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metoden 

Når vi skal beskrive udviklingen fra abe til menneske som 

et konkret udviklingsforlØb, kan vi anvende den scenariske 

metode. 

Scenarioet som metode er i særdeleshed blevet anvendt og 

udviklet inden for futurologien, dvs. den videnskab der gi

ver sig af med at forudsige eller forudskrive fremtidige hæn

delser og udviklingsforlØb. Selv om vores opgave er den mod-

satte - at beskrive fortidige begivenheder så vil vi se, 

at metoden ikke desto mindre også er velegnet til denne op

gave, idet den i princippet forsØger at give en konkret be

skrivelse af det ukendte ud fra kendte præmisser. 

Skelettet i et scenario kan (jvnf. Asplund: Teorier om 

framtiden) skrives således: 

Input Transformationsregler Output 

I futurologien er inputtet det givne, transformationsreg

lerne er et sæt af udviklingsprincipper og outputtet er det 

ubekendte, målet for undersØgelsen. 

I vores undersØgelse forholder det sig anderledes. Her er 

såvel input som output givne. Hvad vi er interesseret i, er 

det tænkelige forlØb, der fØrer fra input til output, når vi 

respekterer visse transformationsregler. 

Forhåndskendskabet til output adskiller på væsentlig måde 

vores opgave fra futurologiens. Når scenarioet alligevel er 

en velegnet metode for os, så skyldes det den scenariske meto

des opstilling af sin opgave. Dens iscenesættelse ganske en

kelt. 
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Asplund beskriver denne iscenesættelse (med skuespillet 

som analogi) således. Den skal bestå i: 

l) et antal aktører (hovedroller, biroller, etc.) 

2) et antal handlinger (aktiviteter, replikker, etc.) 

3) en mængde materiel (rekvisitter, kulisser, etc.) 

4) en mængde positioner i rummet 

5) en mængde af tidspunkter (fra processens start til slut) 

"Herefter kan et scenario defineres på følgende vis," skriver Asplund: 

"Et scenario koordinerer de fem rrængder på en sådan måde, at det 

for hvert tidspunkt angives (i) i hvilke positioner aktørerne be

finder sig, (ii) i hvilke positioner materialerne befinder sig, 

(iH) hvilke handlinger aktørerne udfører." 

Skal menneskets tilblivelse beskrives ved hjælp af et sce

nario, skal det med andre ord opfØres som et skuespil. Det vil 

sige, at det må indeholde et antal konkrete aktører i en gi

ven materiel situation på et givet tidspunkt, og ud fra trans

formationsreglerne må det så angives, hvordan disse aktØrers 

forholden sig ændrer sig på andre tidspunkter i sammenhæng med 

ændringer i den materielle situation. 

Henvisningen til skuespillet refererer til endnu en egenskab, 

som vi må forlange af scenarioet. Det, der sker, må være an

skueligt. Det vil sige, at det ikke alene må være overskueligt, 

det må også være til at se for sig! Det vil sige, at det må 

være konkret. Asplund udtrykker det sanrrne, når han stiller 

det krav til scenarioet 1 at det skal være intelligibelt. "Et 

scenario må være muligt at forstå." Som minimum fordrer 

Asplund derfor, at et scenario skal være fysisk muligt, so

cialt muligt og psykologisk muligt. Og vi kan til vort for-

mål tilfØje, at det skal være biologisk muligt. 
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formel opstilling 

Vi kan nu opstille fØlgende formelle rammer for vort scenario: 

Input: 

Output: 

Transformationsregler: 

Dobbeltbetydning 

Det naturhiStoriske pr:incip. Det vil sige 

organismer, der udfolder deres virksomhEd 

i overensstemmelse med den naturhistoriske 

grun:lr9Jel. 

Det historiske princip. Det vil sige orga

nismer der i udfoldelsen af deres virksom

hed. har brudt den naturhistoriske grundre

geL 

Dialektikkens. Det vil sige: 

l. Medsigelser i levemåden er årsagen til 
de forandringer, der korrmer til ud:b::yk 
i scenario-forlØl::et. (loven om rrodS<'Et
ningernes enhe::l og kamp) • 

2. Forandringerne, der konstituerer scena
rioforlØbet, skal ses som ophævelser af 
m::dsigelserne. (loven om negationens 
negation). 

3. Forandringerne repræsenterer en enhed 
af kontinuitet og diskontinuitet. (lov
en om kvantitetens omslag i ny kvalitet). 

Den sidste regel har en dobbeltbetydning, der er uhyre vigtig 

i vort scenario, og derfor kræver nogen uddybning. Loven om 

kvantitetens omslag i ny kvalitet betyder nemlig to ting. 

l. det revolutionære aspekt 

Den betyder, at forandring i sidste ende må resultere 

i ophævelsen af gamle principper og tilblivelsen af nye 

(en ny kvalitet). Hvilket er det samme som grundreglen 

om, at udvikling nødvendigvis finder sted i sprin~. 
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2. det konservative aspekt 

Er den ovenfor anfØrte betydning, den der normalt frem

drages, når man taler om loven om kvantitetens omslag 

i ny kvalitet, så vil lidt eftertanke vise, at denne 

lov også udtrykker de materielle formers betydelige mod

stand mod forandring. De kan modstå betydelige ændrin

ger og dog forblive, hvad de er. Dvs. kvalitativt de 

samme. Loven udtrykker derfor også materieformernes 

(og dermed livsformernes) principielle konservatisme, 

dvs. selvopretholdelse. At denne side undervurderes 

eller ligefrem ignoreres i udviklingstænkningen er den 

alvorligste hæmsko for en forståelse af udvikling, hvad 

vi straks skal vende tilbage til. 

Dobbeltbetydningen af loven om kvantitetens omslag i ny 

kvalitet fordrer, at vi i vores transformationsregler både ta

ger hensyn til dens revolutionære og dens konservative aspekt. 
Vi kan også sige, at vi må definere vores regel såvel ud fra 
den nye tilStands krav (outputtet - den revolutionære kvali

tet) og ud fra den gamle tilstands krav (inputtet - den kon

servative kvantitet). Vi kan derfor specificere vores 3. 

transformationsregel ud i 2 subregler: 

A. den revolutionære regel 

som udtrykker, at transfonnationen fra 
naturhistorie til historie må finde sted 
ved et kvalitativt spring. 

B. den konservative regel 

som u::ltrykker, at levende organismer yder 
m:dstand rrod kvalitative æn:lr.inger. 

Den fØrste af disse regler har vi tidligere udfØrligt be

skæftiget os med, idet vi har anført, at et kvalitativt spring 
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må indebære et moment af absolut diskontinuitet og altså 

må finde sted på et bestemt· st'ed, på et 'be·s-tern·t tids-pu·nkt 

og invo·lve·r·e best·em:t·e individer. (Hvorfor scenarioet netop 

er en fortrinlig metode til begribelsen af denne hændelse}. 

Ud fra samme argumentation har vi endvidere anfØrt, at kvali

tetsspringet nØdvendigvis må være et skift i virksomhedens 

(levemådens) principper. (Også dette er i overensstemmelse 

med scenario-metoden, der netop beskriver ha·ndlingsforlØb). 

Alt dette er altså inkluderet i vores transformationsregel 

om udviklingens revolutionære karakter. 

Den anden regel har vi imidlertid ikke hidtil beskæftiget 

os med. Da den er meget vigtig, vil vi bruge lidt tid på at 

uddybe dens implikationer. 

romer's rule 

Grundlaget for Darwins evolutionsforestilling er organiske 

forandringer. Disse optræder som diminutive spontane varia

tioner inden for alle arter. Det vil sige, at arten tolererer 

en vis - ofte betydelig (tænk på hunde) - kvantitativ varians 

eller forandring. Hvilket også kan udtrykkes på den måde, 

at trods utallige forandringer har f.eks. hundearten modstået 

kvalitativ forandring. Den er forblevet hundeart. 

Darwins teori lyder nu: De kvantitative variationer, der 

er gunstige (dvs. fremmer organismens livsopretholdelse), se

lekteres. Og det er fuldstændigt rigtigt. 

Imidlertid bemærker man, at der. er 2 faser i denne proces: 

a. fremkomsten af et organisk træk 

b. selektionen af et organisk træk 
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Darwins teori forklarer, hvorfor et organisk træk selek

teres. Nemlig på grund af dets hensigtsmæssighed eller over

levelsesværdi for arten. Men den forklarer l~ke fremkomsten 

af et nyt organisk træk. (Darwin var faktisk ude af stand 

til at forklare denne fremkomst, det skete fØrst med De Vries' 

påvisning af mutationer i år 19oo. Men han kunne konstatere, 

at de ·sp·on·t·a·nt (dvs. tilsyneladende uforanlediget) dukkede 

op i artstrækkene) . 

Det vil sige, at teorien om naturlig udvælgelse forudsætter 

eksistensen af det organiske træk, der skal selekteres. Natur

en foretager ikke sin ubØnhØrlige vurdering, før der er noget 
at vurdere. 

Og det vil igen sige, 

at· t·r-emkolrls·t·e·n ·at· e·t ·ny·t tr-æk ikke kan 

foYkla·re·s· v'ed henvisnin·g til dets hen

sig'ts:m:æss·i·ghed 'for l'ivs'o'p·retholdelsen. 

Ikke desto mindre er det den forklaring, som man hyppigst 

tilbydes på tilblivelsen af nye egenskaber i evolutionen: 

Egenskaben X dukker op i evolutionen, fordi den er meget 

hensigtsmæssig. 

Dette er en alvorlig fejl, for ingen ting dukker op i 

evolutionen, fordi det er hensigtsmæssigt. Allerede eksi

sterende træk kan udvikle sig, fordi de er hensigtsmæssige 

(dvs. forblive genstand for kvantitativ forandring), men in-

gen træk kan af den grund blive til. (Det er kun Lamarck, 

der forestillede sig dette med sit hjælpeudsagn 5, der jo 

er forkert) • 
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At forklare fremkomsten af en egenskab ved dens hensigts

mæssighed, er at forklare en hændelse ved dens konsekvenser, 

eller en årsag ved dens virkning. 

D~kan måske nogenlunde gå an, når talen er om kvantita

tive (organisk~strukturelle) forandringer, hvor årsag og virk

ning er interrelateret (omend ikke ombyttet) , men når talen 

er om kvalitative forandringer (psykologiske, dvs. hvad an

går levemåden), hvor tilkomsten af det nye og dets efterføl

gende konsekvenser er skarpt adskilt, så er skaden stor. 

F.eks. hvis man på vort område siger: 

Sproget opstår, fordi det er en fordel for mennesker 

at tale sammen. 

Hvis sproget nemlig markerer noget kvalitativt nyt, så er 

det indlysende, at det fØrst kan være fordelagtigt efter, at 

det er opstået. Og fØlgelig at dets opståen må forklares 

uden henvisning til dets (senere) fordelagtighed. Vi kan 

altså konkludere: 

Eller 

Eller 

Arsagen til en ny egenskabs fremkomst befinder 

sig tidsmæssigt forud for egenskabens fremkomst, 

ikke efter. 

Et kvalitativ spring kan ikke begrunde sig selv. 

Det må være begrundet i omstændigheder på det 

hidtil eksisterende kvalitative niveau. 

Naturhistorien med dens love må forklare histo

riens tilblivelse. 

Krænker man disse regler, så krænker man det principielle 

i den dialektiske tænkning og i den dialektiske forståelse af 

ophævelse. 
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Ved at lade spring forklare sig selv, hvorved de bliver 

spring ud i det blå, lader man nemlig hånt om springets eksi

sterende grundlag. Det vil sige, at man ser helt bort fra det. 

Ophæver det i betydningen nullificerer. 

Den dialektiske betydning af ophævelse fremhæver derimod, 

at der er tale om en omstrukturering af det hidtidige. At 

det hidtidige ~hæves i det nye. Det vil sige, at det gamle 

udgØr stoffet i den nye form. 

Hvilket iøvrigt svarer til, at udvikling fordrer en enhed 

af kontinuitet og diskontinuitet. Det nye der opstår, må væ

re forankret i noget, der vedbliver at være 1 hvad det var. 

Uden dette kan man ikke have en konception af historie, ej 

heller en udviklingslogik. Men blot et flimmer af former, 

der opstår og forgår. 

Den udbredte og fejlagtige anvendelse af konsekvensen som 

forklarer af tilkomsten af nye egenskaber i evolutionen (evo

lutionen der til stadighed lØfter sig selv op ved håret) er 

selvfølgelig ikke forblevet upåagtet. Og dette bringer os 

tilbage til den konservative regel. 

I deres klassiske afhandling 'The human Revolution' disku

terer Hockett og Aseher netop ovenstående problem - "den util

børlige brug af bagklogskab". For at værne sig herimod fore

slår de fØlgende som grundregel: 

"I første omgang er overlevel

sesværdien af en gunstig nydan

nelse altid konservativ, idet 

den muliggØr opretholdelsen af 

en traditionel livsmåde trods 

ændrede omstændigheder." 
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Reglen kalder de Romers· rule med henvisning til palæon

tologen A.S.Romer, der - uden at formulere det - har gjort 

vidstrakt brug af dette princip i sit arbejde. 

Et eksempel: Romer forklarer f .eks. transformationen af lunge

fisk til padder i Devon {en evolutionær revolution 

da det fører til de terrestriale vertebr:ater - og 

de:rme:l til den operationelle virkoomhed) på denne 

nåde: I Devon indtraf der en drastisk reduktion i 

fiskenes naturlige habitat. tklstrakte lavvandede 

områder forvandled.es til områder me::l mirrlre søer 

omgivet af land. For' at lungefisken kunne opret

holde siri hidtige livsform måtte den derfor være 

i stand til at bevæge sig over land fra sø·til sø, 

når næringsmidlerne i den ene var udtØmte. Den æn

drede levernåde er altså den eneste mulige måde, hvor

på lungefisken kan opretholde sin hidtidige levemåde. 

Og svarende til andringen i levetå.den opstår der 

naturligvis et selektivt pres m:d organiske foran

dringer af finnerne i rehling af le:rrmer. 

Konsekvenserne af denne udvikling-viser sig senere 

at Vi:&'e enorme: de fØrer til den terrestriale livs

form. Men lungefisken går ikke på larrl for at rea

lisere disse mulighe::ler. Den går på land for at kunne 

forblive en lungefisk! 

Romers regel, der fremhæver organismens aktive modstand 

mod forandringer i dens relation til omverdenen (lungefisken 

der vil forblive lungefisk), modsvarer vores konservative 

regel, Konservation som primært kendetegn ved levende orga

nismer. 

Men samtidig skaber den den nødvendige syntese af den 

konservative regel og den revolutionære regel, der er nød

vendig for at begribe udvikling, i og med at den viser, at 
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resultatet af den kvalitetsbevarende konservation bliver 

utilsigtede
1

men afgØrende kvalitative forandringer. (Altså 

hvad der i princippet udtrykkes i loven om kvantitetens om

slag i ny kvalitet) . 

Det er imidlertid ikke kun dialektikkens synsmåde vi 

finder i Romers regel. Det er også Lamarcks. Hvad Romers 

regel kort fortalt siger, er: 

I en verden i forandring 

må alt forandres 

hvis alt skal forblive det samme. 

Men dette er også grundtanken i Lamarcks evolutionsteori. 

verden forandrer sig; for at bibevare deres kendte relationer 

til omverdenen, må organismerne derfor ændre deres levemåde. 

Hvad der fører til organiske strukturforandringer. 

Lungefisk-transformationen kunne Lamarck således lige så 

godt være kommet med. 

I vores scenario vil vi derfor gøre Romers regel til ukræn

kelig transformationsregel. Det vil sige, at vi vil stille 

det krav til vore forklaringer af menneskets tilblivelse, at 

de skal være bagudrettede (dvs. tage udgangspunkt i abens op

retholdelse af sin eksisterende livsform), ikke fremadrettede 

(tage udgangspunkt i menneskets kvalitativt nye livsmåde). 

Eller for at parafrasere måneastronauten Armstrong, vi må om 

det kvalitative spring kUnne sige: 

This is a small step for the ape 

but a giant step for mankind. 

Hvilket vil sige, at vi ikke må tillægge vores menneskekandi

dat egenskaber og adfærdsmønstre, der ikke i en eller anden 

form er velkendte fra abernes liv. Kan vi ikke forklare sprin

get på det grundlag, kan vi slet ikke forklare det. 
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kandidatema 

Mens overgangen fra naturhistorisk til historisk princip 

sker i et spring, så er overgangen fra aben som zoologisk 

species til mennesket som zoologisk species karakteriseret 

af et kontinuum af mellemformer. SpØrgsmålet melder sig der

for, hvor på dette stræk man kan formode, at springet har fun

det sted og med hvilken slags væsener som aktører? 

Strækket kan stilles således op: 

r HENNESk:EABER. 
4 ~~~1'1· AVSTAAI.O• AU$TI!AI.O· AU5TMLO• HOHO 
TM~ PITHIE<:OS PITHI!CIJS PITHU.U& HPIBICIS 

AF'As:tft>JSIS ~FitiCAtJVS )WGUSTU$ 

Om springet ved vi, jvnf. den lamarckianske grundsætning 

om virksomhedens primat over den organiske form, at det må 

have fundet sted forud for tilblivelsen af et artsskift, som 

det registreres af zoologer og palæontologer. SpØrgsmålet er 

så, hvilket artsskift på vores udviklingsstræk vJ skal se som 

konsekvensen af det historiske spring? 

Til det formål må vi skelne mellem to former for artsskift: 

Ad. l: 

1. Et der er resultat af selektionstilpasning 

over meget lang tid. 

2. Et der er resultat af et pludseligt skift 

i levemåde. 

Hvis en art ikke er ideelt tilpasset til sit miljØ (eller hvis 

miljøet ændrer sig langsomt) , så vil den over en lang pericde 

ændre sin rrorfologi. For zoologien bliver differencen mellem 

artens indledende form og dens senere fonn opfattet som to for

skellige arter, selv om arten ikke som sådan nogensinde er 
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blevet splittet op. For at udtrykke den grun::llæ:ggende en

hed bag denne form for artsdifferentierlig taler man om en 

kronosp::dies. 

Arter kan .imidlertid også opstå gennem opsplitninger af en 

fælles udgangsart. Geografisk isolation er en hyppigt frem

h:evet årsag til en sådan opsplitning. Vi vil imidlertid frem

hæve den opsplitning som en radikal ændring af levemåden for

årsager. F.eks. i vores tænkte eksempel, hvor en "okapi n b li

ver til henlx>ldsvis en "tapir" og en "giraf'~. 

Af beskrivelsen af de to typer fremgår, at den sidste ad

skiller sig fra den fØrste ved eks,istensen af samtidige al ter

native arter, (f.eks. 11 tapirer" og "giraffer"). 

Dette hjælper os, når vi skal stedfæste det mulige spring. 

Det må nemlig have fundet sted forud for en opsplitning i to 

alternative arter eller udviklingsveje. Det vil sige befinde 

sig forud for en fylogenetisk forgrening. 

Som angivet i tegningen af transformationsstrækket mellem 

abe og menneske befinder der sig herimellem fØlgende arter: 

Rarnap i thecus {som vistnok nu er blevet l:::ortdØ.Ut, men som vi rehol

der blot for at give arten i dette interval et navn) , Australopithecus 

afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus robustus, Homo 

habilis og Horro erecbJ.s. 

Hvad der er sidelinier, og hvad der er en kronespecies i 

dette stræk, hersker der nogen uenighed om blandt palæoantro

pologerne. Brace har tidligere anført, at det hele var en kro

nospecies. Richard Leakey anfører, at alt undtagen linien fra 

Homo habilis til Homo erectus er sidelinier. Vi vil imidler-

tid holde os til Donald Johansans forestilling, som Brace hvad 

angår Australopithecus rebustus har tilsluttet sig. 
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Johansens stræk ser således ud: 

MB.O.Hl~ 
o•v~Mo 

RAMAPITHECUS 

Il million 

(fra D.Johanson: Lucy. Simon & Schuster. N.Y. 1981). 

Sammenholder vi Johansens stræk med strækket på s. 135, 

så ser vi to radikale forgreninger, der må være foranlediget 

af et virksomhedsspring: l) opsplitningen af menneskeaber og 

hominider, 2) opsplitningen af Australopithecus rebustus og 

Homo habilis. 

Den ene af disse må være resultatet af det historiske virk

somhedsspring, for menneskeaberne tilhører klart og utvetydigt 

naturhistoriens område, mens Homo erectus lige så klart og utve

tydigt tilhører historiens (samtidig med at Homo habilis og 

Homo erectus tydeligvis tilhØrer en kronospecies}, 

Af grunde vi skal vende tilbage til i den videre argumen

tation, vælger vi den sidste forgrening som det umiddelbare 
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resul·tat af det historiske spring. Og fØlgelig bliver Au

stralopithecus afarensis vores menneskekandidat. Det vil 

sige: det dyr, der fØrste gang engagerer sig i samfundsmæs

sig virksomhed. 

Dette kandidatur indebærer visse vanskeligheder af metodisk 

art. I vores scenario må fremkomsten af den samfundsmæssige 

virksomhed udspringe af dyrenes liv, men om Australopithecus 

afarensis' liv ved vi ikke ret meget. Den er kun kendt fra 

fossile fund, og selv om disse fortæller os afgørende ting 

om artens morfologi - og derfor inddirekte om dens liv -, så 

er der mange vigtige aspekter ved levemåden, der må forblive 

ubekendt for os. 

Dette problem gentager sig iøvrigt også på den anden side 

af springet, hvor Homo habilis og Homo erectus også kun er 

kendt fra fossile fund. 

Vi må derfor konstatere, at de umiddelbare forudsætninger 

for springet i den dyriske levemåde, såvel som de umiddelbare 

konsekvenser af g;pr:ilinget foi levemåden, har vi ingen direkte 

adgang til. Dem må vi slutte os til. 

Disse slutninger må naturligvis baseres på det fossile kil

demateriale, men de må først og fremmest baseres på levemåden' 

i den nærmeste nulevende station forud for springet og den 

nærmeste nulevende station efter springet. Disse to sta-

tioner er henholdsvis menneskeaberne (i særdeleshed chimpan

zen) og de stenalderfolk, hvis jæger-samler-kultur er beskre

vet in situ. 
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Vi skal med andre ord bygge en bro fra menneskeaber til 

jæger-samlerkulturen og anvende det fossile fundmateriale 

fra forhistoriske horninider som byggemateriale. Og samtidig 

sikre, at denne bro virkelig bringer os over Rubicon, dvs. 

over klØften mellem naturhistorien og historien. 

Broen må nØdvendigvis bestå B 

af tre dele: a. opkØrselsram- ~ 
pen, b. bro stykket og c. nedkØr- NATIJ~tf'fort'tt: j ] MtSTotitue 

selsrampen. 

Opkørselsrampen markerer springets forudsætninger. Det vil 

sige de forandringer i arten, der finder sted forud for sprin

get og gØr dette muligt, hvad zoologerne kalder præadaptat1on. 

Præadaptation betyder naturligvis ikke, at arten forbereder 

springet. Det betyder, at springet bliver muligt, fordi ar

ten - af årsager der intet har med springet at gøre - under-

går en bestemt forvandling. (Jvnf. lungefisken der ved at 

fastholde s.in vante levernåde præadapterer til en terrestrial 

levemåde). 

Beskrivelsen af denne præadaptation må rent konkret være 

en beskrivelse af, hvordan en menneskeabe med chimpanzelignen

de egenskab:er bliver til en Australopithecus afarensis. Da 

Australopithecus afarensis 1 mest bemærkelsesværdige træk er 

en fuldt udviklet tobenet gang, så må udviklingen af denne 

egenskab udgØr-e fundamentet i denne beskrivelse. 

Brostykket markerer springet selv. Det vil sige den særlige 

situation, der nødvendiggØr, at en heroinide med Australopithe

cus afarensis 1 egenskaber bryder med det hidtige dyriske virk

somhedsprincip og engagerer sig i et nyt. 

NedkØrselsrampen markerer konsekvenserne af dette skift i 

virksomhedsform. Det vil f.eks. sige de nytilpasninger, der 
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forvandler Australopithecus morfologisk til Homo habilis. 

Samt den nye dynamik (historiens), der bevæger Homo habilis 

gennem Homo erectus til Homo sapiens, som vi kender det fra l. 

jæger-samlerkul turen og 2. de derpå fØlgende kul turer. (Kul

turerne overtager nu den rolle, som artsdifferentieringen 

spiller i naturhistorien jvnf. det epimethiske princips for

vandling til det promethiske) . 

Denne brobygning vil være emnet for den resterende del af 

dette skrift. Vi begynder med den chimpanzelignende forfader 

som scenariets første aktØr. 

den intelligente abe 

Den fælles forfader til menneskeaber og mennesket har slægts

betegnelsen Dryopithecus. Den levede i Miocæn for ca. 18 

millioner år siden. Fra denne gruppe spalter de senere men

neskeaber og hominiderne sig ud fra hinanden. Baseret på 

fossile fund (som der er uenighed om) må det skønnes at væ

re sket for ca. 15 millioner år siden. Indtil fornylig blev 

hominidlinien på dette trin rep~æsenteret ved Ramapithecus, 

der så formodedes (uden at mellemledene er kendt) at have re

sulteret i Australopithecus afarensis for ca. 6 millioner 

år siden. 

Chimpanzen og mennesket er ifØlge denne kronologi altså 

adskilt af et tidsrum på omkring 15 millioner år. Det er 

derfor kommet som en stor overraskelse, at den genetiske for

skel mellem chimpanzer og mennesker er meget lille. Under

sØgelser af forskellen på blodproteinet albumin (bl.a.) anty

der, at chimpanzen og mennesket hØjst kan være adskilt af 

et tidsrum på 5-6 millioner år! 
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Palæentelogerne fastholder imidlertid, at en så sen ud

spaltning er umulig, fordi det menneskelignende hominid al

lerede jvnf. de fossile vidnesbyrd eksiSterer for 5-6 millio

ner år siden. 

Accepterer man det sidste, så må det betyde, at den gene

tiske forandringshastighed hos chimpanzer og mennesker må væ

re betydeligt langsommere, end genetikerne har forudsat. 

Hvis genetisk forandring bl.a. er en funktion af selek

tionspresset, der fravælger bestemte genetiske kombinatio

ner og derved afstedkommer genetisk differentiering mellem 

to arter med fælles udgangspunkt, hvis selektionskriteriet 

er forskelligt, så kan man opstille fØlgende argument: 

l. Genotypen rummer muligheder for et variabelt· antal mulige 

fænotY};€r. Jo flere mulige fanetyper, jo mere flexibel 

eller tilpasningsdygtig er arten. 

2. Ved et heftigt selektionspres }?å SJ?ISCifikke fanetyper, 

sker der en genetisk fravælgelse til fordel for disse. 

Herve:l mindskes artens flexibilitet, men ikke hermed 

dens overlevelsesdygtighed. Den genetiske specificering 

er nemlig det samme sa:n specialisering, og specialise

ringseffektivitet er under stabile rodljØforhold en bedre 

overlevelsesstrategi end tilpasningsdygtighed. 

3. Chimpanzens og :menneskets lille genetiske differens må re

tyde, at ingen af de to arter har urilergået omfattende 

specialisering efter opsplitningen. At begge arter med 

andre ord har opretholdt tilpasningsdygtighEden som over

levelsesstrategi. (Og dermed opretholdt rummelige genoty

r;er med. nenge fanatypiske mulighEder) . 
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Da man må formode, at der er taget hØjde for dette argu

ment, så skal det her fØrst og fremmest tjene til at gøre op

mærksom på, at på den strategiske dimension specialisering -

tilpasningsdygtighed, der er det de hØjere primaters kende

mærke, at de har udviklet tilpasningsdygtigheden på speciali

seringens bekostning. At de har specialiseret sig i non-spe

cialisering, hvis man vil. 

Denne adaptabilitetsevne J:::etragtes almin:::Uigvis som udtryk for en sær
lig udviklingsforrråen. Rettelig l:::Ør den dog betragtes som en fonn for 
evolutionær till:B.geståendehed. Primaten er nemlig den, der blev der
hjemme, da dens brØdre drog ud i verden for at sø:Je lykken. Alle patte
dyr nedstainrn.:!r fra små trælevende insekt- og fiugtæ:iere (lig den nule
verite Tupaia). Men mens de andre pattedyr besvare::le tilværelsens om
skiftelser ved at specialisere sig til alle nicher i naturen fra hav til 
himrel, så opretholdt pr.irnaterne den gamle leveform. De forblev i træ
erne, undergik ingen betydelige specialiseringer CXJ ændrede sig relativt 
set ikke synderligt oorfologisk. !stedet forsøgte de, at lade det de 
kurme, være svaret r.:å alle tilværelsens problener. Og derfor blev det 
en generel evne til at klare sig, rom selektionspresset virke:le ind på, 
ikke specifikke evner. 

Modstillingen mellem specifikke evner og en generel evne 

er på dette område det samme som modstillingen mellem instinkt 

og intelligens. ( Og gentager vi: instinktet som udtryk for specialise-

ring og hypertilpasning til omstændighederne er den evolutionær effektive 

- og denned korrekte - lØsning. Instinkt er at være biologisk klog, intel

ligens er at ~e biologisk smart) . 
I overensstemmelse hermed kan vi karakterisere de højere 

primater fØrst og fremmest ved egenskaben intellige~~· Det 

vil sige den tilpasningsflexibilitet, der er resultatet af, 

at tilpasningen etableres ontogenetisk snarere end fylogene

tisk. Det vil sige gennem indlæring, snarere end gennem med

fØd te dispositioner. (Ihvertfald relativ t i forhold til andre 

dyrearter) . 
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Med dette som udgangspunkt og den nulevende chimpanze som 

model kan vi forestille os menneskeabernes og menneskets fæl

les stamfader således: 

Den lever i skoven og ernærer sig gennem mange forskellige 

slags fØdeemner. Dog fortrinsvis plantefØde. Frugt og unge 

skud i særdeleshed. Den tager også insekter, larver og fugle

æg. Endvidere kan den, når lejlighed bydes, fortære kØd. En

ten fra abeunger eller dyrekid, som den selv har dræbt, eller 

fra levninger fra andre rovdyr. 

Den kender sit område godt og bevæger sig på vandring fra 

fourageringsplads til fourageringsplads i overensstemmelse 

med de forskellige afgrØders modningstidspunkt. Denne viden 

er baseret på flokkens erfaring, som vedligeholdes gennem ind

læring. 
Hunnen fØder en unge ad gangen, der ved fØdslen er helt 

hjælpeløs og afhængig af moderen. Denne afhængighed vedvarer 

over en betydelig periode, idet ungen - som menneskebarnet -

ikke alene skal færdigudvikles neuralt, men også tilegne sig 

gennem indlæring hele sit kommende adfærdsrepertoire. Hvil

ke krav det stiller til yngelplejen, får vi indtryk af i Jane 

Geodalls beskrivelse af chimpanzens tidlige livsfaser: 

"Ungen begynder ikke at gå, fØrend den er et halvt år garmel, 

og den vover sig sjældent mere end nogle få meter væk fra 

noderen, førend den er over ni måneder gamuel. Den indtager 

måske enkel te snåbidder af fast føde ved seks måneders alder

en, men fast fØde bliver ~Cke en v,æsentlig del af kosten før 

omkring to-årsalderen, CXj den bliver ved ned at die, indtil 

den er mellem 41 og 6 år garnmed. Endvidere kan ungen godt 

selv færdes over korte afstande ... , når den er ca. 4 år 
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ga.rrmel, n-en lange ture foretager den ridende på rroderens ryg, 

til den er 5-6 år gammel •.• " 

Det betyder, at flokken altid har et betydeligt antal 

mØdre med unger i forskellige aldre, og dette sætter sit 

præg på den sociale organisation på to hinanden modsatte 

måder: 

A. En flok med mange mødre med afhængige unger er 

relativt langsom og sårbar for angreb fra preda

torer. Den har derfor brug for en social organi

sation, der tjener til dens beskyttelse. Det vil 

sige en organisation, der fremelsker aggressive og 

kampberedte hanner. Denne nØdvendighed realiseres 

ved en skærpelse af den sexuelle selektion. ( Eller 

rettere: i flokke hvor hurmer og unger er udsat for særlig ri

siko for at blive rovdyrbytte, der hviler der et selektions

pres i retning af en skærpelse af den sexuelle selektion CXJ 

denne::l konkurrencen mellE!m hannerne}. Resultatet bliver 

et system med overhanner, der er de stærkeste dyr, 

og hanner, der holdes borte fra flokken, eller 

ihvertfald fra brunstige hunner. De sidste danner 

ofte deres egen satellitflok (bachelorgruppen), mens 

overhannerne residerer i hungruppen. Indtil de bli

ver skiftet ud med stærkere hanner fra bachelorgrup

pen. 

Dette tema er kendt fra f.eks. bavianer, hvor det 

resulterer i et uhyre effektivt socialt hierarki, 

hvor en kohorte af hanner altid er parat til at an

gribe rovdyr, der truer hunner og unger. 

Vi finder det også hos menneskeaberne, f.eks. hos 

gorillaerne, hvis extreme sexuelle dimorphi netop er 
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et kendetegn på udpræget sexuel selektion. Alli

gevel adskiller menneskeabernes sociale system sig 

væsentligt fra det, vi kender fra bavianerne, hvil

ket bringer os til næste punkt. 

B. Den forlængede barndom, der karakteriserer de 

højere primater, medfØrer, at emotionelle bånd 

mellem unge og moder bliver af altafgørende be

tydning. Disse emotionelle bindinger udstrækkes 

også til søskende og videre ·til andre i flokken 

med hvem, moderen er associeret. 

Resultatet af disse bindinger er, at der op

står et netværk af sociale relationer baseret på 

sympati, der går på tværs af de sociale magtrela

tioner. Hos chimpanzer kan en stærk han derfor 

ofte konfronteres med flere svagere dyr, der hol

der sammen. Styrke er altså ikl<.e nok til at blive 

flokfØrer, man må også have kammerater, der vil 

bakke en op i en konfrontation. Og dette medfø

rer naturligvis, at det sociale mønster, vi fin

der hos menneskeaber, er væsentligt anderledes end 

det, vi ser hos bavianer. (Og det er grunden til, at 

mennesket genkenler sig selv i chirnpanzen. De psyko-errotio

nelle interpersonelle relationer hos chimpanzer er identiske 

med menneskets) . 

Delilne særlige type social relation, der svæk

ker dominanssystemet i flokken og derfor truer 

flokkens forsvarsberedskab mod ydre farer, kan na

turligvis ikke vinde indpas, med mindre den med

fØrer fuldt kompenserende fordele. Dette bringer 

os tilbage til intelligensen som de højere prima

ters særlige kendemærke. 
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Med den særlige tilpasningsstrateg i, der kendeteg

ner de hØjere primater, spiller flokkens akkumule

rede erfaring en afgørende rolle. Aben fØdes ikke 

med den nØdvendige viden, den skal tilegnes ved ind

læring. Aben fØdes derfor med stor nysgerrighed og 

imitationslyst og ved en slags modelindlæring, hvor 

først moderen senere andre af flokkens individer ud

gØr modellerne, lærer den sine fØdeobjekter at ken

de. Den lærer, hvor fourageringspladserne ligger, 

og hvornår på året det kan betale sig at besøge dem. 

Den lærer, hvilke insekter der er spiselige. Den 

lærer at vende sten efter larver. Den lærer at bru

ge pinde til at fiske efter termitter. Og den lærer 

at forudse farer, fØr situationen bliver kritisk. 

Imitation er imidlertid kun en side af denne 

indlæringsformåen. En anden er innovation. Når 

man skal lære alt fra nyt, så kan man komme afsted 

med at lære noget, som flokken ikke tidligere kunne. 

Man kan hermed lægge ny erfaring til flokkens gamle 

erfaring. Alle gamle erfaringer udsprang jo på et 

tidspunkt af et individs opdagelse af en eller an

den mulighed. Og uden innovation ville den generel

le tilpasningsevne være meningsløs. Det er nem-

lig evnen til innovation, der gØr, at primaterne 

under ændrede omstændigheder kan opdage nye livs

muligheder. 

De hØjere primater har da også en særlig innova

tionsformåen, der præcis er sammenfaldende med deres 

mulighed for intellektuel virksomhed. Det vil sige: 

at indse en ikke hidtil kendt sammenhæng. 
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Nu er der et modsætningsforhold mellem innova

tion og erfaring. Ganske vist kræver innovation 

nogen erfaring, men for megen erfaring stiller sig 

i vejen for nytænkning. Erfaringens betydning er, 

at individet ikke gør fejl, fordi vedkommende re

spekterer det fundamentale. Innovation, derimod, 

implicerer altid et brud med det fundamentale, og 

resulterer iØvrigt hyppigst i skadevoldende fejl

tagelser, som den erfarne ikke ville begå. Men 

ikke al tid. 

Konsekvensen af denne sammenhæng er, at innove

rende dyr i en flok som oftest er unge dyr, der 

endnu ikke er udlærte. Og det vil sige dyr, der 

har en meget lav status i dominanshierarl<iet. 

Det betyder, at med mindre der finder former 

for anerkendelse sted mellem individerne, der ikke 

er entydigt knyttet til dominanshierarkiet, så kan 

heldige innovationer ikke sprede sig - eller kun 

langsomt sprede sig - i flokken. 

(Kendt er de innovationer, som er iagttaget hos 

japanske makakker. Her var det lav-status hunner, 

der indså {!) arbejdsbesparende fØdeindsamlingstek

nikker, men opfindelsen bredte sig ikke til de ældre 

og dermed mere dominante dyr}. 

Men denne mulighed eksisterer netop hos men-

neskeaberne i kraft af individuelle venskabsforbin

delser på tværs af dominanshierarkiet. Venskabs

systemet Øger altså flokkens tilpasningsflexibi

litet, og det kompenserer for de ulemper for for

svaret af flokken, som venskabssystemet tilfØjer 

dominanshierarkiet. 
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Vi kan hermed udskille tre væsentlige funktioner i flok

kens sociale organisation: 

l. styrke 

2. erfaring 

3. innovation 

De tre funktioner er fordelt på forskellige individer. 

StYrken er al tid repræsenteret af de dominante hanner, som de 

har etableret sig i den sexuelle selektions konkurrence. 

Erfaringen spiller naturligvis en rolle her også. Den 

gamle han kan i kraft af sin erfaring f.eks. holde stærkere 

unge hanner nede. Men ser vi den egentlige betydning af er

faringen i det intime kendskab til fourageringsområdet, så er 

det ofte de ældre hunner, der repræsenterer erfaringen i flok

ken. Det er således dem, der fører an, når flokken vælger sin 

rute i området, etc. 

Innovationen derimod finder ofte sted i forbindelse med un

ge ind i vider. I særdeleshed unge hunner. Hvis puberteten og 

perioden lige efter er den mest innovationsrige periode, så 

er den unge han her allerede så optaget af sin fremtidige rolle 

i hannernes konkurrence, at innovationer på ernæringsområdet 

ligger ham fjernt. Sådan kan man ihvertfald fortolke under

søgelserne af innovation hos de japanske makakker, hvor det 

var de unge hunner, der stod for opdagelserne. 

Denne generelle beskrivelse af levemåde og social adfærd 

passer meget godt på chimpanzen, som vi kender den fra f.eks. 

Gornbe National Park. Lad os antage, at den også karakterise

rerer den intelligente abe, der er vort udgangspunkt. 
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blindgyden 

På menneskeabens udviklingstrin viser det sig imidlertid, 

at udviklingstemaet baseret på intelligens er en evolutionær 

blindgyde. Det endelige kriterium for evolutionær succes er 

artens reproduktion, men på grund af - ikke på trods af - sine 

lysende evner har disse primater de allerstørste vanskelighe

der med at reproducere deres art. 

Lad os anskueliggøre dette med chimpanzen som eksempel: 

En hunchimpanze bliver ikke sexuelt moden, fØr hun er 16 

år. Gennemsnitsintervallet mellem succesfulde fØdsler er 

5.6 år - fordi ungen er afhængig af moderen så længe. Det vil 

sige, at en hun skal leve til sit 21. år for at reproducere 

sig selv og sin mage. Hunnen kan ganske vist blive 4o år 

og således under gunstigste omstændigheder avle 5 unger, men 

sygdom, ulykker (der omkommer mange unger under transport) og 

predatorer tager deres del. Resultatet er, at chimpanzer van

skeligt kan konkurrere med andre species, hvis reprodMktions

rate er hØjere. Menneskeaberne findes da også kun i begræn

sede områder og i et lille antal. De var truede arter, .aL) .. e

rede inden menneskets indgreb i økologien tog sin begyndelse. 

Hele denne misere kan føres tilbage til deres flexible 

tilpasningsstrategi, der kræver en høj intelligens. Den be

tyder nemlig, at der går omkring seks år, før ungen kan klare 

sig selv. Og i den tid beslaglægger den moderens reproduktions

evne. Hun skal investere sin energi i yngelpleje af ungen 

og kan ikke avle en ny. Ser vi bort fra forsørgelsesarbej-

det med to unger, så kan hun kun bære en unge rundt ad gan-

gen på flokkens vandringer. 
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Iovejoys teori 

Befinder menneskeaberne sig i en permanent reproduktiv kri

se, så er der en art fra denne slægt, der er undsluppet pro

blemet og har etableret sig som en enorm reproduktiv succes: 

mennesket. 

Der er derfor grund til at se opsplitningen af horninider 

fra menneskeaber i relation til det reproduktive problem og 

dets løsning. Og endvidere at se dette i sammenhæng med ud

viklingen af den tobenede gang, da heroinideliniens adskillen

de kendetegn netop er tobenethed. 

Dette er præcis den amerikanske antropolog C. Owen Love

joys ærinde, og han har formuleret den teori om menneskets 

udvikling, der for nærværende nyder den største bevågenhed 

i det videnskabelige selskab. Den lyder i summarisk form: 

l . Herninidens udvikling skal ses som svar på nø::lvenC.l.ighE:den af 

at øge artens repreduktionsrate {Eller: ethvert træk der mu

liggjorde en øget reproduktionsrate resulterede i en heftig 

selektion) • 

2. Repreduktionsraten kunne - på grund af indlæringssystemet -

ikke øges ved. at nedsætte yngelplejetiden. Den kunne krm 

Øges ved, at hurmen kunne mindske perioden mellem hver fi/X:l

sel. Det vil i praksis sige: yngelpleje to unger ad gangen, 

en ny og en ældre. 

3. Forhindringen for dette var kravet om rrobili tet. At hunnen 

ikke kunne l:::evæ:;re sig mellem fourageringspladserne, hvis hun 

skulle bære mere end en unge. 

4. LØsningen kunne derfor kun være en ophævelse eller reduktion 

af kravet om nobilitet. 
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5. Den fØrste tilnænmelse til 

en sådan lØsning var den 

kønssegregerede fØ::leind

samling. En sådan strate

gi er kendt fra adskillige 

primater (f .eks. Gelada-ba

vianen og dværgchlmpanzen) . 

Den går ud på, at hungrup-

pen afsøger den indre cirkel i et område for fq:de, mens han

gruppen afsØger den ydre. KØnnene skal således ikke konkur-

rere om fØden, og hunnerne med unger skal l::evæge sig relativt 

langt mindre for at få dækket deres behov. LOvejoy skriver: 

"Denne adskillelse ville være under stærkt, positivt selektions

pres. Hunnernes mindskede mobilitet ville betyde nedgang i an

tallet af uheld under transport, ville Øge fortroligheden tred 

kerneområdet, nedbringe risikoen fra rovdyr c.:x:r nuliggøre en 

intensivering af forældreadfærden; dvs. Øge overlevelsesevnen. n 

6. Imidlertid ville dette naturligvis mindske hannernes overlevel

sesevne i et vist om ikke tilsvarende omfang. Man må derfor an

føre væg-tige grunde til, at harmerne accepterecle en sådan de

ling. Lovejoy anfører, at en sådan grund kunne være, at de 

hermed sikrede deres afkoms (læs: geners) succesfulde repro:luk:

tion. Blot måtte de være sikre på, at det virkelig var deres 

egne gener, der blev l::Egunstiget ve:'!. deres offer (den sociobio

logiske logik) . Dette skete efter Lovejoys opfattelse vEd eta

bleringen af rronogame forbindelser mellem hanner og hurmer (hvil

ket ellers er ukendt hos floklevende primater) . 

(Man kan dog hertil spt>rge, hvorfor den kØnssegregerede fØd.eind

samling hos horniniden ikke kunne have sarrme grun::llag som hos Ge

ladabctvianen, der ikke in:igår nonegame forbindelser. Her vokser 
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den kønssegregerroe f<tdeindsamling ud af den sexuelle selek

tions dominanssystan, der tvinger hangruppen (bachelo:rgruppen) 

ud i den centrale hungruppes ydre periferi) . 

7. Når den nonogame forbindelse er etableret, så kan repreduktio

nen af afkom yderligere sikres ved, at hannen bringer fØde 

hjem til sine unger og sin yn;elplejende hun. (Det vil sige 

istedet for som chimpanzeme at udstØde "et fØdekald ... når 

en ny fødekilde opjages" for at tilkalde flol<kens øvrige dyr, 

at samle fo;tdeemnet op i stilhed. og tær-e det hjem til familien. 

Hermed øger man kun sine e;:rne geners chance for overlevelse ikke 

de koruQlrrerende flokfællers, hvad der fører til en heftig se

lektion til fordel for netop en sådan adfærd.) 

8. Pr.ima.teme er .imidlertid ikke· bygget til at l::ær:e fØde over lan

gere afstande (selv om de gcdt kan b:Er"e i favnen over kortere). 

De kan heller iJ<ke bære f<;tden i mur:d.en, hvis den består af mange 

dele, som plantefø:le normalt gør (en hår:dfuld æbler). Der opstår 

derfor et selektionspres for enhver rrorfolcgisk ændring, der øger 

en sådan evne. Resultatet er den tobE:m.Ede gang, sa:n vi fir:der 

den fØrste gang hos Australopithecus afarensis. 

(Lovejoy, der er specialist i bevæ::;Jelsesapparatet, argumenterer 

overbevisende for, hvorfor kun transport over afstande kan have 

l::egrurrlet udviklingen af tobE:met gang, da denne form for lokOITO

tion i enhver anden hensee:rrle er uhensigtsmæssig.) 

9. Herefter argumenterer Lovejoy for, hvorfor den oven for skitserede 

u::lvikling kan forklare den forandring af den sexuelle adfærd, som 

også er et enestående træk ve::l mennesket. NEmlig l::ortfaldet af 

egentlige brunstpericd.er hos hwmen og tilviklingen af en konstant 

sexuel beredvillighed. Det skyldes, at kun på denne måde kan 

den monogame forbindelse opretholdes (den konstante beredvillig

hed) ,·og andre hanners stræben forhirrlres (l::ortfaldet af synlig 
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brun~t - opsvulme:le og stærkt faiVede bagpartier som hos de 

Øvrige hØjere primater). 

lo. Til geng~d måtte der så udvikles individuelle sexuelle kende

tegn, der kunne holde hunnen og harmens interesse i hinanden 

fangen. Herfra u:J.ville:le k.ærlighe:lssystemet sig. 

11. Betydningen af "den primitive kernefamilie" for reprc.xluktions

successen var så stor, at det tillod yderligere vækst i intel

ligensen og det scx::iale liv, hvilket medførte udviklingen af 

kul tur etc. Kort sagt, rænnesket som vi kender det. 

ideologi ingen hindring 

Mod Lovejoys teori kan man indvende, at han hermed blot 

har projiceret et amerikansk ideal om kernefamilien (mor pas

ser hjem og børn, far er skaffer til det lille hjem) tilbage 

på menneskets oprindelse og derved kanoniseret det som sine 

qua non for mennesket. 

Men selv om denne forbindelse er tydelig (og i overensstem

melse med Lovejoys sociobiologiske argumentation) , så er en 

sådan indvending irrelevant. Det er nemlig en lov, at alle 

antropogenetiske teoretikere genfinder grundlæggende forhold 

i deres samtid som springende punkt ved menneskets tilblivel

se. Eksempler: 

Mennesket skabt som halvt dyr, halvt engel og forbindelses
leddet i Scalae Naturaes store hierarkiske pyramide er et sind
billede på det feudale samfund - og blev betragtet som sådant. 

Menneskets afgørende træk som evnen til at forbedre sig selv 
(Rousseau og Monboddo), dvs. intelligensen (Darwin), kan ses 
som en direkte analogi til kapitalen, der netop er karakteri
seret ved evnen til at forbedre sig selv. 
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Menneskets afgørende træk som manuelt redskabsbrug (bl.a. En
gels) er et udtryk for håndværkerne i den tidlige arbejderbe
vægelse. 

Feudalher~ens menneske som åndsfyrste, kapitalistens som 

intelligent beregner, socialistens som en håndens arbejder er 

udtryk for den usvigelige regel, at alle antropogenetiske teo

r·ier er ide'olog·i-ske.. (Hvilket ikke indebærer, at de dermed 

er falske). At Lovejoys menneske som den kærlige fader og 

forsørger udtrykker en ideologi, er derfor ingen afvisnings

grund. 

Tværtimod er det tydeligt, at Lovejoy er kommet sandheden 

om menneskets tilblivelse nærmere end mange tidligere teorier. 

ingen løsning 

Alligevel må vi afvise det springende punkt i Lovejoys teori: 

hannen som forsørger i det monogame parforhold. Årsagerne vil 

blive klarere i det følgende, her vil vi nØjes med at fremføre, 

at Lovejoy ikke forklarer det, som vi må have forklaret i teo

rien om menneskets tilblivelse: Fremkomsten af samfundsmæssig 

virksomhed. 

For selv o~ det kunne se ud som om, at hannen afhænder sit 

reprodukt i og med, at han bærer fØde hjem til hun og unger, 

så er det ikke tilfældet. En han der forsØrger sit afkom af

hænder lige så lidt som en hun, der forsørger sit afkom. Han 

engagerer sig blot i udvidet reproduktion, hvilket Lovejoy 

også forudsætter i sin sociobiologiske argumentation. (At 

den ammende hun også får noget, ændrer ikke dette) • Lovejoy 

har med sin teori altså ikke bragt dyret ud af naturhistorien, 

tværtimod har han explicit fastholdt det i naturhistorien. Og 
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så er der næppe grund til at postulere hanlig forsørgelse, 

når hanlig forsørgelse (der ikke er ukendt i dyreriget) er 

aldeles ukendt blandt primater, hvor hanner sørger for sig, 

hunner for sig og ungen. 

Men som sagt, Lovejoy har vundet vigtig indsigt med sit 

scenario, lad os derfor gå ind i det og se, hvor vi vil have 

det anderledes. 

kønssegregeret fouragering 

At den hØjere primats lave fØdselsrate udgØr et kritisk for

hold, og at fraspaltningen af heroinidelinien må ses i rela

tion hertil, kan der næppe herske tvivl om. Det vil sige, 

at horninidens første adskillende træk er, at den har omgået 

dette problem, hvilket forklarer dens senere succes sammen

lignet med menneskeabernes. 

At mobiliteten udgØr den kritiske faktor i denne forbindel

se, forekommer også sandsynligt. Horniniden kan altså kun ha

ve udskilt sig fra fællesstammen (og den lave fødselsrate), 

ved at have reduceret nØdvendigheden af mobilitet. 

Den kØnssegregerede fouragering er en måde at realisere 

dette på. Vi forestiller os derfor med Lovejoy, at en eller 

anden grad af kØnssegregeret fouragering indleder lØsningen 

af problemet. Men vi foretrækker at basere fremvæksten af 

kØnssegregeret fouragering på eksistensen af den sociale or

ganisation, der udspringer af sexuel selektion. Det vil si

ge, at vi ser den kønssegregerede fouragering i sammenhæng 

med det forhold, at hos floklevende primater, der er det 
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almindeligt, at grupper af hanner (bachelorgrupper) strejfer 

langt videre omkring end kernegruppen af hunner og unger. 

Ser vi på fig. s. 151, er det tydeligt, at med kønssegre

geret fouragering, hvor hunner optager territoriets centra

le område, der kommer hunnerne til at bevæge sig langt mindre 

rundt end hannerne. 

Hermed er sagen dog ikke klar, for forskellen fremkommer 

ikke mindst, fordi hannerne i et sådant system må Øge deres 

aktionsradius betydeligt. For ikke alene skal de afsøge terri

toriets periferi for fourageringspladser, men de skal også 

holde kontakten med hunnerne i territoriets centrale del af 

sexuelle grunde (hanners bestemmelse i dyreriget) . 

Hvad vi må undersøge er hunnernes situation uden og med 

kønssegregeret fouragering. 

Her bliver det klart, at det reducerede krav om mobilitet 

i forbindelse med kØnsegregeret fouragering fØrst og fremmest 

opstår, fordi varigheden af hungruppens ophold på hver foura

geringsplads forØges. (Kan den samlede flok ernære sig af 

et figentræ - chimpanzernes yndlingsføde - i 4 dage, så kan 

den halverede flok (dvs. flokken uden hanner) ernære sig af 

det i 8 dage) • 

Hungruppen under kØnssegregeret fouragering skal derfor 

kun skifte fourageringsplads halvt så ofte, som under ikke 

segregeret fouragering. De bliver mere stationære, hvilket 

er af enorm selektiv betydning for den succesrige yngelpleje. 

(Transporten udgØr den stØrste risiko for spæde og unger). 

Det betyder imidlertid ikke, at de ikke skal bevæge sig 

lige så langt som fØr, når fourageringspladsen er udtØmt. 

(Fourageringsstrategien kan naturligvis ikke have indflydelse 

på afstanden mellem figentræerne, f.eks.). 
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Den kØnssegregerede fouragering reducerer altså behovet 

for bevægelse på den måde, at hungruppen nu skal bevæge sig 

2 kilometer hver ottende dag, mod tidligere 2 kilometer hver 

fjerde dag. Over et livsløb betyder det en halvering af 

transportafstanden, men for hver enkelt transport ændrer det 

intet i forhold til tidligere. 

Det vil sige, at nok er det en betragtelig selektiv fordel 

for yngelplejen af l unge, men det tillader stadig væk ikke, 

at en hun samtidig har to unger, når hun kun kan transportere 

en. 
Dette indser Lovejoy, og derfor introducerer han - via 

monogami - den hanlige forsørgelse, der muliggør, at hunnen 

kan forblive permanent (eller ihvertfald betydeligt længere) 

på et sted. Imidlertid kan man forestille sig en anden mulig

hed. 

fød ep referencer 

Yngelplejeproblemet har medført et selektionspres for en

hver ændring, der tillader, at hunnen med unger kan forblive 

længere på fourageringspladsen end tidligere. (KØnssegrege

ret fouragering er en sådan ændring, der Øger varigheden af 

hvert ophold). 

Varigheden af et ophold er bestemt af den derværende mæng

de af fØdeemner. Varigheden kan derfor kun Øges, hvis mængden 

af fØdeemner Øges. (Hvad den kØnssegregerede fouragering sik

rer). 
Mængden af fØdeemner er imidlertid ikke en absolut stør

relse. Hvad der konstituerer et fØdeemne er i et vist omfang 
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subjektivt bestemt. Det er en kendt sag, at primater, der 

har en meget stor bredde i deres mulige fØdeemner, har tyde

lige fØdepreferencer. 

FØdeemnerne udgØr derfor et spektrum fra attraktiv fØde 

til uattraktiv fØde. Det første er f.eks. frugt, som er 

nemt tilgængelig, nem at spise, og som i hØj grad tiltaler 

abens smag. Det andet er fØde, der er svær at finde, svær 

at tygge, og måske ikke smager særligt godt {rØdder og knolde, 

f.eks.). 

Opbrudstidspunktet fra en fourageringsplads bestemmes 

derfor nok så meget af, hvornår flokken finder, at bunden er 

nået med hensyn til &e derværende fØdeemner, ikke hvornår de 

i absolut forstand er sluppet op. En flok af lækkermunde vil 

måske bryde op, så snart den sidste figen på figentræet er 

spist, selv om området stadig kunne tilbyde andre mindre at

traktive fØdeemner. 

Heraf fØlger, at et selektionspres for længere ophold sam

tidig må være et selektionspres for inddragelse af hidtil uat

traktive fØdeemner. 
Skal vi enkelt karakterisere de to poler på dimensionen 

attraktiv - uattraktiv, så kan vi sige: 

Attraktiv fØde er Uattraktiv fØde er 

l. koncentreret l. spredt 

2. lettilgængelig 2. vanskeligt tilgængelig 
3. umiddelbart spiselig 3. Ikke-umiddelbart spiselig 

Ad. l: Koncentreret betyder, at aben kun skal samle et eller få 
fØdeobjekter for at få stillet sit behov. Denne betingelse 
opfylder frugt. Og iØvrigt ræsten nl an.irralsk fØde. F.eks. 
æg. Eller kØd, der hos mange primater er en yndlingsspise. 
(Fem p:::t af ch.irrq::anzers og bavianers fØde udgøres af kØd.) 
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Spredt be:tyder i m:xlsætning hertil, at f)tdeobjekterne fore
findes i så små enheO.er, at al::en skal indsamle en nasse for 
få stillet sit behov. Frø er her et tydeligt eksempel. 

Lettilgængelig betyder, at det er uniddelbart forhåndenværen
de. F .eks. ligger på jorden eller hænger i tra::erne .inden for 
abernes rækkevidde. Frugt er her et eksanpel. 

Vanskeligt tilgængelig betyder i m:dsætning hertil, at det 
er forbun:let med besvær at komne til fØdeobjekterne. F.eks. 
hvis de befiril.er sig uriler jordoverfladen, som tilfældet of
te er med rØ:Jder og knolde. 

Umiddelbart spiselig betyder, at fØdeobjektet er spiseligt, 
som det fir.rles. At det jJCke kræver excessiv tygning, og 
heller ikke er svært fordØjeligt. 

Ikke-uuiddelbart spiselig betyder i rrcdsætning hertil, at 
fØdeobjektet kræver en eller anden grad af forarl::ejdning. 
RØ:'lder og knolde skal måske vaskes for jord. Måske skal 
skrællen eller en anden hård overflade fjernes. Måske skal 
de bankes, for at man kan tygge dem. (Primater holder sig 
sam hovedregel langt væk fra ikke-umiddelbart spiselige fØ
deobjekter). 

Om attraktive og ikke-attraktive fØdeemner kan vi nu tilfØje, 

at de attraktive er mindre hyppige end de ikke-attraktive, 

mens de ikke-attraktive er mere "arbejdskrævende 11 end de 

attraktive. 
Svarende til deres fØdepreferencer må primatflokken der

for afsøge et relativt stor territorium for at få dækket sit 

næringsbehov. Vi kan sige, at den fØlger den extensive foura

gerings strategi. 

Dette stiller sig i vejen for en Øget reproduktionsrate, 

og jvnf. oven for omtalte selektionspres kan vi udlede, at 

der på hominidetrinet må være opstået en tendens i retning af 

en intensiv fouragerings 

fØdeemner 

strategi, dvs. inddragelse af "ar

for derved at forlænge varigheden af bejdskrævende" 

opholdet på en fourageringsplads. 
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den kønsdelte økonomi 

Overgangen fra en extensiv til en intensiv fouragerings

strategi er et skift i virksomhed og involverer derfor be

stemte individers ændring af deres adfærd. De individer, der 

umiddelbart er mest tilskyndet til at udsætte opbrudstidspunk

tet er hunnerne med unger. Det er derfor dem, der er motive

ret for at finde supplerende alternativer til den ellers fore

trukne fØde. 

Hannerne derimod vil bryde op, så snart de attraktive fø
deemner er sluppet op og søge en anden fourageringsplads. 

Kommer hunnerne så ikke, så kan man forestille sig, at de 

bevæger sig frem og tilbage mellem den nye plads og hunner

nes lokalitet. 

En sådan situation kunne være udgangspunktet for den kØns

segregerede fouragering. Segregationen ville således nok bli

ve geografisk, men den ville fØrst og fremmest blive fØdeøko

nomisk. Det vil sige, at hunnernes fØdeobjekter ville blive 

så meget anderledes end hannernes (med en stor fællesmængde), 

at konkurrencen om fØden mellem de to 

kØn blev reduceret. Hvad enten det·te 

er årsagen til kØnssegregeret fourage

ring eller ikke, så er det klart, at 

det selektionspres, der forårsager 

udviklingen af kØnssegregeret foura

gering, også må forårsage et skift i 

hungruppen i retning af en mere inten-

siv fouragering, og at dette i sig selv 

skaber - eller bestyrker - en kØnssegregation i fourageringen. 

Intensiv fouragering og kØnssegregeret fouragering hænger altså 

selektionsmæssigt sammen. 
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Vi kan derfor konkludere: 

Udspaltningen af horninider fra den fælles 

stamme må være ledsaget af kØnssegregeret 

fouragering, der kommer til udtryk som ~

tensiV fourag·ering hos han·nerhe, intensiv 

fo·ura·ger·ing hos hunnerne. 

Hermed opnås fØlgende: reduceret konkurrence om fØden mellem 

kØnnene, muligheden for længerevarende ophold på fouragerings

pladsen for hunnerne (måske semi-permanens), dvs. en reduktion 

af mobilitetskravet, og herved opstår muligheden for dels en 

mere effektiv reproduktion, dels en forØget reproduktion. Og 

tilvejebringelsen af denne tilstand kræver ingen spring, men 

man kan se den vokse ud af den eksisterende situation skridt 

for skridt uden, at vi behØver postulere monogami og hanlig 

forsørgelse. 

Lad os se på dette scenarios betydning for intellektuel 

virksomhed, social organisation og tobenet gang. 

fødeindsamlingsteknologi 

Muligheden for intellektuel virksomhed er forudsætningen for, 

at hungruppen kan skifte fra extensiv til intensiv fouragering. 

Når extensiv fouragering nemlig er reglen for chimpanzen, så 

skyldes det 1 at det - alt andet lige - er den optimale strate

gi ud fra et cost-benefit synspunkt. Kun specialiserede arter 

kan udnytte en intensiv fourageringsstrategi effektivt, dvs. 

med biologisk fordel. Uden dertil indrettede organiske red

skaber, står resultatet ikke mål med anstrengelserne. Men pri

maten er netop ikke specialiseret organisk. 
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Den må derfor på anden vis reducere energiudlægget i for

bindelse med den intensive fouragering, hvis denne skal svare 

sig biologisk. 

Denne anden vis er ved intellektuel virksomhed. 

Vi forestiller os, at hunnerne opfinder 11 arbejdsbesparende" 

metoder, der gør den intensive fouragering biologisk økonomisk. 

Havde vi ikke konkrete eksempler fra primatverdenen at hen

vise til, ville dette måske være et for stort postulat. Men 

bl.a. fra japanske makakker ved vi, at de fuldt er i stand til 

at opfinde "arbejdsbesparende" metoder til intensiv fouragering. 

F .eks. den unge makak-hun, der øger effektiviteten af risindsamling, der 

ellers er et enormt pillearbejde, når risen findes spredt ud i sandet, 

ved at samle sarrlet sammen rne::l. risene i, bære det ne:l til et varrlhul, 

smide det hele i, for derefter at skumme risene af vandoverfladen. 

Og proto-hominiden befinder sig utvivlsomt på et klart hø

jere intellektuelt niveau end makakken. 

De arbejdsbesparende metoder implicerer inddragelsen af 

redskaber. (Vandet bliver redskab for makak-hunnen med risen). 

Disse redskaber kan være anvendelsen af ~ til sortering, 

rensning og opblØdning, af stokke til at grave rØdder og knol

de frem med (herunder opdagelsen af vægtstangsprincippet), 

sten til sønderdeling af ellers vanskeligt fordøjelige fØde-

emner. (Mange fØdeemner er giftige i den form de findes og 

kræver kemiske forandringer, fØr de med fordel kan indtages. 

En vigtig kemisk forandringsproces her er iltning. SØnderde

ling, maling og iblØdsætning vil i en række tilfælde Øge den

ne proces i betydelig grad) . 

Givet en tilstrækkelig motivering ligger udviklingen af 

en sådan primitiv teknologi klart inden for de højere prima

ters rækkevidde, som vi kender dem. 
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Vi konkluderer derfor: 

Udviklingen af en intensiv fourageringsstrategi hos 

hunnerne ledsages af udviklingen af en fØdeindsamlings

teknologi. Det vil sige en socialt akkumuleret erfa

ring (know-how) vedrØrende metoder og redskaber. 

Indeholdt i indsamlingsteknologien er endvidere begyndelsen 

til en kØkke·n-t'eknologi, dvs. forvandlingen af ikke umiddel

bart spiselige planter til fordØjelig fØde gennem bearbejdning. 

Det sidste er ikke mindst vigtigt. Uden en sådan teknolo

gi er inddragelsen af en lang række vegetabilske fØdeemner i 

den daglige kost simpelthen umulig. Uden ild (der revolutio

nerer kØkken-teknologien) må alternative metoder til afgift-, 

ning have været opfundet. Bankning og sØnderdeling er her en 

oplagt mulighed. Man kan også forestille sig former for bakte

riel nedbrydning, gæring, delvis forrådnelse. 

Det sidste aspekt ved overgang til intensiv fouragering 

medfØrer iøvrigt, at der må gå et tidsrum fra fØdeemnet til

vejebringes til det fortæres. Modsat ved extensiv fouragering: 

her kan man straks putte det fremskaffede i munden. 

Af ovenstående fremgår, at udviklingen af en indsamlings

teknologi som stiller yderligere krav til den sociale indlæ

ring. FØr en hun kan fouragere på denne måde, må der gå en 

lang uddannelsesperiode forud 9 hvor hun lærer af moderen og 

andre ældre individer i hunflokken. Man kan sige, at intellek

tuel virksomhed overgår fra at være en mulighed (som hos de 

nulevende menneskeaber) til at være en nØdvendighed. 

Tænder 

Er der sket et skift fra den extensive fouragerings umiddel

bart spiselige fØdemner til den intensive fouragerings ikke 
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umiddelbart spiselige {eller vanskeligt spiselige) fødeem

ner, så må det have efterladt sig spor i hominidernes for

døjelsesapparat. 

Den del af fordØjelsesapparatet, der lader sig fossilere, 

er tænderne. For at opretholde vort scenario må vi altså 

kunne stØtte det på vidnesbyrd fra tændernes udvikling i 

den hominide evolution. Og det kan vi. 

Tænderne hos D'ryopi the·cinerne (som vi her betragter som 

det fælles udgangspunkt for menneskeaber og hominider) er ka

rakteriseret ved relativt små kindtænder med tynd emalje, 

brede fortænder og skarpe hjØrnetænder. Alle hØjere prima

ter har et sådant tandsæt indtil for 15 millioner år siden. 

Her deler tandsættet sig i to typer. En der nogenlunde 

bibevarer den dryopithecine form, og en der er karakteriseret 

ved Øget størrelse af kindtænderne, tykkere emalje og udpræ

get større slid af disse, en reduktion i fortænder og hjØrne

tænders størrelse. r.ovejoy skriver: "Skiftet i retning af 

kindtændernes større dominans har tildels været tilskrevet en 

Øget afhængighed af jordoverfladens fødekilder." Hvilket ifØl

ge ovenstående vil sige den intensive fouragerings fØdeemner. 

tobenet gang 

Hvad har ovenstående udvikling så med tobenet gang at gØre? 

Jo, det kan vi anskueliggøre ved at forestille os livet på 

en hunlig fourageringsplads. 

Til en sådan plads stilles der tre krav: 

l. Beskyttelse (der må være træer i hvilke flokken kan 

søge beskyttelse mod predatorer) . 



2. FØdekilder 

3. Vand 
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(i området omkring træerne, må der væ

re rigelige fØderessourcer, som hunner

ne kan tilegne sig) , 

{ligeledes må der være adgang til vand). 

Vi kan også sige, at en sådan plads består af et centrum 

(træerne) og et fourageringsområde, der udgØr en cirkel om

kring centret. Hunnernes bevægelsesmønster bliver så karak

teriseret af en bevægelse fra centret til fØdekilderne og 

tilbage igen. 

Nu udgØr flokken hos floklevende primater deres væsentli

ge beskyttelse mod predatorer, og et isoleret dyr lØber en 

stor risiko, hvilket er en afgØrende årsag til primaternes 

hØjt udviklede sociale organisation. 

Hos extensivt fouragerende primater betyder den koncentre

rede fØde, at de som hovedregel kan fouragere i flok. Hele 

flokken bevæger sig fra figentræ til figentræ, f.eks. De 

er således hele tiden beskyttet. 

Det samme kan ikke lade sig gØre ved intensiv fouragering. 

Her er fødeemnerne spredt ud over hele området, ikke koncen

treret. Hunnerne bliver derfor tilsvarende spredt i deres 

fouragering. og derfor udsat for en større risiko. 

En måde at reducere denne risiko på vil være, at de til

bringer så kort tid som overhovedet muligt i marken og så 

lang tid som overhovedet muligt i lejren. Dette kan reali

seres ved, at ikke spiser den indsamlede fØde på stedet, men 

bærer den tilbage til lejren. 

Dette er der så meget desto mere grund til at gØre, hvis 

fØden ikke er umiddelbart spiselig. Hvis den f.eks. skal 

sønderdeles først. Og skal den lægges ud i solen eller på 
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anden måde henlægges, fØr den bliver spiselig, så siger det 

sig selv, at hunnen ikke kan vente på dette ude på marken, 

men må transportere fØden hjem i lejrens sikkerhed, for der 

at bearbejde den. 

Af sikkerhedsmæssige grunde sker der altså ved den inten

sive fouragering en adskillelse af på den ene side selve fø
deindsamlingen og på den anden side fØdebearbejdningen og 

konsumtionen. 

Dette kræver imidlertid, at hunnen kan transportere fØde

objekterne fra fundstedet til lejren. (Eventuelt også til vand

hullet, hvis vand indgår i bearbejdningen). Og da den inten

sive fouragerings fØdeobjekter som hovedregel er ukoncentrerede, 

dvs. enten små eller flerdelte, så kræver det, at hun kan bære. 

At bære vil her sige, at forlemmerne bruges til at holde 

på fØdeobjekterne, mens man går på baglemmerne. 

En sådan bevægelsesform er alle hØjere primater i stand 

til at udfØre. Men ikke effektivt og ikke gennem længere tid. 

Imidlertid må man forestille sig, at den intensive fouragering 

har medfØrt et selektionspres til fordel for en effektivise

ring af bære-funktionen. 

Slutresultatet af en sådan effektivisering er den tobenede 

~, hvor forlemmerne er befriet for enhver lokemotorisk funk

tion. 

Problemet med tobenet gang er imidlertid, at den er extremt 

langsommelig i forhold til firlemmet lokomotion. Eller rette

re: det er umuligt at bevæge sig ret hurtigt på to ben. (Skal 

man ikke bevæge sig hurtigt, er tobenet gang dog lige så effek

tivt som firlemmet). 

Det betyder, at en tobenet vil have meget vanskeligt ved 

at flygte fra en predator. Flugt er ophørt som mulig beskyt

telse. 
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At give afkald på beskyttelse mod predatorer forbyder 

sig selv evolutionært, med mindre at det medfØrer en enorm 

fordel i en anden henseende. 

Men det er ikke et problem i vores tilfælde. Her opstår 

den tobenede gang nemlig som beskyttelse mod predatorer! 

Evnen til at· bære erstatter evnen til at lØbe hurtigt som 

værn mod rovdyr. {Et skift fra afværgelse til forebyggelse). 

tanterne 

Eksistensen af en permanent lejr, hvor der altid er en del 

hunner, skaber nu muligheden for, at hver hun kan have mere 

end en unge ad gangen. Hun kan nemlig efterlade sine ældre 

unger i lejren, mens hun begiver sig til fourageringsfeltet 

medbringende den mindste. I lejren kan de derværende hunner 

nemlig tage sig af dem. 

Denne mulighed udspringer af den meget betydelige inter

esse for andres afkom, som hunnerne udviser hos mange pri

matarter. De er så ivrige efter at bære og pusle hinandens 

afkom, at lav-status hunner kan have det største besvær med 
at tilbageerobre deres unge. 

Fænomenet, der kaldes allo-mothering, udspringer af det 

forhold, at yngelpleje hos hØjere primater også er noget, 

der skal socialt indlæres. (Unge mØdre er de dårligste mød

re). De unge hunner griber derfor enhver chance for at 

øve sig. 

Man kan derfor sige, at ungerne har mange tanter, der er 

interesserede i at baby-sitte dem. Det vil sige, at det vil 

være muligt for en hun, for en kortere periode at efterlade 

sit afkom i flokkens varetægt. Til tanterne kommer så de 
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mulige storesøstre, når hunnens antal af afkom Øges. 

repetition 

Skal vi repetere denne udvikling, lyder den: 

l. Af reprod.ukti ve grunde opstår der et selektivt pres 

for enhver forandring, der mindsker hyppigheden af 

hunnemes vandring fra fourageringsplads til fourage

ringsplads. 

2. Som svar herpå ud.vikles en grad af geografisk kønsse

gregeret fouragering. 

3. Som yderligere svar sker der gradvist skift fra en 

extensiv til en intensiv fourageringsstrategi for hun

nernes vedkomrrerrle. 

4. Henred antager den kØnssegregerede fouragering karakter 

af fØdeøkonomisk segregation, idet hannerne med den ex

tensive fourageringsstrategi efterstr.æber traditionelt 

attraktive fØdeemner, mens hunnerne med den intens i ve 

fourageringsstrategi inddrager traditionelt uattraktive 

fø::ieeroner. 

5. U::1viklingen af den intensive fourageringsstrategi ledsa

ges af en tilsvarende - og nødvendig - udvikling af en 

sær lig indsamlingsteknologi, hvori rEDskabsbrug indgår. 

6. Den hermed forbundne temporale adskillelse mellem a. 

indsamling og b. (bearbejdning og} konsumtion resulte

rer i en tilsvarende rumlig adskillelse mellem indsam

lingspladsen og konsumtionspladsen (Mark og lejr) • 
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7. Denne adskillelse, der er b?:grun:iet i nø:lvendigl1€den 

af social beskyttelse, fordrer en udvikling af bære

evnen, dvs. den tobenede gang. 

8. Med eksistensen af en stationær lejr bliver der via 

fænomenet allo-nothering etableret en slags social 

tørnepasning, der muliggør, at hurmerne kan have flere 

unger og samtidig fouragere. 

9. Hanneme opretholder den hidtidige leve.rråde. Deres li v 

antager nu karakter af større eller mindre fouragerings

togter til territoriets periferi afbrudt af ophold ved 

hunnernes lejr, hvor de kurtiserer cg parrer sig med 

brunstige hunner. I forbin:lelse herrred eksisterer der 

formentlig et dominanshierarki rettet mod den sexuelle 

selektion. 

Vi forestiller os, at dette udviklingstrin var etableret 

ved afslutningen af Miocæn hos en skovlevende primat, som 

f.eks. Ramapithecus. Det markerer et specialiseret tema, der 

i højere grad udnytter den intellektuelle virksomheds mulig

heder end menneskeabernes udviklingslinie, men det tilfØjer 

ikke noget nyt til menneskeabernes formåen, som vi kender den. 

Og det er stadig entydigt anbragt inden for det naturhistoris

ke lovmæssighedsområde. 

Ved afslutningen af Miocæn sker der imidlertid voldsomme 

geologiske og klimatiske omvæltninger, der griber ind i dette 

tema og forvandler det fra at være en mindre afvigelse fra 

dryopithecinernes livsform til at blive et brud med naturhi

storiens fundament. 
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den pliocæne Iuise 

I slutningen af Miocæn blev jordens overflade - som så 

ofte fØr - brudt af fremvæksten af store bjergkædefold

ninger (f.eks. Himalaya og Alperne). Dette ændrede vind

systemerne og dermed jordens klima, der gik ind i en perio

de med faldende temperaturer og mere markante årstidsskift. 

Denne udvikling, der fortsatte igennem Pliocæn for at kulmi

nere i en række istider i Pleistocæn, betød, at de udstrak

te skove, der var de hØjere primaters naturlige habit, svandt 

ind og blev afløst af savanne og græssteppe. 
På det fØdeØkonomiske område betød dette en drastisk 

reduktion i mængden af de hØjere primaters traditionelle 

fØdeemner, det vi har kaldt attraktive fØdeemner. Til gen

gæld betØd det en vækst i mængden af de fødeemner, som vi 

har kaldt uattraktive, fordi planterne besvarede klimaskif

tet til koldere og tØrrere perioder ved at udvikle en sejere 

overflade o.l. 

De dryopithecine primater var ilde stedt med denne udvik

ling, men hominidelinien var lidt bedre stillet, fordi den i 

forvejen af andre grunde - præadaptation - var begyndt at ud

nytte de uattraktive fødekilder. Denne udnyttelse blev der

for yderligere accelereret af den pliocæne krise. 
Udnyttelsen af de traditionelt uattraktive fØdekilder var 

imidlertid udsprunget af en fØdeøkonomisk segregation i de 

to kØns fouragering, krisen antog derfor forskellige former 
for hanner og hunner. 

For hunnernes vedkommende blev kravet at imØdegå reduk

tionen i de traditionelt attraktive fØdekilder med en for

øgelse af udnyttelsen af de uattraktive fØdekilder, dvs. en 
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yderligere intensivering af den intensive fouragering. 

Dette var i princippet muligt, fordi en sådan intensive

ring var i overensstemmelse med en igangværende tendens, 

og fordi klimaskiftet fØrte til en forøgelse af netop disse 

fødekilder. 

For hannernes vedkommende forholdt det sig imidlertid 

lidt anderledes. De måtte imØdegå reduktionen i de tradi

tionelt attraktive fØdekilder ved l) at bevæge sig videre 

omkring på deres fourageringstogter, 2) i stigende omfang 

at finde erstatninger for deres traditionelle fØdevalg. 

Hvad det sidste angår, havde hannerne to muligheder, 

hvilket fremgår af nedenstående opstilling af skiftet i 

fØdespektret i Pliocæn: 

l. reduktion i rrængden af attraktiv vegetabilsk fø:le (frugt o .l.) 

2. forøgelse af mangden af uattraktiv vegetabilsk fø:le {knolde o.l.) 

3. fory:'.gelse af m:engden af r;otentiel ani.rralsk fø:ie 

Den fØrste mulighed var som hunnerne at overgå til 

uattraktiv vegetabilsk fØde. Vægtige grunde talte mod 

denne mulighed: 

a. Hvor hurmens reproduktive rolle var knyttet til yngelplejens 

forpligtelser, var harme..ns knyttet til hans status i relation 

til den sexuelle selektion. Det vil sige, hvor hunnen var rro

tiveret for det arbejdskrævende 1 der var hannen mere motiveret 

fOr styrkederronstrationer, for udførelse af spektakulære be

drifter 1 der kunne Øg'e hans status i hangruppen. Dette kunne 

han realisere i fourageringstogter mEd sine kammerater 1 ikke i 

ve::l intensiv fouragering. 

b. I sanmenhang herme::l var artens sociale organisation bygget op 

omkring den kønssegregerede fouragering. Det vil sige 1 at det 
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hanlige dominanshierarki formentlig vil_le hindre, at hanner 

permanent opholdt sig hos hunnerne. 

c. Endelig var udnyttelsen af den uattraktive fØle ikke Økonomisk 

mulig uden en indsamlingsteknologi. En sådan havde hmmerne 

udviklet over lang tid, men hannerne havde ikke adgang til den, 

fordi de allerede som unge forlod hungruppen, og derfor aldrig 

fik lej lighed til rigtigt at tilegne sig den af hun9D0ppen bårne 

erfaring med hensyn til teknikker og fø,:leemnernes bearbejdnim. 

Hermed ikke sagt, at det er umuligt, at hannerne kunne 

have skiftet til intensiv fouragering. Blot at det ville 

have været et skift - i motivation og levemåde - af betyde

lig radikalitet. Havde hannerne derfor et alternativ, der 

lå i forlængelse af deres motivation og levemåde, så ville 

dette alternativ være langt mere sandsynligt. 

Et sådant alternativ eksisterede i forøgelsen af potentiel 

animalsk føde. 

Modsat hvad man kunne forledes til at tro, er den tropiske 

regnskov et meget dårligt ernæringsgrundlag for større dyr. 

Den vægt kØd - biomasse - som en skov kan bære, er derfor 

ret lille. 

I modsætning hertil er savannen og græssteppen et fantastisk 

ernæringsgrundlag (hvis man altså kan spise græs). Biomassen 

på en græssteppe er derfor mangefold større end i en skov. 

Dvs. at de pliocæne forandringer, der erstattede skov med 

græssteppe, samtidig betød, at den eksisterende kØdmængde 

Øgedes betydeligt. 

KØd er en spise, som primater har stor forkærlighed for. 

Bavianer kan dræbe hjortekid og mindre aber, chimpanzer kan 

dræbe bavianer for at få kØd. 

Når kØd alligevel kun udgør ca. 5 procent af disse arters 

ernæring, så skyldes det, at kØd er vanskeligt at få fat i. 
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I modsætning til planter modsætter dyr sig som oftest ener

gisk at blive gjort til genstand for fortæring. 

Nu er der ingen grund til at tro, at vores horninider skul

le have taget mindre kØd end vore dages bavianer og chimpan

zer, og spiste de noget kØd, så forelå det som en nærliggende 

mulighed at tage mere kØd, når den traditionelle vegetabilske 

fØde svandt ind. 

Sandsynligheden for at træffe på bytte, som man kunne dræ

be (enten fordi de var forladte unger eller på anden måde 

svage), blev endvidere større, fordi mængden af biomasse steg 

så meget, og fordi heroinidehannerne blev tvunget til at strej

fe langt videre omkring i søgen efter fØde, end vor tids chim

panzer. 

Vi forestiller os derfor, 

at mens hunnerne kompensere

de for tabet af attraktiv ve

getabilsk fØde ved at udnytte 

uattraktive planefØderessourcer, 

der kompenserede hannerne for 

tabet ved en øget udny't'telse 

af kØdressourcer. 

l( 

-d 

Grundlaget for de senere jæger-samler kulturer bliver 

altså lagt med pliocæne primater. Og det vokser langsomt 

ud af den eksisterende levemåde. Dels ved at hunnen udsæt

ter sit opbrud fra fourageringspladsen en smule (og siden me

re og mere) ved at drØje sin kost med uattraktive fØdemner, 

dels ved at hannen Øger sin opmærksomhed for muligheden for 

animalsk fØde på sine togter og derved Øger dens procentvise 

andel af hans ernæring først med en siden med adskellige pro

cent. 
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Denne udvikling er ideelt fremstillet i nedenstående 

figur: 

ISHIU..~ IO MILt., ÅR 

jagtteorien 

IJ~T'm~J<:"IW 

I'I.AIJT!!FØOS: 

5 HILL. Plfe. 

Udviklingen af hanlig jagt har 1 ihvertfald indtil for en 

lo--15 år-. siden, stået som det centrale i teorierne om men

neskets tilblivelse. Argumenterne kan koges ned som følger: 

l. De arkæologiske furrl fra forhistoriske mennesker viser klart, 

at det ernæreCle sig som jæger, ofte endda san storvildtj<l':':lger. 

cro-roagnon manden har tilme:l illustreret det me::l sine fanta

stiske hulemalerier. Men jagten rakker langere tiltage erd 

til istidsjægerne (Cro-rnagnon og Neanderthal). Også Horro 

erectus var jæger og der er vidnesbyrd om, at det sarrme var 

tilfældet for Horro habilis' vedkonmerrle. 
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2. Jagten er årsagen til det menneskelige redskabsbrug, 

fordi mermesket :ikke !::€sidder 11naturlige 11 våben. Ud

vj]dingen af re::lskaber (jagtvål::en) h.ar derfor sit ud

spring her. 

3. Jagten er også årsag til samarl.:.ejdet, idet en svag 

prinat ikke ville kunne necllæ:,Jge hurtigere bytb:rlyr 

uden at kCOfE!rere. 

4. Kooperationen nØdvendiggjorde endvidere udviklingen 

af spro:;ret, for at rnan kurme planlæg-ge jagten. 

5. Endelig er jagten årsagen til den mermeskelige ar

bejdsdeling, idet hunnerne måtte forblive hos afkom

met, der ikke kunne me1br.inges på jagtekspeditioner. 

'l' il ge:r.tg"æld bragte jæ:;reme byttet h j em til hunnerne, 

der imens havde indsamlet ~idt plantefØde som supple

ment til kosten. 

Tegneren Qvist har på 

en rrorsom måde fanget 

noget karakteristisk 

for jagtteorien ned 

denne tegning. 

- Vil det sige, at du ikke har noget rødkål ... ? 
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Der findes mange varianter af dette tema. Leontjevs klap

jagt er (implicit) et eksempel. Engels giver os et andet, 

når han skriver: 

"Arbejdet begynder med fremstillingen af redskaber. O:;J hvad er de æld

ste redskaber, vi forefinder? De ældste, hvis rran skal dørru:æ efter de 

fundne arvesty~<er fra forhistoriske mennesker og efter levevisen hos 

de tidligste historiske folk som hos de mest primitive nulevende vilde? 

Redskaber til jagt og fiskefangst, de første tillige våben. Jagt og 

fiskefangst forudsætter imidlertid overgangen fra den rene plantenæring 

til samtidig nydelse af kØd, og her har vi atter et væsentligt skridt 

mod menneskets tilblivelse. KØdkosten indeholder i næsten Bærdig til

stand de væsentligste stoffer, som legemet har brug for til sit stof

skifte; samtidig med at afkorte fordøjelsen afkortede denne kost de 

øvrige vegetative, til plantelivet svarende processer i legemet cg ind

vandt derved roere tid, mere stof og mere lyst til udfoldelse af det 

egentligt dyriske {animalske) liv. c:g jo mere det vordende rænneske 

fjernede sig fra planten, desto mere hævede det sig over dyret. Lige

som tilv,ænningen til plantenæring ved siden af kØdet har gjort de vilde 

katte og hunde til menneskets tjenere, således har tilvænningen til kØd

næring ved siden af pl~tekost v.æsentligt bidraget til at give det vor

dende menneske legemskraft og selvstændighed. Væsentligst var kØdnæ

ringen virkning imidlertid på hjernen, som nu fik langt rigeligere til

gang af de nØdvendige stoffer til sin ernæring cg udvikling end tidlige

re, og som derfor kunne udvikle sig hurtigere og fuldkormere fra genera

tion til generation. Med de herrer vegetarianeres tilladelse, mennesket 

er ikke kormæt til veje uden kØdnæring, og selv om kØdnæringen hos alle 

os bekendte folkeslag har fØrt til rænneskeæderi på et eller andet tids

punkt •.. , så kan det ikke mere røre os i dag. " 

Det moment af blodrus, som heller ikke Engels' beskrivelse 

er fri for, er reglen snarere end undtagelsen for jagtteori

erne, der så godt som altid fremhæver en slags maskulin 
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aggressivitet grænsende til voldelig dominans som karakte

ristisk for jægeren og dermed for det første menneske. Mest 

utilsløret fremstår dette hos Raymond Dart (opdageren af den 

første Australopithecus) 1 der ligefrem fremstiller det fØr

ste menneske som en morderisk dræber og kannibal, en tanke 

Robert Ardrey har viderekolporteret i et vidt læst forfatter

skab, og som Stanley Kubrick har formidlet i en filmisk ver

sion ( Rumrejse år 2ool). 

Denne ideologisk bestemte bØlge, der går hånd i hånd med 

forfattere som Konrad Lorenz og Desmond Merris, er naturlig

vis blevet mødt med en reaktion. Elaine Morgan, f.eks., ud

gav en antropogenese, der flyttede den afgørende rolle fra 

manden og jægeren til kvinden, moderen og indsamleren. Det

te var et svar på jagtteoriens klart kvindereducerende stil

lingtagen, og det er siden blevet fulgt op af en række an

tropologer, der helt har revideret jagtens (og dermed man

dens) rolle i forhold til indsamlingens (og dermed kvindens). 

(I den santænhæng kan Lovejoy iØvrigt ses som et raffineret rocxlsb;id. Han 

bliver i reproduktionssfæren, fremhæver indsamling, ræn gØr alligevel 

mandens rolle til den afgørende). 

Med denne udvikling er det antropogenetiske spørgsmål i 

hØj grad blevet et spØrgsmål om jagtens (mandens) og indsam

lingens (kvindens) relative betydning i menneskets evolution. 

Det vil det også være i vores scenario. Men inden vi går 

over til at undersøge dette forhold, vil vi slå fØlgende lede

tråd fast: Selv om de traditionelle jagtteorier ikke har ret 

i, at jagten har skabt mennesket ved at forårsage redskabs

brug og kooperation (jvnf. kritikken af Leontjev), så har 

jagten ikke desto mindre spillet sin afgørende rolle i for

bindelse med menneskets tilblivelse. At hævde andet vil væ

re i strid med de empiriske vidnesbyrd. 
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jagtbarrierren 

Mens skiftet fra attraktiv til uattraktiv plantefØde for 

hunnernes vedkommende i vores scenario til at begynde med 

ikke var begrundet i et fald i mængden af attraktiv plante

fØde, så er hannernes skift til animalsk fØde direkte foran

lediget af et fald i mængden af attraktiv plantefØde. Det 

vil sige: hannerne drives til at skaffe stadig mere animalsk 

fØde i en slags kaplØb mod de svindende plantefØderessourcer. 

Forestillingen om overgangen til animalsk føde og dermed 

jagt som nØdbestemt kan vi også finde i de klassiske jagt

teorier. Som oftest ser de dog overgangen som bestemt af 

~ortunisme. Aben med den vågnende intelligens opdager 

nogle nye muligheder (i form af savannens vildtrigdom), og 

mens dens mere sløve slægtninge fortsætter det docile liv 

under frugttræerne i skoven, begiver den sig ud i det uvisse 

for at søge lykken. Denne tanke, der med imperialismen blev 

meget fremtrædende, udtrykker Dart på denne måde. Det fre

delige liv i skoven var ikke menneskets vej, siger han og 

fortsætter: "Til at frembringe mennesket behøvedes en gan

ske anden læretid, som kunne skærpe klØgtigheden og påskyn

de intellektets højere manifestationer - et mere åbent slet

teland, hvor konkurrencen mellem hurtighed og snuhed var 

skarpere, og hvor smidighed i både tanke og bevægelse spil

lede en fremtrædende rolle for artens bevarelse." 

Hvad enten de klassiske jagtteorier ser overgangen til 

animalsk fØde som nød- eller lystbestemt, så har de det til

fælles, at de ikke ser noget problem i, at en relativ lille 

primat skulle have kunnet udvikle sig til en succesfuld jæ

ger. Nok har dette væsen mødt hindringer, men ikke hindrin

ger, der var uoverstigelige. Snarere hindringer der på Rous

seausk vis har tjent som en spore for yderligere opfindelser 
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af jagtteknologi og udvikling af jagtsamarbejdet. Det vil 

sige, hindringer der accelererede udviklingen, ikke bloke

rede den. Fra den første sten blev kastet mod en gazelle 

på savannen til istidens mammutjagt og de senere civilisa

tioner, er udviklingen altså gået en en ubrudt opstigende 

linie. 
Hvis man opridser de tre muligheder i kapløbet mellem 

svindet i den traditionelle vegetabilske føde og overgan

gen til animalsk føde, lyder de: 

a. Rigelighed: 

b. Balance: 

c. Mangel: 

Væksten i anirralsk føeleadgang overhaler fal
det i vegetabilsk fØdeadgang. 

Væksten i animalsk fØdeadgang holder trit med 
faldet i vegetabilsk fØdeadgang. 

Væksten i animalsk fØdeadgang holder ikke 
trit med faldet i vegetabilsk fØdeadgang. 

Af disse tre muligheder går de klassiske jagtteorier ud 

fra de to første. I særdeleshed a., der også kan forklare, 

hvordan jægeren kan blive forsørger af kvinder og børn, der 

venter på, at han bringer bytte hjem til lejren. 

Vi vil imidlertid betragte mulighed c. som den mest sand

synlige af fØlgende grunde: 

Frirrat jagt, som vi kender den, er baseret på held. Det 

vil sige den tilfældige opståen af en gunstig situation 

- en rmge der er kommet væk fra sin gruppe, et svagt cg 

isoleret dyr, etc. -, som primaterne benytter sig af. 

Med et større afsøgningsområde, lidt større opmærk

somhed cg en forøget biomasse vil antallet af tilfældigt 

opståede gunstige situationer Øges. Vi kan forestille 

os, at prirrateme på det grundlag kan Øge deres adgang 

til animalsk fØde fra de nuværende fem pct til måske 

tyve pct. Men ikke til So pct cg slet ikke til 9o pct. 
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Arsagen hertil er, at der er et v&ldigt spring rrellem de 

svage og isolerede dyr og de sunde og normale dyr. Når nu

lighederne, som de første tilbyder, er udtØmt, så løber den 

anirralske fØdesøsren ind i en barriere, som der skal helt and

re midler til at overskride. Så skal byttedyrene gøres svage, 

og det er noget helt andet. 

Hertil k :ræves nemlig meget effektive specialiseringer, som 

vi kender dem fra rovdyrene. Eller alternativt udviklingen 

af en avanceret jagtteknologi baseret p3. intellektuel Virksom

hed og kooperation. (Parallelt til hunnernes erstatten orga

nisk specialisering med en fØdeindsamlingstekno1ogi baseret på 

intellektuel virksomhed.) 

Er udviklingen af en sådan teknologi principielt mulig for 

vor pri.Irat, så er den dog stadig forbundet ned ganske betyde

lige vanskeligheder. :En nogenlunde effektiv teknologi er nem

lig ikke noget, der kan tilvejebringes over kort tid. Den er 

resultatet af trial-and-error gennem mange generationer, der 

akkumJ.leres som social erfaring og organisation. Og her benær

ker vi en ret så afgørende forskel på hurmemes og hannernes 

teknologiske projekt. 

I såvel jagt som indsamling opstår behovet for en teknologi 

på grund af et spring i fødeemnernes modstandsevne, som det el

lers ville kræve organiske SfE!Cialiseringer at overvinde. Hun

nerne skulle gå fra den lettilgængelige plantekost til den svært

tilgængelige. Harmerne skal gå fra de lettilgængelige bytte-· 

dyr til de svært tilgængelige. I den henseende er der ingen for

skel. 

Forskellen ligger i situationen. For hunnemes vedkomrende 

er det ikke rrangel på traditionel fØde, der forårsager skiftet 

i fØdevalg. Det er et andet problem. Hen det betyder, at hun

nemes teknologiudvikling aldrig kommer til at halte efter be

hovet for inddragelse af den vanskeligt tilgængelige fØde. 
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De inddrager nemlig kun denne fØde i et omfang, der svarer til 

udviklingen af deres teknologi. Resten rrå de hente ved at 

vandre. Hvad der selvfØlgelig er uheldigt for den udvidede 

reprod.uktion, rren til gengæld er de ikke truet af sultedØd. 

Ved den plio:::æne krise, hvor rrængden af den attraktive fø
de bliver stærkt begrænset, bliver problemstillingen naturlig

vis en anden. Men da er hurmemes teknologi så fremskreden, at 

de ikke lØber ind i noget uoverstigeligt problem. Tværtirrod 

kan de nu reproducere rred "overskud", der investeres i unger. 

Anderledes er situationen for hannerne. Den nØdvendige over

gang til andre fØdeerrner er for dem dikteret af direkte mmgel. 

Det er nØd, der tvinger dem til at overskride barrieren rællem 

svage og sunde byttedyr. Det vil sige, at deres teknologiske 

behov får en akut karakter, som hunnernes tilsvarende behov al

drig havde. Dette er iJ<ke optinale betingelser for teknologi

udvikling, der fordrer mange generationers rolige rytrre. Re

sultatet er, at hannerne lØber ind i et alvorligt problem, for

di deres teknologi ikke kan vinde med i det relativt veldefine

rede punkt, hvor de for at leve rrå jage svært tilgængeligt bytte. 

Hvor hunnerne således er i stand til at udvide deres repro

duktivkraft -og dermed øge antallet af unger, der falder han

nernes reproduktivkraft. De bliver i stedse ringere grad i 

stand til at forsørge og reproducere sig selv. 

Medvirkende til denne skæve udvikling i den relative reproduk

tivkraft hos hanner og hunner er iØvrigt, at hanneme bliver 

mødt af en betydelig konkurrence på det animalske fØdeområde. 

De skal nemlig konkurrere med rovdyr, der i takt rred væksten i 

bierrassen bliver mere og mere effektivt specialiserede. 

Denne rovdyrspecialisering truer horninide-jægeren på tre måder: 

l. direkte som rovdyr. Den lille hominide {Australopithecus 

afarensis var kun en tØddel hØjere end en meter) har i en direk

te konfrontation v.æret et let bytte for en lØvelignende felide. 
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Eller for en flok j agende canider. 2. direkte som kon-

kurrent. Rovdyrenes effektive afsØgning af dyreflokkene for 

svage individer har ikke levnet meget tilbage til hominiderne. 

3 ~ Indirekte som Spielverderber. Specialiseringen af rovdy

rene har virket selektivt ind på byttedyrene. I takt rred rov

dyrenes voksende effektivitet er byttedyrene blevet tilsvaren

de effektive til at beskytte sig mxl jæ:rerne. De er f. eksem

pel blevet betydeligt hurtigere, betydeligt mere årvågne og 

betydeligt mere sociale som beskyttelsesforanstaltning. Det

te har ikke hjulpet hominiderne, hvis vanskeligheder var sto

re nok i forvejen. 

I rrod.sætning hertil skulle hunnerne konkurrere me:J. andre 

planteæ:J.ere, der 1 hvis de ikke direkte kurme holdes l:orte fra 

hurmer.nes fourageringsområde (svin og gnavere) , ihvertfald 

kunne omgås. lØvrigt var de eneste farlige plantemere som 

regel græsædere (næsehorn, flodheste og b;r)fler) og derfor ikke 

konkurrenter. 

Det korte og det lange er altså, at hannerne ikke udover 

et vist (relativt lavt) niveau kunne udvikle sig til jægere. 

Men at de tværtimod på et tidspunkt må være lØbet ind i en 

direkte mangelkrise, hvor de har haft den allerstørste vanske

lighed med at forsØrge sig selv. 

Vi kan illustrere deres situation således: 
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~Ef'li!.OCUI<.T 

r---------------------~-~-------" 
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For arten er en sådan hungerkrise for· hanne-rne ikke umid

delbart truende, for blot nogle af hannerne overlever, kan 

hunnerne blive befrugtet og arten overleve. Tilmed med for

del, fordi det nu mere effektivt end nogensinde sikres, at 

kun de stærkes·te og klogeste hanner deltager i avlen. 

Men sådan har de individuelle nØdstedte hanner naturlig

vis næppe set på det. Hvilket bringer os til næste akt i 

vort scenario. 

den umulige løsning 

Hvad gØr nØdstedte hanner, når de er blevet tilstrækkeligt 

udhungrede, fordi de kun har kunnet finde sparsomme mængder 

attraktiv plantefØde, og fordi de ikke har haft tilstrækkeligt 

med held i deres søgen efter animalsk fØde? 

De sØger til det sted, hvor de erfaringsmæssigt ved, at 

der er fØde at finde. Det vil sige til hunnernes fourage

ringsplads. 

Alligevel er dette ikke så ligetil, som det lyder. Den 

kønssegregerede fouragering har gjort det til en grundregel 

for hannerne, at de ikke spiser, hvor der er hunner. (Vi kan 

kalde det et biologisk taboo mod at blande fØde og sex). 

Denne regel er effektivt indlært hos alle hanner, _og bliver 

tilmed reinforceret over det sociale dominanshierarki. For 

at bevæge sig til hunnernes fourageringsplads efter fØde for

drer det altså, at hannen både trodser sit eget overjeg og 

den sociale magt i form af andre hanner, der er baggrunden 

for overjeget. 

Dette vil formentlig være umuligt for den fuldtuddannede 

han (dvs. den fuldvoksne, stærke, dominante han). Derimod 

vil det være nærliggende for unge hanner, der for ikke længe 
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siden havde forladt hungruppen, hvor de blev forsørget, for 

at etablere sig i hannernes hierarki. Desuden vil det netop 

være disse unge hanner, der fØrst kommer til at mærke nøden, 

fordi de er dårligst stillede til at klare sig i den hanlige 

fØdeØkonomi. 

Ved at vende tilbage til hunnernes fourageringsplads får 

de imidlertid ikke uden videre mad, selv om hunnerne til sta

dighed bringer fØderessourcer hertil. For det fØrste risike

rer de at blive drevet væk af dominante hanner, for det andet 

vil hunnerne ikke give dem fØde, selv om det lykkedes dem at 

omgå de dominante hanner. FØden er nemlig som objektsiden 

i hunnernes virksomhed intimt knyttet til subjektet, og hun

nerne vil forsvare det, som de forsvarer sig selv. 

En måde at klare dette problem på vil være, hvis en flok 

af unge hanner, der har strejfet om uden succes, overfalder 

hunnernes fourageringsplads og røver den derværende fØde. 

Sådanne raids vil ligge i umiddelbar forlængelse af hannernes 

naturlige levemåde, hvor raids på dyreflokke for at stjæle 

et kid i den almindelige forvirring meget vel kan være en 

udviklet jagtstrategi. (Desuden er raids kendt fra andre 

primater, f.eks. bavianer). 
Et raid kan være succesrigt, dvs. skaffe føde til de 

sultende hanner. Men det kan også forårsage alvorlige ska

der og tab. Nogle af hannerne risikerer at blive såret af 

bid fra de forsvarende hunner, der i kraft af deres sociale 

organisation ikke er ganske værgelØse. Er der dominante han

ner i nærheden risikerer røverne tilmed at blive dræbt. 

Hvad enten raidet lykl<::es i denne forstand eller ej, så 

tilføj er det imidlertid hungruppen stor skade. Ikke så me

get på grund af den mistede fØde, som hunnerne er i stand 

til at erstatte. Derimod på grund af den opstandelse og uro, 

som overfaldet forårsager i flokken. Alvorlige kampe i 
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primatflokke (chimpanzer og bavianer) resulterer erfarings

mæssigt i et stort tab blandt ungerne. Går de ikke til på 

grund af fysiske skader, der tilfØjes dem under selve stridig

hederne, bukker de under, fordi hunnerne bliver for nervøse 

til at yngelpleje dem. Dette er en katastrofe, når der er 

investeret et meget stort reproduktivt arbejde i disse unger, 

som tilfældet vil være hos primater med en lang reproduktions

tid. Mens det ikke er en artsmæssig ulykke, at dØdeligheden 

blandt hannerne stiger p.g.a. manglende fØde, så er det en 

artsmæssig ulykke, hvis ungerne går til som fØlge af raids. 

Desuden er raids en meget kortsigtet lØsning på hanner

nes problem. Skal de nemlig supplere deres eg:en fnemskaf

fede,men utilstrækkelige fØde ved raids, så må de overfalde 

hungruppen hyppigt. Når raids imidlertid forårsager store 

forstyrrelser i yngelplejen, så forårsager det tilsvarende 

store forstyrrelser i hunnernes indsamlingsaktivitet, der 

er intimt sammenknyttet med yngelplejen. Hyppige raids vil 

derfor medfØre, at hungruppens indsamlingsaktivitet reduce

res drastisk, eventuelt helt går i opløsning. I så fald er 

der slet ingen fØde at røve. 

I den udstrækning raids finder sted, og vi må antage, 

at de finder sted i et vist omfang, fordi røveriet ~en 

lØsning på hannens akutte behov, breder hannernes krise sig 

til at blive en krise for hele arten. {Den kan tåle, at man

ge hanner bukker under, men ikke at hunner og unger bUkker 

under). Kan problemet, at he.nnerne ikke evner at ernære 

sig selv, ikke løses på anden vis end ved raids og røveri, 

så er arten med den kØnssegregerede fouragering truet af 

brat undergang, og fØlgelig vil mennesket aldrig blive til. 
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forlænget barndom 

Men der er en anden måde, hvorpå man kan få adgang til hun

nernes indsamlede føde: Man kan bede om den! Lad os fore

stille os, hvordan denne løsning kunne blive realiseret. 

l. hunflokken består af mødre med unger, samt 

gæstende hanner. Dens størrelse (antallet af 

mØdre) er bestemt af l. behovet for kollektiv 

sikkerhed (minimumsstørrelsen), 2. områdets 

ressourcerigdom {maksimumsstørrelsen). 

2. De gæstende hanner ernærer sig selv og op

holder sig derfor aldrig længe ved flokken. 

Hunnerne ernærer sig selv og deres unger. 

3. De unge dyr deltager i indsamlingen med deres 

mødre. I en vis forstand kan man derfor si

ge, at de ældre sØskende hjælper med til at 

indsamle til deres yngre sØskende. 

4. Dette kan dog kun blive effektivt for søstres 

vedkommende. Mens den unge han nemlig forla

der modergruppen og hunflokken til fordel for 

en bachelorgruppe tidligt, så fortsætter den 

unge hun med at indsamle med moderen, til hun 

selv bliver moder (og måske også herefter). 

Vi kan sige: Ældre søstre indsamler til yngre 

søstre og brØdre. Ældre brødre gØr det ikke. 

5. Den unge hans opbrud er dog ikke en alt eller 

intet affære. Han bryder formentlig op i fle-

re omgange. Det vil sige, at nok forlader han 

modergruppen for at strejfe med bachelorgruppen, 

men i begyndelsen vil han igen og igen vende til

bage til modergruppens sikkerhed og forsørgelse. 
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6. Dette kan lade sig gøre, sålænge han identifi

cerer sig selv som unge, og de andre accepterer 

ham som sådan. 

7. Identifikation som unge udelukker imidlertid i

dentifikation som han. For at vinde en plads i 

hannernes hierarki må hannen således (både for 

sig selv og de andre) ophØre med at være unge. 

Herefter vender hannen ikke tilbage til modergrup-

pen. (Modsigelsen mellem at 

han er grundigt beskrevet af 

være unge og at være 

etologien. Ungens 

særlige positurer, signaler og adfærd tjener til 

at afvæbne dominante dyrs aggression. Det vil 

sige, at ungerne signalerer, at de er unger og 

ikke konkurrenter.) 

Med en sådan overgangsperiode mellem eksistensen som 

unge og eksistensen som han, som vi kender fra nulevende 

primater, er det ikke svært at se, hvad en udhungret ung 

han vil gøre, når hans hanlige levevis undsiger ham. Han 

vil vende tilbage til modergruppen og identificere sig som 

~E5r~.· 

Herved opnår han to ting: 

l. Hvis de accepterer hans ungesignaler, 
vil derværende dominante hanner tole
rere hans tilstedeværelse. 

2. Hvis hun accepterer hans ungesignaler, 
vil moderen indsamle til ham. Eller gi
ve ham af det alleerede indsamlede. 

Vi kan sige: for de unge dyr er en nærliggende løs

ning på krisen at forlænge barndommen. 
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Det vil sige, at vi må forestille os, at som resultat 

af hannernes krise, der er de unge hanner i stigende grad 

blevet utilbØjelige til permanent at forlade hungruppen 

(og dermed deres status som unge) . 

tema med problemer 

Er den forlængede barndom, der sikrer hannen forsørgelse 

som unge 1 en enkel og strålende lØsning på hannernes krise, 

så rejser den dog en række vanskeligheder. Det synes nemlig 

ikke at være muligt at forlænge barndommen ad libitum. For 

at nævne nogle grunde: 

l. Hunnens reproduktivkraft er begrænset. Lægges der 

beslag på den af halv- eller helvoksne individer, 

så reduceres antallet af afkom betydeligt. 

2. Hannerne - qua deres levevis som hanner - spiller 

en vigtig rolle for artens reproduktion og for op

retholdelsen af artens sociale system. Denne rolle 

er per biologisk definition ikke forenelig med rol

len som unge. 

3. Hannen vil normalt overleve sin moder med et anse

ligt antal år og kan derfor ikke forsørges af hende 

hele livet. 

Til disse objektive vanskeligheder skal tilfØjes følgende 

subj ek ti ve: 

4. Når hannen har udviklet sine sekundære kønskarakter

træk (morfologisk og adfærdsmæssigt) , accepteres 

han ikke som unge af andre hanner. 

5. Hunnerne reagerer på deres afkom som unger indtil 

et vist punkt i deres udvikling. 
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Dette viser, at der er klare grænser for en forlængel-

se af barndommen. Da vi imidlertid må tro, at en forlængel

se af barndommen er indgået som et lØsningsforsØg (det fore

kommer overmåde sandsynligt, at en ung han har udsat sit 

opbrud fra modergruppen, når vanskelighederne uden for var 

så store, konkurrencen så heftig), så bliver spØrgsmålet, 

hvor ligger disse grænser? Og videre: hvordan kunne disse 

grænser rykkes til artens fordel? Dette antager vi, er 

blevet et grundlæggende tema for hominiderne i Pliocæn. 

dobbeltrolle 

En måde, hvorpå barndommen kan forlænges betragteligt uden 

at lægge en tilsvarende reproduktionsbyrde på hunnen, vokser 

direkte ud af den normalsituation, vi har forestillet os for 

den unge han-hominide, når han er klar til at forlade moder

gruppen. Nemlig at hans opb~ud ikke sker en gang for alle, 

men at opbruddet tværtimod finder sted over en periode, hvor 

han dels strejfer rundt med andre_ hanner, dels returnerer 

til modergruppen for eri tid osv., indtil han er 11 flyvefærdig". 

I denne periode lever han delvis .som han, delvis som unge, 

forsørger delvis sig selv, bliver delvis forsørget af mode

ren. 

At forlænge denne periode vil være den mest selvfølgeli-

ge lØsning på forsørgelsesproblemet. (Dvs. forlænget puber-

tet, snarere end forlænget barndom). Man kan forestille sig, 

at det netop er utilstrækkelighed på fourageringstogterne, 

der tilskynder den unge han til at returnere til hunflokken, 

og bliver denne utilstrækkelighed permanent, som tilfældet 

er i den pliocæne krise, så vil han vedblive at vende til

bage. 
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I så fald vil gælde: 

Det ernæringsunderskud der opstår, 

fordi forøgelsen af den animalske 

fØde ikke fuldt kompenserer for re

duktionen af attraktiv vegetabilsk 

fØde, får hannerne dækket af hunnerne. 

Et sådant system, hvor forbindelsen mellem hannen og 

modergruppen aldrig bliver endeligt brudt, overvinder i 

nogen grad de to fØrste vanskeligheder, der er opregnet 

på side 188. Hannen beslaglægger kun en del af hunnens 

reproduktivkraft, fordi han for en dels vedkommende for

sørger sig selv. Hannen er ikke forhindret i at udfolde 

sin hanlige levevis. Det sker på halvtid, mens han er væk 

fra hunflokken. Sin sexuelle aktivitet kan han f.eks. 

rette mod hunne·r i ·andre hunflokke i området. Han kan 

således være et dominant dyr her, mens han er unge hjemme. 

(Det er meget almindeligt, at unge hanprimater udfolder 

deres sexuelle aktiviteter mod hunner fra andre flokke). 

Det springende punkt er imidlertid: 

l • om hunnen kan acceptere en udvokset 

han som reproduktiv re:ipient, dvs. 

som unge. 

2. om hannernes dominanshierarki kan 

acceptere tilstedeværelsen af voks

ne hanner i hunflokken på dette 

grundlag. 

Det vil sige: er det reproduktivt muligt? 

Og: er det socialt muligt? 
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det sociobiologiske argument 

Forudsat, at hannen udsender de korrekte signaler, der iden

tificerer ham som ne·produktiv recipi·ent eller "unge 11
, så 

skulle der i princippet ikke være noget i vejen for, at mo

deren vil give ham fØde udover den egentlige barndom. Eller 

rettere, forudsat at hannen undlader at udvise adfærd, der 

klart identificerer ham som ikke-Unge, dvs. dominant sexuel 

adfærd, så behøver hans reprodu}::tive tilhØrsforhold til mo

deren ikke at blive brudt. (Normalt afvises ældre dyr som 

unger, når nyt afkom fØdes. Men hos vores hominide er sam

tidig yngelpleje af flere årgange afkom netop blevet en mu

lighed). 

Er det psyke-biologisk usædvanligt, så er det altså muligt. 

Desuden ligger det inden for den biologiske logik. Hos hØje

re primater er det den reproduktive strategi at investere et 

meget stort reproduktivt arbejde i ganske få unger (zoologer

ne kalder det en K-strategi), mens det hos lavere arter er 

den reproduktive strategi at investere energien i et meget 

stort antal yngel, der så ikke yngelplejes særligt grundigt, 

om overhovedet (det kaldes en r-strategi). Primaternes pro

blem var i den forbindelse, at K-strategien blev drevet så 

vidt, at afkommet blev så talmæssigt lille og så arbejdslcræ

vende, at ar.tens reproduktion var truet, hvilket jvnf. det 

tidligere sagte satte heroinideudviklingen igang. 

Bordet fanger imidlertid. Dvs. når en hun har investeret 

6-8 års arbejde i en han, så vil det være et katastrofalt tab, 

hvis han går til. Så hellere foretage yderligere 6-8 års 

arbejde, for at beskytte den genetiske inves·ter·i·ng, som socio

biologerne ville sige. Man kan altså argumentere sociobio

logisk for vores tilfælde af extremt udvidet yngelpleje, den 

er i overensstemmelse med den logik, der siger: adfærden 

fØlger geninvesteringerne. 



192 

søstrene 

Nu er der imidlertid en vanskelighed forbundet med moder

lig forsØrgelse som livsgrundlag: forskydningen i levetid. 

Alle hanner vil normalt overleve deres moder med et betrag

teligt antal år. Dette gælder ikke mindst de yngste. (De 

hØjere primater har så godt som ingen post-reproduktiv leve

alder). Det vil formentlig sige, at hanner ude~ode~ vil 

være langt hyppigere forekommende end hanner med moder. 

Moderlig forsØrgelse kan altså ikke have været en endelig 

lØsning på den pliocæne krise. 
Af den moderlige forsørgelse udspringer imidlertid en 

mulighed, der meget vel kan være blevet den endelige lØs

ning. Det fremgår af det allerede udviklede scenario: 

Den kønsdel te og intens i ve fouragering medførte 1 at hunnerne 

kurme yngelpleje flere unger ad gangen, samtidig mEd at unger

nes afhængigheds- eller uddannelsesperiode forlængedes. (Altså 

en slags kanbineret r-strategi og K-strategi) . 

Som fØlge heraf vil en ældre mcx:1er have afkom i forskellige 

aldre, der stiller forskellige krav. Vi kan dele dem i tre ka

tegorier analogt til menneskebØrn: l) vuggestuebarnet, 2) 

l::Ørnehavebarnet, 3) skolebamet. 

l) Det yngste er helt hjælpeløst og irm'obilt. Det er helt 

afhængig af kontakten til rrod.eren. Desuden skal det 

arrmes. Mcx:leren mEdbringer det til fouragerings feltet. 

2) Det næstyngste er mobilt. Det stiller også store krav 

til opsigt og pleje. Det har meget brug for psyko-so

cial kontakt med jævnaldrende. !"o:ieren efterlader det 

i lejren, hvor det passes af tanter. 

3) Det ældste kan klare an ikke forsørge sig selv. Det er 

begyndt at identificere sig med sin fremtidige rolle 

enten som han eller hun. Hannen får lov at lØl::e 
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omkring ve:l lejren med jævnaldrende hanner. Hunnen fØl

ger med m:::deren til fourageringsfeltet, hvor hun lærer af 

noderens erfaringer. Derme uddannelse, der er af afgøren

de betydning for hunnens fremtidige liv, varer adskillige 

år. (Det tager alene et år at komme de årstidsbestemte 

fØdeemner rund en gang) . 

Mø:lrene kan have flere unger i uddarmelsesfasen. Ofte vil en 

fouragerende enhed derfor udgøres af en mor fulgt af flere dØt

re i forskellige aldre. 

Endvidere er der intet i vejen for, at dette samarl::::ejde kan 

fortsætte efter, at dØtrene er blevet kønsmodne og selv har fået 

unger. Lever hurmen længe ook, kan hun således blive le::J.er af 

en fourageringsgruppe, der l::::estår af en mcxler med dØtre og døtre

døtre. Når hun dør, kan gruppen fortsætte. En sådan gruppe af 

søstre og søstre::'l.Øtre vil være det hyppigst forekom:reri.le. Det er 

sådanne grupperinger, vi har omtalt som medergruppen i det fore

gående. 

Eksistensen af sådarme grupper åbner op for muligheden for ko

O}?eration på indsamlingens område. Arten af fØdeerrmerne, deres 

mangel på koncentration, gør dog- individuel indsamling til det 

almindeligste {i en slags associativ form). 

FØden kensummeres imidlertid ikke -eller kun i det omfang, 

den forelconmer i form af attraktive fØdeemner (hEr, f.eks.) -

på ste::iet. Af beskyttelsesgrurrle skal den transfOrteres hjau -

eventuel t til t:earbejdning. 

Ba'ringen er den intensive irdsamlings kritiske p..mkt. Det er 

derfor, der optra:x:ler et selektivt pres for organiske forandringer 

favorable for den tobenede gang. Bæring kan imidlertid også f ae i

literes kunstigt. F.eks. vEd at man har noget at bære i. Den for

arl::.:E!jdede kurv er nok en relativ sen udvikling, men man kan 
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forestille sig, at naturlige genstande har kunnet fungere som 

kurv langt tidligere~ F.eks. store blade. 

En hun med unger er den naturlige reprOOuktive enhed. Hunnen, 

der samler med sin datter i sarmre kurv, er blot udtryk herfor. 

FØden bæres hjem til deres fælles konsum. Men enhedens derværen

de unger får også del i fØden. Herme:i begynder den unge hun alle

rede tidligt til at bidrage til forsørgelsen af sine søskende. Vi 

kan sige, at dØtrene tidligt J:::egyn:Jer at optrarle rom en slags sani

mØ:ll'e, hvilket også bidrager til indlæringen af deres frautidige 

rolle. (På intet tidspunkt indsamler de dog væsentligt mere, end 

de selv kensummerer. Som oftest betydeligt mindre. ) 

Denne situation kan vi skitsere således: 

OFITTE:I<: 

DATTE:~ 

Antager vi nu, at hannen regelmæssigt efter sine fouragerings

togter vender tiltage til sin medergruppe, udviser den f9Xletignings

adfærd, som han al tid har udvist, og rrodtager mad fra m:::x:1erens og 

søstrenes pulje. Hvad sker der da, den dag rrcderen er faldet l:ort? 

DØtrene vil fortsat samle og formentlig i fællesskab som tidligere. 

Hannen vil sikkert også præsentere sig og forvente at nOOtage fø:le. 

Får han den? 

Ja, hvorfor ikke, fØlger vi os tilskyndet til at spørge? Det 

ligger ligesom i forlængelse af den hidtidige levemåde, at søstrene 

nu vil give broderen rrad, som det frerr~"år af skitsens forts:ettelse: 
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Er det tilfældet, vil problemet med den supplerende hanlige for

sørgelse i princippet. være løst: 

søstrene dækker hannernes ernæringsunderskud ind 

igennem deres indsamling. 

Kan vi se denne lØsning vokse naturligt ud af de eksisterende 

forhold - a small step for the primate -, så er det samtidig 

et roesret radikalt skift - a giant step. Det bryder nemlig med 

fundarnentale biologiske principper. 

mod generne 
Forlænget moderlig forsørgelse er i overensstemmelse med 

det biologiske krav om, at den reproduktive adfæi'd skal 

fØlge generne. (Hvilket blot er en sociobiologisk omskriv-

ning af den naturhistoriske grundregel). At moder€n vælger 

at investere sin reproduktive indsats i en voksen han iste

det for at investere den i en ny unge (og det er altid val

get, da hunnens reproduktivkraft nok er stor, men dog stadig 

begrænset), kan det betragtes som en ekstrem anvendelse af K

strategien. Men den er begrundet deri, at den voksne han bæ

rer ligeså mange af hendes gener, som en ny unge ville gØre. 
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Nemlig So pct. Uden forsørgelse vil den betydelige reproduk

tive investering i disse gener gå tabt, fordi hannen har 

ondt ved at kla~sig selv. Derfor vil det være investerings

mæssigt mere fornuftigt, at fortsætte forsørgelsen af hannen, 

selv om det betyder, at en ny unge derved må udsættes. 

Dett·e g·æ-ld'er imidle'rt'id slet ikke, når det er søstrene, 

der står fo·r a·e·n sup·plere·nde forsørg-else. 

SØskende har ganske vist et ikke ringe genetisk fælles

skab, der gør at assistance mellem søskende kan begrundes 

sociobiologisk. (Sociobiologiens tese er, at man hjælper 

hinanden i den udstrækning, man har gener tilfælles. Det 

vil sige, at sociobiologien ser usocialitet" som et udtryk 

for den naturhistoriske grundregel om enhver for sig selv, 

blot over·ført på individernes genetiske information, snarere 

end på individerne selv). Hvilket sociobiologisk be-

grunder, at søstre ud.en at krænke den naturhistoriske grund

regel kan bidrage til brødrenes forsørgelse, indtil de selv 

er kønsmodne! 

søsteren kan nemlig ikke som moderen med biologisk ret 

vælge at investere sin reproduktive indsats i den ældre han 

på bekostning af investeringen i en unge. For hvor hendes 

genfællesskab med broderen kun er 25 pct (samme mor, men ikke 

samme far), der er hendes genandel i en unge So pct. 

Reproduktion af broderen for den voksne søster går altså 

imod den genetiske logik. Det strider ganske enkelt mod 

den naturhistoriske grundregel. 

Og hermed skulle det være umuligt. 

Nu er den naturhistoriske grundregel imidlertid blevet 

brudt på et tidspunkt i hominideudviklingen, lad os derfor 

se, om det alligevel skulle være muligt. 
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Det vil forudsætte to ting: 

l. Det m& være forburrlet med biologiske fordele (dvs. reprcx.:1uk

tive fordele), der fuldt ud kompenserer for det reproduktive 

tab, der åbenlyst er irrleholdt i forsørgelsen af bro:J.eren. 

2. Det må være psykologisk muligt. Det vil sige, det rrå kunne 

omgå de psyko-biolc:x.:Jiske spærrerElgler, der skal sikre, at 

individen1es indsats ikke spildes men virkelig går til indi

videts egen reproduktion. 

den selektive fordel 

Urrler nonnale omstæ:ldighe::ler ville det reprc:duktive regnestykke aldrig 

gå op, hvis den repreduktive irrlsats investeres i brederen istedet for 

i en unge. Men omsta:rldighEderne er ikke normale. I Pliocæn udvikler 

hannernes krise sig til en krise for hele arten, fordi hunflokkene til 

stadighed. trues af udhungrroe hanner. I den udstrakning den n:cder lige 

forsørgelse af hanner udvikler sig, reCluceres derme trussel. Men denne 

mulighe::i er begrænset, p.g.a. af forskydningen i levetid. Der vil altså 

til stadighed. være et meget stort antal harmer, der er uden forsørgelse 

og derfor udgør en trussel mod hunnerne. I denne situation vil søster-

lig forsørgelse, i den udstrækning den udvikler sig, langt mere effektivt 

råde lxx:1 på problemet. Faktisk vil søsterlig forsørgelse være reprexluk

ti vt gunstig på to måder: 

l. SØstre der supplerer deres brø:lres fØde urrlgår, at de samme 

brØdre på aggressiv vis sØger sig adgang til den suppleren

de fØje, som de er forvænt med. Herme::l urrlgås megen strid 

og uro i flokken, hvilket ellers ville skade det reprcx1uktive 

arbejde betydeligt. 

2. BrØdre, der rrodtager supplererrle fø:le af deres søstre, vil 
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nidkært vogte derme fØdekilde m:::d andre rØVende han

ner, og dermed reducere truslen med hunflokkens re

prcduktion. 

Det vil sige, at man kan opstille følgende tænkte 

regnestykke: 

A. Hunnernes reproduktionssandsynlighed 

under normale omstændigheder: 4-5 overlevende unger. 

B. Hunnernes repreduktionssandsynlighed 

uriler krisens omstæn:ligheder 

m. forsørgelse af hanner: 2-3 overlevende unger. 

C. Hunnernes reprcduktionssarrlsynlighed 

urrler krisens omstamdigheder 

u. forsørgelse af harmer: 1-2 overlevende unger. 

Det vil sige, at hanlig forsørgelse generel t nok implicerer et re

prcduktivt tab, men und.er krisens omstærrligheder repræsenterer den 

alligevel en reproduktiv fordel. 

Altså: Reproduktion af hannen tjener indirekte 

hunnens individuelle reproduktion i form 

af afkom. 

Det er altså biologisk muligt. 

illusionen 

Er det imidlertid psykologisk muligt? 

Det system, der sikrer hunnens og ungens identificeren 

sig med hinanden, og dermed hunnens reproduktion (yngelpleje) 
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af ungen, har en meget lang evolutionshistorie bag sig. 

Det tager sin begyndelse med pattedyrene og deres udvidede 

yngelpleje (K-strategi), dvs. det rækker mindst 2oo millio

ner år tilbage i naturhistorien. Hvilket igen vil sige, at 

det er blevet indlejret meget grundigt i genotypen, at det 

er solidt instinktiviseret. 

Kort kan vi sige, at ungen identificerer sig som repro

duktiv recipient gennem a. sit udseende 

b, sin adfærdsform 

c. konkrete identifikationssignaler. 

Etologien har undersøgt dette system og omtaler det som 

nØglestimuli, der udløser reproduktiv adfærd hos moderen. 

Betegnelsen nØglestimuli angiver systemets instinktive karak

ter. Præsenteret for disse stimuli er hunnen under tvang 

til at reagere, som havde de deres udspring i hendes 

eget indre motivationssystem. Det er det, vi tidligere 
har omtalt på den måde, at hunnen 

perciperer ungen som sig, og som 

vi har illustreret ved at indteg-

ne ungen i hunnens individuelle 

virksomhed på denne måde: 

Dette system til identificering af reproduktive recipien

ter må naturligvis skabe store vanskeligheder for udviklin

gen af hanlig forsørgelse udover den egentlige barndom. 

Hannen ændrer nemlig udseende og ophØrer med at have 

den adfærdsudlØsende ungeform. Endvidere ændrer han adfærd, 

så han fremtræder som sexuelt og kampberedt han, hvilket i 

systemet udelukker hans identifikation som unge. Udsender 

han stadig udlØsende yngelplejesignaler, så må det være lidt 

ligesom ulven udklædt som bedstemor. Det er forbundet med 

et noget dissonant aspekt. 
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Var det ikke, fordi de hØjere primater i så hØj grad er 

tilpasset omstændighederne gennem indlæring snarere end gen

nem instinkter, måtte vi på dette grundlag dØmme hanlig for

sørg~lse umulig. 

Men de hØjere primater er karakteriseret ved deres extre

me flexibilitet, og da vi kan angive vægtige selektive for

dele ved udviklingen af hanlig forsørgelse, samt et scenario 

der tillader den at komme i stand, så vil vi lade den blive 

psykologisk mulig ved et flexibelt kompromis: 

I den udstrækning hannerne illuderer 

som unge, vil hunnerne acceptere illu

sionen og give supplerende fØde. 

Forandringen i deres udseende står det ikke i hannernes 

magt at forhindre. Udseendet bliver derfor illusionens sva

ge punkt. Men bliver dette alvorligt nok for hannernes evne 

til at posere som unger og derved sikre sig supplerende fØde, 

så må man forestille sig et selektivt pres, der tenderer mod 

en reduktion af de sekundære kønskarakterer. Det vil sige, 

at voksenformen kommer til at ligne den unge form mere og 

mere. En sådan udvikling kan netop iagttages i hominideud

viklingen, men den kan også have andre årsager. 

Adfærden kan i hØjere grad moduleres (om ikke ganske). 

Konkret stiller illusionen det krav til hannen, at han i 

modergruppen ikke optræder som Han, dvs. seksuelt og domi

nant. Undlader han dette, så er hunnerne villige til at 

acceptere ham som unge og reproduktiv recipient. 

De konkrete identifikationssignaler er lettest for hannen 

at udføre. De bliver derfor illusionens bærende element. 

Det vil sige, at vokaliserer hannen som en unge og udsender 
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de for ungen karakteristiske fØdetigningssignaler, så 

besvarer hunnerne signalerne i overensstemmelse hermed. 

modsigelsen 

Af ovenstående ses 1 at udviklingstemaet med den hanlige for

sørgelse drejer omkring en stor modsig·e·lse: Hannen der er 

en unge, dvs. ikke-ungen der· er en unge. 

Modsigelsen eksisterer såvel på det psykologiske plan, 

hvor hunnen skal acceptere modstridende informationer, som 

på det reelle biologiske plan. 

Hannen er nemlig ikke i biologisk forstand en legitim 

reproduktiv recipient. SØsteren der reproducerer broderen, 
reproducerer ikke sin unge. (Det vil sige: hun lider et 

reproduktivt tab, hvad angår den genetiske reproduktion). 

Eller sagt med andre ord: Hun reproducerer ikke sig selv. 

Og her angiver sætningen - hun reproducerer ikke sig selv -

naturligvis modsigelsens fundamentale karakter. For repro

duktion er per definition reproduktion af sig selv. 

En sådan nodsigelse er uhØrt i dyreriget. Men hos hominiderne er den 
resultatet af m::xlsætninger, der stadigt skærpes på grun:1 af specielle 
omstætrligheder. Derme udvikling lyder i hurtige trin: 

l. De højere primater udvikler den mest ekstreme K-strategi af alle 
dyr. Dette lægger i den grad beslag på hunnernes yngelpleje
kapacitet, at artens reprc:duktion er truet. 

2. Hunnernes reproduktivkraft må derfor øges. Det sker indlednings
vis gennem kØnssegregeret geografisk fouragering. He:crred tager 
den naturlige reproduktive funktionsdeling mellem kØnnene form 
af en geografisk deling. 

3. Da mobiliteten udgør den kritiske faktor i den udvidede reproduk
tion,overgår hunnerne gradvist til intensiv fouragering, mens 
hannerne som led. i den kønssegregerede fouragering fortsætter 
den extensive fouragering. Hermed bliver forskellen mellem 
kØnnene yderligere skærpet. Fra at være naturlig repreduktiv, 
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blev den fØrst geografisk, og nu fØd.eøkonomisk. Fo;tdeøkonorniske 
opsplitn:inger inden for en biologisk species er ikke ukendt i 
naturhistorien. Tvætt.inod er det evolutionært almindeligt. Men 
det fører altid til ny art::.:rlannelse (jvnf. opsplitningen af 11oka
pien11 i 11tapireru 99 11giraffer 11 ). Når de Økonomisk opsplittende 
parter i arten imidlertid er de to kØn, så er det klart, at ny 
artsd.annelse ikke kan fin::le sted.. Vi får altså en "artsdelt" art. 
En modsigelsesfuld enhed. 

4. Med fØdekrisen i Pliocæn bliver modsigelsen forstørret. Hunnerne 
kan ernæ.re sig, men det kan hannerne i stigende grad ikke. Den 
ene "halvart11 er mere succesrig erd den anden. 

5. Hannerne søger derfor at forblive reproduktive recipienter lilover 
deres barrrlom. Når denne forbliven udstrækkes udover deres merler s 
levetid, antager rrcdsigelsen form af ikke-ungen som unge og repro
duktionen, der ikke er reproduktion. 

springet 

Når hunnens reproduktive virksomhed ikke reproducerer hende 

selv (og/eller hendes afkom), men derimod en anden, så vil 

det sige, at hun a·fhænd'e·r· ·sit rep·rodukt. 

Denne deling af virksomheden på et virksomt subjekt og et 

konsumroerende subjekt er det samme som samfundsmæssig virksom

hed. Vi kan altså konkludere: 

Den naturhistoriske grundregel brydes,og 

den samfundsmæssige virksomhed opstår i 

det .Øjeblik, en hun forsyner en han, der 

ikke· er en ung e, med f Øde. 

Her har vi altså den verdenshistoriske begivenhed, der 

helt ændrer evolutionens retni.ng og forvandler naturhistorie 

til historie. Og netop som et 11 smal l step for the hominide". 

Hvorfor det også er et "giant step for mankind'~ vil vi se i 

det fØlgende. 
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produktion 

Reproduktion er et individs tilvejebringelse og konsum~ion 

af et reprodukt. For visse kategorier af reprodukter er 

tilvejebringelsen nærmest sammenfaldende med konsumtionen. 

Dette gælder f.eks. parringsaktiviteten. For andre kan der 

være større eller mindre afstand imellem tilvejebringelse og 

konsumtion. I dyreriget vil et markant eksempel her være 

bæverens boligbyggeri: tilvejebringelsen ligger langt forud 

for konsumtionen i tid. Hvis der skal være afstand mellem 

tilvejebringelse og konsumtion, må reproduktet være materielt 

båret. Det er f.eks. tilfældet med bæverens byggeri. Ved 

parringsadfærden er det imidlertid ikke tilfældet. Omfavnel

sen er på en gang tilvejebringelse og konsumtion og kommer 

ikke materielt til udtryk. (I den forstand, at en omfavnelse 

er en aktivitet, ikke noget materielt som sådan) .. 

Ved hunnernes fØdeindsamling er der en betydelig forskyd

ning mellem tilvejebringelse og konsumtion. Reproduktet er 

i dette tilfælde da også materielt båret. Det er materiali

seret som forskellige fØdeobjekter. Vi kan illustrere dette 

således: 

tilvejebringelse ~ materielt ~ konsumtion 
reprexlukt 

E± reprodukt, der afhændes, er ikke længere et reprodukt. 

For at være et reprodukt skal det konsumroeres af tilvejebrin

geren. Fordi det ikke returnerner til sin ophavsmand, vil vi 

kalde det et (re)produkt. 

Det følger da af ovenstående, at produkter altid er mate

rielle. 

Den aktivitet, hvor et individ reproducerer en anden end 

sig selv (og/eller sit afkom), vil vi i overensstemmelse 

hermed kalde produktion. Det aktive subjekt vil vi kalde 



204 

produce·nt. (Og igen: den reproduktivkraft der anvendes til 

at reproducere en anden end sig selv, vil vi kalde produktiv

kraft) • 

Vi kan altså konkludere: 

Produktio·n opstår i det Øj e

bl'ik, en hun forsyner en han, 

der ikke er en unge, med føde. 

Det vil Sige, at det produktive arbejde opstår i og med 

den samfundsmæssige virksomhed. SpØrgsmålet om arbejdet 

vil vi imidlertid vende mere udfØrligt tilbage til senere. 

bevidsthed 

Vi husker, at det aktive subjekts indsats i samfundsmæssig 

virksomhed kaldes en ha'ndling. Den er ifØlge Leontjev defi

neret ved, at enheden mellem virksomhedens motiv og mål er 

brudt: ~ 

@1--~ o) o+ ~ H';TIV l 
0" Hl'll.. 

Som tidligere nævnt (s. loS) kan en sådan dissociation 

mellem motiv (hvad man vil opnå) og mål (hvad man gØr} kun 

være mulig, hvis målrealiseringen ad indirekte vej (dvs. 

over andre individer) fører til en opfyldelse af motivets 

uden for virksomheden liggende egentlige mål. 

Ved handling får vi altså to mål: 

1. individets egentlige mål, der ligger uden for 

virksomheden. Da individet efterstræber det 

for at konsummere det, vil vi kalde det repro

dukt, (men her burde det nok hedde noget andet.) 
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2. det gennem virksomheden realiserede 

mål. Mål,der realiseres gennem en virk

somhed, er normalt (jvnf. definitionen af 

virksomhed) et reprodukt. Ved handling 

er individet imidlertid ikke motiveret 

for målet, dvs. sigter ikke mod at konsum

mere det. Det er altså et ikke-kensumme

ret reprodukt, eller det er et· ·produkt. 

Handling og dermed samfundsmæssig virksomhed kan altså 

kun lade sig gøre, hvis mål l realiseres som følge af mål 2. 

Det vil sige, at p·r·odukt-iv virks-omhed (det samme som samfunds

mæssig virksomhed) kun er mulig 1 hvis producenten til gengæld 

for sit produkt (der tjener til reproduktion af en anden) selv 

tilbydes et reprodukt. 

Denne betingelse er netop opfyldt i vort scenarios hanlige 

forsørgelse. Her producerer hunnen til hannen, fordi det re

produktive tab, der er forbundet hermed, kompenseres af, at 

betingelserne for hendes individuelle reproduktion {her re

produktionen af afkom) favoriseres herved. {Jvnf. opstillin

gen på s. 198). 

Vores eksempel på handling er altså en del bedre end Leon

tjevs klappereksempel. Vi har virkelig fået adskilt mål 

og motiv, hvor Leontjev kun har fået dem forskudt. Des-

uden er vort eksempel på handling lige så modsigelsesfuldt 

som Leontjevs, hvor klapperen må jage dyret væk fra sig for 

at indtage det. I vores eksempel må hunne·n for at reprodu

ducere sig selv, reproducere en anden end sig selv! 

Modsigelsesfuldheden i sit eksempel bruger Leontjev netop 

til at fremhæve de særlige krav, som handling stiller til 

sit subjekt, hvad angår den mentale genspejling. Subjektet 

skal ikke blot genspejle komplicerede sammenhænge i sin virk

somhed, som tilfældet er ved intellektuel virksomhed. 
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Subjektet skal også genspejle forbindelsen mellem virksom

heden og forhold, der ligger hinsides virksomheden. 

Den mentale genspejlingsformåen, der er forudsætningen 

for dette, kaldes bevidsthed. 

Bevidsthed optræder således ind

ledningsvis som en evne til at 

indse fordelen ved at være virk

som uden at konsummere for der

ved ad anden vej at få lejlighed 

til at konsummere. 

Minimums- og maksimumsrammen 

Denne grundlæggende bestemmelse af begrebet bevidsthed har 

såvel en minimumsramme som en maksimumsramme. 

Den mentale genspejlings funktion er at tjene subjektet 

som rettesnor i dets virksomhed. Det sker ved en slutten 

fra objektets ydre karakteristika til dets egentlige brugs

værdi for subjektets reproduktion. F.eks. fra fødeemnets 

duft til dets næringsværdi. Genspejlingens betydning er 

altså i sidste ende at orientere virksomheden i relation 

til objektets biologiske mening (jvnf. s. 73). 

Ved at påvise dette forhold slår Leontjev fast, at der 

eksisterer nogle objektive sammenhænge, der bestemmer sub

jektets livssucces, og at i jo højere grad subjektet kan 

genspejle dem, jo bedre er det stillet. 

Ved samfundsmæssig virksomhed beror virksomhedens fordel

agtighed på individer uden for virksomheden. Virksomheden 

indgår altså i en større overindividuel sammenhæng, der 

kan være vanskelig at overskue for det virksomme individ. 
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Bevidstheden er præcis individets evne til at genspej1e 

denne sammenhæng tilstrækkeligt til, at handlingen kan ud

fØres. 

Selv om bevidstheden i princippet godt kan genspejle he

le den objektive sammenhæng, så er det med andre ord ikke 

nødvendigt, at den gør det. Nødvendigt er blot, at indi

videt er sig en sammenhæng bevidst, og - uanset hvilke fo

restillinger individet selv gør sig derom - er så tilpas 

meget i kontakt med den objektive sammenhæng, at virksomhed 

uden konsumtion kan udføres. Dette er minimumsrammen for 

bevidsthed. 

Leontjev udtrykker noget lignende ved til begrebet me

ning, der udtrykker sammenhængen, som den ser ud for indi

videt, at tilfØje begrebet betydning, der angiver sammen

hængen, som den er i virkeligheden. 

·Den individuelle eller personlige mening kan være sammen

faldende med den objektive betydning, -hvis individet er 

sig den objektive sammenhæng bevidst -, men behøver det 

ikke, og er det sjældent i fuldt omfang. 

Det kan nemlig i praksis være ligemeget, hvilke forestil

linger, der motiverer individet, sålænge de virker. Det vil 

sige, så længe de fører til aktivitet, der er i overensstem

melse med de objektive nØdvendigheder. 

Konsekvensen heraf er, at bevidstheden altid slæber efter udviklingen i 

de objektive sarmenhænge. Ingen tidsperiode forstår se l v i fuldt om

fang, hvad det er for nØdvendigheder, der dikterer dens li v. Er den 

objektive samrrenhæng endeligt begrebet, så er det et sikkert tegn på, 

at den allerede er overhalet af sin egen udviJ.::ling. Eller som Hegel 

udtrykker det om erkendelsen: "Den korrrrer fØrst til syne i tiden 

som verdens tanke, efter at virkeligheden har fuldendt sin udviklings

proces og er afsluttet ... Når filosofien maler sit gråt i gråt, er en 

af livets skikkelser blevet gammel, og med gråt i gråt kan den ikke 
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foxynges, ræn kun erkendes. FØrst når skumringen bryder frem flyver 

Minervas ugle ud." Lidt hårdt trukket op, rren ikke aldeles usandt. 

Marx har også beskæftiget sig med det mulige misforhold mellem betyd

ning og rrening, bl.a. i diskussionen af den borgerlige ideologi og i 

analysen af pengefetischismen. Det sidste er skoleeksemplet på, hvor 

kraftfuld den subjektive forestilling kan virke på stor afstand af den 

objektive realitet. 

Der er således ingen grund til at tro, at de forsørgende 

hunner har været sig den objektive sammenhæng bag forsørgel

sens nødvendighed bevidst. Forsørgelsen har snarere været 

motiveret af forestillinger, der ikke har ligget fjernt fra 

dyrenes fundamentalt subjektive opfattelse af virkeligheden. 

(Subjektiv i betydningen behovsdikteret, ikke i betydningen 

ikke-objektiv, for dyrene erkender selvfølgelig deres objek

ter). Men dog fjernt nok til, at hunnen er i stand til at 

være virksom uden at konsummere. 

Vi kan altså konkludere: 

Bevidsthed - omend rudimentær - op

står i det Øjeblik, en hun bliver i 

stand til at forsyne en han, der ikke 

er en unge, med fØde. 

Modsigelsernes enhed 

Er den ovenstående bestemmelse fundamental for bevidsthed, 

så er bevidsthedsfænomenet dog ikke udtømt hermed. Det in

deholder nogle meget betydningsfulde momenter, der udsprin

ger af, at bevidsthedens egenskab er, at kunne spænde over 

modsigelse. Nemlig den modsigelse det er, at det man skal 

gøre, er noget andet, end det man Vil opnå. 
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I vores konkrete tilfælde, der også er det første til

fælde, vil det sige at spænde over den modsigelse, det er, 

at man for at reproducere sig selv må reproducere en anden 

end sig se l v. 

Denne modsigelse præsenterer sig for hunnen i form af 

hannen, der er en unge. Bevidsthed her er altså, at spæn-

de over denne modsigelse og acceptere ikke-ungen som unge 

og dermed som reproduktiv recipient. 

Lad os se, hvilke konsekvenser det.te får for virksomhe-

dens sider. 

TilhØjre har vi teg

net de tre relationer i 

en virksomhed, hvortil 

der er knyttet en tmge 

(jvnf. tegn. s. 81 og 

199). 

Relationen a. er den 

grundlæggende virksom

hedsrelation mellem et 

------{> OBJ~l 
F\ 

UNGE 

subjekt og et objekt. Mentalt genspejles denne relation på den måde, 

at subjektet genkender sit behov i objektet. Objektet er nemlig kun 

objekt, fordi det samtidig er subjektets (og virkscmhedens) rrotiv. Den 

verden, der fremtrailer i dyrets mentale genspejling, er altså dyrets 

egen tehovsverden. Det ex en subjektiv verden, fordi det i en vis for

starrl er sig selv, dyret ser i verdens objekter. I kiddet ser tigeren 

sin sult, og tilsvarende ser det kiddet i sin sult. Denne ubrydelige 

forbindelse rrellem subjekt og objekt kan vi kalde identitet. 

En lignende identitetsrelation opstår i relationen b., når ungen 

udsender de korrekte identitetssignaler. Sa:n objektet altid er et rrotiv, 

såled.es bliver ungen også altid et rrotiv. Den rrotiverer subjektet, som 

subjektet rrotiveres irrlefra. Ungen opfattes altså som subjektet selv. 

Dette er forudsætningen for, at ungen kan få del i subjektets objekt. 

Objektet er et meJ. subjektet. Ungen er et me:J. subjektet. Altså er ungen 

også et me::l objektet. Og kan tilegne sig objektet, relation c. 
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Hvad sker der nu, når hannen præsenterer sig som unge? 

Der kan naturligvis ske det, at hunnen ikke kan acceptere 

"ungen" som legitim. I så fald brydes identitetsrelationen 

b. og så kan identitetsrelationen c. heller ikke tilveje-

bringes. 

gang til 

FØlgelig vil hun modsætte 

objektet. 

sig, at hannen får ad-

Accepterer hun imidlertid hannen som unge, samtidig med 

at hun selvfølgelig også kan se ham som ikke-unge, så for

vandles relation b. fra at være en simpel identitetsrela

tion til at være en identitet af modsigelser: Ikke-ungen 

som identisk med ungen og følgelig ikke-ungen som identisk 

med hende selv. 

Denne forvandling af relation b. fører til en tilsvaren

de forvandling af relation c.: Ikke-ungen som unge betyder 

ikk~-ungen som reproduktiv recipient. Og hermed kan hannen 

få adgang til det reproduktive objekt. 

At foretage denne identitet af modsigelser, dvs. at 

rumme modsigelsernes enhed i den mentale genspejling, er 

bevidsthed. 

Bevidsthedens to momenter 

Transformationen af relation b. og c. til modsigelsesrela

tioner lader imidlertid ikke relation a. urørt. Hele 

kunststykket går på at sikre identiteten mellem det repro

duktive objekt og ikke-ungen, den biologiske nØdvendighed. 

Dette sker ved at gØre ikke-ungen til unge og dermed til et 

med subjektet. Subjektet er et med objektet, og hermed bli

ver ikke-ungen et med objektet. 

Men lykkes dette, at gØre ikke-ungen et med objektet, 

så sker der nødvendigvis en modsatrettet bevægelse: Når 

ikke-ungen er et med objektet, så ophØrer objektet umiddel

bart at være et med subjektet! For ikke-ungen er ikke et 
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med subjektet, og er ikke-ungen et med objektet, som til

fældet er, når ikke-ungen optræder som unge, så kan sub

jektet ikke være et med objektet. 

Eller sagt med andre ord: den modsigelse, der optræder 

i relation b. som u'ng·en, de·r ikke e·r unge, i relation c. 

som den reProduktive rec'ipie:nt·, der ikke· e·r ·r·eprodukt'iv 

recipient eller, hvad der er det samme, re·p·r·odukte·t·, der 

ikke er reprod·ukt, må medfØre en tilsvarende modsigelse i 

relation a. Nemlig i form af· ·r·e-produ·c·e·nten·, der ikke er 

rep·roducent, dvs. s:ubj'ekte·t der· ikke er et med ·sit objekt. 

Det umiddelbare forhold mellem subjekt og objekt, der 

kendetegner alle andre virksornhedsformer, bliver ved den 

samfundsmæssige virksomhed til et middelbart forhold. 
For i og med, at subjektet i praksis adskilles fra sit 

objekt, så indtræder der en tilsvarende adskillelse i den 

mentale genspejling, dvs. i bevidstheden. 

Mens den umiddelbare identitet mellem subjektet selv og 

objektet er karakteristisk for andre mentale genspejlings

former, så adskilles de to i den bevidste genspejling. 

Subjektet adskilt fra objektet optræder som selvbevidsthed. 

Objektet adskilt fra subjektet optræder som objektbevidsthed. 

Det vil sige, at subjektets tanker, drifter og fØlelser 

konstituerer sig som noget relativt selvstændigt og ikke 

som hidtil noget sammenfaldende med objektverdenen. Og 

tilsvarende, at objekternes egenskaber konstituerer sig 

som noget selvstændigt og ikke som hidtil som noget sammen

faldende med subjektets drifter og fØlelser. Individet kan 

hermed erkende sider ved verden, som ikke direkte har rela

tion til individets behov. Muligheden for objektiv erken

delse bliver en realitet. Og vi siger mulighed, for selv

fØlgelig er denne nye genspejlingsegenskab i begyndelsen 

kun en tØddel fjernet fra den hidtige tilstand. 
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Givet tilstrækkelig tid skulle den lille sprække, 

der hermed var opstået i forbindelsen mellem subjekt og 

objekt, imidlertid, som det viste sig, få enorme konse

kvenser. Vi skal siden omtale nogle få af dem. 

Bevidsthedens grUndlag 

I gængs tænJming er det en alminde~ig antagelse, at l:::EwidsthEil.en frem

kom:ner p.g .a. af organiske forandringer i hjernen. Simpel hjernevækst, 

f.eks., der danner grundlaget for en mere fuldkorrrnen tænkeevne. 

Vores scenario siger imidlertid noget. he1 t andet. 

Bevidsthe:l er at fastholde rnc:dsigelser i en enhed. Bevidsthel op

står derfor, når individet præsenteres for rrcdsigelser i en enhed i 

sit virkelige li v. Som tilfældet er for vores hamiDidehunner, der 

præsenteres for en unge, der ikke er en unge. 

Det vil sige: bevidsthedens hemmelighed er noget i det virkelige 

konkrete liv, ikke noget i det irdre liv! BevidsthEdens grundlag 

ligger uden for individet, ikke inden i individets organiske udstyr. 

I den udstrælming ir:divide.rne er i stand til adækvat at genspejle 

den modsigelsesfulde enhed i deres konkrete liv mentalt, er de bevid

ste. Eller har de l:::evidsthed. 

Til gengæld vil de nye krav, der stilles til rrental genspejling, 

når den skal rurrrne enhe:ler af rnoclsigelser, intrcxlucere et selektivt 

pres til fordel for organiske ændringer i den mentale genspejlings 

organer, der faciliterer denne genspejling. Formentlig i form af en 

udvikling af hjernens strukturer. Men dette er virkningen af, ikke 

årsagen til bevidsthed. 


