ville kalde for en epidemi. Og skal vi blive i denne
jargon, så bliver den næste lignelse måske til lemmingernes selvdestruktion.
Vi har i samme periode også formået at ødelægge biodiversiteten og er godt i gang
med at tømme naturens ressourcer i vores jagt på energi og materialer til opretholdelsen
af vores moderne livsstil i større og større bysamfund. Vores tendens til at klumpe os
sammen i byer medfører nye megabyer som kun kan eksistere, hvis vi automatiserer
flere og flere fælles funktioner. Her er der ikke tale om de individuelle convenience
teknologier, men om nødvendig kontrol og overvågning af infrastrukturerne. Det løser
vi uden tvivl vha. ny teknologi — men vi afgiver hermed også frivilligt kontrollen med
de næste og mere komplekse versioner af samfundskonstruktioner.
På sin vis lader vi systemet udvikle sig selv — selvorganisere om man vil. Dermed
er vi også ude af stand til at vide hvad der kommer ud af det. Vi kan godt råbe vagt i
gevær, som f.eks. de mange allerede nævnte forskere og deres bøger indikerer.
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Vi kan godt diskutere klima og forurening — og/eller tech-giganternes indflydelse
på adfærdskontrol — men de er indre abstraktioner, så længe de ikke er helt tæt på. Det
er nemt at tale om globalisering og megabyer, når man f.eks. bor i København. Det er
ikke en megaby og globalisering handler om nogle få etniske grupperinger rundt om i
landet. Hvis du bor i en megaby som f.eks. Mumbai eller Mexico City, hvor slum og
fattigdom er noget virkeligt — og hvor kriminalitet og overlevelse rent faktisk er liv
eller død, så er det andet billede. Jeg gengiver herunder et par “stemningsbilleder”. Det
første viser antallet af mennesker i megabyerne og vi kan diskutere talstørrelsernes
gyldighed, fordi vi opgør det forskelligt, men de er indikative for status lige nu. De
underliggende billeder viser også forskellen på forskellige byers infrastrukturer og
forholdet mellem rige og fattige kvarterer.

Det udstiller f.eks. at sociale konstruktioner faktisk er selvorganiserende, når der
ikke er en “topledelse” som står klar med en facitliste. Der er måske en beredskabsplan,
men en fuldstændig planlægning og kontrol er en illusion, som vi altså kun er i stand til
at manifestere som en indre virkelighed. Når det er tæt på, ender det i praksis ofte med
spontane demonstrationer og/eller selvtægter, som vi har set det hver gang en katastrofe
indtræffer, hvad enten denne er politisk betinget eller en naturkatastrofe. Der er talløse
eksempler på dette i nyhedsstrømmen såvel som i historiebøgerne.
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I mindre ekstreme tilfælde — og typisk kun lokalt — bliver den udviste adfærd i den
ydre virkelighed lakmusprøven for fællesskabets holdbarhed. De vestlige landes frygt
for multietniske samfund er en kamp mod vindmøller. Hvis globaliseringen fortsætter
vil verden i fremtiden være multietnisk. Det er det som højre side af billedet viser.
Jeg bruger ikke meget plads på Afrika. Det er en bog for sig selv — og den ville
ironisk nok handle om Kina. Afrika er stadig en af verdens fattigste regioner og de
vestlige civilisationers dårligste samvittighed. For Kina er det ekspansion.
De seneste årlige FN-rapporteringer om befolkningstilvæksten, og om hvordan vi
lever, er gengivet herunder med opdatering: “The urban population of the world has
grown rapidly from 751 million in 1950 to 4.2 billion in 2018. [2019-udgaven har
opdateret disse tal med denne figur, red.]:

Today, 55% of the world’s population lives in urban areas, a proportion that is
expected to increase to 68% by 2050. Projections show that urbanization, the gradual
shift in residence of the human population from rural to urban areas, combined with the
overall growth of the world’s population could add another 2.5 billion people to urban
areas by 2050, with close to 90% of this increase taking place in Asia and
Africa, according to a new United Nations data set launched today. [2018, red.]
Future increases in the size of the world’s urban population are expected to be
highly concentrated in just a few countries. Together, India, China and Nigeria will
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account for 35% of the projected growth of the world’s urban population between 2018
and 2050. By 2050, it is projected that India will have added 416 million urban
dwellers, China 255 million and Nigeria 189 million”.
Og blot som et lille kuriosum, så vil Nigeria om ikke mange år være verdens
tredjestørste nation med over 400 millioner indbyggere. Den plads har USA i dag med
omkring 325 millioner. Ser vi samlet på Europa er der mere end 500 millioner, hvor de
største af landene ligger under 100 millioner og de mindste lande udgør mellem 5-10
millioner. Nogle få lande er ekstremt små befolkningsmæssigt, der er f.eks skattelylandene, som også findes verden over.
Alternativet til globaliseringen er at bygge mure omkring hvert eneste land og de
store byer. Faktisk er det sidste vel allerede en realitet. Brasiliens favela’er og Israel’s
hegn er gode eksempler — men nye elektroniske og virtuelle “mure” er ved at blive
bygget, hvor en ny amerikansk virksomhed, Anduril Industries, leverer vagttårne og
droner (taget direkte ud af The Lord of The Rings med Sauron’s øje eller fra Gibson’s
VR-droner i The Peripheral). Det er i øvrigt den kun 26-årige Palmer Luckey, som for
nogle år siden solgte sin virtuel reality virksomhed Oculus til Facebook, der står bag —
og han har allerede kunder i butikken, inkl. amerikanske og britiske militære enheder.
Forsiden af megaby-medaljen ser sådan her ud:
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Bygningen øverst i midten af billedet herunder er faktisk fra Bogata i Sydamerika,
hvor bystyret har beklædt en af sine mange betonbygninger med grønne anlæg for at
opsuge forureningen – og det gør den faktisk effektivt. Byen til venstre er i Libanon –
og til højre er det København med et anlæg af køkkenhaver. De nederste billeder er fra
forskellige japanske byer, hvor formålet også er at gøre byerne til kønne grønne
områder. Det er et nyt miljømæssigt fænomen som arkitekter verden over nu er begyndt
at tænke ind i byplanlægningen. Alle de store og rige byer rundt om i verden ligger i
indbyrdes konkurrence om både miljø og udseende, som dog lidt kynisk bedst kan
udtrykkes i en konkurrence om at tiltrække de mange globale events, f.eks. OL og
sportsarrangementerne.

Bolighajerne
Bagsiden af medaljen er boligudgifterne. Byernes tilbud er blevet forbeholdt de
rigeste af et lands borgere. Cirkeleffekten på den boligspekulation der nu foregår helt
bevidst med kapitalfondenes opkøb og renovering af den gamle boligmasse, handler om
at øge vedligeholdelsen og skabe nye homogene subkulturer i bysamfundene. Jeg har i
collagen herunder forsøgt at fange forskellen på boligmassen mellem rig og fattig,
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udviklingen af arbejdspladser i byerne og byernes vidt forskellige topografier.
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Det følger at automatiseringen af de gamle byer er en kæmpemæssig opgave, hvor
byplanlægning skal koordineres nøje. Vi er også i færd med at bygge helt nye byer.
Professor Sarah Moser fra McGill University i Montreal, som siden 00’erne har
arbejdet på et “Atlas of New Cities”, har dokumenteret mere end 100 nye byer i Asien
og Afrika. Moser siger bl.a.: “There’s Eko Atlantic, a “new Dubai” taking shape on
reclaimed land off the coast of Nigeria, and Forest City, a “new Singapore” being built
just over the Johor Strait from the original. There’s the New Silk Road city of Khorgos
rising from the barren steppe that separates Kazakhstan and China, the
“sustainable city” of Neom in Saudi Arabia, the Norman Foster-designed Masdar in
Abu Dhabi, a few in Latin America, and even a Robotic New City in Malaysia.”
Herunder er et stærkt redigeret uddrag af en række andre projekter (der stammer fra
en artikel i The Guardian og i øvrigt med nogle fantastiske timelaps-billeder):
Ordos, China — Officials in coal-rich Inner Mongolia announced plans for a city of
1 million people in the parched desert and grasslands south of Ordos Dongsheng in
2003. Six years later the part-built development of Ordos Kangbashi became notorious
around the world as a “ghost city”. A 2017 report from the state-run Xinhua news
agency claimed a permanent population of 153,000, with almost 5,000 active
businesses.
Wade Shepard, author of The Ghost Cities of China, believes that by the city’s
expected completion date of 2023 it should have met its revised population target of
300,000 people. “It regularly takes western cities five to 10 years to build civil
engineering projects such as new subway lines,” he points out.
“Ordos Kangbashi probably should have impressed the world with its rapid pace of
development.” Putrajaya, Malaysia — The former prime minister of Malaysia Mahathir
Mohamad announced plans in the late 1980s to shift the nation’s administrative capital
from congested, overcrowded Kuala Lumpur to a new city built on former oil and
rubber plantations 25 miles (40 km) to the south. Construction began in the mid-1990s.
Although the Asian financial crisis of 1997 put a temporary halt on development, the
city is now fully functioning: almost all government departments have moved there,
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along with an estimated population of 88,000. It has been praised for its innovative
architecture, community and environmental focus; a “manicured Malaysia” of office
blocks, hotels and pretty parks. Putrajaya would join the ranks of purpose-built capitals
around the world: from Canberra in Australia to Islamabad in Pakistan, Abuja in Nigeria
to Washington DC in the US.
New Cairo, Egypt — The city of New Cairo – in the desert 20 miles to the east of its
namesake – was conceived in the late 1990s and established by presidential decree in
2000. Not to be confused with the as-yet-unnamed new administrative capital proposed
by president Abdel-Fattah El-Sisi in 2014 (another 20 miles east and dubbed the “new
New Cairo”), the original New Cairo was meant to attract a population of 5 million. A
few hundred-thousand currently call it home.
Songdo, South Korea — Where Ordos and New Cairo rose from the desert and
Putrajaya from the jungle, the new city of Songdo was built on land reclaimed from the
Yellow Sea. Songdo International Business District was envisioned as a sustainable,
low-carbon, hi-tech “ubiquitous city” – with all the advantages of Seoul, 30 miles to the
north, but without the congestion and air pollution. All major buildings are constructed
to LEED green standards; a network of underground tubes sucks all household and
office waste to processing facilities, eliminating the need for rubbish trucks; residents
can remotely control lighting and air conditioning, while street sensors monitor traffic
flow. Many of those futuristic features, though, are starting to look a little
commonplace. Master-planned by New York architecture firm Kohn Pedersen Fox,
Songdo is the world’s most expensive private real estate development. As of last year,
the population was estimated at just over 100,000 people – around a third of its target.
The 2015 completion date has been pushed back to 2022.”
Moser siger videre, at disse projekter beløber sig til “trillions of dollars”: “It’s
extremely lucrative. There are real estate and tech companies circling like sharks.” Og
lad os derfor også lige tage et kig på dem – hajerne altså. Veena Dubal er jura-professor
på University of California (San Francisco). I en anden artikel (også i The Guardian)
har hun et indlæg med overskriften:
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“Google as a landlord? A looming feudal nightmare: Much contemporary criticism
of Google focuses on the invisibility of the company’s vast monopoly power and the
consequent indifference of both everyday consumers and government regulators. In
ways that we rarely stop to acknowledge, much less understand, the tech giant’s digital
domination shapes everything from the profitability of individual corporate enterprise to
our consumption and communication practices.
Soon, however, as Google expands its geographic footprint beyond the digital world
into physical urban spaces, the potential impacts of the company’s unchecked powers
may become both obvious and intolerable. This year alone the tech giant will spend
$13bn expanding in 24 US cities. In some places, the company will bring not just jobs
but entire campuses with fully equipped offices, data centers, retail spaces and even
residences.
[…] What’s the worst that could happen? It’s hard to imagine, but the example of
Google’s expansion in San Jose – where a profoundly undemocratic, feudal nightmare
looms – may be instructive. Google has spent $380m on land for the development of a
new company campus in this Silicon Valley hub. Rather than celebrate the company’s
impending presence, savvy residents and watchdog groups have raised alarms that
Google’s expansion will exacerbate the high cost of living and augment displacement
and homelessness. Amplifying their fears is the reality that city’s negotiations with
Google have essentially taken place behind closed doors through the company’s use of
non-disclosure agreements. But Google has assured the public that it also plans to
address the local housing crisis that it helped to create by investing $1bn in the
development of 20,000 new homes in the Bay Area – 5,000 of them in San Jose alone.
The vast majority of this investment – $750m – will be used to “repurpose” Google’s
land to develop homes for “all income levels”. The rest of the money will be used to
incentivize developers to build affordable housing. Google’s new San Jose campus will,
in effect, be a next-generation company town.”
[…] For many workers on San Jose’s new Google campus, the tech firm will be
their employer and landlord – and also the creator, owner and disseminator of their data.
In almost all aspects of their everyday lives, residents will endure the private regulation
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of executives and shareholders rather than democratic regulation aimed at the public
good. Google, as corporate monarch, may hold power over its worker-residents in
unimaginable ways. Still, another – less authoritarian – outcome may still be possible.
Rather than allowing Google to unreservedly “invest” in private land and residences,
the government could require Google to pay appropriate state and local taxes and
thereby contribute to the open, public process of building desirable communities.”
Det har længe også har været en EU overvejelse om, hvorvidt og hvordan man kan
beskatte de store tech-giganter i Europa. Frankrig er blevet det første land i EU, der rent
faktisk har gjort dette. […] But if secretive tax breaks and land grabs continue, Google’s
physical growth across the US may bring on a “well-wishing feudalism” for this new
Gilded Age – exacerbating, rather than ameliorating, the inequalities that plague Silicon
Valley.”
Disse eksempler understøtter sammen med de tidlige opråb fra bl.a. Zuboff, at techgiganterne reelt har overtaget planlægningen og kontrollen med udviklingen efter deres
egen drejebog. Man kan selvfølgelig også tænke: Hold nu op, Page og Brin, Bezos,
Zuckerberg m.fl. sidder vel ikke over morgenkaffen og tænker på at overtage
verdensherredømmet. Det er jo bare business. Og de tech-virksomheder og deres ejere
giver endog enorme summer væk til allehånde gode formål, ikke sandt?.
Men det understreger også, at selv store byer ikke kan planlægge en fremtid uden
hensyntagen til tech-giganterne. Google er ikke det eneste eksempel — Amazon og
New York har været i tilsvarende situationer, hvor Bezos har været knap så subtil i sine
krav om forandringer i bydelene, hvis han skulle placere sit næste hovedkontor der. De
lokale befolkningsgrupper var dog lige så direkte og Amazon placerede det i stedet i
staten Virginia. Amazon har for nylig også annonceret at de bygger et nyt hovekontor i
Indien.
Og det er jo også blevet en del af den hjemlige danske kommunalpolitik, når og hvor
tech-giganterne vælger at placere deres serverfarme. Flere kommuner har oplevet dialog
med tech-giganterne og er på en for løs baggrund med forhåndsaftaler, så begyndt en
planlægning og nogle er endt med at blive slemt skuffede.
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Arbejdgiverne
Det er nu op til enhver at tjekke tilstandsrapportens fejl og mangler. Forskere og
analytikere har rollen at være eksperter og at råbe vagt i gevær, når noget kan forudses
med utilsigtede konsekvenser. Det gør de så med udgangspunkt i den ekspertise de
besidder. Vi kan så tro på dem eller lade være. Og vi kan gennemføre vores egne
analyser med de data og den information der leveres.
Jeg tror på data og information og har foretaget min egen lille og private “connect
the dots”-analyse — og den er bekymrende. Hvis det de facto er tech-virksomhederne
og netværkskonglomeraterne, som har den egentlige kontrol over (og med) både
kapitalen og udviklingen med forudsigelser og påvirkning af adfærd, så ser vi måske
begyndelsen på en fremtid, hvor enevældet bliver genindført. Det kan meget vel lyde
som en konspirationsteori — men der er “beviser” nok til at frygte at det rent faktisk
godt kunne ske. Jeg tror ikke vi bliver “slaver”, mere end de lønslaver vi er i forvejen,
men jeg frygter prekariatet og kan allerede se den udvikling i mange sektorer.
Der er således heller ikke noget mærkeligt i at der stilles spørgsmåltegn ved den
ansvarlige politiske og økonomiske ledelse. Der er heller ikke noget mærkeligt i at flere
og flere borgere føler angst og stress. Det er en begyndende afdemokratisering. Bliver
staten så den nye “arbejdsgiver“? De nationale banker er p.t. garanter for at borgernes
penge opbevares sikkert og forvaltes til borgernes bedste. Det er mere end en tillidssag,
og når tilliden forsvinder, opstår der panik.
Verdens børser lever deres eget liv, hvor markeder og kurserne i dag er uden
menneskelig indblanding — det er overladt til ekspertsystemer at købe og sælge — og
både de automatiske ekspertsystemer og såkaldte rådgivere og analytikere, som i deres
egen ret er reelle spekulanter, kan udløse globale økonomiske kriser på et hvilket som
helst tidspunkt.
Det er evident, at den bevidste spekulation i kapitalismen er en de facto handling.
Det er sket mange gange før i historien at et land går bankerot. Det er her politisk magt
fejler. Den globale økonomiske politik har så efterfølgende også rettet op på det. Det er
her politik beviser sit værd, men kun på det økonomiske systems vilkår.
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De internationale banker og de kommercielle banker medvirker til spekulationen —
og skulle nogen have glemt det, så er banker altså en forretning med aktionærer. Det
gælder som nævnt også for Verdensbanken og IMF, selvom de er placeret i regi af FN.
Private investorer er reelt enevældige i deres valg af projekter til finansiering,
hvorimod statsbankerne er tvunget til at investere på andre vilkår. Det har medført at vi
taler om Corporate Social Responsebility og fænomenet Public Private Projects (på
dansk OPP). Det er også i denne udvikling, at begrebet New Public Management er
blevet den foretrukne politiske styringsform. Der er reelt tale om en outsourcing af
tidligere statslige og kommunale opgaver til kommercielle virksomheder.
Borgerne har faktisk ikke længere garanti for at deres penge bliver brugt i deres
tjeneste og til deres fordel. Det svarer i praksis til en indførelse af brugerbetaling af
bagdøren, og med den stigende selvbetjening og ekspertsystemer, bliver det således
mere eller mindre ansvarfrit for den politiske ledelse. Borgeren har fået ansvaret for sig
selv og staten er således ikke rigtig arbejdgiver, men er i stedet blot blevet bogholder.
Mantraet: no job, no money gælder også i Danmark, selv om vi, som velfærdsstat,
måske er bedre stillet end andre lande, men vi er afhængige af global samhandel og en
stabil geopolitik, så alle de nævnte økonomiske termer for politik-begrebet om de
forskellige styreformer er lige så aktuelle herhjemme. Skiftende regeringer i Danmark
har de seneste 30-40 år solgt ud af infrastrukturen og vi er måske mere sårbare — jf.
New Public Management — men det er dog også et nyt og interessant lille kuriosum, at
Ørsted’s nye vindmølleparker i udlandet qua den danske stats ejerandel, sikrer Danmark
en temmelig stor indtjening. Det var næppe baggrunden for salget, men det illustrerer så
også at OPP er en fremtid, hvor modellen kan anvendes til kommerciel tænkning på
andre områder og sektorer. Er vi et land eller en forretning? Og jeg skal undlade at
kommentere yderligere på Trump’s seneste forslag om at købe Grønland.
Lad os se i stedet se på det næste GNR-teknologiparadigme.
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Kapitel 8

DESIGNERLIVET
!

Måske er der nogle der husker Dolly — altså fåret Dolly, der blev født den 5. juni 1996
som verdens første kloning. Og hvis ikke, så husker nogle måske Barbara Streisand’s
kloning af sin yndlingshund for nogle få år siden. Der er lidt over 20 år mellem de to
kloninger — og internettet. Det var en stor sensation da Dolly blev født, men det er nu
blevet mainstream (for folk der har råd) at få klonet kæledyr. Nettet er fuldt af den slags
historier — og nu også af historier om genetiske modificeringer på mennesker.
Men inden jeg kaster mig ud i en regulær “tour de force” med nedslag i de nye
bioteknologier, var det måske på sin plads at få de foregående paradigmer på plads.
Jeg bruger ofte denne illustration som agenda for mine foredrag:

!
Den er visuelt mere sigende end en række bulletpoints og den er lettere forståelig for
den indbyrdes sammenhæng af de mange emner, der hører med til at tale om fremtiden.
Den kan læses både lodret og vandret — og f.eks. har jeg allerede talt en del om den
første kolonne. Læses “medierne” som vandret række, er der en teknologisk udvikling
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fra de gamle elektroniske medier til internettet og videre til cloud-arkitekturen og nye
kommunikationsinterfaces. Læses “politik” vandret er der tale om infrastrukturelle
elementer, der også hænger sammen lodret til øverste række, hvor vi kan tale om
sektorer — og samlet set udgør alle figurerne så også et billede på vores sociale
konstruktion.
Figuren understøtter dermed meget af det, som jeg allerede har berørt med nedslag
fra forskellige vinkler. Den eneste figur der ikke har fået et navn, og som kan være svær
at afkode med de mange små illustrationer, er nummer to i første række. Det er logoer
på en masse rådgivningsvirksomheder og de store globale analyse- og konsulentehuse,
som bliver hyret af verdens politikere og industriens virksomhedslederne og interesseorganisationer til at spå om fremtiden. Det er primært dem, der udstikker retningen for
hvordan virkeligheden ser ud i fremtiden. De har ikke altid ret. Men de er dygtige til at
indsamle data og ekstrapolere på disse. Det har økonomer gjort i mange år, hvor et par
af de store koryfæerne er de her nævnte:
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Illustrationen viser de såkaldte Schumpeter-bølger, som bl.a. også Zuboff henviser
til. Vi står lige nu ved begyndelsen til enden af det digitale paradigme. Hvorvidt det
næste paradigme slutter i 2040 eller lidt senere er ikke det vigtige for futuristerne –
ligesom det digitale paradigme naturligvis ikke stoppede sidste år eller gør til næste år.
Og blot for en ordens skyld er det den amerikanske økonom Clayton Christensen fra
Harvard, som har introduceret ordet disruption.
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Ser vi på en mere detaljeret udlægning af det digitale paradigme, så er det russeren
Kondratiev som har inspireret andre nyere økonomer til at kalde udviklingen for ”Long
Waves”, som det er vist herunder.
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Bemærk den lille figur nederst til højre i billedet, som jeg har indsat (og forstørret)
som et missing link til den næste bølge af teknologi og økonomi – og hvis vi holder den
op imod matrixfiguren, så ser vi blot en anden grafisk fremstilling af de samme
sektorer. Tag f.eks. endnu en gang et kig på den tidligere viste øko-sektor udvikling fra
McKinsey i kapitlet Drømmescenarier.
Vi er altså på plads med
fremtidens infrastruktur, og vi
har allerede implementeret
produkter og services, som vil
forandre sektorer og brancher
– dvs. ikke bare en disruption
af enkelte industrier – men af
hele spektret, som kommer til
at udgøre en ny samlet
samfundskonstruktion. Det er
mindsettet bag et kommende
Smart Society og overskriften
Globalization 4.0.
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Men vores videnskabsforståelse har fået flere og nye byggeklodser, det er figuren
her til højre, som nu tillader os at designe en virkelighed der går langt videre end vores
egen biologiske kapacitet. Den næste udvikling af teknologien handler således også om
den sociale dimension – altså,
hvordan de digitale landvindinger og
de nyere teknologier implementeres
med et potentiale, hvor vi reelt kan
designe os selv i en nyere og bedre
version af homo sapiens.

Kompleksitet
Og tænk samtidig over den tid der medgår til udviklingerne. Jeg bruger her
talstørrelserne noget nonchalant — dvs. i runde tal er universet knap 14 milliarder år
gammelt, hvor planeten jorden kan dateres til ca. 4,5 milliarder år. Vores sol vil med
rimelig sikkerhed brænde ud i løbet af de næste 5-6 milliarder år. Vi har altså god tid til
at udvikle os yderligere — men hvis vi tænker om udviklingen i et andet “billede”, så
kan jordens alder og biologisk liv også ses som timestregerne på et ur. Så er klokken lidt
i 11 om formiddagen og menneskets samlede eksistens på jorden har indtil nu varet i ca.
3 sekunder, hvor vores nuværende samfundskonstruktion er knap en tredjedel af det
sidste sekund (jf. hertil den engelske astronom Martin Rees, som har fortaget denne
udregning i sin 2003-bog “Our Final Century”). Hvor meget tid vi har tilbage som
civilisation skal så måske snarere regnes i millisekunder — og vores egen personlige tid
med en bevidsthed bliver blot et lysglimt på nattehimmelen. Det blev helt poetisk, ikke
sandt? Men det er jo ikke sådan vi tænker om tid — jf. mine tidligere spekulationer om
menneskets evolution — og det er jo heller ikke sådan vi opfatter vores bevidsthed om
os selv. Snarere bruger vi evigheden som målestok.
I yderligere et andet billede (herunder), som kan sammenfatte udviklingen af vores
evolution, så lad os f.eks. tale om kompleksitet. Prøv at tage et kig på denne illustration
der forsøger at forklare hvad kompleksitet ret beset er for en størrelse. Det er en efter

!207
min egen mening en pædagogik god gammeldags powerpointslide, som jeg har sakset
fra et kursus i neuroscience på Santa Fe Institute (SFI i USA), der er et af de førende og
uafhængige forskningscentre for hvad de selv kalder: “Complex adaptive systems,
including physical, computational, biological, and social systems” — som måske godt
kunne oversættes til min og Karsten Kock’s formulering om [Gud], livet, universet og
alt muligt andet.
Brug gerne et par minutter til nærlæsning, den er faktisk ikke særlig vanskelig at
forstå.

!
SANTA FE INSTITUTE (SFI), SCIENCE FOR COMPLEX STUDIES.

GNR teknologierne
Det er også baggrunden for hvad der generelt kaldes for bioteknologi, som måske
mere retteligt skulle hedde bio-informatik. Det er hvad resten af dette kapitel handler
om: genetik og nano (og robotics, som jeg dog behandlede i forrige kapitel). GNR har
medført en eksplosion i forskning og ny viden om mange andre emner, f.eks. om
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bakterier og vira, og det er smeltet sammen med forskning i nanopartikler og har f.eks.
medført en revolution i 3D-printning af organiske materialer o.m.a.
Det helt store spørgsmål er dog ikke teknologierne, men mere det etiske. Det er en
diskussion vi har haft længe og den flytter sig i takt med teknologisk udvikling og ny
viden. Kan og vil vi klone mennesker eller skabe syntetisk liv, og vil vi genmodificere
menneskelige fostre eller dyrke menneskelige organer som chimera (hybrider)? F.eks.
er en abe-menneske chimera for nylig gennemført af europæiske forskere (i Kina, fordi
reglerne er anderledes der). Et andet eksempel på brug af genetisk modificering er en
kinesisk forsker, som har ændret DNA’et på en baby. Dyrkning af kunstige organer til
brug for organerstatning i mennesker er ikke ny; det har været i gang i årevis og bl.a.
forsøgt på grise, som er velegnede til menneskelige organer.
Metoden der nu anvendes til genetisk modificering hedder CRISPR, som populært
sagt er en “gen-saks”, hvor det er muligt at klippe bestemte gener ud af DNA’et og sætte
nye ind. Men faktisk er der ikke noget sensationelt i selve gen-modificeringen. Det har
vi gjort i årevis med planter. Vi kalder det GMO — Genetical Modified Organisms —
eller GMO Foods, som er mere dagligdag end de fleste tror, og som man kan læse i alle
mainstreamedier er syntetisk kød nu heller ikke længere noget nyt.
Kortlægningen af det menneskelige DNA — The Human Genome Project — var et
internationalt offentligt finansieret projekt, der løb fra 1990 og varede i 13 år. Det var en
utrolig bedrift som blev gennemført langt hurtigere end først antaget.
Fra 2007 var menneskets genome fuldt og færdigt kortlagt og en kommerciel brug
var mulig. I dag kan en genetisk analyse bl.a. vise risikoen for at få en psykisk diagnose
eller om man f.eks. er i risikogruppen for at få en blodprop. Men genomet kan også
bruges til personalisering af medicin, dvs. i fremtiden vil vi kunne få tilbudt individuel
og forskellig behandling for den samme sygdom.
Som et lille aktuelt kuriosum har den danske regering netop besluttet, at alle
danskeres DNA skal kortlægges og samles, hvor dataene vil blive opbevaret i et nyt
Nationalt Genom Center, som er åbnet her i sommeren 2019. Det siger sig selv at
sikkerhedskravene til evt. hackerangreb er enorme.
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The Human Brain Project
Endnu et stort internationalt forskningsprojekt er i gang, det handler om
kortlægningen af den menneskelige hjerne. The Human Brain Project (HBR), som også
er det europæiske flagskib indenfor neuroscience skal med en 10 års horisont forsøge at
forstå den menneskelige hjerne og omsætte denne viden til medicin og teknologi.
Projektet er finansieret af EU’s Horizon 2020 og har frie hænder til at disponere
midlerne. Det følgende er et uddrag af HBR-forskningens status her i 2019, hvor jeg har
redigeret kraftigt i teksten for bl.a. primært at fremhæve en række af de discipliner
neuroscience indeholder (jf. her f.eks den tidligere referenceliste af “spøjse emner” om
bevidstheden i de første kapitler):
“The brain research infrastructure will unify the individual components into one
cloud-based superstructure, facilitating the exchange of knowledge, data, models, and
algorithms within HBP as well as between the HBP and the “outside world.” Research
infrastructures in other fields, such as particle physics, served as role models to create
active, tangible interfaces between researchers and the infrastructure. […] To decode the
multilevel brain's complexity, HBR combines empirical neuroscience in the human
brain and in animals with theory and modeling, relying on and developing advanced
information and communication technology (ICT) including computing, big data
analytics, artificial intelligence (AI), and simulation.
The project represents a large-scale, interdisciplinary approach and consists of 12
subprojects—i.e., mouse brain organization, human brain organization, systems and
cognitive neuroscience, theory, neuroinformatics, brain simulation, medical informatics,
high-performance analytics and computing, neuromorphic computing, neurorobotics,
administrative support, and ethics and society.
[…] The multiscale approach of the HBP links experiments conducted at the
molecular, subcellular, and cellular levels and at the level of neuronal populations and
macroscopic regions, up to large-scale networks and behavior.
Research on mouse brain organization primarily gathers structural and physiological
data at the subcellular and cellular levels, which is critical for biophysically detailed
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modeling and simulations. For instance, novel data on microcircuits in the cerebellum
shed new light on its function, including forward and feedback control. Electron
microscopy, two-photon and light-sheet imaging, polarized light imaging (PLI), and
diffusion MRI, along with advanced electrophysiological techniques including patch
clamping and multielectrode array recordings in vitro and in vivo as well as
electroencephalography (EEG), provide data on the connectome on the different spatial
and temporal scales.
[…] Understanding the brain at multiple scales requires the integration of anatomy
and physiology with cognitive and systems neuroscience to flesh out the neural
mechanisms underlying cognition—e.g., in object recognition, visuomotor control,
episodic memory, sleep, wakefulness, and consciousness. To this end, researchers
combine experimental studies in rodents and humans, integrate data in computational
models and simulations of large-scale neuronal networks, and simplify and apply these
models to control physical robots or simulated agents in order to capture essential
features of animal and human behavior.
Neuroscientists working on the cellular or molecular level exchange results with
researchers working in cognitive and systems as well as theoretical neuroscience to cast
neurobiological principles into new theories and formal models, which then prompt
simulation studies and the development of neuromorphic computing systems.
There is still no comprehensive theory describing information processing in the
brain, but important building blocks can be won through these approaches and may
constitute the basis for such a theory in the future.”

The future of the mind
Jeg har allerede tidligere nævnt Susan Greenfield’s 2016-bog “A Day in the Life of
the Brain” og Matthew Walkers 2017-bog “Why We Sleep”, som er de mere “populære”
versioner af neuroscience. Sidstnævnte findes i øvrigt i en dansk oversættelse. Hvis man
er interesseret i hjerneforskning og hvad vi videnskabeligt ved om hjernen, så er disse to
bøger fremragende læsning. Det samme er den tidligere omtalte bog af Michio Kaku.
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Han er ganske vist fysiker, men skrev i 2014
en glimrende bog om “The Future of the
Mind”, hvori han resumerede hvad vi ved
om hjernen — herunder især koblingen til
bionics, som jeg berørte i forrige kapitel. Jeg
har også allerede nævnt et af de allerseneste
eksempler på kobling mellem mennesker og
maskiner med referencen til virksomheden Neuralink, der her i 2019 har søgt om
tilladelse til at bruge et hjerneimplantat, der kan styre eksterne maskiner ved tankens
kraft. Og jeg spekulerede i om det omvendte også kunne være muligt?
Den anden bog på billedet her også fra 2014 og er skrevet Max Tegmark. Han er
også fysiker — og i øvrigt svensk ligesom tidligere omtalte Nick Bostrom. Tegmark
taler om universet og muligheden for eksistensen af parallelle universer. Matematikken
er i orden og han bekræfter både Hawking og Einstein og Rosen om “ormehuller” og
“sorte huller”.
Han har dog yderligere en interessant observation og en matematisk argumenation
om sandsynligheden for at der rent faktisk eksisterer paralleluniverser, hvori vi som
mennesker eksisterer i en anden udgave af os selv og med andre virkeligheder. Det
lyder som en vild sci fi-ide at det måske er muligt at vi kan tale med os selv i søvne —
altså i en slags “drømmetilstand”. Det er dog ikke en ny ide — en hel del historier om
det fænomen er allerede skrevet i mange variationer.
REM-fantasiens drømmefabrik er at kunne håndtere bearbejdningen af de ydre
sanseindtryk. Vi kan ikke se og/eller høre os selv i det eller de parallelle universer —
men vi kan godt forestille os det. Iflg. Matthew Walker har hjernen afkoblet kroppen i
REM-tilstand, dvs. vi er både bevidstløse og faktisk også reelt paralyserede, hvilket er
en nødvendig biologisk mekanisme, fordi vi jo kan drømme hvad som helst.
Men måske en anden tilgang til hjerne, drømme og bevidsthed kommer fra Andy
Clark, som er professor på Sussex University (Cognitive Philosophy) og forfatter til
bogen: “Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind” (2015).
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"Perception itself is a kind of controlled hallucination . . . [T]he sensory information
here acts as feedback on your expectations. It allows you to often correct them and to
refine them. But the heavy lifting seems to be being done by the expectations. Does that
mean that perception is a controlled hallucination? I sometimes think it would be good
to flip that and just think that hallucination is a kind of uncontrolled perception”.
Det siger han i en nylig artikel på EDGE.org som en kommentar til en diskussion
mellem Daniel Dennett og David Chalmers om, hvorvidt en (kunstig) superintelligens
er mulig? Jeg har omtalt begge de herrer i tidligere kapitler.
“The Bayesian brain, predictive processing, hierarchical predictive coding are all,
roughly speaking, names for the same picture in which experience is constructed at the
shifting borderline between sensory evidence and top-down prediction or expectation.
There's been a big literature out there on the perceptual side of things. It's a fairly solid
literature. What predictive processing did that I found particularly interesting — and
this is mostly down to a move that was made by Karl Friston — was apply the same
story to action. In action, what we're doing is making a certain set of predictions about
the shape of the sensory information that would result if I were to perform the action.
Then you get rid of prediction errors relative to that predicted flow by making the
action.
There are two ways to get your predictions to be right in these stories. One is to have
the right model of the world and the other is to change how the world is to fit the model
that you have. Action is changing how the world is to fit the predictions, and perception
is more like finding the predictions that make most sense of how the world is. But it
turns out that they're operating using the same basic neural architecture. The wiring
diagram for motor cortex and the wiring diagram for sensory cortex look surprisingly
similar”. […] Perception itself is a kind of controlled hallucination. You experience a
structured world because you expect a structured world, and the sensory information
here acts as feedback on your expectations. […] In this broad sense of beliefs, it doesn't
mean beliefs that you necessarily hold as a person, but somehow they got in there. […]
Honest placebos do work. For example, if someone is told that this pill is an inert
substance, you can nonetheless get symptomatic relief from those substances as long as
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they're presented by people in white coats with the right packaging—mid levels of
expectation are engaged regardless of what you, the person sitting at the top, thinks.
[…] There are bodily signals there, and if your expectations about the shape of those
signals are strong enough, then you can bring about the experiences that those
expectations describe. […] There's interesting work emerging not just on medically
unexplained symptoms, but even medically explained symptoms. If people live with a
medically explained problem for long enough, they can build up all kinds of
expectations about the shape of their own symptomology, which share a lot in common
with the medically unexplained cases. The same person with a chronic condition on
different days and in different contexts will have different experiences even if the
physiological state, the bedrock state, seems to be exactly the same. […] We had a visit
from Robin Carhart-Harris, who works on psychedelics and is now working on
predictive coding. There are some very interesting ideas coming out there, I thought. In
particular, the idea that what serotonergic psychedelics do is relax the influence of topdown beliefs and top-down expectations so that sensory information can find new
channels. If we think about this in the context of people with depression, maybe part of
what goes on there is that we hold this structured world in view, in part by our
expectations—and they're not just about the world, they're also about ourselves—and if
you can relax some of those expectations and experience a way of encountering the
world where you don't model yourself as a depressive person, for example, even a brief
experience like that can apparently have long-term, lasting effects. […] One of the
effects of the general predictive processing story is that all of this is just sensory
evidence thrown in a big pot. How I perceive the external world to be can be constantly
inflected by how I'm perceiving my internal world to be. You see this, for example, in
experiments where people are given false cardiac feedback. They're made to think that
their hearts are beating faster than they are. And under conditions like that, if they're
exposed to a neutral face, they're more likely to judge that the face is anxious or fearful
or angry. It looks as if what's going on is that our constant intouchness with signals from
our own body, our brains are taking as just more information about how things are”.
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Jeg kommer tilbage til omtalte Robin Carhart-Harris lidt senere — ligesom jeg
kommer retur til angsten, stress og depressionerne som mange mennesker nu oplever i
et tilsyneladende stigende omfang, men som måske netop er indbildte (men “farlige” )
symptomer.

Når meget små ting bliver store
Billedet herunder er en visuel komposition af GNR paradigmet – altså hvad jeg
tidligere refererede til som den 6. Schumpeter-bølge. Jeg ”zoomer ind” på flere detaljer
fra billedet undervejs i kapitlet, så denne illustration tjener blot til at sætte scenen for
Genetic, Nano og Robotics. Det er værd at bemærke, at det i lige så høj grad handler om
videnskab og forskning, som det handler om fysiske materielle produkter – f.eks. er
nederste højre udsnit af billedet alle ting som er 3D-printet.
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Og lad os lige dvæle lidt ved ”det helt store billede”. Man skal måske have temmelig
gode øjne for at få det hele med – men det er formodentlig muligt at se billedets
inddelinger. Traditionelt opfattes gener og neuroner som hørende til biologiens
videnskab, og tilsvarende er atomer noget der hører fysikken til – ligesom bits er
matematikkens domæne. Neuroscience i dag inkluderer disse og også ny viden om
netværksteorier – både fra immunsystemer og internettets selvorganiserende struktur,
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hvor maskinlæring, neurale netværker og kunstig intelligens nu så småt også er ved at
inddrage kvantecomputere. Det er kun blevet muligt, fordi vi forstår mere og mere om
fysikkens virkelighed i studier af universets fundamentale byggeklodser.
Det er her en henvisning til fremtidens levevilkår, hvor vi måske kan skabe lige
præcis den adfærd og de egenskaber som vi ønsker — i robotter såvel som i mennesker.
Som nævnt har vi jo faktisk gjort det længe med genmodificerede madvarer, hvor vi
kloner og/eller fremmer bestemte egenskaber hos dyr og planter. Hvorfor ikke også
bruge de samme teknologier på mennesker?
Jeg giver efterfølgende en række nedslag på forskellige forskningsområder med nye
opdagelser og opfindelser, som sikkert ikke er hverdagsviden for alle. Og lige en ekstra
lille disclaimer: Jeg vil på ingen måde foregive at være hverken ekspert og/eller mere
vidende end den læsning som min interesse for den biologiske forskning giver mig.

Genetik
Forskningen i genetik falder i syv distinkte og specialiserede grupperinger, som i
overskrifter er disse: Personal genomics, Pharmacogenomics, Genomics combined with
AI (hvori IBM Watson og Google Life Sciences er de fremtrædende), Precision
Oncology, Genetic ancestry, Bioinformatics and technology enabling genome
sequencing og CRISPR.
Det er i den første gruppe man f.eks. kan finde virksomheden 23andme, som nu er
blevet almen kendt, fordi man for ca. 100 US-dollar kan indsende en DNA-prøve (spyt
f.eks.) og efterfølgende få en total oversigt/tabulering af sit eget genome med vurdering
af risici for evt. sygdomme. Det er der overraskende mange mennesker der allerede har
gjort — jf. tillige den danske tilgang, som nu starter med at tilbyde dette gratis til alle
danskere.
Jeg har allerede omtalt CRISPR – og da denne teknologi er helt og aldeles
banebrydende, er det på sin plads at give den lidt længere populære forklaring:
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Det er den amerikanske biomolekulære kemiker og genetiker og professor fra Harvard
Medical School, George M. Church, der fik Nobel-prisen for CRISPR-saksen og som
maner til forsigtighed og omtanke, når han siger:
“CRISPR is a technology for rewriting DNA. It is very easy to go overboard when
thinking about the future of genetic modification. Some people will promise the moon
and the stars. Other people will promise an dystopian apocalypse. I think everyone —
scientists, reporters, politicians, and curious citizens alike — needs to dig deep into
these scenarios to separate the real potential benefits and risks from the hype.”

Bakterier vs. virus
I CRISPR-afdelingen hører også den danske forsker Thea Kølsen Fischer (tidlgere
på Statens Serum Institut og nu overlæge og chefforsker på Nordsjælland Hospital).
Hendes ekspertise er bakteriofager, som ikke er hvad navnet måske indikerer, en
bakterie, men faktisk en type virus. Modsat andre vira er de dog ikke interesseret i
mennesker eller dyr. De angriber bakterier. De bruger herefter bakterien som en “fabrik”
til at producere tusindvis af kopier af sig selv og ender med at tage livet af deres egen
bakterie-fabrik.
”Der er især to typer af mikroorganismer, som gør mennesker syge – virus og
bakterier. Bakterier er små celler, der kan formere sig selvstændigt. De lever dog ofte i
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tæt samarbejde med større organismer, f.eks. mennesker, og er her harmløse eller
ligefrem vigtige. Et eksempel er colibakterier i vores tarme. Kommer colibakterier ind i
selve kroppen, kan vi blive syge. Heldigvis kan immunsystemet oftest klare en
bakterieinfektion, og ellers kan vi hjælpe på vej ved at behandle med antibiotika.
Modsat bakterier er virus ikke i stand til at formere sig selvstændigt. De består kun af en
genetisk kode og noget beskyttelse rundt om denne. For at formere sig snyder de deres
værtsceller til at kopiere den genetiske kode, og på kort tid kan en virus være blevet til
tusinder. Antibiotika virker ikke mod virus, her har man forskellige andre behandlinger,
men oftest er det op til vores eget immunsystem at bekæmpe en virusinfektion. Mange
vira, f.eks. influenza og HPV, kan vi dog forebygge ved at vaccinere. Anvendelsen af
oprensede naturligt forekommende bakteriofager som behandling mod enkelte
bakterielle infektionen har været anvendt f.eks. i Østeuropa i mange år, så det er som
sådan ikke ny viden at visse vira kan bekæmpe bakterieinfektioner. Det nye er derimod,
at man ikke længere er afhængig af, at en naturligt forekommende virus lige netop
angriber de bakterier, som er sygdomsfremkaldende. For ved at anvende den
revolutionerende, og relativt billige, gen-manipulationsteknik CRISPR, kan man
pludselig styre processen i langt højere grad. Med CRISPR kan man kunstigt bestemme,
hvilke bakteriesygdomme man vil sætte ind overfor. Det er jo fantastisk at vi nu lettere
kan vi gå ind og ændre og målrette virus-våbenet vha. genteknologi”, siger Fischer.

Bio molecular
Den amerikanske bio-genetiker J. Craig Venter, har samlet et hold forskere om
projektet Synthetic Genomics, hvor de har udviklet en maskine som de kalder for en
“digital-to-biological converter” (DBC), der bruger en digital kode til at fremstille
biologics som DNA, RNA, proteiner og virale partikler. Deres DBC kan via nettet
modtage en digitaliseret sekvens fra et hvilket som helst sted (på jorden eller for den
sags skyld rummet) og kan automatisk omsætte dette til biologiske materialer. Lidt a la
en 3D-printer som jeg kommer tilbage til efterfølgende.
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“Instead of plastic filament, though, it would use as its medium a mixture of the bio
chemicals that make up the DNA molecule, enabling it to reconstruct the genes of an
organism block-by-block. Testing the prototype at Synthetic Genomics, the team used
the DBC to convert various digital sequences into DNA sequences. From there the DBC
used the DNA to automatically churn out proteins, RNA, and even viral particles, no lab
tech necessary.
“The DBC is the first machine that can receive via the internet or radio wave, digital
biology in the form of DNA sequence enabling reconstitution of components of living
systems,” said Venter in a Synthetic Genomics press release. “We are excited by the
commercial prospects of this revolutionary tool as we believe the DBC represents a
major leap forward in advancing new vaccines and biologics.”
That’s a thrilling development, but what really makes the DBC exciting is its
potentially transformative applications if the technology progresses beyond making
biomolecules to actually producing living cells. Bringing life from other worlds to Earth
is just one possibility among many. If we reversed the direction of the message and sent
code for anaerobic Earth bacteria to Mars — an enhanced version we engineered to
produce higher amounts of oxygen, for example — we would be able to use the DBC to
produce a bacteria that could help us terraform a new world to be more suitable for
human life.
Closer to home, ready access to the DBC could make rampant outbreaks of deadly
diseases a thing of the past. The DBC’s ability to allow transmission of materials for
vaccines and other biologics to remote parts of the globe would mean on-demand access
to life-saving treatments and preventative measures. It could also be an answer to the
problem of the costs of personalized medicine. Venter hopes that one day the DBC
could be used in tandem with engineered “blank state” recipient cells that could receive
any synthesized genome. These cells would be capable of producing anything needed in
any setting — including fuel, oxygen, and food — and could be sent out into space or
anywhere in the world for any purpose. This goal is still far afield, however. The DBC
isn’t perfect yet. The team noted that a single error somewhere in the code can ruin
significant portions of the product. The DBC also needs to be far more efficient — it is
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currently too large and most of the raw materials are wasted in the process. Still, the
DBC is an important technological breakthrough, and Venter and his team are nowhere
near finished”.
Jeg kan her ikke lade være med igen lige at referere til science fiction litteraturen.
En stor del af de seneste mange års titler har handlet om kolonisering af Mars. Der har
været en lind strøm af fascinerende historier med utrolig detaljerede teknologiske
løsninger. En del af dem er filmatiseret og en del har inspireret til faktiske forsøg, som
er dokumenteret på mange videnskabskanaler. Der er lidt hønen-og-ægget over det —
men fakta er, at Elon Musk og SpaceX er i fuld gang med at realisere det. Det er nu
ligefrem blevet en politisk målsætning — ikke bare for USA og NASA — men for de
fleste rumfartsnationer i verden at ville sende mennesker til Mars. Det vil ikke bare
være en bedrift, det er også godt nyt for den videre teknologiske forskning på samme
måde som månelandingen i 1969 initierede en masse nye opfindelser.

3D print
Billedet herunder er blot illustrativt for visioner — og måske burde der være et
længere særskilt afsnit om 3D-print i et kommercielt perspektiv — men det kan man
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faktisk allerede læse om i mainstreammedierne.
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Den nederste højre del af illustrationen giver eksempler på allehånde produkter, hvor
det med rimelighed kan forventes at både produktions- og transportindustrien også på
sigt vil blive disrupted, ved at man fremover kan ”bygge på stedet”.
En udvikling af 3D-printere til fremstilling af madvarer i hjemmet er ikke utopisk –
faktisk eksisterer der maskiner til “3D-mad” allerede, bl.a. til fremstilling af veganske
og plantebaserede erstatninger for kød, men der er endnu en del spørgsmål om sundhed
omkring deklarationer for private “mad-printere”. Det kommer til at hænge sammen
med vores sociale konstruktioner i megabyerne – ligesom det jo også vil kunne vende
op ned på det kulturelle fænomen om “at spise ude” og “take aways” – og måske især
skabe ravage for gourmet restauranter og køkkenchefernes status. Det er en anden og
ikke synderlig videnskabelig diskussion, men ikke desto mindre en der optager os.

Hvad er nano-materialer
Segmentet øverst til højre i det sidste billede handler om nano. Det er et ord og
fænomen som de fleste har hørt før — men det er de færreste, der rent faktisk ved hvad
det er.
“They are particles that are so small that we can only see them using a microscope.
And nanomaterials are everywhere. They are in nature itself, easily carried away by the
wind as for example pollen and sand. But they are also increasingly present in our daily
lives through consumer products. Being small sometimes means that they also behave
differently compared to the same substance in bigger sizes, which may influence the
potential risk.
To assess the safety of nanomaterials, there is first a need to characterise them
appropriately. This includes performing measurements on various properties, such as
particle size, surface area, and water solubility that may affect their toxicity. Such
characterisation is necessary to ensure that any (eco)toxicological studies performed on
the same, or very similar, material can be compared to each other. Furthermore, risk
assessors are keen to obtain these measurements to understand if there are any patterns
to the behaviour of nanomaterials that can be predicted based on these physico-chemical
parameters”.
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Dette er nærmest en generisk beskrivelse på tværs af hele forskningen — og det
lyder ærligt talt som “det rene gift” at beskæftige sig med nanopartikler, ikke sandt? Og
det er også. Det er ikke hvad mainstreammedierne beskæftiger sig med. De vil hellere
fortælle historier om snavsafvisende overflader som f.eks. på vinduer eller slidstærke
tennisbolde, der holder længere. Eller om muligheden for f.eks. at sende nanopartikler
ind i den menneskelige organisme, som så løser sygdomme eller anormaliteter i den
biologiske sfære. Lidt a la bakteriofagerne. Men faktum er, at vi ikke ved tilstrækkeligt
om nanomaterialer som partikler.
De findes f.eks. i vulkansk aske — og de findes i særdeleshed som mikropartikler i
brændeovne, i stearinlys og som microplastic i et globalt forureningsproblem — og de
findes ikke mindst i bilernes udstødningsgasser, som er et område vi tilsyneladende ikke
vil snakke om. Vi vil derimod gerne snakke om cigaretter. Den seneste forskning har for
nylig proklameret at nano-teknologien måske er løsningen på kræft. Og det ville være
fantastisk, hvis det lykkes.

Magiske svampe som rebooter hjernen
Hvis nanopartikler også kunne anvendes mentalt, så vil psykiatrien også kunne stå
overfor et gennembrud. Indtil videre handler det stadig om kemi.
“Psilocybin mushrooms have been part of religious rituals for thousands of years.
The Aztecs of Mexico referred to the mushroom as teonanácatl, or “God’s flesh”, in
homage to its believed sacred power. In 1957, Albert Hoffman, a Swiss chemist
working for the pharmaceutical
company Sandoz, isolated
psilocybin from the mushroom.
Fifteen years earlier, he had
accidentally ingested LSD, left
work feeling dizzy, and
experienced its psychedelic
effects when he got home.
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During the 1960s, Sandoz sold psilocybin and LSD for research in medical trials, but
the substances were soon outlawed after they became associated with the 60s
counterculture.”
En ny bølge af underøgelser om psilocybin’s rygte som et af verdens mest forbudte
narkotikum er i gang. En række forskere i England er i gang med a teste stoffet som
anti-depressivt middel — f.eks. siger Dr. Carhart-Harris fra Imperial, som netop forsker
og researcher i stoffet:
“… the drug offers a better and more comprehensive treatment than current
antidepressants, and that it could well be a powerful new therapy for a host of other
mental illnesses, including anxiety and food disorders. Current trials are looking further
at psilocybin’s potential for reducing smoking addiction and alcohol dependency, after
initial pilots yielded powerful results.”
Det sidste gør forskningen interessant for mange landes sundhedsøkonomier og det
sætter velsagtens også medicinalindustrien under pres. Psykofarmaka er big business og
USA taler nu om en decideret opioid-krise skabt af branchen selv, der ikke alene handler
om de forskellige mentale problematikker, men lige så meget om afhængighed. Men det
er faktisk ikke et isoleret USA-fænomen; det handler om menneskers selvopfattelser og
om, hvordan “de/vi” vil have mennesker til at passe til den sociale konstruktion, vi har
defineret som normen.

Lykkepiller
Det danske magasin videnskab.dk har en længere udredning end den tidligere
omtalte artikel fra Politiken om stress-terapi for parforhold. De seneste tal fra
Sundhedsdatastyrelsen er fra 2017, og viser at mere end 400.000 danskere tager
minimum en type antidepressiv medicin. “Nogle får det bedre, mens de tager medicin,
og oplevelsen af at have fået det bedre er rigtig nok. Men du kan ikke konkludere, at det
skyldes medicinen”, siger Klaus Munkholm, som er speciallæge i psykiatri på Det
Nordiske Cochrane Cente, og som er hovedforfatter på den videnskabelige artikel i
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BMJ Open, hvor han sammen med to forskerkollegaer har (gen)analyseret studierne i en
stor forskningsgennemgang af antidepressiv medicin, der udkom sidste år [2018, red.]
“Metodeproblemerne er så store, at vores tro på antidepressiv medicins virkning
reelt kun er tro. Vi kan ikke vide, om medicinen virker. Vi er nødt til at se evidensen i
øjnene, og når vi gør det, så må vi bare konkludere, at vi stadig ikke ved, om den her
medicin virker”, siger Munkholm.
I begge analyser indgik 522 studier med i alt 116.477 deprimerede patienter. På
baggrund af det konkluderede forfatterne bag analysen i 2018, at alle typer af
antidepressiv medicin i gennemsnit virker lidt bedre end placebomedicin (f.eks. en
kalkpille, som ikke indeholder virksomt stof). I den nye analyse indgår de samme
studier, men de danske forskere har fokuseret på at vurdere, i hvor høj grad man kan
stole på resultaterne i den eksisterende forskning i antidepressiv medicin. Deres
konklusion er, at der i mindst 50 % af studierne, måske helt op til 79 %, er stor risiko
for systematisk skævvridning, så effekten af medicinen virker større, end den egentlig
er.
Den internationalt anerkendte amerikanske professor på Stanford University, John
Ioannidis, var med til at lave forskningsgennemgangen i 2018. Han er enig i, at mange
af studierne har tvivlsom kvalitet, men efter hans mening er det vildt overdrevet, at 79
% af studierne skulle have høj risiko for skævvridning. “De hævder f.eks. at
dobbeltblindede studier har høj risiko for bias, blot fordi man ikke har testet, om
dobbeltblindingen fungerer. Men med det kriterium ville næsten alle studier have høj
risiko for bias”, skriver John Ioannidis i en mail til videnskab.dk.
Klaus Munkholm påpeger, at han og hans kollegaer har brugt Cochranes anerkendte
værktøj til at vurdere studiers kvalitet. De danske og amerikanske forskere er dog enige
om, at den eksisterende forskning viser, at antidepressiv medicin i gennemsnit har en
lille effekt på depression. Men de er uenige om, hvor meget man så kan tro på den lille
effekt. Det naturlige spørgsmål er så: “Kan patienterne mærke den lille forskel?”
Når man skal vurdere depressions sværhedsgrad, bruger man det der hedder
Hamilton depressionskala. Udfra en række spørgsmål om blandt andet søvn,
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selvmordstanker og følelser af skyld opnår man en score fra 0-52 point. Jo flere point,
jo sværere depression. Spørgsmålet er så, om den forbedring er klinisk relevant — altså,
om man som deprimeret kan mærke en forskel på knapt 2 point. En forskel som i
princippet kan dække over, at man er gået fra at have klare planer om at begå selvmord
til at have usikre planer om at begå selvmord, og at man har lidt nemmere ved at sove.
Men hvordan er det nu med medicinalindustrien forretningsmodeller? Er det en
akademisk diskussion om metode — eller er det rent faktisk blevet “big business”, at
psykiatrien kan udskrive lykkepiller til depressioner? Og hvilken slags depressioner?
Er det de danske velfærdsdepressioner, der kan klares med lidt parterapi — eller er
det en type depression som er livstruende, hvor definitionen skal omhandle skizofreni,
selvmord eller livstruende psykopati?
Det er næppe for sociopater, hvor de fleste er både funktionelle og velfungerede
borgere, men med en noget anderledes egenopfattelse end normen. Men det kunne være
for definitionen af psykopater, hvor det funktionelle overskrider de gængse normer om
social interaktion. Det er en hårfin balance.

Vil vi så klone os selv
På en nylig afholdt konference om definition af syntetiske mennesker vs. kloning:
“A project known as ‘HGP-Write: Testing Large Synthetic Genomes in Cells’, carries
on from the 2003 HGP (Human Genome Project) which was to establish what the
human genome was made up of”, konkluderede George Church [CRISPR], som havde
været med til at organisere mødet og konferencen, at slutmålet ikke handlede om,
hvorvidt man kunne fabrikere et syntestisk menneske, men at vi kunne kreere celler der
ikke alene og udelukkende handlede om mennesker.
“Closed-door discussions were held by 150 of the world’s top scientists to discuss
recreating a synthetic human genome in its entirety. Organisers of the talk, which took
place at Boston’s Harvard Medical School, said the researchers want to synthesise “a
complete human genome in a cell line within a period of 10 years”.While conventional
cloning needs to be sourced from actual DNA, synthetic cloning would use synthetic
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DNA and would require no natural source. It has prompted some to argue it could create
an elitist civilisation. Laurie Zoloth, a bioethicist at Northwestern University, and Drew
Endy, a bioengineer at Stanford University, said: “Would it be OK, for example, to
sequence and then synthesise Einstein’s genome? "If so, how many Einstein genomes
should be made and installed in cells, and who would get to make them?” Jeremy
Minshull, chief executive of DNA2.0, a DNA synthesis company, refused to attend the
meeting, saying he is worried about where the project might lead. He said: “Our ability
to understand what to build is so far behind what we can build. I just don’t think that
being able to make more and more and more and cheaper and cheaper and cheaper is
going to get us the understanding we need.”

Vil du vide mere om forskning
Det har måske været noget af en mundfuld at have læst hertil i dette kapitel. Og det
var som nævnt indledningsvis kun et par udvalgte nedslag. De engelske tekster er ikke
koketteri eller mangel på evner til at oversætte dem. Det meste af forskningens output er
faktisk på engelsk — også den danske.
Jeg tænker at der også er interesserede, der måske vidste en del af det udvalgte i
forvejen — og at evt. nysgerrige måske kan blive inspireret til selv at dykke ned i de
nye fremtidsteknologier. Jeg har allerede nævnt at der er mange databaser og de fleste af
dem er i dag blevet open access.
En af de helt store er Nature, som for nogle år siden gjorde alle deres videnskabelige
artikler gratis tilgængelige. En anden stor og gratis videnbase er PLOS — og alt andet
lige er Google og Wikipedia vor tids bibliotker, hvor et lille fif fra Google er at søge
emner med tilføjelsen “pdf”, hvorefter resultaterne præsenteres i en prioriteret orden
med fokus på artikler om forskning.
Så meget om forskningen og en noget mere detaljeret forklaring på nogle af de
”spøjse emner”, som de første par kapitler om “Bevidstheden i et videnskabeligt
perspektiv” bl.a. refererede til.
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Har planter bevidsthed
Og som et allersidste lille kuriosum på bevidsthed, så lad os også lige få
diskussionen om, hvorvidt planter har en bevidsthed på plads:
“Writing in the journal Trends in Plant Science, where plant neurobiology made its
debut in 2006, Lincoln Taiz, a botanist at the University of California, Santa Cruz, and
seven like-minded researchers state: “There is no evidence that plants require, and thus
have evolved, energy-expensive mental faculties, such as consciousness, feelings, and
intentionality, to survive or to reproduce.” Taiz told The Guardian: “Our criticism of the
plant neurobiologists is they have failed to consider the importance of brain
organisation, complexity and specialisation for the phenomenon of consciousness.” The
broadside drew a robust response from the University of Sydney’s Monica Gagliano,
who conducts research on the cognitive abilities of plants, including perception,
learning, memory and consciousness.
She said the criticisms failed to take account of all the evidence and focused only on
work that supported the authors’ viewpoint. “For me, the process of generating
knowledge through rigorous science is about understanding the evidence base behind a
claim, where is their experimental data? Or are we expected to just accept their claim at
face value?”
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Kapitel 9

GENNEMSNITTET
!

Regel #1: Vi er forskellige — og selv om det på overfladen måske ser ud som om vi vil
opnå det samme, så har vi vidt forskellige grunde til at ville opnå det. Det er en såkaldt
bon mot, som både Karsten Kock og jeg har forsøgt at installere i hovedet på vores børn
fra en tidlig alder. Det handler mest om respekt og tolerance overfor andre mennesker.
Det er dog også en grundbeskrivelse af Neuro Lingvistisk Programmering som i
1970’erne var et opgør med den klassiske psykologi. Karsten Kock var som nævnt
mester i bogstaveligste forstand. Han var en fremragende formidler og instruktør og har
over årene certificeret hundredvis af NLP Practitioner’s og Master Practitioner’s fra sin
egen skole på Nyvej på Frederiksberg i København. Han brugte tiden mellem
undervisning og personlig coaching til at studere mindset — dvs. de forskellige måder
vi mennekser tænker forskelligt på — jf. hertil hans artikel om vågenhed i det første
kapitel.
Det var som nævnt Karsten Kock der introducerede mig til Graves Value System og
Spiral Dynamics og siden også til begrebet Time Line Therapy. Vores oprindelige møde
og bekendtskab havde udviklet sig til et venskab, hvor min egen baggrund udi
psykologi på det tidspunkt mest bestod af management teorier fra lederuddannelser
erhvervet i Danmark og via diverse internationale Business Schools.
Min professionelle baggrund er oprindelig i teknologi, hvor jeg i KTAS gennem
1970’erne og 80’erne var med til at gennemføre den digitale omstilling i telesektoren.
Og da udviklingen var global, tilbragte jeg faktisk en del tid i udlandet både med studier
og forretningsrejser. Dette nævnt som kontrast til Karsten, som kun to-tre gange i sit liv
havde siddet i en flyvemaskine. Og når jeg nævner det her, er det fordi det var en af de
forskelligheder vi havde i udsyn til virkelighedens verden — at have været der og set
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noget med egne øjne vs. at forestille sig noget. I et andet sprogbrug hedder det også, at
være ekstrovert eller introvert, som er en almen psykologisk karakteristik af type, som
de fleste psykometriske test kan afsløre. Det hænger sammen med karakterstikken af
f.eks. at være internt eller eksternt refererende — dvs. om man i Graves-teorien lægger
mest vægt på egen eller gruppens løsningsforslag. Forskelligheden indikerer også noget
om måden at lære på.
Karsten Kock gik efter udsagn i “sorteskolen” og syntes ikke, at han lærte noget. Jeg
gik på Metropolitanskolen og synes jeg lærte en hel del. Ikke fordi systemet på min
skole var meget anderledes, snarere var det præcis som Scherfig portrætterede det i “Det
forsømte forår” — også selvom der i de sidste par år i slutningen af 1960’erne, hvor jeg
gik der, var en enorm forandring i skolens struktur. Vi mødte altså hinanden med vidt
forskellig baggrund og temmelig forskellig basisviden. Jeg er i øvrigt udstyret med en
næsten fotografisk hukommelse og har en god analytisk evne. Karsten havde også en
fremragende og udpræget analytisk evne, men havde lidt besvær med “at få stoffet ind
under hatten”, som han selv udtrykte det. For ham var læring en besværlig proces, for
mig var det nemt.
Vi havde dog en fællesnævner, nemlig en kolossal nysgerrighed og at stort set alting
var interesant at vide noget mere om. Det var det som startede vores samtaler om Gud,
livet, universet og alt muligt andet. Ret beset startede vi også en proces om en livslang
læring, hvor vi reelt uddannede hinanden om alle mulige emner.
Vi havde også en fællesnævner i anskuelsen af meritter og eksamensbeviser —
dvs. !at gå i skole, for at få papir på at vide noget”, var dybest set spild af tid. Vores
holdning var: find curriculum og læs bøgerne — og om nødvendigt så tag en eksamen.
Det har gennem tiden fået nogle til at synes, at vi bare var nogle ”halvstuderte røvere”.
Og det var vi vel også — men meningen med vores samtaler var at blive klogere på
livet — ikke at starte en akademisk karriere for at få et nyt job — så Storm P og klogeÅge karikaturen passede såmænd meget godt.
I midt-90’erne havde vi begge vores egne forretninger og samarbejdede på kryds og
tværs af hhv. psykologi og teknologi. Min forretning bestod bl.a. af rådgivning om
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forandringer i det digitale paradigme, hvorfor netop nye måder at tænke på, var et
element som Karstens forretning kunne levere. Det gav som allerede nævnt anledning
til: “How To Understand and Manage Change: Management and Leadership in the
Information Society” (1994), som senere også fik titlen: “Universal Defintion of
Value, Belief and Behavior”, og var dybest set den første udlægning af Graves Values
System udenfor USA, hvor folkene bag Spiral Dynamics dog synes, at de havde et
verdenspatent på Graves forskning. Det blev til en hel del polemik om rettigheder, som
endte med at både Karsten Kock og jeg måtte gennemføre diverse uddannelser i deres
regi. Det bragte så også Graves til Danmark, hvor vi kunne introducere dette som et
supplement til NLP. Og det gav anledning til et nyt internationalt bekendtskab med en
række kvikke hoveder som var de nye tænkere og filosoffer i USA. De var tilsvarende
begejstrede for at få indsigt i den europæiske måde at tænke på.

Gennemsnitsmennesker
I begyndelsen af 00’erne skrev vi yderligere et par synopsis til bøger under temaet
“Mennesker og teknologi”, og selv om jeg er noteret som forfatter og pennefører var det
ikke blevet en realitet uden vores mange samtaler. Det blev til undervisningsmateriale i
den Nyvej’ske skole og kan i øvrigt findes på min hjemmeside.
Jeg har nævnt Graves nogle gange i den forrige tekst og har som nævnt i min bog
“Digital dekonstruktion” en længere og mere detaljeret udlægning af værdisystemerne,
som med fordel kan læses for at få en yderligere viden om hvad forskellige mindset er.
Men lad mig alligevel give et ultrakort resume med en karakteristik af hvordan de fleste
mennesker tænker i vores nuværende industrielle og sociale samfundskonstruktioner.
Graves sagde at der er syv (måske otte) distinkte måder at tænke på — forskellige
mindset — der kan siges at være hardwired i hjernen. De eksisterer adskilt i en bestemt
kontekst af omgivelser og livsvilkår, og er for nemheds skyld nummereret som 1-8 eller
udtrykt i forskellige farver som Spiral Dynamics foretrækker, for ikke at give indtryk af
at nummeret (af mindset) er bedre eller dårligere i den numeriske værdi. De er alle
unikke og det er ikke en konkurrence om at skulle nå til et højere tal.
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Den følgende illustration er et “snapshot” af den virkelighed vi oplever lige nu —
dvs. der er disse fire distinkte måder (som vi flest) organiserer os på med de tilhørende
måder vi tænker på — det er her farverne fra Spiral Dynamics og de tilsvarende talbetegnelser i Graves Values System: blå/4, orange/5, grøn/6 og gul/7:

Figurerne øverst i makro-niveauet illustrerer visuelt den foretrukne operationelle
organisatoriske konstruktion — og overskrifterne og indholdet af de tilhørende kasser er
målene for den sociale konstruktion. Mikro-niveauet udtrykker “værdier” i mindsettet.
De underliggende mindset-niveauer/tal er ikke relevante i den følgende tekst.
Populationen af de her viste forskellige mindset er (indbyrdes estimeret) på hhv. 40,
40, 15 og 5 — dvs. knap halvdelen af verdens lande opererer i et blåt mindset og den
anden halvdel i det orange mindset — altså i hhv. et bureaukrati og en mere fleksibel og
forretningsmæssig organisering. De to sidste mindset, hvor grøn handler om konsensus,
og gul om det modsatte, udgør en måske overraskende lille andel og de eksisterer kun i
en rendyrket udtryksform primært i de nordiske lande og i Holland. Det grønne kunne
ligne et eksempel på flade organisationstrukturer, men er ikke mere effektivt end
bureaukratier eller fleksible projektorganisationer, som det orange eller det gule.
Danmark er faktisk et godt eksempel på både et blåt og et grønt land — dvs. vi har
et bureaukrati, hvor alle skal behandles ens, men vores individuelle måde at tænke på
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ligner mere konsensus. Det har faktisk en indbygget konflikt, som vi har løst med den
såkaldte danske model, hvor trepartsforhandlingerne løser problemerne — dvs. staten,
erhvervslivet og fagforeninger træffer beslutningerne i fællesskab, hvorved vi per
defintion opnår en helhed (som er den gule illustration med at kunne jonglere med alle
boldene). Det er dog ikke ensbetydende med at vi i Danmark eller som danskere alle
tænker i helheder. Snarere er karakteristikken af mennesker der primært tænker på den
gule måde, hvad vi kunne kalde for “moderne ny-nihilister” — dvs. analytiske og
reflekterende eller med de tidlgere anvendte karakteristikker som internt refererende.
Det er naturligvis en model, og her en grov karikatur, som ikke kan stå alene — men
tænk f.eks. om det som bureaukratiske og autoritære virksomheder med medarbejdere,
der mere tænker anarkistisk og/eller kreativt — eller som medarbejdere i innovative og
kreative virksomheder, som udelukkende følger reglerne. Det er udtryk for et mismatch
som kan medføre frustrationer for alle parter. Og det er her HR-funktionen og psykotest
bliver relevant. Alle “typer” er samtidig også individuelle personligheder og borgere,
der parallelt skal fungere på kryds og tværs i de sociale fællesskaber. Det er bl.a. her
kommunikation kommer ind.
Der findes således ikke gennemsnitsmennesker, men derimod rigtig mange og unikt
forskellige typer af mennesker, hvor vi alligevel føler det er nødvendigt at sætte normer
og definere bestemte måder at tænke og opføre os på. Hjerner arbejder på en (ubevidst)
fremtidsmodel, som den selv har skabt på baggrund af den enkeltes eget narrativ — dvs.
den historie, som det på et bevidst og ubevidst plan, fortæller sig selv, om sig selv og sit
liv. Denne historie (for andet er det ikke!) danner et dybt sandhedsoplevet grundlag for
den selvforståelse/identitet som man har. NLP-psykologi kan bl.a. bruges til at tolke på
de sproglige mønstre, og med iagttagelse af kropssproget, at afsløre om den er “sand”.
Men det er også den historie som definerer hvilke “døre til fremtiden”, der synes
åbne og hvilke der synes lukkede. Vores hjerner konstruerer og fremskriver altså
kontinuerligt masser af muligheder og begrænsninger i fremtiden. Noget af det, er
selvfølgelige bevidste ting og andet er mere ubevidst — jf. f.eks. Andy Clark i det
forrige kapitel om “… perception itself is a kind of controlled hallucination”.
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Kan vi så selv kontrollere fremtiden? Eller med andre ord: Vil det at bearbejde ens
eget narrativ kunne korrigere ens selvforståelse — og dermed åbne for nye fremtider og
muligheder — og hvordan gør man det? Der findes en helt unik tidslinje-model, som
Wyatt Woodsmall udarbejdede samtidig med NLP-introduktionen, hvor de følgende
bullets er eksempler på ting vi kan ændre på f.eks. ved sproglig brug af tidsmetaforer:

• Vi kan bevidst forandre forskellige forhold i selve de personlige tidsstrukturer og
sansemæssige kodninger af oplevelser som man ellers ubevidst opererer udfra (ved
brug af NLP bevidsthedsteknologi), hvorved indholdet kan/vil forandre sin betydning
i nu’et — som reelt er den eneste tid der findes.

• Man kan bevidst, på forskellig vis, forandre på sin “personlige historie” (på
fortidsindholdet og indholdets strukturelle opbygning — f.eks. submodaliteter) og
dermed vinkle og tænke anderledes om eventuelt mere kvalfulde fortolkninger af
diverse begivenheder i ens livsforløb til gavn for nu-tilstanden og de beslutninger man
ønsker at træffe for sin fremtid.

• Man kan bevidst indplacere tydeliggjorte fremtidsscenarier (mål) på fremtids “livets
landevejen”, hvorved sindet dagligt vil scanne omgivelserne for forhold, som vil
bidrage til opnåelsen af disse mål.

Ovenstående er et uddrag fra et af Karsten Kock’s uddannelsesmoduler som han
kalder: “Fra Drøm til Virkelighed” — et udviklings- og undervisningskoncept til øget
personlig udvikling og målsætning — og en øget indsigt i, hvordan vi mennesker
psykologisk og neurologisk fungerer på nogle afgørende områder. Fra Drøm til
Virkelighed er inspireret af teknikker og værktøjer fra NLP-psykologien.
Karsten Kock beskrev det som en dyb refleksiv proces, der vil give yderligere
personlige indsigter i de forskellige måder vi tænker om os selv og virkeligheden på.
Processen har til hensigt at bidrage til at frisætte tanken – og dermed bruge sin egen
kreativitet til at forme en meningsfuld fremtid med høj livskvalitet.
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“I konceptet arbejdes der med meget kraftfulde teknikker, hvor det er muligt for
deltagerne at bearbejde eventuelle negative tilstande og begrænsende overbevisninger
og personlige beslutninger, som er skabt i det hidtidige livsforløb.
Processerne har til hensigt at bringe deltagerne i stand til at kunne sætte nye mål og
accelerere den personlige udvikling og livskvalitet.
Manualen til Fra Drøm til Virkelighed er strengt personlig — ligesom nogle af de
teknikker der præsenteres kun bør anvendes efter grundig praktisk og teoretisk
indføring af en erfaren instruktør. Visse af teknikkerne kan anvendes til at bearbejde
dybereliggende psykologiske forhold men det anbefales, at dette gøres i en terapeutisk
ramme”.
Og det var i rollen som psykoterapeut, at Karsten især excellerede, når han ikke
underviste. En meget typisk Karsten Kock bon mot var f.eks.: “Det er aldrig for sent at
få en lykkelige barndom”, hvilket en hel del af hans coaching handlede om.

Rationelle mennesker
Lad mig lige vinkle lidt på det rationelle, dvs. den logiske tænkning samt begrebet
dannelse og begreberne inklusion og eksklusion — jf. hertil illustrationen med de
forskellige mindset. Det gør jeg, fordi jeg oplever en helt ny generation af meget unge
mennesker, som tilsyneladende ikke har fået fortalt af hverken skolen eller af deres
forældre, hvad dannelse er.
Ordbøgerne forklarer at: ”rationalitet (af lat: ratio (fornuft)) benyttes både om
individer og fællesskaber. I økonomi, sociologi og politologi bliver en beslutning eller
situation ofte kaldt rationel, hvis den er optimal, og individer eller organisationer kaldes
rationelle, hvis de handler optimalt i forhold til at opnå deres mål. Det forudsættes her,
at rationaliteten bag handlinger og beslutninger kan analyseres ved hjælp af data
indsamlet gennem systematiske observationer (også betegnet som empirisk
rationalitet).”
Allerede her kan vi konstatere, at logik og normer er et par af de ord vi også må
have defineret. Jeg har undervejs anvendt ordet norm for adfærd – og jeg har brugt
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forskellige eksempler på mindset til at forklare sammenhænge. I den intellektuelle
forklaring af rationel, henvises der til sociologien, økonomien og politik – altså alle de
elementer, der udgør ikke-videnskabelige discipliner (som kontrast til den absolutte
fysik og matematik, biologi, kemi mv.)
Det er sociologer, som f.eks. Max Weber der fremhæves, når begrebet skal forklares
yderligere:

•

Formålsrationel handlen – hvor individet handler på baggrund af en kalkule
over, hvad der mest effektivt fører til et opstillet mål, og/eller en bestemt effekt
på omgivelserne. F.eks. når en befalingsmand roser en soldat for at få denne til
at lave et stykke arbejde eller for at få dennes selvtillid til at vokse.

•

Værdirationel handlen – hvor det er overbevisningen om handlingens værdi i sig
selv, der bestemmer handlingen. F.eks. at man bruger papiret på begge sider,
fordi man mener, at det er det rigtige at gøre for at spare ressourcer, selvom man
nok aldrig ser effekten af det.

•

Traditionel handlen – hvor det er vaner tillært fra ens omgivelser, der styrer ens
handlinger. F.eks., når man laver flæskesteg til jul, fordi man lærte det af sin mor
(eller far).

•

Affektiv handlen, hvor handlingen styres af følelser.

Det passer meget godt ind i de moderne psykologer og økonomers opfattelse. Det
passer også godt ind med den gængse opfattelse af, hvad tidens moderne sociologer og
psykologer taler om, når de skal beskrive adfærd. Men definitionen udgør en kontrast til
det følelsesmæssige og den politiske, ideologiske retorik, hvorved begreberne som
f.eks. magt – og herunder især adgang til data og information – er en begrænsning for
beslutningernes validitet. Det betyder at mange beslutningstagere rent faktisk handler på
baggrund af begrænsede informationer og derfor ikke kan siges at være fuldt rationelle.
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Logik for burhøns
En del teoretikere taler om sproget og ”den sproglige vending”, som bl.a. er et
forhold journalistikken anvender i deres nuværende pædagogiske virke, ligesom f.eks.
slang og nye sproglige vendinger opstår kontinuerligt. Begrebet – eller den sproglige
vending af udsagnet om ”logik for burhøns” – stammer iflg. Dansk Sprognævn fra
denne beskrivelse:
”Udtrykket logik for burhøns, der bruges ”om noget der er yderst let at forstå” (Den
Danske Ordbog, bd. 3, 2004), er tilsyneladende dukket op i løbet af 1980’erne. Logik
for burhøns står således i tredje udgave af Politikens Slangordbog fra 1989, hvor ”logik
for agerhøns/burhøns/bæltedyr/kyllinger og perlehøns/spædbørn (osv.)” nævnes.
Allerede i første udgave af Politikens Slangordbog (1982) optræder ”logik for […]”.
Man kan dog næppe slutte at udtrykket med agerhøns er det ældste fordi det
forekommer i 1982-udgaven. Brugen af ”osv.” antyder nemlig at udtrykket også i 1982
kunne forekomme med andet end ”agerhøns”, ”bæltedyr”, ”perlehøns” og ”spædbørn”.
Ordet burhøne stammer ifølge Pia Jarvad’s ”Nye ord 1955-1998” (1999) fra 1976, og
det er derfor ikke umuligt at udtrykket allerede er blevet knyttet til burhøns i
begyndelsen af 80’erne. Hvad enten det var det ene eller det andet udtryk der opstod
først, fremgår det af opslagene i de to slangordbøger at logik for burhøns og logik for
agerhøns begge er varianter af udtrykket logik for x, hvor en række forskellige
elementer kan sættes ind i stedet for x.
Logik for x, i betydningen at noget er indlysende, bruges også i dag og varieres
fortsat på mere eller mindre fantasifulde måder. Det karakteriserer de forskellige
variationer over udtrykket, at de ikke tilføjer noget til udtrykkets mening. Hvad enten
man taler om at noget er logik for dværghøns med hornbriller eller sprællemænd,
postulerer man nemlig at noget er indlysende.
Udtrykket synes imidlertid at fungere som en anledning til at opvise en vis stilistisk
kreativitet. Ved at supplere beskrivelsen af de, i hvert fald på nuværende tidspunkt,
konventionelle perle- eller burhøns eller helt erstatte dem med noget andet, fx
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havmåger, hjørneflag eller sprællemænd, kan man søge at markere sig som en − mere
eller mindre − kreativ sprogbruger”.
Således oplyst, er logik altså noget indlysende. Men noget er vel kun indlysende,
hvis man ved det. Logikken er også en matematisk disciplin, der anvendes på mange
områder i dagligdagen – og ikke mindst i jura. Og den danske jurist Alf Ross er faktisk
en af de ”logikere”, som er lykkedes med at anvende matematikken og sproget til
formulering og argumentationer for retfærdigheden – dvs. i lovgivningen og lovens
tekster og udlægning.
Alf Ross er en af det 20. århundredes største danske retsvidenskabelige tænkere —
og han er med på min personlige top 10-liste af store danskere — idet hans analytiske
metode, og brede akademiske spænd, gør at hans værker og tanker stadig har en stor
indflydelse på den sproglige videnskab og juraen. I bogen ”Alf Ross – kritiske
gensyn” (2006), som er redigeret af Jesper Ryberg, der er professor, dr. phil. og ph.d. i
etik og retsfilosofi på RUC, beskriver han Ross og hans virke, som et grundlæggende
filosofisk projekt af videnskabeliggørelse af juraen og en adskillelse af ret og moral.
Bogen er glimrende læsning om logik. Ross afviste naturretsteoriens tanker om, at der
findes retsregler og -normer, som er gyldige uafhængigt af menneskelig beslutninger og
konventioner.
Logik i den matematiske definition er dog en anden beretning. Foruden Archimedes
geometri havde Grækerne i lang tid “patent” på den disciplin – dvs. med Aristoteles og
filosofiens verden. Den tyske matematiker og filosof, Gottlob Frege, udgav i 1879
bogen: ”Begriffsschrift” (Begrebsskrift) og en ny æra i logikkens verden startede.
Gottlob Frege er sikkert aldeles ukendt for de fleste. Han var samtidig med bl.a.
George Booles, der er fadder til Boolean statistik — som i dag bl.a. bruges til søgninger
i databaser mv. — men datalogi var naturligvis ikke et fag/begreb på dette tidspunkt.
Sammen med Ernst Schröder’s arbejde var han med til at drive logikkens udvikling så
langt, at det blev muligt at undersøge selve matematikkens grundlag.
Frege’s bog: ”Grundlagen der Arithmetik” (Aritmetikkens grundlag) er et logistisk
værk som er en del af matematikken. Den samtidige britiske matematiker Bertrand
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Russell, der i øvrigt var en stor beundrer af Frege’s arbejde, gjorde ham opmærksom på
en modsigelse (eller det der hedder en antinomi) i hans teori; det der i dag kendes som
Russell’s Paradoks. Det ærgrede Frege, og det gav anledning til den tids største
videnskabelige skænderi mellem ham og Russell. Sådanne skænderier eksisterer
såmænd også i dag mellem forskellige videnskabsfolk.
Centralt i Frege’s arbejde står også værket ”Über Sinn und Bedeutung” (Om mening
og reference). Heri indfører Frege en distinktion mellem reference, som er det objekt et
navn henviser til — og mening, som er den måde navnet giver referencen udtryk.
Denne udlægning af sprogfilosofisk logik kunne nok også give anledning til en ny
selvstændig diskussion med f.eks. nutidens Noam Chomsky — men jeg springer over til
den næste overskrift.

Så tal dog dansk din sorte hund
Danmark har været et noget større land end i dag. F.eks. var Norge i 1700-årene en
del af Danmark og her finder vi den danske digter, forfatter og satiriker Ludvig Holberg.
Sætningen ”Så tal dog dansk din sorte hund” ville isoleret set i dag sikkert komme i
modvind i medierne og på de sociale netværksgrupper, hvis ikke lige det var fordi det
var den fiktive figur Jeppe, der i komedien ”Jeppe på Bjerget”, adresserede baronens
tjenestefolk på den måde. Og når jeg bruger lidt plads på historien om Holberg, så er det
fordi han er den dansker som har haft størst indflydelse på ”danskheden”.
H. C. Andersen og Søren Kierkegaard er måske mere kendte danskere i udlandet (og
jeg kommer da også tilbage til Kierkegaard senere) — men det er Holberg, som er
blevet kaldt den danske litteraturs fader. Han udgav bøger om en lang række emner.
Holberg skrev både videnskabelige værker om historie, jura, geografi og filosofi samt
en hel del skønlitterære værker indenfor komedie, poesi og romaner. Mange af hans
komediefigurer som Erasmus Montanus, Jean de France og Jeppe (på bjerget) er blevet
optaget som genkendelige arketyper i det danske sprogbrug. Det samme er politikere i
karikaturerne fra Den politiske kandestøber (1722).
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Holbergs erklærede hensigt med sin forfattervirksomhed var at sprede oplysning til
gavn for almenheden og til nytte for samfundet. Det stemmer meget fint overens med
billedet af Holberg som fremskridtets og oplysningstidens mand. Holberg troede faktisk
på fornuftens “guddommelige lys i vort indre”, og for ham var det undervisningens
første mål, at eleverne lærte at bruge deres sanser og forstand – i stedet for nytteløs
terpen af en lærebog.
Dette var også en ny og moderne opfattelse af religionsspørgsmålet. Holberg var
interesseret i fornuften, fordi han mente at det var den som bandt samfundet sammen.
Desuden undrede det Holberg, at der kunne findes så meget ondskab i samtiden, når
man jo blot kunne lade fornuften råde i stedet. Han bevægede sig derfor væk fra en
religiøs forklaring på ondskaben og henimod en rationalistisk/empirisk tænkemåde.
Holbergs rejser inspirerede ham til forfatterskabet og de mange indtryk har sikkert
også modnet ham kunstnerisk såvel som moralsk. Han foretog bl.a. en fodrejse fra
København via Hamborg til Paris, hvor han studerede på Sorbonne. Her traf han den
danske videnskabsmand Jacob Winsløw, som var overbevist katolik og prøvede at
omvende Holberg men deres diskussioner resulterede i, at Holberg blev endnu mere
anti–katolik og holdt fast i den lutherske tro.
Holberg kritiserede skolernes undervisning i kristendom: ”Børn maa giøres til
Mennesker, førend de blive Christne” og ”hvis een lærer Theologie, førend han lærer at
blive Menneske, bliver han aldrig Menneske”.
For sin samtid rejste han faktisk temmelig meget og var bl.a. også i Holland, Italien
og England. Han studerede i London og Rom. Han var i Oxford fra 1706 til 1708, hvor
han dog ikke formelt var indskrevet på universitetet, men studerede på byens berømte
biblioteker og deltog bl.a. i latinske diskussioner med de engelske studerende. Han lod
sig inspirere af antikkens latinske komedier, og af de franske komedier som han så på
gadeteatrene både i Rom og i Paris.
Holberg udgav selv sine værker og solgte dem hjemmefra. Han havde sans for at
tjene på forfatterskabet. Han solgte bøgerne enkeltvis og gerne efter forudbestilling —
på subskription — enten indbundne eller i materie, ark, til indbinding. Han solgte også
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bøger til videresalg gennem venner og boghandlere i provinsen. Hans bog om natur- og
folkeretten kom i flere oplag og var en god indtægtskilde.
Holberg fremhævede at han var villig til at bruge penge, hvis der var et fornuftigt
formål med det og gav som eksempel, at han havde forsynet nogle af sine fæstebønder
med midler, så de kunne komme på fode efter forskellige tilbageslag. Han opnåede titel
af baron og det har formodentligt pirret hans forfængelighed at blive adelig. Titlen var
dog reelt et tegn på, at han havde samlet sig ejendom og han fik (og påtog) sig en række
pligter og rettigheder i økonomisk og juridisk henseende.

Almen dannelse
Lad mig slutte af med dannelse og pege på, at kultur også i dag er den bedste
formidler af viden og uddannelse. Kultur skal i denne henseende ses som film og tvserier (og mindre om skønlitteraturen og f.eks. kunstudstillinger), som indeholder de
mange visuelle dokumentarudsendelser og dramatiseringen af historien. Mange i den
ældre generation ser det som underholdning — men det er uddannelse og læring for
Millennials og generation Z. De tidligere generationer kalder dem lidt nedladende for
Google-generationen, hvor unge i dag tilsyneladende er helt afhængige af opslag på
Wikipedia eller YouTube, fordi de ikke besidder en paratviden og en basal viden, som
den “vi andre lærte i skolen”. Det er en misopfattet generationskløft, som går væk om et
øjeblik, fordi det meste af det “vi” lærte i skolen er outdated paratviden og i mange
tilfælde også en ubrugelig gammel viden.
Det udstiller endnu en gang de strukturelle problemer som uddannelessystemerne
har — og det udstiller måske især, hvordan de formelle meritter alene definereres som
kvalificerende færdigheder til et job med bestemte funktioner. Og det udstiller, at HRfunktionerne risikerer at ende som ledvogtere for fastholdelse af et vidensmonopol med
identifikation af bestemte karaktertræk. Vi kommer til at skulle tage stilling til, hvordan
viden og færdigheder erhverves og anvendes i forbindelse med introduktion af kunstig
intelligens og automatiseringen, hvor især stemmestyrede kommandoer og talende
maskiner m/u AR og VR brugersnitflader, vil ændre radikalt på læring og træning.
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Men kigger vi nu tilbage i historien, så er vores nuværende modeller af kultur og
civilisation bygget op omkring vores egne helte og samfundsforandrere. Mine “helte”
inkluderer Holberg, H. C. Andersen og Kirkegaard, som unægteligt har nogle år på
bagen, men er forsat mine personlige ikoner.

!
SHAKESPEARE ER SELVFØLGELIG IKKE DANSK — MEN HAMLET OG HOLGER DANSKE (OMEND FIKTIVE) ER!

Alle lande kan divertere med en top-10 liste af store profiler. Det sker ofte i genrer
— dvs. største forfattere, kunstnere, videnskabsmænd og -kvinder samt andre markante
personligheder, der på den ene eller måde har bidraget til landets kultur og givet
identitet til nationen. Skal jeg gengive min egen “alle tiders” samlede top-10, så bliver
det de følgende (i kronologisk årstalsrækkefølge): Holberg, H.C. Ørsted, Grundtvig, H.
C. Andersen, Kirkegaard, Valdemar Poulsen, August Krogh, Johannes V. Jensen, Niels
Bohr og Alf Ross. Og måske er der her er et par navne som nogle ikke kender. Ligesom
andre vil mene, at der mangler en eller flere andre kendte danskere — f.eks. Carl
Nielsen, Karen Blixen, Piet Hein eller Jørn Utzon m.fl. — og nogle vil sikkert også
mene, at der mangler en hel del nutidige danske profiler — og sådan er det jo frit for
enhver at have præferencer. Et lands image er dels dets historie og dels nationens
nuværende indbyggere. Danmarks image blandt andre nationer er en moderne
demokratisk velfærdsstat med veluddannede borgere og stor social lighed.
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Vi er mange gange blevet kåret til verdens lykkeligste nation og som værende en af
de førende på anvendelse af ny teknologi. Og i egenopfattelse er vi ikke kede af det.
Tværtimod. Vi praler endda en smule med det og fremstår som en duksedrenge-nation.
I det historiske vingesus er vi endvidere forenet i Norden — dvs. også vores
vikinge-baggrund og fortid som “stormagt” er en del af vores kulturhistorie. Og vi har
bestemt ikke glemt fordums storhed.

Clickbait
Mens jeg redigerede manuskriptet, læste jeg en artikel om Berlingskes koncernchef,
Anders Krab-Johansen, som fortalte at “… han er vokset op under Den Kolde Krig.
Truslen om den fuldstændige udslettelse lå som en skygge hen over hele hans ungdom,
og tiden med det delte Europa er ifølge ham blevet en vigtig del af forståelsen af politik
i hans generation. Forståelsen af hvad der er vigtigt, og hvad der er farligt”.
Krab-Johansen er journalist og har været redaktør på Børsen i mange år. Hans metier
er specifikt nyhedsmedierne og pressen, og dermed også en del af eliten af samfundets
meningsdannere. Artiklen var en promovering i hans eget medie af hans podcast “Den
smukke borgerlighed”, hvori han i fortsættelse af ovenstående udtaler: “Nogle prøver at
skabe den samme stemning i forbindelse med klima nu. Det er nedtællingsfornemmelsen af, at det går galt, og snart eksploderer det hele”, siger han “og mener er
farligt, da angsten for dommedag medfører en irrationalitet, som ikke giver plads til
dem, der gerne vil gøre noget fornuftigt og rigtigt. Man skal altså passe på med at skabe
en stemning af, at der ikke er noget, vi kan gøre — eller at alt det, vi gør, er forkert. For
hvad så? Hvad skal man bruge det til politisk? Så får du en regering, der siger: “Vi vil
reducere CO2 udslippet med 70 procent i forhold til udgangspunktet i 1990. Vi aner
ikke hvordan, og vi tror nærmest ikke på det”.
“Den slags politik bryder jeg mig ikke om. Jeg vil hellere have, man fik de ægte
samtaler om, hvor det er, vi kan tage fat. Jeg er ikke meget for det der hysteripolitik. Jeg
synes, det er usundt”, siger han — og videre: “Jeg synes hele Vesteuropa og USA er
blevet for politiseret. Der skal tages politisk stilling til alt. Tempoet i reguleringen er
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vanvittig. Ønsket om at gå ind og pille ved folks privatliv er gået helt amok. Og det er
nærmest som om, det er en pointe i sig selv. Folks tøj og spisevaner og børneopdragelse.
Som pressemand synes jeg, det er den mest elendige del af samspillet mellem politik og
presse”.
Det er sjælden klar tale om medierne fra en mediemand. Anders Krab-Johansen er i
50’erne og dermed mellem min og min datters generation, den såkaldte generation X,
men uagtet disse labels lever vi alle i den samme verden på samme tid. Og når jeg
nævner det med generationer, så er det fordi generation X (som label) sjældent nævnes i
medierne og i diskussionen om fremtiden. De har tilsyneladende formået at flyve under
(generations)radaren og optræder under andre betegnelser, f.eks. som embedsmændene,
kommunikationsrådgiverne, forskere og eksperter mv. Det vi bl.a. kalder for “djøferne”
— og dem kommer jeg tilbage til som den nye magtelite i det sidste kapitel.
Jeg er ikke spor uenig med Krab-Johansen. Jeg vil endda gå et skridt videre og pege
på, at han og de øvrige danske medier bærer en stor del af skylden og medvirker til
yderligere (masse)hysteri. Brugen af “breaking news”, attentionsøgende overskifter der
lokker til at klikke på historier uden reel nyhedsværdi, livsstilsartikler med gode råd til
at undgå alle mulige sygdomme og/eller hvordan man undgår stress, angst osv.
Det er i dag medierne (i ordets bredeste betydning) som er historiefortællere. Men
de fortæller ikke alle fakta om den virkelige virkelighed. Blot til perspektivering har den
netop offentliggjorte 2019-troværdighedsanalyse endnu en gang journalister blandt de
tre sidste pladser, hvor kun brugtvognsforhandlere og politikere ligger under. Det er dog
ikke et specielt dansk fænomen og forklaringen skal formodenligt findes i den stigende
mediekoncentration, hvor opkøb af stort set alle slags medievirksomheder nu er i
hænderne på nogle få kommercielle interesser. Det er tilfældet i USA, hvorimod
Danmark endnu kan mestre en større pluralitet.
Medierne redigerer virkeligheden, hvor gengivelsen af det følgende stillingsopslag
er et aktuel eksempel: “Som redaktør […] er du med til at udvælge de historier, som
skal sætte dagsorden i morgenfladen og på tværs af platforme hen over døgnet. Du har
en væsentlig rolle ved at motivere og engagere det nyhedshold, som skal sammensætte
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dagens udvalg af store og mindre historier. Redaktøren har enten ansvar for enkelte
store satsninger, timenyheds-udsendelserne eller selve morgenfladen i et tæt samarbejde
med redaktionschefen. Redaktørerne er reporternes fyrtårne i den daglige dækning og
de bidrager til at træffe de rigtige valg i en travl hverdag. Redaktørerne sidder også for
bordenden ved større journalistiske satsninger og begivenheder”.
Mediernes selvforståelse trænger til en diskussion. Det understreges af en analyse
medierne selv har foretaget her i foråret 2019 (i regi af Danmarks Journalistforbund)
med fire delrapporter om: “Fagenes fremtid”. Det er interessant læsning og et råb om
hjælp. Den udtrykker essentielt, at det er alle “de andres skyld” at medierne er i krise og
at det derfor også er “alle andre”, som skal løse problemet.
Mediernes krise er også vores krise. Clement Kjersgaard er sikkert kendt af de fleste
som tv-vært, men er faktisk ikke uddannet journalist, han har derimod en baggrund i
filosofi, politik og økonomi fra udenlandske universiteter. Han har en skarp analytisk
sans og hans karakteristik herunder af medierne, er jeg såmænd også helt enig i.

!
Det kan så også indikere, at den hellige alliance mellem medier og politikere er
under pres af de sociale medier og en ny form for offentlig debat er ankommet.
Politikere taler direkte med vælgerne (borgerne) og demokratiets mellemmænd er
koblet ud, fordi alle politikere har deres egne profiler på netværkstjenesterne.
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Den næste udvikling af politik kunne i ekstremer meget vel ende med at være
daglige folkeafstemninger via nettet på baggrund af her-og-nu meningsmålinger (likes).
Den teknologiske udvikling på medieområdet har været i gang lige siden edb/it blev
introduceret i 1970’erne. Den er accelereret med digitaliseringen og den er nu i en fase,
hvor automatiseringen, kunstig intelligens og billedmanipulation er ved at overtage hele
mediesektoren, som også inkluderer film- og tv-producere, instruktører, manuskriptforfattere m.fl., når drama og fiktion bliver præsenteret som virkeligheder.
Det er indlysende at mediernes rolle som historiefortæller skal revideres. Det kunne
vi også kalde for Corporate Social Responsebility og i den anledning faldt jeg over et
indlæg som chefforsker Roger Buch på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole for
nylig havde publiceret om journalistuddannelsen og mediernes rolle i samfundet. Det
handler også om hvordan forskellige kulturelle institutioner verden over begynder at
åbne op for inddragelse af borgere i det offentlige rum og i den offentlige debat, hvorfra
jeg har klippet følgende:
”Journalistuddannelsen er den største uddannelse på DMJX og er et klart eksempel
på en profession, som har samfundsansvar forankret i selve den moderne journalistiske
rolleopfattelse. Det illustreres blandt andet med ideen om journalister og medier som en
fjerde statsmagt. I 2007–2008 formulerede Syddansk Universitets journalistuddannelse
et journalistløfte, a la lægeløftet og sygeplejeløftet, som også kobler professionen med
et samfundsansvar. Journalistløftet blev dog aldrig taget i anvendelse, men understreger
ikke desto mindre samfundsansvaret. [Forslaget er i øvrigt genfremsat i Fagenes
fremtid, red.]
DMJX løfter sit samfundsansvar gennem selve uddannelsen af kvalificerede
medarbejdere, men også via tæt samspil med brancherne gennem bl.a. advisory boards,
konkrete udviklingsprojekter for virksomheder og efteruddannelse. Det daglige
samarbejde løfter også gensidigt samfundsansvar, når gæsteundervisere fra brancherne
hjælper højskolen og omvendt når studerende løser konkrete opgaver for virksomheder.
Andre bidrag til samfundet er formidling af viden via bøger, rapporter, foredrag og
ekspertudtalelser. Så alt er godt … eller? Nej, det kan blive meget bedre!
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Den rituelle påvisning af, at uddannelsesinstitutionen giver noget tilbage til samfundet,
er en selvfølge og ikke et reelt samfundsansvar. Et reelt samfundsansvar opstår først,
når uddannelsesinstitutioner gør mere end det selvfølgelige, gør mere end de plejer, gør
noget ekstra og noget som koster, og at det, som gøres, reelt betyder noget, flytter noget
og gør en forskel i samfundet. Hvis man som institution blot omskriver det faste
repertoire i CSR sprog, er det ikke samfundsansvar, men et fake samfundsansvar. Ægte
samfundsansvar handler om at gøre en ekstra indsats for at forandre samfundet i en
positiv retning.”
Jeg er heller ikke uenig med Roger Buch i den udlægning. Han har den samme
generationskarakteristik som både Krab-Johansen og Kjersgaard, der også taler om at
gøre noget — det rigtige, vel at mærke.

Tro, håb og kærlighed
Karsten Kock var auditiv, hvor jeg er visuel — dvs. en grundliggende sub-modalitet,
der f.eks. kommer til udtryk som: “jamen, kan du da ikke høre, at …”, hvor jeg ville
sige: “jamen, kan du da ikke se, at …”. Vi har brugt timer på at udpege forskellige andre
sub-modaliteter i vores samtaler. F.eks. er jeg også digital (logisk/tanke), hvor Karsten
f.eks. var gustatorisk (føle/kropslig). Når jeg nævner dette, så er det fordi alle
mennesker har såkaldte metaprogrammer “kørende i baggrunden”, hvor f.eks. “lighedforskellighed” og “hen imod-væk fra”, blot er et par stykker af dem — jf. f.eks. også
vågenhedsniveauerne i første kapitel.
Disse metaprogrammer påvirker vores måde at opfatte virkeligheden på. Vores snak
om ny teknologi og udsigten til mere og mere automatisering, den uhæmmede vækst i
megabyerne, den større og større ulighed mellem rige og fattige, og den manglende
globale opbakning til at løse klimaets problemer, var for Karsten Kock skrækscenarier.
“Men i det mindste slipper jeg for at opleve de næste 20-30 år” — blev en sætning han
ofte brugte i forbindelse med hans sygdomsforløb.
Med min ny-nihilisme var jeg mere en iagttager og måske ligefrem budbringer af
dårlige nyheder, idet mit job jo bl.a. består i analysen. Jeg er ikke personligt i tvivl om
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at det meget vel kan ende galt. Og jeg vil personligt også gerne slippe for den oplevelse,
hvis det går galt. Prøv en gang at scrolle tilbage til min illustration af mindset, hvor det
gule/7-mindset handler om at kunne jonglere med viden om alle de øvrige mindset.
I kontrast til de øvrige måder at tænke på, sker det automatisk uden nogen form for
emotionel indføling; det er blot interessant! Det er hvad de fleste mennesker vil kalde
kynisme, måske endda uempatisk eller ligefrem apati eller at være afstumpet. Det er det
ikke — men det er forskellen på at kunne holde ud vs. at udholde at være i et bestemt
mindset. Problemerne er et vilkår — dvs. hvis man ikke kan udholde at problemet er
vilkår, og at man ikke kan gøre noget ved det, så ender man i at skulle holde ud for at
finde nye løsninger.
Det fører til et såkaldt mismatch, fordi de værdier mindsettet opererer i rent faktisk
ikke kan finde en løsning. Først når mismatchet bliver eksistentielt (do or die) flytter
man sig til et andet mindset — eller må forblive og leve med stress og frustrationer —
og det er lige præcis det der sker lige nu. Typisk udtrykkes det med at følelserne får frit
løb — der skal placeres ansvar og skyld — og konflikterne opstår.
Hvis man kan holde ud at det “bare” er et vilkår og at man ikke kan gøre noget ved
det, så er det ikke et spørgsmål om skyld eller ansvar — men det er alligevel et problem
der skal løses. Løsningen er dog ikke baseret på emotionelle udsagn om hvad der er
rigtigt eller forkert; det handler om at finde den bedst mulige løsning under de givne
omstændigheder. Hvis det alligevel ender i et total forfald, so be it.
Denne distinktion mellem at udholde og holde ud har været det største emne Karsten
og jeg har beskæftiget os med i alle årene. Det handler om forskellen mellem den indre
og ydre virkelighed. Det er også det vågenhedsniveau han refererede til som nummer 12
i hans artikel om samme i det første kapitel, og som Graves og Spiral Dynamics-folkene
kalder for et 7/gul mindset. Jeg scorer som den karakteristik i Graves-testen.
Størsteparten af verdens befolkninger lever med følelserne i deres mindset — og
med en “følelse” af, at nogle få menneskers autoritet bestemmer over de mange. Vi kan
godt kalde det demokrati og folkestyre — med faktum er, at det mere handler om
følelser og økonomi, som vi nu kalder for realpolitik. I det globale perspektiv hedder
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det geopolitik. Det er også om handel og økonomi — og det handler dels om at kunne
brødføde befolkningerne og dels om at sikre en egen kultur og identittet mod overgreb
fra andre civilisationers kulturer.

Ting tager tid
Historien er fuld af beretninger om verdens krige — handelskrige og religionskrige.
I dag er forskellige kulturer også suveræne nationalstater, hvor vi indgår i samarbejder
med hinanden om hvad der er en rigtig/forkert adfærd og opførsel. Sådanne regelsæt er
nedskrevet og bindende — indtil nogen bryder dem. Det er retsstaten i en nøddeskal —
og det er religionernes love, hvor guder og præster i alle kulturregioner er de samme
arketyper, som bl.a. er vist på billedet herunder.

!
Det har selvfølgelig konsekvenser at bryde loven, og straffen udmåles afhængig af
forseelsens art. Man kan så spørge til, hvorfor både stater og individer så bryder de
aftalte spilleregler? Svaret kan også findes i Mythos — de græske guder var hverken
rationelle eller logiske — de var følelsesmennesker med alle vores nuværende følelser,
som bl.a. udtrykker misundelse, jalousi, hævn og had osv. Og ligesom de allerførste
guder skabte jorden og fordelte rollerne mellem sig, så skabte mennesket den sociale
organisering. Civilisationer opstod og forsvandt igen. Den helt banale forklaring på det
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fleste civilisationers forsvinden er klimaforandringer som tørke, oversvømmelser,
jordskælv, vulkanudbrud — store eller små, globale eller lokale — naturens øko-system
er ikke i menneskets kontrol. Teknologiens udvikling kan fortælle at vi tror, at vi har
kontrol. Udnyttelse af f.eks. vandkraft går helt tilbage til egypterne og Nilen. I moderne
tid er konstruktioner af mega-dæmninger et eksempel. Det samme er atomkraft. Men
det er udnyttelsen af de fossile brændstoffer, der er vor tids naturkatastrofe. Den er
selvskabt og den kan meget vel have som konsekvens, at planeten ultimativt bliver
ubeboelig for alle civilisationer — og den har jo allerede haft som konsekvens, at
biodiversitetens økosystemer er ødelagte.
Det sidste spørgsmål menneskeheden kan stille sig selv, er, om teknologien kan
redde os? Jorden, som planet, skal nok overleve; den har i hvert fald 5-6 milliarder år
inden vores sol brænder ud. Bevares, der kan ske en kosmisk naturkatastrofe — men
hvis ikke, så vil den bestå. Det er livet — det biologiske liv — der er i fare, herunder
menneskets, som hvis det erindres fra tidligere Martin Rees’ beregninger, kun har
eksisterer i meget kort tid i universets kalender.
Vi kan også anskue dette i en anden tidshorisont. På ca. 300 hundrede år har vi
ødelagt det for os selv. Industrialiseringen har ikke alene skabt avancerede teknologier
men også nye samfundskonstruktioner, der endnu kan brødføde den stadig voksende
befolkningstilvækst. Den seneste teknologi kan måske endda syntisere fødevarer og
reducere forureningen. Teknologien kan måske også forlænge livet målt i levealder. Den
kan måske også hjælpe os med en mere rationel levevis, hvis vi anvender den til at
planlægge hvordan vi mennesker bliver rationelle og logiske eksistenser.
Det er faktisk ikke så længe siden, at majoriteten af nationer og civilisationer
besluttede et globalt organ til at sikre, at alle mennesker er lige og har de samme
rettigheder. Det startede med Folkeforbundet (1920-1946) efter første verdenskrig, hvor
lidt over 50 nationer var medlemmer — og blot som et kuriosum var USA ikke medlem.
I løbet af 1930’erne eskalerede især Japan, Italien og Tyskland deres krigsforberedelser
og en ny verdenskrig brød ud uden at Folkeforbundet kunne gøre noget. Efter krigen
etableredes FN med næsten alle verdens nationer som medlemmer (inkl. USA).
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Men det er først i 2015, at de her viste globale verdensmål (2015-2030-planen)
officielt blev præsenteret for fremtidens udvikling:

Jeg har allerede tidligere beskrevet, hvordan industrien og World Economic Forum
tænker om disse. Og det er formodentlig ikke nødvendigt at skulle opliste alle rapporter
om klima, forurening og biodiversiteten for at pege på, at det nu er blevet eksistentielle
problematikker snarere end politiske erklæringer. Der er flere regioner i verden, hvor
vand og føde er her-og-nu problemer — og der er regioner i verden, hvor fattigdom
fortsat er ekstrem med lav levealder og stor børnedødelighed.

Klima apartheid
FN’s mange organisationer gør et stort arbejde og udgiver nu næsten dagligt
rapporter og advarsler om jordens og menneskets fremtid. En af disse er bl.a. fra
menneskerettighedskommissionen, hvor den australske FN Special Rapporteur, Philip
Alston, for nylig har præsenteret sin seneste 2019-rapport og introduceret begrebet
“klima apartheid”, som jeg citerer et uddrag fra i en artikel i The Guardian:
“Philip Alston, UN special rapporteur on extreme poverty and human rights, said the
impacts of global heating are likely to undermine not only basic rights to life, water,
food, and housing for hundreds of millions of people, but also democracy and the rule
of law. Alston is critical of the “patently inadequate” steps taken by the UN itself,
countries, NGOs and businesses, saying they are “entirely disproportionate to the
urgency and magnitude of the threat”.
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His report to the UN human rights council (HRC) concludes: “Human rights might
not survive the coming upheaval.” The report also condemns Donald Trump for
“actively silencing” climate science, and criticises the Brazilian president, Jair
Bolsonaro, for promising to open up the Amazon rainforest to mining. “Climate change
threatens to undo the last 50 years of progress in development, global health, and
poverty reduction,” Alston said. Developing countries will bear an estimated 75% of the
costs of the climate crisis, the report said, despite the poorest half of the world’s
population causing just 10% of carbon dioxide emissions.
“Yet democracy and the rule of law, as well as a wide range of civil and political
rights are every bit at risk,” Alston’s report said. “The risk of community discontent, of
growing inequality, and of even greater levels of deprivation among some groups, will
likely stimulate nationalist, xenophobic, racist and other responses. Maintaining a
balanced approach to civil and political rights will be extremely complex.”
Skulle nogen nu komme til at tænke på sci fi-filmen “Elysium”, så er det spot on. I
praksis er det altså ikke så helt nemt at gennemføre og håndhæve FN’s visioner og mål.
Konflikter kan opstå af hvad som helst, om hvad som helst og hvor som helst. Og det
gør de så. En af FN’s seneste rapporter oplyser, at der hver eneste uge året rundt er en
ny naturkatastrofe.

Klimafornægterne
Noah’s Ark var datidens teknologi og historien er en af den slags anekdoter om
dommedagsfortællinger som alle religioner faktisk har. Mennesket ignorerer reglerne.
“Går den, så går den”, synes at være det gennemgående tema, som også kan føres
tilbage til Graves’ mindset, hvor det er 5/orange måder at tænke på, der er skurkene.
Og det er da også det mindset som industrisamfundet er udviklet på. Nu er
spørgsmålet så om der i den tidligere viste model om mindset alligevel findes en ny
måde at tænke på, hvor målet er at redde planeten (og os selv) fra udslettelse? Og det
gør det naturligvis. I Spiral Dynamics-modellen er farven blevet “teal” og i Graves er
nummeret 8 — og temaet er holistisk/universelt. Hvorvidt der også er et skema — dvs.
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en ny neurologisk hardwiring af hjernen — er mere usikkert. Hvor Graves selv kun
antydede, at et sådant mindset burde/ville/kunne følge af det, han selv beskrev som det
systemiske mindset (altså 7/gul), så tog et par af hans elever Chris Cowan og Don Beck
dette som et faktum og det blev en realitet i deres Spiral Dynamics model. Det førte dog
til et brud mellem de to, fordi Beck sammen Ken Wilber endte med at gøre denne måde
at tænke på til en New Age-bevægelse. Cowan var mere kritisk og pegede på, at den
systemiske tankegang kun lige var begyndende og at f.eks. computere og datalogi var
en teknologi, ikke en måde at tænke på i den indre verden.
Wilber faldt også senere fra og skrev sin egen udlægning af dette mindset (teal/8)
med bogen “A Brief History of Everything” (1996) — det var den som på dansk kom til
at hedde: “Gud, livet, universet og alt mulig andet” (1998). Hvis man vil have et indtryk
af hvordan en 8/teal-tankegang kan eksistere i skematisk form, så er det den bog man
skal læse. Bogen har dog ingen løsning på hverken planetens redning eller menneskets
overlevelse. Det handler om en indre verden, hvor man kan tænke om kompleksitet —
og måske er den snarere en beskrivelse af det rationelle 7/gul-mindset, som er systemteoretikerne der leverer fakta — men de er ikke nødvendigvis frontkæmperne i
klimadiskussionen. Det er derimod 6/grøn-mindset, som leverer alle følelserne og
indignationen — og da et vilkår i Graves’ værdisystemer er, at alle højere niveauer
kriminaliserer de underliggende, så er det 5/orange mindset der får skylden for klodens
tilstand. Og med nogen ret kan man måske tilføje — men der er jo også en evolutionær
linje fra menneskets oprindelse over tidligere mindset inden man bliver 5/orange.
Min pointe her er ikke, at der ikke findes bekymrede, oprigtige og engagerede
mennesker der tænker på og om klimaproblemerne — snarere tværtimod, der er et
stærkt stigende antal — og på tværs af alle værdisystemerne. Det er altså ikke et
bestemt mindset, men en de facto tematisk og global aktuel fokus, som bl.a. formidles
af mediernes redaktører. Jeg gentager lige, at de fleste mennesker i verden lever i en
absolutisme og i det opportunistiske værdisystem — altså 4/blå og 5/orange — og med
samme logik, at værdisystemer kriminaliserer de underliggende værdisystemer, så er det
enten “systemets” fejl og mangler — eller det er “gudernes forbandelse”.
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Det er her klimafornægterne eksisterer. I Danmark synes vi det er noget nonsens —
men i mange andre lande er det ikke videnskaben der har ret. Det er her et “tegn”, som
netop religionerne har advaret mennesket om siden skabelsen. Det lyder absurdt — men
tænk alligevel over, hvor mange gange folk slår korsets tegn, beder til Allah eller bruger
udtrykket OMG. Den danske og nordeuropæiske tro har ikke disse religiøse ritualer. Vi
har den rationelle og logiske “tro” (omend lutheranere faktisk tror på reinkarnation).
Værktøjerne til at bekæmpe “det onde” findes derfor i dagens politiske retorik.
Medierne bliver dermed “de nyttige idioter” for en magtbalance mellem økonomiske
interesser og deres udvalgte politiske lakajer. Der er i dag en hårfin balance mellem
propaganda og (mis)information. “Fjernsynets” betydning er fortsat afgørende for
følelsernes udtryk og udtryksform. Den bevidste manipulation af og med disse
“billeder” udgør ikke alene en reel fare for at netværkskonglomeraterne kan forme
fremtidens adfærd; den kan også medvirke til massehysteri som magthaverne verden
over kan udnytte til kontrol og fastholdelse af magten. Den kan også udnyttes af de
velmenende relativistiske NGO-organisationer og fanatiske individer (der apropos er
“grønne” i Spiral-modellen), der nu kan udpege sig selv som “frelsere”. Men mindset
og indignation og følelsernes udtryksform, med eller uden propaganda, er stadig politik.
Demokratiet vil ikke løse virkelighedens problemer med hverken signal- og/eller
identitetspolitik.

Klimatosserne
Vi er i en klimakrise og vi har selv forårsaget denne. Klimakrigerne risikerer at blive
kanonføde, hvis de ikke lærer noget af systemteorierne. Er de nye generationer vidende
og stærke nok til at tage over? Deres bekymringer er ægte — men deres historieløshed
og de mange egocentrerede “social call out’s” er både uigennemtænkte og uansvarlige.
Det skorter ikke på hverken videnskab eller rapporter om hvor dårlig planetens tilstand
er. Medierne er uenige om problemets størrelse og det har så den effekt, at rigtig mange
særinteresser aktiverer og anvender fake news med modargumenter og de bekymrede
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bliver udstillet som klimatosser. Den position har f.eks. Trump taget for USA’s
klimapolitik. Heldigvis er mange af landets selvstyrende stater ikke enige med ham.
Resten af verden har mere eller mindre fælles erkendt problemet, men har svært ved
at udmønte løsninger i fællesskab. Danmark har taget duksetrøjen på og regeringen har
nu annonceret en ambitiøs ny målsætning. Det bliver den politiske førte symbolpolitik,
som skal berolige og anspore til handling.
I praksis er det nok noget sværere at gennemføre en markant adfærdsændring. F.eks.
er en nylig kuriøs sammenligning, at hvis alle mennesker levede som danskerne, så ville
der være brug for 4,2 jordkloder. Der mangler altså ikke dommedagsprofetier. Og der
mangler heller ikke det modsatte, nemlig helt konkrete forslag til løsninger på hvordan
vi kan rette op på det. En af disse er en probat løsning, nemlig at afmontere den
nuværende sociale konstruktion, og måske den løsning opstår helt af sig selv — jf.
f.eks. Philip Alston’s rapportering.
Den nye generation har valgt sine kæpheste i form af f.eks. en vegetar-livsstil og
mere genbrug, mindre konsumerisme og en ny minimalisme, som alle er gode tiltag.
Det samme er mindre turisme og endnu flere alternative energikilder. “Hvis bare alle
gjorde det, så ville vi nå til en holdbar løsning meget hurtigere”, er selvfølgelig en
korrekt argumentation, men også den naive stemme. Den sidste sætning her pisser min
datter og hendes venner af. Det er typisk for min generation at betragte situationen på
den måde, siger hun — og i samme åndedrag er det i øvrigt også min generations skyld.
Det sidste er lidt sværere at argumentere imod. Min og tidligere generationer har i den
grad en skyld i laden stå til; det samme har den siddende djøfiserede generation X, som
vi har forkælet de sidste 30-40 år. Vi har ikke brugt tid på at spekulere i konsekvenser af
industriel vækst, men alene jagtet velfærden, dvs. nogen af os har dog faktisk reflekteret
over klimaet.
Tidligere omtalte Meadows-par og Jørgen Randers har advaret mod uhæmmet vækst
siden 1970’erne ligesom vores egen klimaforsker Bjørn Lomborg tidligt har været en af
frontkæmpere. Og f.eks. har tidligere vicepræsident Al Gore været aktiv de sidste 30 år i
kampen om klimaforandringer. Ret beset har der været mange flere — og en hel del
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NGO’er er opstået på den baggrund. Det som ikke er lykkedes, er tilstrækkelig attention
og dagligt engagement. Det var dumt — og det er først nu i “do or die”-fasen at vi alle
engagerer os. At forsøge at løse eksistentielle problemer betyder dog ikke at vi finder
brugbare løsninger for alle. Det enkelte individ kan måske opnå at håndtere situationen
som en indre acceptabel løsning — men det bliver et ret nedslående resultat i den ydre
verden, hvis ikke hele menneskeheden tænker på samme måde.
Det er så også det, der leder til nihilismen, men for at vi alle ikke ender i kælderen,
så må ny-nihilismen vikariere som den næstbedste løsning. Det er den, der består i at
kunne kende forskel på at holde ud og udholde. Det er en håndteringsmekanisme til et
(livs)vilkår — men der er stadig forskel på menneskers måde at tænke på og deres evne
til at vide, føle, tro og håbe på “hvad der er det rigtige” — og mantraet er ikke længere:
“no job, no money” — men kan ende med et “do or die”.

Er det en slags undskyldning
Ja, det er det faktisk. “Ingen er forpligtet ud over deres evner” kan meget passende
anvendes. Flipsiden er naturligvis, at hvis man har evner og vælger ikke at forpligte sig,
så snyder man ikke bare de andre — men også sig selv [sic].
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Kapitel 10

ET GODT LIV
!

Denne bog er skrevet som et personligt resume af mange års teknologiske udviklinger
og mine og Karsten Kock’s samtaler om fremtiden. Og hvis du er fulgt med fra starten
har jeg været vidt omkring — og vi skal besøge endnu et par steder. Det er indlysende
ikke hele sandheden, endsige en fyldestgørende beretning om alt hvad vi ved, eller tror
vi ved, og det er alene mine meninger, mine holdninger og fortolkninger, der er kommet
til udtryk i de udvalgte emner.
Min helt private bekymring er at ende som mine forældres generation, at blive
betragtet som en “ældrebyrde” og opleve at blive overladt til et velmenende system af
plejefabrikker, der ligner en kopi af vores børnefabrikker, hvor vi passer ind i systemet.
På trods af at vi har opbygget en socialistisk velfærdsstat, hvor vi har formået at etablere
et økonomisk sikkerhedsnet, sikret social lighed og tilstræber en tolerance, så har vi
samtidig og alligevel alle fået ondt i livet. Vi er blevet stressede, angste og vi bliver nu
mere diagnosticeret med forskellige typer af depressioner. Hvad er gået galt, hvis vores
mål og visioner om et velfærds- og drømmesamfund rent faktisk er nået?
Den offentlige debat er blevet en koordineret strøm af de samme emner fra de
samme pressemeddelelser, som f.eks. i public service-radioen dagen igennem læses op
hver time — eller som blot skifter overskrifter med nye cover-billeder på mediernes
hjemmesider. Der er ingen meningsforskel på de landsdækkende kommercielle medier
og public service-mediernes dækning. Dagens “nyheder” udvælges om morgenen og
handler kun om os selv. Det er naturligvis en præmis at vi er et lille sprogområde. Kun
internationale begivenheder med naturkatastrofer og/eller krigshandlinger kan ændre
vigtigheden og prioriteringen af dagens nyhedscyklus. Har vi fået skabt en propaganda
maskine for danskheden?
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Jeg oplever i mine omgivelser, at vi har mistet troen på autoriteterne/politikerne og
at medierne medvirker til at flere og flere “danskhedshistorier” udtrykker en stigende
grad af mistillid, opgivenhed og håbløshed. Hvad er det vi reparerer på med offentlig
terapi og psykofarmaka? Har vi ikke et bedre mål for fremtiden?
Det var ikke mistillid jeg følte til mine forældres autoritet, da jeg var barn og jeg
oplevede heller ikke håbløshed, da jeg var på min datters alder. Det var snarere det
modsatte. Vi stod med en helt ny teknologi, som f.eks. fjernsynets introduktion i min
barndom, og i mit begyndende voksenliv med et helt nyt digitalt paradigme.
Det var spændende at være med til at kunne forme en ny fremtid. I dag er det min
fortrydelse, at vi som gamle 68’ere kun tog begejstringen for teknologien til os, og at vi
ikke også tog os tid til at diskutere bagsiden af medaljen — nemlig: hvad-nu-hvis
[teknologien] løber løbsk og vi ikke kan kontrollere udviklingen.
Og jeg er da heller ikke alene med den bekymring — det er hvad manuskriptet har
forsøgt at beskrive — og det er en reaktion på overaskelse over at blive opfattet som
både “gammel” og som “en sur gammel mand”, at jeg i dette kapitel fortæller en lidt
mere personlig historie.

A Beautiful Mind
Er her ikke en reference til filmen af samme navn fra 2001 med Russell Crowe i
rollen som den amerikanske matematiker John Nash, der i øvrigt led af paranoid
skizofreni. Det er en cadeau til Karsten Kock.
I begyndelsen af vores venskab irriterede det mig en smule, at Karsten altid havde et
eller andet citat om situationen — og iøvrigt ofte med referencer til mange arketyper.
Jeg tænkte, brug dog selv hovedet til din egen formulering i stedet for at citere en eller
anden “kendis”. Karsten var omvendt ofte irriteret på min skråsikkerhed om det ene
eller det andet. Han synes at jeg konstant ændrede på præmissen og rammerne for en
aftalt diskussion ved hele tiden at introducere nye emner, “som ikke havde noget med
sagen at gøre”. I starten tog det lidt tid at finde ud af, at han bare ikke vidste hvad jeg
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talte om. Hans viden om matematik, fysik, kemi og helt grundliggende teknologisk
indsigt om it, var ikke stor — og hans fortid i “sorteskolen” forhindrede ham ofte i at
ville lære noget nyt, bare fordi jeg syntes det var et pensum som “man burde vide”. Det
fik vi over årene rettet op på — og jeg lærte f.eks. “at ikke alle mennesker var dumme
med vilje”.
De studerende på Nyvej omtalte kærligt Karsten som “Gode K” og mig som “Onde
C”, fordi vi ofte supplerede hinanden som “djævelens advokater”, hvor Karsten var den
positive problemløser og jeg fik tildelt rollen at være den kritiske iagttager, der hele
tiden kunne udpege fejl og mangler i teorier og løsningsforslag. Nogle synes endog, at
Gustav Wied’s “Livsens ondskab” (1899) var et godt eksempel på den dualitet. Og det
er sikkert også herfra udtrykket “sure gamle mænd” stammer fra. Wied’s udstilling af
hykleriet og portrætteringen af arketyperne var fremragende i filmatiseringen i tv-serien
fra 1970’erne. Det samme er den nu legendariske tv-serie “Matador”, hvor den danske
folkesjæl for mine forældres generation bliver udstillet.
Som “gamle mænd” tilbragte Karsten og jeg mange gode stunder med den her viste
udsigt. Billedet (og det medfølgende citat: “If you want the rainbow, you have to put up
with the rain”, Dolly Parton) var typisk for Karsten, og billedet er faktisk hans eget og
er udsigten fra hans refugium i Sverige.

Min sidste kommunikation med ham inkluderede faktisk et citat, som udtryk for at
han troede på det gode i mennesker. Det var en Einstein one-liner: “Der er to måder at
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leve sit liv på: du kan leve som om ingenting er et mirakel eller du kan leve dit liv som
om alting er et mirakel”. Einstein selv havde valgt den sidste — og det havde min gamle
ven også. Min tilgang ligner nok mere den første — og måske er det også grunden til, at
jeg har fundet på at anvende et ord som “ny-nihilisme”, der blev til en fællesnævner for
vores passiarer og samtaler de seneste par år, hvor han blev mere og mere
desillusioneret om menneskehedens fremtid.
Karsten havde også en usædvanlig empati og dyb indsigt i det menneskelige sind
med en utrolig skarp og præcis iagttagelsesevne af menneskers kropsprog, som han
kombinerede med det “der kom ud af munden på folk”. Han var en fremragende
samtaleterapeut og mange med ondt i sjælen har forladt Nyvej med en ny og anden
opfattelse af både den indre og ydre virkelighed. Karsten Kock “fornemmede” ting i
andre mennesker og vidste de fleste gange hvad personer ville spørge om før de selv
vidste det. Lidt spooky første gang man oplever det — også mine egne oplevelser.

Danmark, mit fædreland
Dette billede er min illustration af Danmark. Det er i øvrigt ikke helt tilfældigt at jeg
har indsat billedet af Admiralen fra Pinafore i skikkelse af Jørgen Reenberg i min
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collage.
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Jeg er Metropolitaner, ligesom Jørgen Reenberg og Hans Scherfig samt mange
andre danske kulturpersonligheder gennem tiderne. Metropolitanskolen og traditionerne
var ikke et bevidst valg fra min side. Jeg er fra Fyn, hvor min familie har boet siden
slutningen af 1400-årene i landsbyen Davinde. Min familie kaldes “Davindeslægten
Corneliussen” og inkluderer bl.a. politiske koryfæer i Danmarks historie. Min flere
gange tipoldefar var Cornelius Petersen, som er en af de såkaldte Syv Vise Bønder og
via Bondevennerne var medlem af den grundlovsgivende forsamling i 1848. Han og
forsamlingen er også med i billedet herover.
Jeg flyttede til København da jeg var 10 år gammel og gik på Skolen på Duevej,
som var den lokale kommunale folkeskole. Jeg boede på Fuglebakkevej ligesom de
fleste af mine kammerater boede i det omkringliggende område der blev kaldt “pipkvarteret”.
Der var på Skolen på Duevej en tradition for at vælge “Metro” og det gjorde jeg så
også. Og som Scherfig’s “Det forsømte forår” kan fortælle, kan jeg også bekræfte, at det
var en ganske særlig drengeskole. Og Reenberg’s figur var en levende legende, som han
skabte i en parodiering af lektor Fox Maule, som jeg selv oplevede i timerne med latin
og græsk historie. Han var, som de fleste lærere, frygtet og ingen kom uforberedt til
timerne. Som Metropolitaner får du en traditionsrig ballast, der meget vel kan ligne den
engelske og amerikanske kulturs alumni og old boys netværk på eliteskolerne. Netværk
er måske knap så udbredt i Danmark, men dog alligevel en kulturel arv du slæber med
dig videre i valg af karriere. Pip-kvarteret var i øvrigt fuld af politikere og embedsmænd
og jeg boede faktisk selv senere som voksen på Solsortevej ligesom mange af mine
gamle skolekammerater etablerede sig der.
På Metro var man enten sproglig eller matematiker. De sproglige endte ofte i
litteraturens og kunstens verden og matematikerne i teknologiens. Mit valg førte mig til
datalogi, som på det tidspunkt var en helt ny disciplin. Det hed den gang elektronisk
databehandling (edb) og der var faktisk ingen formel udddannelse i datalogi da jeg gik
ud af skolen. Det var bl.a. telelaboratorierne der havde adgang til computere, som var
kæmpemæssige mainframes med terminaler, der lignede avancerede telex-maskiner.
Som et lille kuriosum arbejdede jeg i øvrigt sammen med lektor Fox Maule’s søn på
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telelaboratoriet i KTAS i begyndelsen af 1970’erne. Han var en fremragende
matematiker og temmelig god til at undervise, og kendte naturligvis alle historierne om
sin “berømte” far.
Efter eget udsagn gik Karsten Kock i “sorteskolen”. Det var karakteristikken af en
kommunal skole på kanten af Vesterbro, hvor han i hele sin barndom boede på Søndre
Boulevard. Han pjækkede når han kunne og fik ikke nogen som helst inspiration eller
hjælp fra hverken lærere eller forældre. Og mere havde han ikke at sige om det.
Han valgte efter skolegang det sociale engagement, først kommunalt ansat og siden
tillidsmand og dernæst i fagbevægelsen. Karsten Kock måtte som nævnt slide for at
lære, han havde det svært med matematik og fremmedsprog, men var fænomenal til selv
at læse op på alt det han ikke havde lært i skolen. Hans indlæringskurve efter skolegang
og i jobbet steg efterfølgende eksponentielt. Han valgte at lære nyt og mere på alle
mulige alternative måder og eksperimenterede med at videreformidle ny viden til andre.
Hans evne til at memorere var unik. Han havde sin helt egen opfattelse af meningen
med “Gud, livet og universet”, som han gennem årene eksperimenterede med som
selvafprøvning af stort set alle former for bevidsthedsudvidende øvelser.
Han var i øvrigt selv en temmelig dygtig hypnotisør. Mystik var en passion og hans
kendskab til alle religioner og deres ritualer var nærmest altomfattende. Karsten Kock
var en nysgerrig og videbegærlig mand. Det var også sådan han blev en af Danmarks
første og bedste undervisere i NLP psykologi. Han var dog meget lidt fysisk berejst og
bevægede sig faktisk helst kun over grænsen til Sverige, hvor han og familien holdt
lange sommerferier på ødegårde i Sydsverige med fiskning og fordybelse i meditation.
Kun et par gange havde han sat op i en flyvemaskine, og kun af nødvendighed for at
tage sin uddannelse i NLP psykologi i USA. Et lille kuriosum: han var en sand mester i
at kurere diverse fobier for alle andre på nærmest minutter— men hans “flyskræk” og
præference for selvstudier på hjemmebanen afholdt ham fra at besøge andre lande. Det
var før YouTube, som siden berigede ham med virtuelle besøg til alle de steder han
gerne ville have været. På trods af YouTube var det bøgerne som var en passion og han
havde et omfattende bibliotek, der i øvrigt også inkluderede en passion for tegneserier.
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Tag et kig på billedet en gang til og bemærk den nederste del af “gamle mænd”. Vi
var begge i vores yngre dage igennem ’68 og var fyldt med energi og gode ideer om et
bedre og mere lige samfund. Et anderledes skolesystem, hvor alle kunne blive klogere
og hvor vores børn kunne blive lige hvad de ville være (uden “kommunale traumer”,
ville Karsten have tilføjet).
Vi var selv optaget af mere viden og optændt af nysgerrighed om fremtiden. På
vores ældre dage blev vi desillusionerede og selvransagende, fordi vi faktisk havde
været med til at skabe et systemisk helvede, hvor det individuelle særpræg var blevet
væk. Som en lille privat joke var vi enige om at Lars Løkke ret beset var en “hyggelig
original” uanset hans politik og indlysende politiske smartness. Jeg skal undlade
karakteristikker af diverse andre politikere.
Som frafaldne venstreorienterede ungdomsoprørere var vi blevet til satte
bedsteborgere, som nu havde passiarer helt i tråd med Storm P-karrikaturen fra vores
familier om et par sure gamle mænd. Det er os der sidder nederst i billedet til venstre.

Magteliten
Og hvis du endnu en gang kigger på mit billede, så er Danmark også vist som et
velorganiseret og allerede godt automatiseret samfund med mange selvbetjeningsfaciliteter. Vi praler gerne med vores it-anvendelser og vores kreativitet. Man kunne så
tro, at det var den økonomiske elite og markedsøkonomien som var drivende i dette.
Det er det ikke. Det er styret centralt fra statens embedsværk og drevet af en type
politikere som alle tilhører et bestemt netværk med det samme mindset. Vi har sat
ræven til at vogte gæssene og vi har tabt til bureaukratiets kontrol, som nu fylder mere
end demokratiet.
Staten, politikerne, embedsmændene og det offentlige, er ikke længere garanter for
folkets velbefindende, men har udviklet sig til nidkære vogtere af budgetterne og
skatteindtægternes fordeling på den rnest effektive måde for systemets skyld. Vi kalder
denne gruppe for djøffere. Nogle mener det nedladende og andre er begejstrede. Men
bureaukrati er kernen i enhver social konstruktion, så det handler ikke om det.
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Det er beskrivelsen af, hvordan en bestemt gruppe mennesker kan influere
samfundet og styre udviklingen. Forsker og ph.d. Brian Degn Mårtensson fra Aarhus
Universitet skriver i et debatindlæg på DJØF’s hjemmeside:
“[…] Djøfiseringen af Danmark i starten af 1500-tallet fulgte nogenlunde samme
mønster som den nuværende af slagsen. Stille og roligt lykkedes det for en lille elite at
sætte sig på de centrale poster, hvorefter de kunne etablere en ny præcedens og
udnævne ligesindede til flere og flere poster. Eliten var dengang som nu ofte uddannet i
jura og administration og oplevede selv, at de styrkede samfundet i takt med styrkelsen
af deres egen position. Elitens og landets behov blev opfattet som identiske. Såfremt
flertallet ikke forstod det, måtte der være tale om en kommunikativ udfordring, ikke
andet.
I dag er vi meget tæt på en situation, der på det overordnede plan tåler umiddelbar
sammenligning med Danmark før 1536 (Reformationen og Luther, red.). Vi har en
selverklæret elite, der på vellønnet vis har sat sig på alle centrale poster og derfra –
ganske upåvirket af egentlige fagfolk – udråber deres sandhed til den undrende
offentlighed. Oplagte eksempler herpå er processen omkring folkeskolereformen og
reformen af læreruddannelsen, hvor den djøfiserede elite fandt, at dets tankegang så
målstyret som muligt skulle udrulles til alle kommende generationer.
Der er dog også en række forskelle, især hvis vi ser på det metodiske plan. Nutidens
elite kan i modsætning til de før-reformatoriske djøf'ere trække på et mere finmasket
statsapparat, strukturmarxistiske erfaringer, højt udviklet socialkonstruktivistisk teori og
en kommunikationsteknologi, der giver mulighed for alt lige fra databaseret læring i
børnehaven og efterfølgende konkurrencestatsligt initieret adfærdsregulering, således at
den enkelte borgers psyke selv bliver det stærkeste værn mod kritik af Djøf-elitens magt
og vælde.
Det er sådan set det, der er essensen i den læringsmålstyring og den dataledelse, der
i disse år rulles ud over hele skole- og uddannelsessystemet. Til at overvåge det hele har
vi her i 2018 en orwellsk Moderniseringsstyrelse, hvis magtfuldkommenhed datidens
katolske kirke aldrig nogensinde har været i nærheden af. Det er derfor
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bemærkelsesværdigt, at der trods dette stadig forekommer stærk kritik af djøfiseringen,
og det bliver interessant at se, om vi som civilisation endnu engang evner at stå op for
os selv. Det må fremtiden vise.”
Jens Jonathan Steen, stifter af tænketanken Ceeva skriver i et andet indlæg til DJØFbladet:
”Djøfere er en afgørende brik i samfundsudviklingen i Danmark. Der er brug for
dygtige djøfuddannede. Men jeg mener også, at djøferne i særklasse kommer til at tjene
deres egne interesser gennem deres magt og indflydelse. Det er bestemt ikke den
enkelte djøfer, jeg vil hænge ud eller kalde et skadeligt element. Det er det system, der
ligger bagved. Det er djøfernes selvforståelse og filosofi, jeg finder farlig”.
På et spørgsmål om, hvorvidt tænketanke ikke også er en del af systemet, svarer han:
”Det handler ikke om at sløre de politiske budskaber. Det politiske liv er blevet
professionaliseret, og den idepolitiske diskussion er forsvundet ud af det politiske
system, det har udviklet sig til et strategisk gallashow, hvor enhver ny ide bliver udlagt
som en konflikt i medierne. En ny ide er aldrig bare god, alting bliver vinklet til et
opgør med partilinjen eller et opgør med vælgerne. Jeg tror, at vi som tænketanke får
taletid i medierne, fordi der er et idepolitisk vakuum i Danmark.”
Men hvad siger djøf’erne selv? Organisationen har spurgt nogle af sine egne
medlemmer, hvor f.eks. Michael Christiansen (tidligere departementschef, direktør for
Det Kgl. Teater og bestyrelsesformand for DR) bl.a. siger:
”Juristerne er stadig den største faggruppe i DJØF, og som jurist er det også primært
som sådan, jeg tænker på djøferne. Juristens opgave er at rense feltet for sludder,
komme ind til kernen i et problem og veje argumenter for og imod, og derfor er de først
og fremmest analytiske. Mange jurister er det endda i sådan en grad, at det dominerer
hele deres tilgang til tilværelsen. De vejer argumenter for og imod i alle livets forhold.
Samtidig er de også resultatorienterede. De inddrages ofte for at samle løsningerne og
nå frem til et resultat, som derfor bliver langt mere afgørende for djøferne end selve
processen. Derfor kan de også virke kolde og kyniske.”
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Som mangeårig rådgiver for DR kan jeg bekræfte karakteristikken af juristerne, som
jeg især arbejdede tæt sammen med de sidste 5 år (også med Michael Christiansen) —
og erindrer lige om, at “Ø’et” i DJØF står for økonomer, der i særdeleshed residerer i
Finansministeriet, hvor jeg i min bog “Digital dekonstruktion” har en lidt længere
beskrivelse af dem.

Fortrydelsesparagraffen
Den næste generation af jurister og økonomer kan meget vel ende som chatbots og
derfra udvikle sig til ekspertsystemer med en bedre kunstig intelligens. Hvis nu denne
udvikling forstætter med den uundgåelige automatisering og kombineres med techgiganternes supercomputere og overvågningssamfundets adfærdsmålinger, så har vi
maske også et meget godt billede af et muligt scenarie for det næste “system”, hvor
mennesket er sat i scene fra vugge til grav.
Kan vi nå at fortryde dette, hvis vi allerede nu bliver syge af stress og angst over de
nuværende forhold? En stor del af manuskriptet har handlet om de sociale regler og den
personlige udvikling — og om at “få ondt i livet”. Menneskets selvforståelse trænger
ligesom medierne og industrien også til en ny diskussion.
En af grundfølelserne i psykologiens verdensbillede er fortrydelse. Alle kender til
følelsen af “at fortryde noget”. Følelsen kan både være mental og den kan endog være
en kropslig fysisk fornemmelse, men er under alle omstændigheder en tankemæssig
manifestation. Mange studier af fortrydelse indikerer, at den største af dem alle
tilsyneladende sker på dødslejet, hvor mange fortryder at de ikke var der for deres børn,
forældre eller venner; at de havde valgt og prioriteret anderledes med f.eks. karriere, et
andet arbejde eller fortrudt loyaliteten til en chef og/eller et firma eller en sag.
Men lige så mange studier fra psykoterapien drejer sig om det modsatte, nemlig at
man ikke fortryder noget [som helst eller kun meget lidt]. Det har en gruppe engelske
psykologier beskæftiget sig med, hvor f.eks. kognitiv adfærdsterapeut Windy Dryden
siger: “When we are trapped in this cycle of regret, characterised by rigidity and
inflexibility, we only seem able to blame ourselves for what has happened, rather than
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seeing our behaviour in a wider context and understanding why we took the path we did
based on the information we had at the time. Under these conditions, regret will become
toxic”.
Og hvor underligt det end kan lyde, siger psykologen Catriona Wrottesley, at der er
mennesker for hvem den form for ikke-fortrydelse bliver en redning, primært fordi det
beskytter dem fra den smerte det er “at leve livet fuldt ud” — f.eks. som et forsvar for
ikke at kunne eller ville elske, fordi der har været svigt og traumer i barndommen.
Wrottesley forklarer: “It is impossible not to realise the danger of the saying: “No
regrets”. Being able to feel regret – the right kind of regret, which can be understood,
worked through and can lead to remorse and repair – is the strongest sign of a life
meaningfully lived, of a healthy mind. If you don’t feel regret, and you’re without
remorse, you will find yourself in the very difficult position of continuing to do
something destructive without insight, causing damage to family and friends. Regret,
though it’s very painful, can be a gift. It can be the doorway to a better way of living, of
being with others.”
Dryden er enig og siger: “People who say: “I regret nothing” are either saints or
stupid, in my view. Regret based on flexible attitudes is the hallmark of mental health. It
is a sign that you are engaged with life. Without regret, we cannot learn from our
mistakes, and we are destined to repeat them. Accept there is no solution for feelings of
pain, loss and disappointment. They are part of being alive, and can be experienced and
survived. Engage with life in all its ups and downs. View regret as an opportunity to do
things differently next time, rather than a signal that you should give up trying
altogether. If you have caused hurt or harm, instead of beating yourself up, do what you
can to repair the damage. Support friends and family through emotional challenges, and
allow yourself to be supported, too. Allow yourself to “get it wrong”.
Det er der formodentlig ingen der vil være uenige i — med mindre man er dum eller
helgen. Og det er der jo nogle mennesker der er. Oven i købet en del, der er begge dele
på samme tid. Det er dem jeg er bange for — eller skal vi i første omgang nøjes med at
sige bekymret for. Dem der har givet op og søger efter nogen eller noget som de kan
give skylden. Eller rent faktisk bare er ligeglade.
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I vore dage kalder vi dem for psykopater eller for sociopater og vi synes oftest, at
det er synd for dem og at de naturligvis skal have hjælp til at kunne leve som normale
mennesker. Hermed bliver “normal” endnu en gang til en politisk definition.
I gamle dage spærrede vi dem inde og i bedste fald passiviserede vi dem med
kemikalier eller elektrochok. I dag kalder vi dem også for utilpassede, mobbere eller
bøller. Eller i andre situationer for stressede, misfornøjede eller depressive. De er alle
ineffektive ressourcer og passer ikke ind i fællesskabet. Vi vil ikke have dem i det
“humør” og vi gør hvad vi kan for at kvik-fixe dem.
Men ærligt talt, hvad er der i vejen med “at være sig selv”, original eller excentrisk?
Det er f.eks. det vi hylder i kunstens verden — og det er jo bl.a. det kreative vi søger
som fremtidens kvalifikationer i virksomhederne. Her kalder vi sådanne karaktertræk
for innovativ, problemløsende, analytisk og selvstændig. Endnu en gang er “norm”
blevet til et omdrejningspunkt. Mennesket trænger til et nyt vokabularium om
menneskets følelser — jf. min lange indledende diskurs om bevidstheden.

Afhængigheden
I livets udfoldelse lærer vi også at vælge — og nogle gange vælger vi så noget, vi
fortryder. Vi vælger om og kan måske også fortryde det — men de fleste af os lærer af
vores erfaringer og vælger rigtigt oftere end forkert. Rigtigt og forkert er naturligvis
også kontekstbestemt. Vi bruger vores erfaring og viden til at træffe beslutninger. Når
de fleste forældre synes at teenagere er momentant sindssyge, så er det faktisk ikke helt
ved siden af. Teenagere har endnu ikke udviklet samspillet mellem frontlapperne og
resten af hjernen til logiske og rationelle valg. Det meste er her-og-nu følelser. Det
hedder også affekt — og det kan sagtens forekomme senere i voksenlivet.
Voksenlivet begynder med en fase, hvor man selv vil beslutte fremtiden. Det er
løsrivelsen fra forældre og det er et opgør med “falske” autoriteter. For de fleste sker det
i midt- eller slut-tyverne og er for de fleste overstået i begyndelsen af 30’erne. Opgøret
involverer stillingtagen til det man har lært indtil da — men skal ikke forveksles med
fortrydelser i den ramme som psykiatrien opererer med. Diagnoser er nogle gange ikke

!267
sværere end at finde nogle fornuftige mennesker at tale med. Det er faktisk svært at
skulle træffe egne beslutninger.
Det er også her forældre må erkende, hvor forskellig pinsomt det end måtte være, at
de ender som et minde. Om det er godt eller dårligt afhænger af omstændighederne i
opvæksten og opdragelsen. Dannelsen om man vil, er overstået. Herefter gælder kun
venskab og veneration, som vi kalder tillid og som dybest set er gradueret efter/af den
troværdighed og kærlighed, der er investeret i dannelsen — og udtrykket investering er
temmelig bevidst, fordi det reelt er “valutaen” når slutningen er nær og regnskabet skal
gøres op.
Hvor gerne forældre vil, så kan de ikke få lov til at hjælpe med beslutninger om et
nyt liv. Det ligger i ordet frigørelse, opgør eller hvilket andet ord man hellere måtte
foretrække. For forældre er det også en kardinal handling “at give slip på”. Den type
bekymringsfase kan tage lang tid — ligesom bekymringsfasen om selvstændighed kan
tage lang tid. Den helt banale udlægning er ikke hjernevidenskab eller psykologi; det
handler om en proces alle gennemlever. Det gode råd i den sammenhæng er lige så
banalt: vær der for børnene når de har brug for det — og til børnene: lad være med at
kriminalisere forældrenes intention. Det har også været en interessant iagtagelse i
Karstens Kock’s og mine diskussioner med hinanden om vores egne børn.

Markedskræfterne
Det er en anden slags afhængighed vi nu snakker mere og mere om. Det gælder hash
og marihuana, smøgerne, bajerne, rødvinen og whiskyen, det du spiser og hvor meget
motion du dyrker. Kort sagt: din livsstil og måden du lever dit liv på — og hermed så
også måden du tænker på. Denne problematik behandles ikke i en diskussion om vores
psykologiske mentale tilstand, men handler om sundhedsøkonomien og bliver således
en konkurrent til psykiatriens priser på kemiske produkter.
Det gamle marked klarede dette med forskellige tilbud, hvor det åbne legale marked
endnu handler om håndkøbsmedicin, alkohol og cigaretter — og det ikke-legale marked
handler om narko i alle afskygninger. Herunder f.eks. også de tidligere omtalte magiske
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svampe, hvor der er masser af eksempler på mennesker som eksperimenterer med egne
mikro-doseringer. Det er essentielt den samme diskusion som frigivelsen af marihuana
til medicinske formål. Efter årtier ser det ud til at markedet for marihuana legaliseres.
Det sker i USA og det vil formodenligt brede sig til resten af verden. Et argument i
denne bevægelse er afkriminaliseringen — og det er et godt argument — men vil nok
alligevel ikke få narko-kriminalitet til at forsvinde. Kriminalitet vil altid finde nye
markeder; det er nærmest en naturlov, som hænger nøje sammen med priserne og med
graden af regulering og kontrol. Smugleri med legale varer bliver ikke mindre af den
grund.
Der har altid været en “rigtig” måde at leve på — og vi kvik-fixer hellere end at
snakke om det — og hvis det betyder sprut eller smøger eller en lykkepille eller anden
medicinering fra et af kemihusene på baggrund af en diagnose, so what, problemerne
går jo væk. Vi vil alle have succes og ikke problemer. Men det har vi altså alligevel.
Faktisk så mange at livet er blevet et problem. Jeg vil ikke divertere yderligere med
eksempler fra tidens aktuelle Instagram-selvmord eller had-opslagene på Twitter og
8chan og endnu flere typer af andre dark side-websites — og jeg har allerede givet flere
eksempler på forskellige terapitilbud for løsning af indre og ydre virkelighedsopfattelser
af små og store problemer, der trænger sig på. Det kan man læse mere om i mediernes
nyhedsstrøm.
Det er langt mere interessant at spørge om, hvorfor vi er endt med den dagsorden.
Det nemme svar er at tingene bliver mere og mere komplekse, at ingen længere kan
overskue konsekvenserne af egne og andres handlinger, at kravene til at tage et ansvar
for egen situation ikke er muligt pga. flere og flere regler, at vi ret beset bliver
overbelastet af for meget information.
Men det er kun en del af svaret. Psykologien kan til en vis grad forklare hvad
“normalt” er, men det er sociologien som opstiller konteksten for adfærden. Genetikken
og neuroscience laver nu om på disse forestillinger — f.eks. ved at fortælle, at spiseforstyrrelser ikke alene er noget der foregår inde i hovedet, men også er genetisk
bestemt. Og genforskere finder hver dag nye gener med nye betydninger.
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Det er den ydre verden der sætter rammen for virkeligheden — og det er den indre
verden som fortolker virkeligheden, så jeg genbruger lige sætningstypen: “Hvis alle
bare gjorde det de skulle, så ville der ikke være så mange problemer”. Det er sikkert
også en sætning de fleste har hørt og måske endda selv har anvendt.
Det har jeg behandlet i forståelsen af bevidstheden. Jeg har også gentagende
refereret til Graves’ værdisystem som en model for at forstå måder vi tænker på — og
jeg har henvist til neuroscience som en ny disciplin, hvor vi bliver bedre og bedre til at
se videnskabelige sammenhænge i udvist adfærd på baggrund af enkelte gener.
Vi påstår med andre ord, at vi er lige ved at have et gennembrud for at kunne
designe os selv i individuelle ønskværdige personligheder. Vi er i fuld gang med at
personalisere medicinering for både biologiske og mentale tilstande, som vi så
efterfølgende kan kalde for “det perfekte menneske”.
Men hvad er det perfekte menneske — og hvorfor vil vi være det? Vi bliver født og
vi dør. Tiden mellem de to begivenheder er kun eksistentielle, hvis det har et formål. Er
homo deus nu blevet målet — eller er målet at forbedre yderligere på homo economus
og politicus? Hvad er der i vejen med gode gamle homo sapiens? Der er jo ikke nogen
eller noget som har lovet mennesket et universelt frikort.
Karsten Kock og jeg har for længst konstateret, at vi lever i hvert sit skematiske
mindset (og bemærk at skemaet ikke er temaet — altså hvad vi snakker om). Jeg har
forsøgt at lokke ham over i min “verden” — men han modstod til det sidste. Han synes
det var scary ikke at have en eller anden slags tro på noget (en facitliste). “Sandheden”
måtte eksistere et eller andet sted derude — og om ikke andet så i den indre virkelighed.
Min verden var/er efter hans mening altså et meget faretruende sted og måtte også være
et temmelig ensomt sted. Og det har han såmænd ret i. Der er ikke så forfærdelig mange
at snakke med om den slags virkelighedsopfattelser. Men livet er jo ikke nødvendigvis
faretruende — dvs. det er jo blot et livsvilkår og ikke nødvendigvis et reelt eksistentielt
problem. Og der en bonus: med den type mindset er jeg i stand til at kommunikere med
alle de andre underliggende værdisystemer — vel at mærke uden at falde i en emotionel
fælde om tematikkens rigtigt eller forkert. Det gør livet til noget interessant — men ikke
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mindre ensomt. Jeg bør måske lige tilføje, at jeg selv ikke køber Spiral Dynamicsmodellen om en kontinuerlig spiral ud over det modellen kalder for et systemiske
mindset (7/gul) af menneskehjernens evne til at håndtere problemer — dvs. der er ikke
en ny bevist og målbar hardwiring af hjernen i et holistisk og universelt mindset (8/teal)
— vi må afvente homo deus og se hvad der sker.

Det grå guld
Kært barn har mange navne og “de danske medier har sin helt egen måde at
stigmatisere seniormedborgere på”, sådan lød det i et nyligt debatoplæg fra mainstreamaviserne fra en pensioneret kvindelig medborger. I en anden klumme på et teknisk
magasin lød det, at “vi skal væk fra holdningen om, at det grå guld bare er gamle mænd,
der sidder i et hjørne iført turtlenecks og tweed-jakker”. Det sidste blev udtalt af en
mandlig erhvervsaktiv. Og når jeg faldt over dem, og trækker det frem her, er det dels
fordi jeg synes de har ret — og dels fordi jeg selv er begyndt at se og opleve en stigende
aldersdiskrimination.
Jeg har plukket og redigeret lidt i begge indlæg, men jeg vil ikke i denne kontekst
navngive privatpersoner for deres meninger. Så fakta er, at vi her i Danmark har en
Sundheds- og ældreminister. Ministeriets officielle mission er: “Vi skaber grundlaget
for ministrenes og regeringens beslutninger på sundheds- og ældreområdet og bidrager
til at formulere dagsordener, finde løsninger og skabe sammenhæng”.
Mit citat fra Krab-Johansen fra Berlingske, om hans indignation om den politiske
regulering af alt mellem himmel og jord, passer så osgå meget godt her, hvor vi altså
har vi et “ældreområde” der varetager styringen — underforstået at de ældre ikke kan
klare sig selv. “Selvom der selvfølgelig findes ældre der behøver hjælp, så findes der jo
mange andre medborgere i alle aldersklasser som behøver hjælp. Det fremstilles ofte
som om pensionerede personer ikke tilfører samfundet værdi, kun udgifter, men de
betaler jo også skat. Har man f.eks. en pensionsopsparing og får folkepensionens laveste
grundbeløb [p.t. 6.327 kroner, red.], betaler man mere i skat, end man får i
folkepension. Desuden er der jo skatten i form af moms”.
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“Pensionister anses for uproduktive, men det er blevet moderne at gå i
genbrugsbutikker, og prøv at se, hvem der arbejder gratis i disse butikker – så er det
oftest pensionister. For et par år siden viste forskning fra Københavns Universitet, at
bedsteforældre har stor indflydelse på børnebørnenes dannelse og uddannelsesforløb
senere i livet”.
“Lad os alle kæmpe for at få ligestilling for seniormedborgere på samme måde som
vi, efter mange års kamp, næsten har fået ligestilling mellem kønnene. Det grå guld er i
generelle vendinger en person, som er tæt på pension, men som stadig er i stand til at
yde en normal fysisk eller psykisk arbejdsindsats — som regel over 50 år — og som
paradoksalt nok i politiske sammenhænge er den aldersgruppe, som kunne bruges bedre
i erhvervslivet. Flere og flere arbejdsgivere har en seniorpolitik, som går ud på at holde
på de ældre, fordi de har nyttige kvalifikationer, stor faglig viden og et godt overblik.
Og samtidig så er de stabile, loyale og pligtopfyldende. Man skal huske på, at hele
vores civilisation er baseret på erfaringslære. Og det ligger implicit i ordet erfaring, at
det kan kun den ældre generation have. De har prøvet alt, hvad der er rigtigt og forkert,
de sidder med både specialviden og en stoisk ro, og de bidrager til de teams, de nu
engang arbejder i. Man skal i øvrigt ikke forveksle erfaring med klogskab. De fleste af
os er erfarne, men ikke nødvendigvis kloge”.
Det er sikkert velmenende — men mellem linjerne udtrykker det jo også en klar
holdning til både alder og funktion i fællesskabet. Den pågældende erhvervsaktive
mand arbejder ikke i HR, var ikke fyldt 50 og heller ikke i nærheden af evt. at ryge ud
af arbejdsmarkedet.
Yderligere i afdelingen for det grå guld, så er fakta følgende: I 2017 var der 1,1
millioner danskere over 65 år, det svarer i øvrigt til nogenlunde halvdelen af de
erhvervsaktive danskere. Ældre Sagen oplyser via deres hjemmeside:

•

Cirka 120.000 65+ årige modtager hjemmehjælp

•

Cirka 40.000 65+ årige bor i plejebolig

•

65+ årige står for cirka halvdelen af alle sengedage på landets hospitaler

•

Mere end tre ud af fire 65+ årige var ikke indlagt i løbet af et år
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Det store flertal af ældre bor ikke på plejehjem og modtager ikke hjemmehjælp.
“Iflg. Danmarks Statistik var sandsynligheden (i 2017) for at blive indlagt og/ eller at
modtage ambulant behandling dobbelt så stor for de 65+ årige sammenlignet med de
0-64 årige, men i antal er det ikke nok til at sige, at 65+ årige er et specielt stort
problem. Eller en særlig byrde”.
En spritny undersøgelse (2019) fra Aalborg Universitet har undersøgt alle danskeres
sygdomsstatus. Konkslusionen er at to ud af tre lider af kroniske sygdomme — og at
ældre borgere fra 75 år og op i gennemsnit har fem kroniske lidelser, der primært
tilskrives vores længere levetid — og det er derfor heller ikke overraskende, at det er
kommunernes sundhedsøkonomiske budgetter, der er i fokus i mediernes dækning af
undersøgelsen.
Lad os også lige kigge lidt på boligmarkedet apropos plejehjemspladser,
ældreboliger og studieboliger. Her oplyser Boligportalen, at Danmarks mindste
lejligheder på under 30 m2 udgør mindre end 1 % af salgsmarkedet – og lejligheder
under 50 m2 udgør ca. 10 % af salgsmodne ejerlejligheder. Disse lejligheder har
sædvanligvis køkken og bad, og koster fra 200.000 til 7-800.000 kroner afhængig af
beliggenhed. Og hvis der er ledige lejeligheder med 1-2 værelser, er huslejerne mellem
5-6.000 og op til 8-9.000 kroner om måneden. Og blot for fuldstændighedens skyld
koster et værelser på 15-20 m2 til studerende i gennemsnit 5.000 kroner per måned. I
København kan et værelse dog koste op mod 8.000 kroner.
Der er frit slag på markedsøkonomiens vilkår. Andelsboliger er foretrukket.
Ejerlejligheder større end 1-2 værelser koster det hvide ud af øjnene — og de sociale
boliger er generelt en mangelvare. Det er værst i de store byer — og nærmest umuligt i
København, at finde en “passende bolig” med mindre du har et særdeles velbetalt job
og/eller er to personer til at kunne betale huslejerne. I københavn som i andre attraktive
byer er tendensen at kapitalfonde og private investorer opkøber boligmassen. Det er dog
ikke et særlig dansk fænomen, men nærmest et globalt fænomen.
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Det er hvad megabyerne kommer til at handle om i fremtiden. Det er også det, der
kommer til at definere forskellen på rig og fattig. Her taler jeg også om de velstillede
middelklasser — og udvider det altså med forskellen på at være ung og gammel — og
det er ikke kun i de fattigste regioner og lande. Det er i hele verden og er virkeligheden
som den ser ud lige nu. Læg hertil min reference til et nyt prekariat og de nye corporate
towns, som jeg berettede om i kapitlet Tilstandsrapporten .

Må jeg være med
De sidste 25 år af mit arbejdsliv har været som rådgiver, strateg og analytiker. Jeg
har ikke været ansat i de virksomheder som jeg har arbejdet for. Selv om jeg i mange år
f.eks. var i DR med forskellige opgaver, så var min ekspertise faktisk “at være udenfor”
— dvs. jeg havde ikke noget i klemme karrieremæssigt og kunne og skulle derfor tale
ledelsen midt imod — og jeg nåede faktisk at opleve fire forskellige generaldirektører
og et par bestyrelsesformænd. Jeg oplevede så også medierne indefra. Og mine måske
til tider lidt spidse kommentarer til mediernes selvopfattelse, og især den indforståede
redaktionelle rolle, stammer herfra. Ganske vist var jeg ikke direkte involveret i
indholdssiden — men jeg var ofte rådgiver for indholdsredaktører om den praktiske og
bedste anvendelse af de digitale teknologier. I efteråret 2014 var hele den digitale
forvandling gennemført og strategierne for de næste 4-5 år var nedfældet og på plads.
Min opgave der startede i 2001 var således også færdig. Jeg takkede pænt nej til et
tilbud om fastansættelse og vores veje skiltes med en gensidig opfattelse af et job well
done. Så, skulle jeg nu være pensionist eller stadig aktiv i business? Det er et valg vi
alle kommer til. Nogle planlægger deres liv til den fase og ved præcis hvad de vil —
f.eks. rejse jorden rundt og besøge alle de steder de ikke har været før. Hvis de altså har
råd. Andre engagerer sig i socialt arbejde eller bliver fuldtidsbedsteforældre med
udbringning og/eller afhentning af børnebørnene. Jeg valgte at blive i business.
Du ved at du er blevet gammel når Ældresagen begynder at sende dig invitationer
eller ringer dig op for at høre om du er parat til et blive medlem af klubben. Og du er
pensionist, når staten eller kommunen siger at du er det. Du kan selv vælge at kalde dig
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for seniorborger, men når du bliver bedømt på dit udseende og folk begynder at tale til
dig som om det er synd for dig, så ved du med sikkerhed at du i andres øjne er blevet
gammel og yt. Det er i øvrigt en fabelagtig personlig interessant iagttagelse at opleve
det første gang. Du går hjem og kigger på dig selv i spejlet — og måske ser du pludselig
billedet af en person som du ikke kender.
Den danske professor i aldersforskning Rudi Westendorp har i øvrigt skrevet bogen
“Kunsten af blive ældre” med gode råd. Den er temmelig banal, men Danmark er et af
de få lande, der har universitetsforskning i ældreområdet — jf. bl.a. Sundheds- og
ældreministeriets formål og virke.

De ensommes veje
Det er så også i denne fase, at du begynder at tænke på minderne og oplevelserne i
livet. Jeg havde jo min gamle ven Karsten Kock at snakke med — ligesom jeg endnu
har tidligere kollegaer og andre venner i dagligdagen. Jeg har heller ikke problemer med
at finde på noget at beskæftige mig med. Men jeg oplever oftere, at det jeg finder på at
foreslå ikke længere opfattes som et bidrag — men snarere som en irritation over at jeg
“blander mig” i noget som jeg ikke længere “har forstand på”.
Jeg har filosoferet en del over det — altså hvornår man bliver “for gammel”.
Karsten Kock’s beslutning om sit sygdomsforløb var lidt en øjenåbner. “Hvis man ikke
kan gøre tingene bedre, så er der jo ingen grund til at gøre dem værre”. Han ønskede
ikke at tale om død og fortrydelser. Vi brugte de sidste måneder til at snakke om et par
moderne filosoffer, hvor han foretrak den canadiske psykolog Jordan Peterson og hans
seneste bog “12 Rules For Life”, hvor jeg foretrak den slovenske filosof og psykolog
Slavoj Zizek, som aktuelt havde en battle om menneskelige værdier og kapitalismen vs.
marxismen. Vores hjemlige matematiker og musiker Peter Bastian var en fælles filosof.
Jeg har gennemgående i bogen her trukket eksistentialismen frem som en guideline
for livets definition — men jeg har også tilladt og ladet folk tro på hvad de vil. Begge
dele handler om det gode liv — eller det lykkelige liv. Der er ingen facitliste, enhver må
prøve sig frem. Dem der insisterer på — eller ligefrem kræver et godt liv — er så også
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dem der har problemerne. Det betyder ikke at der findes mennesker uden problemer; de
har blot en anden slags problemer og hermed kan vi så også snakke om store og/eller
små problemer. Nietzsche er fadder til nihilismen, som er den tilstand mange nu synes
at ty til. Hvad nytter det hele? Det kan da umuligt være at skulle arbejde sig selv ihjel
for at have et sted at bo, for at skulle betale skat til et fællesskab, der alligevel ikke er
der? På den anden side kan positivismen findes i dagbladenes ugentlige klummer og de
mange danske brevkasseredaktører og horoskoperne — og der er jo en hel mennesker
der søger meningen med livet her.

Jeg bor i øvrigt stadig på Frederiksberg — ganske vist et andet sted end “pip”kvarteret — og det har været min hjemmebase de sidste 25 år. Dejligt sted og blandt
ligesindede i den forstand at vi alle opfører os på samme måde. Der er sjældent noget
uforudset og “livets gang i Lidenlund” er mere beskrivende end bogstavelig talt at bo
midt i København. Det minder mig en gang imellem om nogle af de særlig lukkede
“boligreservater” som jeg har boet i rundt omkring i verden.
Som tidligere fortalt har jeg en familiebaggrund med politiske traditioner, og på
trods af det — eller måske netop derfor — har jeg aldrig engageret mig i politik. Jeg
flyttede til København, fordi min far døde i min barndom og fordi min mor giftede sig
igen med en mand, der tilfældigvis boede på Frederiksberg.
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Jeg har aldrig tænkt om ham som min stedfar, fordi det var han ikke — men han var
en usædvanlig flink og rar fyr for mig og mine søskende. Jeg nød en temmelig stor grad
af tillid fra min mor og hendes nye mand i mine teenageår og var, i den mest positive
betydning, glad for at være alene og overladt til mig selv. Det var i den periode at jeg
“lige ordnede verdensreligionerne” og herefter meddelte, at jeg ikke ville være medlem
af folkekirken. Jeg lod mig inspirere af videnskaben og synes at ingeniører og arkitekter
var de sejeste mennesker i verden. Den opvækst har formet mig og min senere adfærd. I
hvert fald medførte det, at jeg synes viden og videnskab var vigtigere end religioner og
konventioner.
I midten af 1990’erne, efter mere end 20 års tjenestemandsansættelse og en helt unik
uddannelse i daværende KTAS, besluttede jeg at blive selvstændig og etablerede min
egen teknologirådgivningsvirksomhed med fokus på netværks- og mediekonvergensen,
hvor jeg som markedsføring også introducerede et nyhedsbrev, som jeg kaldte for
MediaWatch (og som i øvrigt stadig eksisterer). Det var en god beslutning og det gik
godt. Det var at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
En dag ringede telefonen og en høflig engelsktalende person spurgte om jeg var
tilgængelig for en opgave i Mongoliet. Min første reaktion var: Mongoliet, er det ikke
en russisk eller kinesisk vasalstat? Der var tale om det ydre Mongoliet, som faktisk
havde været selvstændigt siden 1991. Opgaven var formulering af en ny lovgivning for
telekommunikation, inden Verdensbanken ville frigøre 300 millioner USD til etablering
af en ny (tele)kommunikationsinfrastruktur: Var det noget jeg kunne være interesseret i
at tage ansvaret for? Og hvorfor ikke — jeg ville formodentlig ikke besøge Mongoliet
under andre omstændigheder, så en lang historie kort: Jeg tog til Bangkok, hvor FN/
Verdensbanken i regi af ITU (den internationale teleunion) har et regionalt kontor for
telekommunikation, hvor jeg blev udstyret med FN-papirer og diplomatisk status — og
som det første modtog jeg et kursus i korruption.
Jeg havde orienteret Udenrigsministeriet om min rejse. De var dybest set venligt
ligeglade, fordi de ikke havde officiel repræsentation i Mongoliet og henviste derfor til
at jeg rejste ind i landet via ambassaden i Beijing, som havde lokale samarbejder med
de andre europæiske ambassader i Mongoliet. Det indebar bl.a. også at acceptere, at
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skulle leve med en tolk og bodyguard i et land, hvor jeg var i fare for kidnapning og per
defintion derfor var “fredløs”, hvis jeg bevægede mig alene og uden beskyttelse. Min
første oplevelse i Mongoliet var derfor at blive fotograferet af politi og militæret. Scary,
men også lidt James Bond-agtigt.
Undervejs i mit ophold i Mongoliet gik det op for mig, at jeg var blevet valgt til
opgaven, fordi jeg var dansk — dvs. eksplicit ikke-amerikaner, japansk — og da slet
ikke kinesisk. Danskere er ikke en stormagt og qua Haslund-Christensen’s tidligere
antropologiske rejser i landet er vi ansete — og så er vi efterkommere af vikinger, der
historisk kunne måle sig med Djengis Khan. Mongolsk har faktisk et ord for vikinger,
danskere og Danmark. Sjovt som kultur og historie præger vores image. Det var noget
af en oplevelse — og Mongoliet fik sine penge og sin teleinfrastruktur.

Vi er alle lige
Vi har ikke ændret meget på hverken adfærd eller mindset siden vi påbegyndte de
første sociale fællesskaber. Vi har konstrueret vores fællesskaber med troen på kontrol.
Og vi er faktisk lykkedes med det i mange varianter. I dag er projektet kapitalismen og
ejerskabet af de teknologier som vi bruger til at kommunikere med hinanden. Det
skematiske mindset er overgangen fra høvdingen til herremænd til kongen og nu til
virksomhedsejerne. Folket blev til borgere og er nu medarbejdere — og det er jo en
forbedring fra at være slave. I teorien er vi altså alle lige, men der er bare nogle som er
lidt mere lige end andre.
Napoleon — altså chefgrisen Kammerat Napoleon i George Orwell’s Animal Farm
— er den eneste som har sagt det helt lige ud: Vi er alle lige, men der er bare nogle som
er mere lige end andre. Det sagde han rent faktisk ikke, han sagde: “Alle dyr er lige,
men nogle dyr er mere lige end andre” og Orwell fik såmænd endnu et par leveregler
flettet ind i historien, bl.a. og især: “Frihed er retten til at fortælle folk det, som de ikke
ønsker at høre”.
I praksis er det friheden til at ytre sig, at man kan sige lige præcis det som man tror
er sandheden. Der er dog ingen garanti for også at have et publikum. Det skematiske
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mindset der fokuserer på fællesskabet er der, hvor evigheden er målestok. Nogle tror på,
at hvis bare man gør sit bedste i dette livs virkelighed, så vil belønningen komme i
himlen eller i det næste liv. Betyder det så, at vi ikke kan gøre noget ved de forestående
kriser? Nej, tværtimod. Faktisk ytrer vi os alle om problematikkerne og har alle mulige
forskellige forslag til løsninger. Nogle af dem har et publikum og andre har ikke. Nogle
hører efter og andre lukker af. Ret beset er vi de facto holdt op med at kommunikere og
er blevet til hhv. opråbene eller udråbere. Opråberne er dem som vil have et publikum
— og udråberne er dem som er ligeglade med om nogen hører efter.
Så, hvordan starter vi en ny kommunikation — en ny fælles dialog med en fælles
dagsorden? Hverken politikere eller medier har været i stand til at sætte en ny fælles
dagsorden, så at håbe på at alle fire statsmagter kan blive enige om noget som helst, er
både historisk og aktuelt naivt.
Skal vi returnere til feudalismens stærkmandskoncept — eller skal vi ty til et
videnskabeligt teknokrati? Begge er synlige og opererer i det ego-orienterede mindset
og påstår, at de har folkets bedste og artens overlevelse som det ultimative mål. Og
måske har de det.
Det kræver blot en fundamental anderledes social konstruktion, hvor de moderne
bysamfund gennemautomatiseres og at vi samtidig afgiver en væsentlig del af vores
suverænitet til maskiner for rationelle planløsninger. Det indebærer også at mennesker
evalueres efter funktionelle principper — og at vi skal tage stilling til hvad “det gode
liv” så er, hvis man ikke kvalificerer funktionelt.
Historien har mange gange vist (og bevist) at stærkmandsprincippet er
handlekraftigt — men også at troen på noget eller nogen ikke nødvendigvis har fuld
opbakning fra alle. Historien har vel netop bevist at autokratier og forskellige udgaver
af teknokratier ikke overlever i evighedens målestok. Men historien kan ikke give os en
løsning på vores nuværende kriser. Det gælder for klimaet og for naturen såvel som det
demokratiske princip.
Hvor den ydre virkelighed kan være rationel og logisk, så er det straks sværere med
den indre verden, som er både fantasifuld og rigid på samme tid. Det er her sandheden

!279
bor. Den yngre generation vil kalde det for “fucked up”. Det vil jeg også. Psykologiens
brug af ordet regrediering handler om at falde tilbage i tidligere mindset og forsøge at
løse nye problemer med gamle løsninger. Når det konstateres, at det ikke fungerer vil
det eksistentielle “do or die” sætte ind, og så sker der måske et gennembrud til en ny
måde at tænke på. Det er her vi står lige nu.

Nogle er mere lige end andre
Der er ingen grund til at tvivle på, at vi mennesker ikke kan udvikle nye måder at
tænke på. Der er dog god grund til at tvivle på, om alle mennesker ønsker at tænke på
en anden måde. Hvis sandheden er det vi tror på, og at vi ikke behøver at bevise det, så
er “do or die” ikke present for de fleste mennesker på planeten før i sidste øjeblik. Når
sidste øjeblik så indtræffer, så er det for sent for de fleste mennesker. Det er altså op til
de mennesker som har følelsen (fornemmelsen, fakta, beviser, etc.) at tage aktion. Hvis
ikke det lykkedes for dem — og det ser unægteligt sort ud med kommunikation og
dialog — så må vi jo vente på øjeblikket.
Men forklaringen fra tidens neuroscience om bevidsthed, er, at vi ikke ved om det er
virkeligt eller ej. Vores sociale modeller for sameksistens kunne faktisk godt være en
universel selvorganisering — dvs. enten en systemisk eller en tilfældig feedback — og
behandling af data og information i drømmetilstand, som f.eks. kunne være Hameroff/
Penrose’s kvanteteori med eller uden eksistens af Tegmark’s parallelle universer. Det
kunne også være aliens eller andre konspirationsteorier.
Har du f.eks. nogensinde læst Gulliver’s Rejser eller måske set mini tv-serien eller
en af de andre filmatiseringer? Hvis ja, så vil du også vide at det er en historie skrevet af
Jonathan Swift i 1726 som har originaltitlen: “Travels Into Several Remote Nations of
the World: In four parts, by Lemuel Gulliver, first a surgeon, and then a captain of
several ships”. Eller måske vidste du ikke det — men kan måske alligevel godt huske
en fortælling om en kæmpe i Lilleputland? Måske har du også læst “Robinson Crusoe”,
som er skrevet af Daniel Defoe i 1719. De er begge skrevet før industrialiseringen, der
sædvanligvis regnes fra 1760’erne med dampmaskinernes introduktion. Begge bøger
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handler derfor mindre om den teknologidiskussion vi kender i dag, men mere om
beskrivelsen af menneskets adfærd og forskellige måder at tænke om verden på. Og det
gør også (af samme gode grunde) en lang række af klassikerne fra den periode for ca.
300 år siden, der alle var inspireret af den såkaldte Scriblerus klub, som f.eks. også
Alexander Pope var medlem af. Han var en af datidens mest kendte samfundskritikere
og -satirikere — og i dag en af dem, der også hører med alletiders curriculum.
Jonathan Swift’s bevidste satire med Gulliver’s rejser blev en inspiration for alle
eftertidens store samfundskritiske forfattere, herunder f.eks. Voltaire i 1800-årene og
senere i 1900-årene bl.a. med George Orwell. I tilbageblikket er der ingen tvivl om at
Swift’s fantasisulde observationer har haft stor indflydelse på science fiction genren.
Gulliver oplevede hvad mange mennesker oplever i dag, så lad mig lige slutte hans
rejser af med en kort “litterær” Wikipedia-analyse for dem, der ikke har læst bogen eller
set filmatiseringerne. Historien følger et bestemt mønster:

•

The causes of Gulliver's misadventures become more malignant as time goes on
—he is first shipwrecked, then abandoned, then attacked by strangers, then
attacked by his own crew.

•

Gulliver's attitude hardens as the book progresses—he is genuinely surprised by
the viciousness and politicking of the Lilliputians but finds the behaviour of the
Yahoos in the fourth part reflective of the behaviour of people.

•

Each part is the reverse of the preceding part—Gulliver is big/small/wise/
ignorant, the countries are complex/simple/scientific/natural, and the forms of
government are worse/better/worse/better than Britain's.

•

Gulliver's viewpoint between parts is mirrored by that of his antagonists in the
contrasting part—Gulliver sees the tiny Lilliputians as being vicious and
unscrupulous, and then the king of Brobdingnag sees Europe in exactly the same
light; Gulliver sees the Laputians as unreasonable, and his Houyhnhnm master
sees humanity as equally so.

•

No form of government is ideal—the simplistic Brobdingnagians enjoy public
executions and have streets infested with beggars, the honest and upright
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Houyhnhnms who have no word for lying are happy to suppress the true nature
of Gulliver as a Yahoo and are equally unconcerned about his reaction to being
expelled.
•

Specific individuals may be good even where the race is bad—Gulliver finds a
friend in each of his travels and, despite Gulliver's rejection and horror toward all
Yahoos, is treated very well by the Portuguese captain, Don Pedro, who returns
him to England at the novel's end.

Gulliver bliver ved sin tilbagevenden spærret inde og erklæret sindssyg — men alt
ender godt, idet Gulliver’s søn til sidst kan fremvise et miniature-får, som bevis på at
hans fortællinger var ægte nok.

Hvo Satan kan holde det ud!
1700-årene markerede oplysningstidens nye måder at tænke på. Den amerikanske og
den franske revolution medførte den amerikanske uafhængighedserklæring i 1776 og
den franske erklæring om menneskets og borgerens rettigheder i 1789, og betød nye
sociale modeller. Adam Smith’s markedsøkonomi og senere industrialiseringens næste
store sociale tænkere med Marx og Weber som de mest prominente og toneangivende
førte til endnu nyere sociale konstruktioner — og mon ikke også både Nietzsche og
Frankfurter-skolens tænkning senere også kan indgå i den forandring.
Lad mig derfor også nævne vores egen verdensberømte Kierkegaard. De færreste
ved at han faktisk hed Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), men alle ved at han
regnes som den største danske filosof og fadder til eksistentialismen, hvor formodentlig
kun den franske filosof Jean-Paul Sartre er mere kendt i den moderne tids nyere
udlægning af den ateistiske eksistentialisme.
Psykologiens historie starter i virkeligheden her. Freud og Jung tager psykoanalysen
skridtet videre — og som jeg har vist det tidligere med min oversigt af psykologiens
historie, så nåede vi i 1950’erne til det vi kan kalde for “det er synd for os”-bølgen, som
nu har udviklet sig økonomi-psykologernes verdensbillede.
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Et gennemgående tema som jeg har anvendt i manuskriptet, er, at alle historier er
fortalt. Vi har genfortalt dem alle i nyere versioner — men vi har ikke fundet på nogle
nye historier at fortælle. Og det er der måske en god grund til, nemlig i form af Søren
Kierkegaard’s mest kendte citat, der her gengives i den forenklede version som de fleste
kender den: “Livet må forstås baglæns, men må leves forlæns”.
Der er rigtig mange litterære værker om Kirkegaard og jeg har læst de fleste af dem.
Min første version var “Den ensommes vej” (1960) af Johannes Hohlenberg, fordi den
var pensum i gymnasiet. Der er dog to værker jeg gerne vil fremhæve, det ene er “SAK”
(2000) af Joachim Garff og den anden er af Peter Thielst med bogen af samme navn
som citatet “Livet må forstås baglæns, men må leves forlæns” (som er genudgivet i
2012). Kierkegaard-citatet er fra 1843 og er en sammenskrivning af en noget længere
filosoferen, der refererer til at man er nødt til at leve livet, mens det sker, og at man ikke
kan planlægge sit liv på forhånd. Man kan og skal ikke planlægge de vigtige ting i livet,
men i stedet være til stede, når de sker.
De er begge Kierkegaard eksperter. Peter Thielst er fra min generation og siger, at
han tror Kierkegaard dukker op, når vi kommer i tvivl om tilværelsen. Gad vide hvad
Kierkegaard mon ville mene om dagens virkelighed? I hans samtid har han et opgør
med naturvidenskaben, som han mener overser de vigtige spørgsmål i livet: “Nu skal
man til Australien nu til Maanen, nu ned i en Hule under Jorden, nu Fanden i Vold i
Røven - efter en Indvoldsorm; nu skal Teleskopet bruges, nu Mikroskopet: hvo Satan
kan holde det ud!” (1846).
Kierkegaard sagde, at videnskaben forsøger at gøre sig klog på livets subjektive
spørgsmål som følelse, kærlighed og sorg — og at når alle mennesker forsøgte at gøre
tilværelsen lettere og lettere, så ville han gøre den sværere, ved at stille de vanskelige
spørgsmål.
Det har han så gjort og han har inspireret følgende generationer til at gøre det
samme. Vores opfattelse om kontrol i planlægning af livet er derfor lige så illusorisk i
dagens management-teorier, som i troen på at vi kan ændre på forskellige nationers
kulturelle særpræg.
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FN vedtog en verdenserklæring om menneskerettigheder i 1948, Europa bekræftede
denne i sin egen version i 1953 — og i 1987 etablerede vi i Danmark det danske center
for menneskerettigheder, som i 2013 er blevet til en selvstændig, uafhængig institution
med navnet: Institut for Menneskerettigheder.
Der er hundredvis af lokale og regionale menneskeretsinstitutioner verden over —
og deres formål er jo helt evident, at beskytte individets ret til at leve deres eget liv. De
nationale kulturer og retsstaternes grundlove definerer dette i specifikke termer, hvilket i
praksis betyder at FN’s visioner derfor ikke altid er de facto er gældende. Mange lande
har deres egen kulturelle, religiøse og/eller politiske fortolkninger om virkelighedens
vilkår — og håndhæver disse på sin egen måde.
Jeg har for sjov talt op, at jeg i mit liv har besøgt mere end 150 byer (udenfor
Danmark), hvor jeg enten har studeret, arbejdet, boet eller ferieret. Det har fordelt sig på
over 33 forskellige lande. Jeg har spenderet mange timer i lufthavne og endnu flere i
flyvemaskiner. Kun ganske få gange har jeg kørt i tog eller brugt bilen til rejser. Jeg har
til gengæld brugt meget tid i taxaer og udlejningsbiler. Og udover ferier har jeg, uanset
formål med mit besøg i fremmede lande og byer, gjort det til et fast ritual at bruge nogle
ekstra dage på destinationernes lokale særpræg. Det har betydet mange og lange gåture,
museums- og cafebesøg og jeg har spist mange måltider på de lokale restauranter. Jeg
har altid snakket med lokalbefolkningen, fordi jeg var nysgerrig og gerne ville vide
hvordan livet var på lige netop det sted. Kort sagt: selv om jeg gerne ville opfattes som
“kosmopolit”, blev jeg sikkert lige så mange gange opfattet som en skideirriterende
“turist”. Hvem var jeg, hvad ville jeg?

Hold mig udenfor
Dedikationen til Karsten Kock er først og fremmest, fordi han og jeg har brugt 30 år
af vores liv på at diskutere Gud, livet, universet og alt muligt andet. Noget af disse
diskussioner har vi formidlet videre i et professionelt regi og andet har vi f.eks. fortalt
til vores børn. Men for det meste har vi blot diskuteret forskellige emner, fordi vi selv
synes det var interessant og vi har mange gange været forundret over, at ikke alle andre
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også synes det. Vi har ikke orket at deltage aktivt i den såkaldt offentlige debat, fordi
den reelt ikke er der — debatten altså — og vi har fravalgt at deltage i diskussioner på
de sociale medier, fordi det jo ikke er debatter.
Det er i diskussioner med vores børn og deres jævnaldrende, at vi har fået den mest
givtige feedback, også selv om de nu i dag, i deres eget voksenliv, synes at vi som
forældregeneration ikke har taget vores ansvar for deres fremtid alvorligt. Det udsagn er
en særdeles god grund til at reflektere over, om vi i vores eget liv ret beset kunne eller
skulle have gjort noget anderledes. Og det kunne vi naturligvis, men traf nu en gang de
valg vi gjorde. For min egen del er jeg dog blevet pinligt opmærksom på, om jeg
virkelig bare har ladet stå til i mit personlige ønske om at leve uafhængig og fri af
konventioner? Bare rolig, det er ikke i afdelingen for den tidligere nævnte fortrydelsesparagraf, men lidt “navlepilleri” skader ikke.
Vi har alle vores defining moments. Jeg har i et tilbageblik regnet mig frem til, at jeg
i gennemsnit har været 2-3 år i en jobfunktion (med en bestemt funktion eller opgave),
før jeg er rykket videre til noget nyt og andet. De fleste opgaver har involveret ny viden
og indlæringen har ofte været baseret på her-og-nu selvstudier, hvilket i praksis betyder
at jeg faktisk har ret mange “halve” uddannelser. Hele mit arbejdsliv har været en lang
uddannelse. Jeg har dog aldrig rigtig synes at det er vigtigt, at have papir på om jeg ved
noget og de gange, hvor det har været nødvendigt har jeg brugt privatist-kortet.
Når jeg har en profil på LinkedIn, er det fordi det i dagens digitale virkelighed er
umuligt at kommunikere med mit netværk uden at være til stede. Og da jeg har været
der siden starten, har jeg så også set en udvikling fra netværksbaseret job-portal til at
blive et forum, der nu ligner twitter/instagram-platformene, hvor “likes” og “call/shout
out”-kulturen har bredt sig. Jeg har i mit netværk et par kontakter, der tilsyneladende
lever deres liv/arbejdsliv på opslag om dem selv og deres job døgnet rundt. Det giver
markedsføring og selvpromovering en helt ny betydning. Det er på godt og ondt hvad
de sociale medier handler om med de mange “selfies”-udgivelser på alle platforme. Er
det “business”/ PR eller er det allerede nu vilkårene i prekariatets virkelighed? I gamle
dage var et visitkort nok til en præsentation, så var du ikke længere en fremmed. I dag
bliver du som det første googlet, når du møder nye mennesker.
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På trods af daglige samtaler med LinkedIn’s venlige insisterende chatbots, så er mit
CV ikke på deres site. En bio/resume kan findes på min egen hjemmeside og jeg vil
meget hellere associeres med de mange spændende og forskellige projekter, som jeg
over årene har deltaget i — altså der, hvor der er noget konkret at snakke om.
De fleste menesker har eller husker en bestemt definerende begivenhed — en bog,
en film eller noget andet — som var livsændrende, så jeg har også et par eksempler. Jeg
taler ikke om freudianske traumatiske oplevelser — men om den slags aha-oplevelser,
der former identitet og måder at se og opleve verden på. Det som i moderne psykologilingo kaldes narrativ: Hvem er du og hvordan fortæller du din historie til andre?
Min første aha-oplevelse er faktisk overskriften på dette afsnit: “Hold mig
udenfor”, som er den danske titel på den engelske forfatter Simon Gray’s nu berømte
skuespil “Otherwise Engaged” fra 1975, som var sat op på Det kongelige teater i 1978
og tv-transmitteret. Det var et element i den tids DR-monopol. Hovedrollen var i øvrigt
Jørgen Reenberg, som spillede Simon Hensch — og plottet er helt kort, at Hensch er en
succesfuld forlægger — intellektuel, charmerende, vidende og begavet med mange gode
venner. Han har en sjælden dag, hvor han har fred og ro til at lytte til en opera hjemme i
sin lejlighed. Han bliver dog forstyrret af naboer og venner, og til slut af konen som
meddeler ham at hun vil skilles. Hensch fremstår i stykkets begyndelse som den eneste
normale i skikkelse af en venlig, lyttende og hensynfuld person — men efterhånden
som historien skrider frem, og forstyrrelserne ingen ende vil tage, afslører han sider af
sig selv der viser, at han i virkeligheden er fuldkommen ligeglad med alle de andres
problemer. Han bliver kold og kynisk, nærmest afstumpet og ude af stand til at føle
noget som helst for andre end sig selv. Det er også en karikatur af det særprægede
engelske klassesamfund og spidningen af alt, hvad der er opblæst engelsk intellektuel
selvforståelse.
Jeg blev senere på aftenen ringet op af en tidligere veninde, som også havde set tvtransmissionen, og lykønsket for min debut som skuespiller og fortællingen om mit liv.
Det var den dag jeg blev voksen. Jeg var 27 år og ganske godt kørende i min karriere,
og synes selv at der var styr på livet. Jeg havde moret mig over stykket og Reenberg’s
fænomenale præstation. Men det var en øjenåbner, at mine venner og bekendte synes
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“at det var mig”. Her ca. 40 år siden kan jeg stadig tænke på det tv-stykke — og kan
godt forlige mig med sammenligningen. Det var jo alt andet lige blot karakteristikker af
den tids socio-psykologiske normopfattelser — et eksempel på fremstilling af de
karaktertræk, som tidens psykometriske tests stadig søger at afdække. Jeg vil dog gerne
synes, at jeg i dag bliver opfattet noget mere nuanceret end stykkets slutning.
Det er sikkert gået op for de fleste, at efternavnet Hensch er en slet skjult og ironisk
omskrivning af det tysk/jiddisch ord “Mensch” (for menneske, i flere betydninger) —
og at Simon Gray søger at beskrive sig selv og virkeligheden, som han så den i
1970’ernes udvikling efter ’68. Det var også min egen oplevelse af generationsopgøret,
hvor netop halvfjerdserne bød på enorme forandringer. I Danmark handlede det mest
om nye fællesskaber, kollektiver, ø-lejrene, kvindefrigørelsen mv. For min egen del var
det dog “karrieren”, der var i fokus. Det var et årti der ledte til firsernes yuppier, hvor
det vi i dag ville kalde for “bling” blev det vigtigste. Det var også starten på itkontorautomatiseringen, der årtiet efter ledte til internettet og senere digitaliseringen —
og nu automatiseringen af resten af vores liv.
Karakteristikken af Hensch var således reaktionen på “peace, love and harmony“
som efterfølgende blev til den ego-centerede levestil efter ungdomsoprøret. Eller sagt
med andre ord: Min generation havde fået magten — og vi var nu mere optaget af os
selv, vores karrierer og vores egne børns fremtid, end vi reelt var interesserede i verdens
tilstand rundt om på kloden.
Danmark er i andres optik måske et lykkeligt land — men danskerne er ikke blevet
lykkeligere. Vi er måske blevet mere bevidste om de aktuelle materialistiske værdier,
men vi tænker stadig ikke dybere om fremtiden. Vi vil helst bevare de gode gamle dage,
men vi er også bevidste om, at vi som en lille nation er afhængige af resten af verdens
udvikling. Og verdens udvikling ligner Simon Hensch’s emotionelle rejse og påtvungne
krav om indføling i naboernes verden. Den kunne såmænd også ligne Gulliver’s rejse.
Vil vi “blive voksne” eller vil vi fastholde retten til at være os selv?
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EPILOG
!

Manuskriptet indeholder så mange referencer, at der er tale om en “livstidslæsning” og
det er formodentlig ikke en type bog, som man bare lige læser på en eftermiddag. Men
måske har du også blot skimmet noget af teksten og kigget på billederne — men mit
håb er faktisk, at der er stof nok til eftertanke og nysgerrighed. Og hvis du er kommet
hertil lineært, hvad står så tilbage? Blev du klogere eller forvirret og bekymret — eller
faldt du over noget, der var interessant nok til selv at dykke ned i?
Da jeg besluttede mig for denne version — jf. forordet — besluttede jeg faktisk også
at gøre manuskriptet til en slags legacy. Det vil sige, at hvis de sidste 25-30 års snak og
venskab skulle give mening, så skulle det også fortælles til andre. Jeg håber derfor også
at læsere vil kunne bruge fortællingen som inspiration.
Gennemgående har min udlægning af manuskriptet været kritisk analyserende
overfor vores fremtidsudsigter. Er der slet ingen begejstring? Jo, det er der —
teknologien er i en fascinerende udvikling og vi mennesker er (og har altid været)
ufattelige dygtige til at tilpasse os den virkelige virkelighed. Vi er kreative og
nysgerrige i alle “hvad-nu-hvis”-discipliner, og vi vil fortsætte med at eksperimentere
med alle mulige og umulige løsningsforslag, fordi livet simpelthen er alt for interessant
til at sidde stille på samme sted for lang tid ad gangen. Det er mit eget livsmotto. Men
alt for mange af os sidder dog faktisk stille på samme sted og kigger på at livet passerer
forbi.
Lige nu oplever vi en ny æra af kommunikation, hvor vi kan deltage eller bare kigge
på. Nogle snakker mere end andre — og nogle endda overordentligt meget — men hvad
er det de/vi vil sige? Det er nemt nok at sige, at demokratiet er i fare. Men grundstenen i
demokratiet er ytringsfriheden og en fri presse — og dermed bliver “journalistik” den
vigtigste faktor. Nyhedsmedierne er i krise, hvor både journalister og politikere rates
lavt på alle troværdighedsmålinger verden over. Det bliver vi nødt til at tage fat i som
det første problem at løse.
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Hvem får det sidste ord
Medierne, pluralismen og ytringsfriheden, har det godt i Danmark og i Norden. Det
kan man ikke sige om mange andre lande — og i særdeleshed ikke om de amerikanske
medier. Når den siddende præsident i verdens største demokratiske supermagt fører en
regulær krig mod medierne, er der grund til eftertanke.
Jeg vil lade Bernie Sanders få det sidste ord. Han skrev for blot nogle få dage siden
(ultimo august 2019) en op-ed som er gået verden rundt, hvori han bl.a. refererer til
hvad “rigtig” journalistik er:
“Real journalism is different from the gossip, punditry and clickbait that dominates
today’s news. Real journalism, in the words of Joseph Pulitzer, is the painstaking
reporting that will “fight for progress and reform, never tolerate injustice or corruption,
[and] always fight demagogues”. Pulitzer said journalism must always “oppose
privileged classes and public plunderers, never lack sympathy with the poor, always
remain devoted to the public welfare, never be satisfied with merely printing news,
always be drastically independent, never be afraid to attack wrong, whether by
predatory plutocracy or predatory poverty”.
“Trump’s authoritarian bullying of the media is totally unacceptable and it must be
denounced and rejected. But let us be clear: that alone will not solve the journalism
crisis. Moreover, a further expansion of oligarchic business models in the media
industry could make matters worse.”
Kontrasten til de sociale medier, jf. mine nævnte referencer om tech-giganternes
overvågningssamfund, kan ikke være mere skræmmende. Og hvis vi vil have at det
ægte demokrati skal overleve i fremtiden, bør det give anledning til at støtte op om
journalistikkens vilkår. Hvis ikke, så kan en slags konklusion på mine analyser meget
vel være, at du i dag og i fremtiden kun er “noget eller nogen”, hvis du har en profil på
nettet som rubricerer dig og din identitet — uanset om du selv har beskrevet den eller
har måtte vælge mellem tilbudte attributter til identifikation.
Denne udvikling er baseret på et ejerskab fordelt mellem nogle ganske få private
enkeltpersoner, hvor den reelle magt: no job, no money udøves af virksomhedernes
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CEO’s på vegne af nye superkapitalistiske “semi-guder” — og hvor de politiske figurer
er de nye “herremænd”. Fremtidens demokrati kan meget vel ende som et ritual på linje
med de religiøse ritualer — dvs. præsteskabet er politikerne og kirkens tjenere er
embedsmændene.

15 minutes of fame
Det har på intet tidspunkt i min karriere været intentionen “at skrive” for at tjene
penge på at udgive det. Det lærte jeg bl.a. af min seneste bog, som i dag er downloadet
flere gange end et evt. bogsalg nogensinde ville kunne have opnået i salg af fysiske
eksemplarer i en boghandel/butik. Jeg kan kalde mig selv for forfatter og få mine “15
minutes of fame” uden om forlagsbranchen (og alle øvrige mediers redaktører) — og
det er hvad Youtubers, podcastere, influencers og bloggere m.fl. gør med egne
udgivelser på alle platforme.
Det er en bypassing af den gamle medieverdens forretningsmodeller og det er en ny
model for tech-giganterne. Vi bliver nødt til at finde en nyere fælles model.
Måske kan du i din indre virkelighed vælge imellem forskellige systemer — men
som individ i den ydre virkelighed har du ikke længere et reelt valg, snarere bliver du
bevidst adfærdsmanipuleret til at passe ind i “systemet”.
Mit bidrag til at tænke om fremtiden er at gøre denne bog til en gratis e-bog. Hvor
mange der downloader og hvor mange der læser den, er ikke nødvendigvis det samme
antal. Vi er alle forskellige og vi bidrager forskelligt til fællesskabet, som altså dybest
set er en social konstruktion vi selv har defineret. Det betyder så også, at vi kan lave
reglerne om, hvis vi vil.

Theory of Everything
Jeg har ingen konklusioner eller skråsikre teknologiske løsningsforslag for
fremtidens livsvilkår. Menneskets evolution har været en række tilfældigheder, hvor en
bevidst planlægning ikke har bevist en universel facitliste. F.eks. har Darwin til fulde
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bevist, at livets opståen og den videre udvikling er sket uden en færdig plan — og at
evolutionens princip er selvorganisering.
Vores sociale konstruktioner er brugbare løsninger, men er udtrykt i held. Vores
historie og kulturer har isoleret os i vanetænkning — og vi bemærker ikke den lille
adfærdsforandring i det større billede. Det er derfor svært ikke at være bekymret, hvis vi
overlader vores fremtid til nogle få individer — men er vi heldige finder vi måske også
de rigtige sociale løsninger for fremtiden.
Vi er planetens mest bevidste og intelligente art, men vi kan sandsynligvis alligevel
ikke blive enige om at planlægge og redde alle fra de problemer vi selv har forårsaget.
Vil vi så i stedet forsøge at gøre det bedste for de fleste? Vi skal formulere en ny vision
om en fælles fremtid, der er større end én selv. Det er vi mennesker dårlige til — altså at
tænke i artsfællesskaber der er globale — vi er bedst til “mig selv først”, dernæst “vores
egne” og så evt. de ligesindede. Vi kan måske lige om et øjeblik selv reorganisere og
redesigne livet. Vil vi det — og hvorfor? Vi kan ikke overleve som hverken art eller
som menneskelig civilisation, hvis vi fortsætter som emotionelle sandhedsjægere.
Når vi støder på noget vi ikke forstår — eller ikke har set før — så er det første
skridt at navngive det. Hvad skal vi kalde vores fremtid? Vi kunne jo f.eks. starte med at
adressere de konkrete problemer i et sprogbrug som alle kan forstå — og ikke pakke det
ind som politisk korrekt retorik — men erkende at fremtiden er et mindset, altså at de
måder vi tænker på er repræsentationer af både den ydre og den indre virkelighed.

PS — og helt personligt ville jeg så gerne opnå at se en Theory of Everything, for at
vide om svaret på det hele var andet end “42”?
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