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sprog 
11 Sproget er den praktiske bevidsthed", skriver Marx og Eng

els. Og faktisk kan det vises, hvordan sproget udspringer 

i praksis med fremkomsten af bevidstheden. 

Selv om dyr har vokale signalsystemer, så har de ikke 

sprog. Dette skyldes ikke deres manglende artikulerings

formåen, for selv om aberne har meget ringe artikulerings

evuer (hvad forskere, der har forsøgt at lære chimpanzer at 

tale smerteligt kan bevidne), så er der andre dyrearter, 

der har fortrinlige artikulationsevner. 

Forskellen mellem dyrenes signaler og menneskets sprog 

ligger altså ikke i noget organisk eller funktionelt, det 

ligger i den psykologiske struktur. 

Den grundlæggende forskel kan opsummeres således: 

Signalsystemet er lukket 

Det vil sige, at de forskelli
ge meddelelser er givet en gang 
for alle. Individet kan vælge 
mellem et antal mulige, men det 
kan ikke skabe nye. Signalsy
stemet er hermed fundamentalt 
begrænset. Dette modsvares at, 
at signalerne i høj grad er 
medfødte, dvs. instinktivt giv
ne. 

Signalsystemet er bundet 

Det vil sige, at alle signa-
ler er entydigt bundne til den 
situation, de optræder i. Ad
varselskald optræder i en situa
tion med fare. Et fødekald op
træde.r, når dyr finder føde. 

Sproget er åbent 

Det vil sige, at taleren kan 
producere nye meddelelser, der 
aldrig tidligere er produceret. 
Og hermed, at sprogets udtryks
muligheder er ubegrænset. Hvil
ket modsvares af, at sprog er 
noget, der skal indlæres. Ind
læringen kan dog ikke gå på sel
ve meddelelserne (fordi disse er 
åbne) , men må gå på regler for 
anvendelse af sprog. Denne for
skydning mellem indhold og gene
rationsregler findes selvfølge
lig ikke ved signalsystemer. 

Sproget er fri t 

Det vil sige, at meddelelsen er 
situationsuafhængig. Taleren kan 
tale om noget ikke tilstedeværen
de, noget fremtidigt, etc. En så
dan løsrivelse af det sproglige 
udsagn fra den situation, der 
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Fødetigningssignaler optræder 
i en situation, hvor den sult
ne unge møder moderen. Etc. 
Det vil sige, at signalerne 
altid er responser på stærkt 
motiverende situationer. Af 
samme grund behøver signalets 
semantik ikke at være differen
tieret udover, hvad der er nød
vendigt for situationens iden
tificering for flokfællerne. 
Her kan budskabets mening nem
lig bæres af situationen selv. 

tales om, stiller naturligvis 
særlige krav til sprogets se
mantiske bæredygtighed, dvs. 
til en differentieret sammen
kædning af sprogets semantiske 
og fonetiske komponenter. Dette 
er da netop også i form af 
fonemer og morfemer et ka~akteri
stisk træk ved det menneskelige 
sprog. 

Heraf udspringer de åbenbare forskelle, der skiller det 

udviklede menneskelige sprog fra dyrenes vokaliseren fone

tisk, semantisk og syntaktisk. Denne udviklede form kræver 

hØjt udviklede artikulationsevner, men dette krav bliver 

naturligvis først stillet i det Øjeblik sproget er blevet 

løsrevet fra signalsystemets lukkede og bundne form. Spro

gets oprindelse skal derfor ikke søges i en tale-fysiologisk 

udvikling, men derimod i forhold, der åbner og frigØr s:ig

nalsystemet. 

I vores scenario indgår der et betydningsfuldt signal

system, nemlig det, der identifice-

rer moderen med ungen. Lad os se 

på det. 

Formålet med ungens signal er, 

at knytte S til Y og dermed Y til 
O. Den binder altså situationens 

parter sammen i en ubrydelig sam

menhæng. (Dette gælder generel t for 

al signalkom.uunikation. Sem i vores 

trekant bindes to parter sanmen me::l et elle:t andet tredje. A 1 s frygt 

for løven bliver;·.me:l advarselsskriget til B1 s frygt for løuen. A1 s 

frygt for sit territorium eller sin mage bliver med trusselssignalet 
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til B's frygt- for A. Etc. Hermed er det klart, at signalkaldet 

ikke alene er, .men også må være si t.-uationsbundet) • 

Når hannen i vort eksempel udsender sine signaler til 

hunnen, misbruger han imidlertid i en vis forstand signal

systemet. Det var aldrig ment til at blive brugt i denne 

situation. Der opstår altså et misforhold mellem situatio

nen og signalet, der helt svarer til den tidligere omtalte 

modsigelse i form af ikke-ungen, der er unge. 

Det lykkes hunnen at rumme modsigelsen, - det vil sige, 

at spænde over misforholdet mellem signal og situation -

hvad vi har kaldt bevidsthed. 

Men det vil præcis sige, at den fØrste bevidsthed samti

dig i praksis falder sammen med det fØrste sprog. Hannens 

signal, der skal skabe en identi tetssamrnenhæng, må hunnen 

nemlig hØre som i modsætning til situationen. Signalet bli

ver dissonant og derved netop bærer af modsigelsen i bevidst

heden. 

Denne nye betydning i signalet - ungen, der ikke er unge, 

reproduktet, der ikke er reprodukt, subjektet, der ikke er et 

med sit objekt - udspringer af situationen selv. Hvad der 

gjaldt for bevidsthed, gælder altså også for sprog. Det op

står ikke p.g.a. organiske forandringer, det opstår i det 

Øjeblik signalet bruges i en situation, hvor sammenhængen 

er modsigelsesfuld. Hermed er dets objektive indhold nemlig 
radikalt forandret, samtidig med at dets fonetiske form 

er uforandret. 

Når signalet bruges i den sprængte sammenhæng og således 

knytter sig til henholdsvis subjektet selv (adskilt fra ob

jektet) og objektet selv (adskilt fra subjektet), så må det 

undergå en tilsvarende differentiering. 

Denne differentiering sker i takt med sprogets fortsatte 

løsrivelse fra sin situationsbinding og behovsbinding. Dette 
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er utvivlsomt en meget langvarig proces. 

sprogets. udvikling nu bliver afhængig af 

Ikke mindst fordi 

en parallel fysio

(Det logisk udvikling af hjerne og vokaliseringsapparat. 

sidste begunstiges af den oprejste gang! Abens glottis og 

velum sidder tæt ved hinanden, men på grund af de morfologi-

ske transformationer, som oprejst gang medfØrer, 

de, hvilket i hØj grad øger artikulationsevnen). 

adskilles 

I den før-

ste meget lange periode adskiller sproget sig derfor forment

lig ikke væsentligt fra dyrenes vokale signalkommunikation, 

og har næsten ingen lighed med sproget, som vi kender det. 

Men det er alligevel i en fundamental forstand sprog, fordi 

det er blevet løsrevet fra den ellers uløselige situations

sammenhæng. Og det er sket i og med, at situationens uløse

lige sammenhæng selv er sprængt af virkelige begivenheder. 

Vi kan derfor konkludere: 

Sprog - omend rudimentært - opstår 

i d'et Øjeblik, en hun tilskyndes til 

at forsyne en han, der ikke er en 

unge, med føde. 

redskabsbrug, anden runde 

Virksomhed slutter per definition med konsumtion. Varighe

den af en virksomhed er altså bestemt af, hvor længe der 

går, fra virksomheden indledes til målet konsummeres. 

Operationer indgår i operationel virksomhed og i intel

lektuel virksomhed. Disse operationer overlever naturlig

vis ikke virksomheden. De slutter, når målet som virksom

hedens styrepunkt er konsummeret. 
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Operationer er i en psyke-strukturel forstand redskabs

brug. Det betyder, at ved operationel og intellektuel virk

somhed, der er det muligt, at materielle redskaber indgår 

i virksomheden. 

Som materielt implementerede operationer må disse red

skaber imidlertid ophØre, når operationen ophører. Det vil 

sige, de overlever aldrig det enkelte virksomhedsforløb. 

Eller udtrykt på en anden måde: Når virksomhedens mo

tiv ophører, så ophører redskabet med at have biologisk 

mening. Det er ikke længere et redskab, men blot en uved

kommende ting. Og virksomhedens motiv ophører ved konsum

tionen af målet. 

Denne sammenhæng mellem motiv og redskab/operation sætter 

nogle meget klare grænser for, hvilken rolle redskabsbrug 

kan spille i dyreriget. Redskabet har ingen permanens, 

men en meget kortlivet eksistens for det redskabsbrugende 

dyr. Kaktusfinken skal hver gang finde en ny pind at fiske 

larver med. Chimpanzens termitfiskestang mister helt abens 

interesse, når den er blevet mæt af termitter. Osv. 

Det vil sige, at redskaber ikke kan eksistere længere 

end varigheden af den virksomhed, hvori de indgår. Selv 

hvor denne varighed er relativt lang, som hos vores inten

sivt indsamlende hominidehunner, så er den dog stadig så be

grænset, at der ikke er noget grundlag for en egentlig ud

vikling af redskaberne. 

Denne naturlige begrænsning på anvendelsen af redskaber 

i virksomheden brydes i og med den samfundsmæssige virksom

hed. 

Samfundsmæssig virksomhed er nemlig karakteriseret ved, 

at det virksomme subjekt ikke kensummerer målet. Virksom

heden når altså ikke frem til sin naturlige afslutning, det 

betyder, at de indeholdte operationer ikke af den grund 
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afsluttes. (Hvilket selvfØlgelig ikke betyder, at de ikke 

afsluttes. I den mentale genspejling afsluttes de imidler

tid ikke fuldstændigt. Vi kan forestille os noget analogt 

til Zeigarnick-effekten, hvor en uafsluttet opgave, der er 

afbrudt, bliver ved med at optræde i bevidstheden). 

Det vil sige, at redskabet kan overleve individets uaf

sluttede virksombed (handling). Hvilket igen vil sige, at 

individet kan beskæftige sig med det uden for virksomheden, 

samt anvende det igen og igen. Redskabet kan med andre ord 

danne udgangspunkt for en videreudvikling. 

Det er dette aSpekt ved redskabsbrug, man almindelig

vis tæn~er på, når man begrænser redskabsbrug til en men

neskelig evne. Da den samfundsmæssige virksomhed opstår 

i og med hunnernes forsørgelse af hannerne, kan vi konklu

dere: 

Forudsætningen for menneskeligt 

redskabsbrug opstår i det Øjeblik, 

en hun forsyner en han, der ikke 

er en unge, med fØde. 

Hvilket iØvrigt er heldigt, da systemet med hanlig 

forsørgelse stiller store krav til hunnernes reproduktiv

kraft, der nu også kan opfattes som produktivkraft. Vi 

forestiller os, at de første kim af bevidsthed med dens 

mulighed for objektiv erkendelse, det fØrste rudimentære 

sprog til at fastholde de spredte glimt af objektiv erken

delse og muligheden for at fastholde forestillingen om red

skabet udover den enkel te handling, tilsammen skaber grund

laget for en langsom men stØt teknologisk udvikling af det 

intensive indsamlingsarbejde. 
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Vi kan forestille os en videreudvikling af gravestokken, 

frembringelsen af de første egentlige kurVe, samt en yder

ligere differentiering af kendskabet til de forskellige 

planteemner og ikke mindst af kendskabet til deres bearbejd

ning for, at de skal være tjenlige som fØde. 

samf.mæssig tilegnelse 

Med en sådan udvikling indtræder der et nyt brud på et fun

damentalt princip i naturhistorien. Her gælder, at indre 

behov styrer aktiviteten. Sult fØrer f.eks. til fØdeopsøg

ningsadfærd. Det vil sige, at de mulige behov er naturligt 

givne på forhånd. Hvad dyret behøver er defineret af dets 

medfØdte natur og bestemt af dets fysiologiske tilstand. 

Dette gælder ikke hominiden, der har udviklet en fØdeind

samlingskultur med redskabsbrug og sproglig båren erfaring. 

For at klare sig her behøver horniniden en række mål, som 

ikke er fysiologisk givne 1 og som den bestemt ikke er fØdt 

til at kende. For at klare sig som teknologis]< indsamlende 

skal hun f.eks. kunne anvende den eksisterende erfaring og 

de eksisterende redskaber. Hun har altså et o·bjektivt behov 

for denne viden og disse redskaber. I og med, at de er for

udsætningen for,at hun kan ernære sig, behøver hun dem i 

samme grad, som hun behøver mad. Det er rigtige behov. Men 

de er ikke indre, og de er ikke medfØdt. De skal gØres 

indre, det vil sige de skal læres. Hun skal tilegne sig 

sine behov. 

Dette sker gennem hendes uddannelsesperiode, hvor hun er 

aktiv sammen med moderen i fourageringsfeltet. Men herved 

ser vi, at den naturhistorisk grundlæggende relation mellem 

behov og aktiv.itet i naturhistorien: Behov ----+ Aktivitet, 
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e r b l e ve t vend t om : æA,J;k:_:tt"l\:' V~i!t<i)e,1:tc===:::tc.."B'.'e'_lh:"O?_V'C· 
Den unge hun, der er aktiv i feltet, er det for at være 

sammen med moderen. Men som fØlge af aktiviteten tilegner 

hun sig de behov, der er aktivitetens begrundelse. Hun læ

rer at bruge gravestokken, f.eks. Og det som først er for 

sjov, tilegner hun sig hen ad vejen som nødvendighed. 

Man kan også sige, at hvor dyrebarnets uddannelsestema er 

at skaffe sig egnede objekter til sine drifter, så er heroi

nidebarnets uddannelsestema at skaffe sig egnede drifter 

til de objekter, der er nødvendige i hendes liv. 

Det er indlysende, at en sådan omvending, der åbner op 

for en stadig tilfØjelse af nye behov, drastisk ændrer horni

nidens potentielle udviklingsmuligheder i forhold til dyret, 

der på forhånd er begrænset til sine medfødte behov. 

Og er forudsætningen for omvendingen eksistensen af en 

-ganske vist meget primitiv -teknologisk kultur, så bliver 

omvendingen 

udvikling. 

står der en 

selv forudsætningen for en fortsat teknologisk 

For i og med, at behovene udvikler Sig, så op

tilsvarende tilskyndelse for videre teknologisk 

udvikling, der kan lette realiseringen af behovene. Dette 

kræver yderligere tilegnelse og dermed nye behov, etc. 

At skaffe sig egnede objekter til sine drifter i en social 

sammenhæng kaldes jvnf. s. 88 for socialisering. At skaffe 

sig egnede drifter til de nødvendige objekter, vil vi deri

mod kalde for samfundsmæssig tilegnelse. 

Socialisering og samfundsmæssig tilegnelse er ikke det 

samme. Menneskebarnet skal både socialiseres og samfunds

mæssigt tilegne sig de eksisterende forudsætninger for at 

kunne udfolde sig som menneske. At skelne herimellem er 

derfor bydende nødvendigt. Jvnf. diskussionen på s. 117. 

Den samfundsmæssige tilegnelse eller samfundsmæssiggØ

relse, hvor individet må tilegne sig sine menneskelige 
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væsenskræfter (dvs. samfundets eksisterende teknologiske 

erfaring) udefra refererer naturligvis til menneskets Ef2-
methiske evner, der i modsætning til dyrenes _epimethiske 

ikke er medfØdte og organisk givne, men udvendige og kunst

færdige. 

Vi kan altså konkludere: 

~12.romethiske evner opstår a.f 

epimethiske i det Øjeblik, en 

hun forsyner en_han, _der ikke 

-~~~nge, med fØde. 

på en gang! 
Med denne hændelse er dyret altså blevet revet ud af na

turhistorien. Vi får nemlig 

l. den naturhistoriske grundregel br~~es 

2. samfundsmæssig virk§:~hed opstår 

3. hvorved fænomenet samfund opstår 

4. Reprodukl:et forvandler sig til et EE.QdUk.!:_ 

5. hvorved reproduktion forvandles til produk-

tion 

6. Det sker ved reproduktets afhændelse 

7. Hermed opstår bevidstheden 

8. og samtidig sproget. 

Og alt dette sker ikke lidt efter lidt i en lang række

følge. Det sker på een gang i og med hinanden. Har man 

sagt afhændelse, så har man sagt samfundsmæssig virksomhed, 

så har man brudt den naturhistoriske grundregel, så har man 

produktion, så har man bevidsthed og sprog. Alle disse 
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forhold er ikke adskil te elemter, der bygges sammen. De 

er moroen ter i en ulø·sel i g s·aroi:tienhæng. 

Og de indtræder på verdensscenen i et s·p·r-ing. De indtræ

der nemlig i det tidsmæssigt og aktØrmæssigt veldefinerede 

punkt, hvor hunnen imod~~-ge'ner forsørger en han. 

Hermed ikke sagt, at der ikke kan være gået et langt tids

rum, fra den samfundsmæssige virksomhed optræder fØrste gang
1 

til den er blevet reglen snarere end undtagelsen, til den er 

veletableret i arten. Det er der givetvis. Men dette er ik

ke det vigtige. Det vigtige er, at den er optrådt pludseligt, 

og fra det Øjeblik kan diktere dyrenes liv i en ny og hidtil 

ukendt retning. 

Og bemærker vi: denne enestående begivenhed udspringer 

af naturhistoriens egne forhold. Vi har i scenarioet over

holdt Romers regel, idet hver ny ændring i levemåden er ble

vet beskrevet som et forsøg på at lØse problemer i den hid

tidig~ levemåde. Endvidere har vi ikke tillagt horniniden 

evner og egenskaber, som ikke i forvejen principielt er kendt 

fra nulevende hØjere primater: 

a. kønssegregeret fouragering er kendt hos geladabavianer og 

chimpanzer. 

b. b:.ering er kendt fra chi,mpanzer, gorillaer, gibl:::oner. 

c. allo-rrothering er kendt fra chimpanzer og bavianer 

d. jagt er kendt fra bavianer og chllnpanzer. 

e. opfindelser til lettelse af intensiv fouragering er kendt 

fra japanske makakker. 

At tobenet gang (hominideudspaltningen) kan være opstået 

under konkrete omstændigheder givet disse træk, og at afhæn

delse (homo-udspaltningen) ligeledes kan være opstået under 

konkrete omstændigheder givet disse træk, sandsynliggØr vort 

scenario. 
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mod dominanshierarkiet 
Hermed er al t dog ikke endnu klart. 

Som tidligere nævnt er det ikke nok, at hunnerne accep

ter ikke-unger som unger. De andre hanner må også gøre det, 

ellers vil de ikke tolerere, at hanlungen fouragerer hos 

hunnerne og formentlig heller ikke dens lange ophold ved 

hunflokken. 

Et ,stykke af vejen løses dette problem ved, at hanjungen 

udviser unge-lig adfærd og udsender unge-lige signaler. Men 

der er en grænse. Herefter kommer det samfundsmæssige system 

(dvs. hunnernes forsØrgelse af hanner) i konflikt med det 

sociale system, der er bygget op omkring hannernes indbyrdes 

seksuelle konkurrence 1 og som udmØnter sig i et dominanshierar

ki. 

Da det sociale systems interesse varetages af de stærke 

og aggressive hanner, mens hannerne i det samfundsmæssige 

system er svagere dyr, der til med må understrege deres svag

hed for at posere som unger, forekommer udfaldet at være gi

vet på forhånd: den sociale orden tillader ikke oprettelsen 

af en samfundsmæssig orden. 

Havde vi haft med bavianer at gØre, var konklusionen sikker: 

Samfundsmæssig virksomhed på dette grundlag ville være umuligt. 

Men vi har ikke med bavianer at gØre, men snarere med chim

panzelignende dyr. Og for dem gælder, som vi har omtalt, at 

det sociale system ikke alene er funderet på maskulin styrke. 

Familiebånd og venskabsforbindelser spiller også her en rolle. 

Det vil sige, - som vi kender det fra chimpanzer -, en domi

nant han kan imØdegås af flere svagere dyr, der holder sam-

men. 

Vi kan derfor forestille os, at alliancer mellem unge 

hanner - evt. stØttet af deres hunlige pårørende-, forsva

rer sig selv og deres ret til at være hos hunnerne mod domi

nante hanner, der vil drive dem væk. En sådan forsvarsfunk

tion må vi iøvrigt forvente, hvis de forsørgede hanners 
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biologiske berettigelse er at værne hunflokken mod maraude

rende hanner. 

Vi får altså en dobbeltsidig "borgerkrig 11
: Forsørgede han

ner mod dominante hanner, og forsørgede hanner mod røvende 

hanner (der i mange tilfælde kan være identiske med de før

ste). 

Bliver de forsørgede hanner imidlertid effektive nok til 

at forsvare sig og deres rettigheder hos hunnerne ved at 

danne alliancer og holde sammen, så kunne man forestille sig, 

at disse stridigheder efterhånden ville ebbe ud, og konflik

ten dermed blive bragt til ophør. 

(Det er iøvrigt crnkring dette forhold, at Freud i Totem og Tabu har sit 
eget scenario: sørmerne slår sig sanmen r:x;J dræber faderen (dvs. den do
minante han, der har adgang sexuelt til rroderen) • Heraf udspringer den 
mermeskelige samfurrlsorganisation, der således iflg. Freud. er funderet 
på Ø::lipuskorrplekset som grundlæggende struktur. At Freud.s vision ikke er 
uden indsigt, vil vi fomærne i det fØlgende.) 

den interne modsigelse 
Denne forestilling er falsk! Lidt eftertanke vil nemlig vi

se, at den eksterne konflikt mellem dominante og forsØrgede 

dyr, der udspringer af modsætningen mellem det sociale (sexuel

le) og det samfundsmæssige (fØde-Økonomiske) system, ikke kan 

bringes til ophØr uden videre, fordi den genereres af selve 

modsigelsen: ungen, der ikke er unge. Den springer altså af 

en intern konflikt i det samfundsmæssige system selv! 

Hannens bestemmelse er nemlig i prioriteret rækkefØlge: 

l) at reproducere sig gennem parring, 2) at opnå status i 

dominanshierarkiet for at opfylde l, 3) at være snedig og 

stærk og aggressiv og demonstrere dette i forsvaret af flok

ken for at opnå 2. 

Forudsætningen for, at han kan opfylde denne livsbestemmel

se, er naturligvis at han kan overleve. Det vil f.eks. sige, 
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at han kan ernære sig. 

Det kan han knap nok eller ikke p.g .a. den Pliocæne krise. 

Det er derfor, som scenarioet har vist, at forsØrgelsessyste

met udvikler sig. 

Når det er udviklet, så er ernæringsproblemet imidlertid 

løst på den måde, at hannens ernæringsbehov bliver suppleren

de dækket af hunnerne. Det vil sige, at hannen kan vende sin 

opmærksomhed fra sit subsistensproblem til sin egentlige livs

bestemmelse: at være sexuel og dominant. 

Hvis han er sexuel og dominant blandt de hunner, der for

sørger ham, så dukker subsistensproblemet imidlertid straks 

op igen! For sexuel og dominant adfærd udelukker identifika

tion som unge. Subsistensproblemet har med andre ord forvand

let sig til en "rollekonflikt" for hannen. 

Nu kunne man tro, at det ikke var noget stort problem. Pri

mater som så mange andre dyr er sjældent seksuelt aktive over 

for deres blodbeslægtede, dvs. over for deres mødre, søstre og 

dØtre. (Man har fremsat den opfattelse, at det skyldes et me:lfø:lt in-

stinJct, der skal sikre flokken mo:1 indavl. Mere sandsynligt er det dog, 

at de psyko-arotionelle tkld, der udvikler sig i prirnatfamilien, er nkon

tra-indikative" for indgåelse af sem.J.elle forbindelser. Et instinkt1 skul

le man nemlig forvente, ville effektivt forhin:ire 11 :incest11
• Men "incest" 

forekorrmer inmervak så hyppigt, at antagelsen om et instinkt er tvivlsom.) 

Da det ifØlge scenarioet netop er mødre og søs·tre, der påta

g§r sig den supplerende forsørgelse af hannen, så skulle kon

flikten mellem forsØrgelse og sexualitet altså ikke forekomme. 

Helt så enkelt er det imidlertid ikke. 

Antager vi nemlig (jvnf. s. 194-95), at døtre fouragerer 

med moderen og fortsætter at fouragere sammen, når moderen 

er dØd, således at dØtre fouragerer sammen, så betyder det 

for dØtrenes hanafkom, at også deres mostre bliver sexuelt 

utilgængelige for dem. Og - hvad der også er aktuelt - deres 
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kusiner. For er de seksuelt aktive over for deres kusiner, 

så brydes illusionen for l) deres søstres {og måske også mød

res) vedkommende, således at de ikke kan formås til at levere 

fØde, og 2) for deres fætres vedkommende, der ikke længere kan 

se dem som en del af broderskabet, hvad der kan resultere i, 

at alliancen udstøder dem og jager dem bort. 

::0~ o~/ 9 \~~~ M023Wi \TE~ 

cf' 0...,.,.&111: 
ISØSTEI'II 
&ø'I!ITEitO<'I'fTS:II. 
Kl.!SING: 

Det vil med andre ord sige, at da alle flokkens hunner på 

et eller andet tidspunkt er i familie, dvs. at flokken kommer 

til at bestå af hunner i familie med hinanden, fordi alle 

hunnerne i praksis er hinandens søstre, søstredøtre, mostre og 

kusiner, så bliver alle flokkens hunner sexuelt taboo for flok

kens hanner. Og krænkes tabooet - incestforbuddet - så ud

stØdes hannen af flokken. 

(Det betyder D<dce, at vi forestiller os, at alle hurmerne på et eller an

det tidspunkt samler sarrmen - u i sarrrne kurv" • Fourageringsenhederne vil 
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ikke kwme være stØrre, end den intensive fødeindsamling tillader. Bli

ver de større, brydes de op. Det betyder til gengæld, at mange af hunner
ne på et eller andet tidspunkt har samlet sarrmen, eller kunne have gjort 

det p.g.a. familieskabet. I den udstrækning de faktisk opfatter sig i fa

milie med hinanden, er de ikke tilgengængelige sexuelt for familiens han

ner.) 

På grund af dette taboo, der som et objektivt forhold også 

genspejles mentalt af flokkens individer, kan hannen kun reali

sere sin sexuelle bestemmelse uden for hunflokken. Det vil ifØl

ge sagens natur siger over for en ~ hunflok, end den han er 

fØdt i. Exogami er med andre ord opstået som en nØdvendig kon

sekvens af det samfundsmæssige system. 

Vi må derfor forestille os, at når hannerne forlader flokken 

for at foretage fourageringstogter i territoriets periferi, så 

vil de også opsØge fjerne hunflokke, for der om muligt at komme 

til at parre sig. (Dette er ikke ganske fremmed for primater, 

hvor chimpanzehanner ofte finder en mage i en anden flok, end 

den han tilhører fra fØdslen) . 

Men foran den fremmede flok hunner, vil han nu konfronteres 

med denne floks broderskab af forsørgede hanner, der vil opfat

te ham som en indtrænger og forsøge at afvise ham. 

Vi ser altså, at den eksterne konflikt ikke kan ophæves, så 

længe det sexuelle dominanssystem er i konflikt med forsørgelses

systemet. Hannernes subsistensproblem er nok løst, men de har nu 

fået et nyt problem. Det må også løses, hvis det samfundsmæssi

ge system skal finde sin balance. 

LØsningen kan kun være, at den ene floks hanner lærer at 

acceptere d.en anden floks hanner, som legitime sexualpartnere 

til flokkens hunner. Og vice versa. Lad os se, hvordan det 

kan være sket. 
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deletvang 
Allerede inden opsplitningen mellem dryopitheciner og 

horninider udgjorde animalsk fØde en vis procentdel af 

vore primaters fØde. Især var det hannerne, der supple

rede deres vegetabilske fØde med kØd, hvis vi skal dØmme 

efter nulevende primater. Dette fortsatte naturligvis 

også efter etableringen af den kØnssegregerede fouragering. 

Da den pliocæne krise indtraf, kompenserede hannerne ind

ledning-svist succesfuldt for faldet i mængden af attraktiv 

vegetabilsk fØde ved at Øge procentdelen af animalsk føde. 

Inden hannerne lØb ind i jagtbarrieren, hvor en yderlige

re forøgelse af procentdelen af animalsk fØde pludseligt kræ

vede helt andre midler og metoder, gik der altså en lang pe

riode med en kontinuerlig udvikling af hangruppens jagtformå

en. 

På deres strejftog fouragerede hannerne i mindre grupper. 

Dette var i overensstemmelse med den gamle levemåde og tjen

te til individets beskyttelse mod rovdyr. 

Det vil sige, at hannerne også jagede som en gruppe. røv

rigt, som vi ser det hos nulevende chimpanzer, jvnf. Jane 

Goodall. En sådan socialitet har uden tvivl været forudsæt

ningen for, at et så relativt langsomt og svagt dyr som pri

maten med held har kunnet jage. 

Da primatens eneste fortrin fremfor sine byttedyr har væ

ret dens intelligens, så må man antage, at den i den sociale 

jagt har sØgt intelligente lØsninger på jagtens problemer. 

Det vil sige, at jagten er foregået på den intellektuelle 

virksomheds plan, dvs. at den har været mere kooperativ end 

associativ. Det vil sige, at der er indgået en form for rolle

deling i. jagten, der i princippet har bevæget sig i retning af 
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Leontjevs klapjagt. 

Begyndelsen til et sådant skift mellem associativ og ko

operativ jagt kan ses hos Jane Geodalls jagende chimpanzer. 

Her styrter de jagende dyr nemlig ikke alle direkte mod byt

tet, tværtimod foretager de enkelte jægere tydeligvis en be

regning af byttets fremtidige kurs ud fra de andre jægeres 

positioner. Det vil sige, at de danner sig et billede af jagt

situationens fremtidige forløb. De jager kort sagt indsigts

fuldt. En yderligere udvikling i denne retning, må man anta

ge, har fundet sted i forbindelse med hominidernes mere syste

matiske jagt. 

Jane Geodalls iagttagelser demonstrerer imidlertid den store 

vanskelighed, der er forbundet med kooperativ jagt: Jagtens 

succes er ganske vist betinget af den kollektive indsats, men 

byttet bliver til sidst fanget og dræbt af en enkelt af jæger

ne. Hermed har han realiseret sit mål, men det har hans med

jægere ikke. Ikke med mindre at de også får del i byttet, og 

det gør de i Jane Geodalls eksempler kun med stort besvær. 

"Målscoreren" har nemlig en tilbØjelighed til at betragte 

byttet som sit, og hans "medspillere" må udfolde de største 

anstrengelser for at få ham til at give noget bort. 

Det sker ved at de fødetigger fra ham. Og selv om det gør 

ondt på ham, så kan man se, at han er under en slags tvang 

til at dele, når de præsenterer deres tiggesignaler. 

Dette er iøvrigt det eneste beskrevne tilfælde, hvor pri

materne deler føde med andre. Ellers gælder som en ubrydelig 

regel, at fØde deles ikke. 

vis.) 

(Undtagen i yngelplejen, naturlig-

Udviklingen af deletvang i forbindelse med animalsk fØde 

er evolutionsmæssigt velbegrundet. Med mindre "målscoreren" 

er under tvang til at dele, så kan kooperativ. jagt {hvor der 

optræder en arbejdsdeling mellem "jæger" og "klappere") ikke 
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finde sted. "Klapperne" har ingen tilskyndelse til at del

tage. Og kan kooperativ jagt ikke finde sted, så kan prima

terne ikke skaffe sig animalsk fØde. At en sådan deletvang 

er begyndt at blive udviklet, ser vi netop hos chimpanzen. 

jagt : den ny sociale orden 
Deling er altså den kooperative jagts kritiske moment. Vi 

kan også formulere det på den måde: Ved kooperativ jagt 

indgår andre individer som forberedelsesoperationer (eksempla

risk anskueliggjort i Leontjevs klapjagtseksempel) for hin
anden. Vi kan også sige: som redskaber for hinanden, for en 

materialiseret operation er et redskab 1 og her har operationen 

materialiseret sig i form af et andet individ. Når målet i

midlertid er realiseret, så ved vi, at operationer (og redska

ber) ophØrer med at eksistere. Det vil sige, at virksomhedens 

socialitet ophører, når virksomheden ophØrer. Tilbage bliver 

et individ med bytte, og andre individer med en lang næse. 

Dette problem ved kooperativ jagt (og - omend i mindre om.

fang - ved associativ jagt) har kun en løsning: Socialiteten 

må udstrækkes til og med konsumtionen. Hvis social virksomhed 

er defineret ved, at flere individer deler en vi~ksomhed, dvs. 

er fælles om objektet, så må de også dele virksomhedens reali

serede mål. Kun i det omfang en sådan konsummatarisk deling 

er mulig, er kooperativ jagt mulig. 

Hos hominiderne står og falder udviklingen af kooperativ 

jagt, og dermed en forøgelse af den animalske fØde, altså med 

udviklingen af social deling og konsumtion. 

Det vil i praksis sige, at kun de individer, der er villige 

til at dele, kan indgå i fourageringsgrupper. Indivjder, der 

er utilbØjelige til at dele, bliver udstØdt af fourageringsgrup

perne. 
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Da hanner ikke kan overleve uden for en fourageringsgrup

pe, medfØrer det et overvældende selektivt pres til fordel 

for enhver forøgelse af deleevnen. 

Da kun stærke, dominante hanner kan gØre sig håb om med 

held at beholde et bytte for sig selv, er det fortrinsvis 

sådanne dyr, der i kraft af deres hierarkiske status nægter 

at dele. Det betyder, at det traditionelle dominanshierarki 

også på denne dimension kommer i konflikt med den nye leve

måde. Men denne konflikt kan det traditionelle dominanshie

rarki ikke vinde, fordi det går imod den livsnødvendige udvik

ling af den kooperative jagt. (Allerede hos Geodalls chimpan

zer ses, at jagt- og delesystemet går på tværs af dominanssy

stemet). 

Konsekvensen heraf er, at det bliver vigtigere for den 

enkelte han at være social i overensstemmelse med jagtens 

krav end at være dominant i overensstemmelse med det traditio

nelle hierarki. Det vil sige, at social rang og status skif

ter, således at et individs sociale position i hØjere grad be

stemmes af dets evne til at dele, end til dets individuelle 

styrke og dominans. 

Man kan o~så sige, at venskabsforbindelserne, der hele ti

den har været vigtige i de hØjere primaters sociale organisa

tion, nu bliver den afgØrende faktor. En dygtig og indsigts

fuld jæger, der beredvillig·t deler, er en efterspurgt jagtfæl

le og vil få mange venner, der fØlger ham på hans fouragerings

togter. FØlgelig vil han opnå en hØj position i den sociale 

orden uden at være dominant eller særlig stærk. I konflikter 

med stærkere dyr kompenseres hans manglende styrke rigeligt 

af tilstedev.ærelsen af venner, der er villige til at støt-

te ham. 

Da social position er et væsentligt kriterium for adgang 

til parring, så vil det sige, at en jæge~deleevne (hvilket 



232 

naturligvis forudsætter en vis evne tii at skaffe noget at 

dele!) bliver det vigtigste at opnå for enhver han. ~ 

sociale system bliver i en dobbelt forstand so-cia·l·t·, ·når 

jagten bliver dets organiserende og struktur·e-rende- <,rrund-lag. 

Jagtens betydning for individets sociale placering medfØ

rer, at jagtbytte altid bliver delt og konsumroeret i fælles

skab af jægerne. Dette er mindste kravet. 

Når betydningen af at dele efterhånden bliver så stor som 

social statusbetingelse, så kan delingen udstrækkesudover sel

ve enkeltjagten. 

Det er ikke nødvendigvis de samme dyr, der fouragerer sam

men hver gang. Den enkelte han kan fouragere med forskellige 

venner fra gang til gang. 

Er han heldig på et jagttogt, så kan det opportune i at 

dele måske foranledige ham til at hidkalde venner, der ikke 

var med i jagten, for at give dem del i byttet og dermed be

styrke venskabsforbindelsen og sin status som deler og skaf

fer af kØd. 

Dette vil ikke ligge hans primatnatur fjernt, da primater

ne netop udstØder fØdekald, når de mØder rige fØderessourcer. 

Dette gØr de - formentlig - for selv at kunne spise under flok

kens kollektive beskyttelse, men selv hos chimpanzer er det 

forbundet med status at være en god fØdefinder. Horninidens 

nyudviklede deleadfærd kan derfor trække på traditionelle pri

mattræk. 

På grund af det store areal, som de jagende grupper dækker, 

vil det imidlertid som oftest være praktisk umuligt at hidkal

de vennerne til det sted, hvor byttet er nedlagt. Da deling 

imidlertid er så vigtigt for hannerne, så vil det kunne betale 

sig at transportere noget af byttet tilbage til. .vennerne. 

Dette kræver bæring, hvilket i praksis kræver tobenet gang. 

Men tobenet gang er de allerede igang med at blive genetisk 
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forberedt til, - fordi de deler gener med hunnerne, for hvem 

tobenet gang er en selektiv nødvendighed. Det vil sige, at 

tobenet gang bliver en selektiv fordel for begge kØn, hvilket 

naturligvis yderligere begunstiger dens udvikling: Hunner, 

der kan bære tobenet, Øger deres reproduktionsevne. Hanner, 

der kan bære tobenet, Øger deres sandsynlighed for parring. 

Fordi bæringen øger deres delingsmulighed, hvilket Øger deres 

sociale status, hvilket øger deres adgang til parring. 

Bliver denne form for deling systematisk, fordi den er bio

logisk fordelagtig, så kan man forestille sig, at de fourage

rende hanner sidst på dagen mødes på forskellige samlingsste

der på territoriet, hvortil de jægere, der har haft held med 

jagten, medbringer noget af byttet. Næste dag drager de så 

igen ud i små grupper, for at søge efter fØde. Da delenød

vendigheden er knyttet til den kooperative ~gt, så bringer 

de dog aldrig vegetabilsk fØde til jagtlejren. 

Et sådant system med jagtlejre er endvidere en fordel, der

ved at individerne er mere beskyttet, jo flere de er sammen. 

mat r ildanen 
Når hunnernes intensive indsamling er veludviklet, vil det 

være en fejl at ·forestille sig, at en meget stor flok hunner 

er samlet på et sted. Intensiv ·indsamling er netop karakteri

stisk ved, at man udnytter en ressource, der er jævnt spredt 

ud over hele territoriet, men til gengæld arbejdskrævende at 

udnytte. 

Vi må derfor forestille os den oprindelige store hunflok 

brudt op i mindre grupper spredt ud over hele territoriet, 

hvor de udnytter den lokale uattraktive planteføde. Disse 

grupper vil p.g.a. størrelsen {måske 12-15 individer) som re

gel bestå af hunner, der er familiemæssigt beslægtet, som vi 

har skitseret det på s. 226. Vi vil kalde en sådan gruppe 
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en matriklan, fordi gruppen som sit grundlag har - eller har 

haft - en moder med døtre. 

den socialt/samf.mæssige struktur 
Matriklanens størrelse bestemmes af, hvad der er optimalt for 

hunnernes intensive indsamling, ikke hvad der er optimalt for 

hannernes jagt. Det vil sige, at hannerne i en matriklan -

hunnernes sønner - bliver for få til at danne en effektiv 

jagtgruppe. Ikke sådan at forstå, at de ikke kunne være man

ge nok til at jage. Men de vil være for få til at udgØre et 

selvstændigt delesystem. For at opnå den afgørende sociale 

status, der ifØlge sagens natur ikke kan være begrænset til 

matriklanen, hvor de jo ikke må parre sig, må de danne alli

ancer på et bredere grundlag end matriklanens. 

Det vil sige, at jagtgrupper ofte vil blive dannet på tværs 

af tilhØrsforholdene til forskellige matriklaner. Det er sna

rere venskaber etableret i jagtlejrene eller under den egent

lige jagt, der er bestemmende for dannelsen af jagtgrupper, end 

det er familiemæssig beslægtethed. 

Et sådant system vokser naturligt ud af scenarioet: I takt 

med udviklingen af den intense indsamling bliver den oprinde

lige hunflok brudt op og spredt i form af adskilte matriklaner. 

Hannernes venskabsforbindelser, der i stigende grad knyttes 

til den kooperative jagt og nødvendigheden af at dele, brydes 

imidlertid ikke tilsvarende op. Hannerne bibevarer det brede

re alliancesystem. 

Hannerne kommer altså til at tilhøre to forskellige sociale 

systemer, der svarer til deres dobbeltrolle som han {jæger) og 

unge (forsørget). På den ene side tilhører de en venskabsgrup

pe, der er udviklet i forbindelse med jagten. På den anden 
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side tilhører de et broderskab, der består af en matriklans 

hanner, der som sit formål har at beskytte matriklanen (og 

dermed deres ret til at blive forsørget) mod raids fra andre 

hanner. 

Hannernes konflikt antager hermed en yderligere dimension. 

På fourageringstogterne er han ven med de andre hanner, men 

nærmer de sig hans matriklan i røverisk øjemed, så er de hans 

fjender. Og omvendt: nærmer han sig deres matriklaner i 

røverisk Øjemed eller i håb om at komme til at parre sig, så 

er han deres fjender. 

Lad os antage, at hvis venskabet er stærkt nok, f.eks. hvis 

hans status som deler er stor, så vil det i sig selv være nok 

til at forhindre en åben konflikt. I-Ians venner vil ikke for

sØge at røve hans matriklan, og de vil tolerere hans nærværel

se i deres matriklans nærhed, såfremt han ikke udviser aggres

sive hensigter. 

I så fald ligger løsningen på et af de store problemer, 

den samtidige realisering af forsørgelse og parring, lige for. 

Tolereres en gæstende han af en matriklans broderskab, fordi 

de er jagtvenner, så vil hans tilstedeværelse ved matriklanen 

muliggøre parring med klanens hunner. Forudsat at det sker 

diskret, dvs. uden udfoldelse af dominant seksuel adfærd, der 

straks vil udløse broderskabets aggressivitet. Man kan f.eks. 

forestille sig, at en af klanens hunner bevæger sig ud til ham 

i en afstand fra selve lejren, og at de der parrer sig usete 

- eller ihvertfald ignorerede - af de øvrige flokmedlemmer. 

(Harmens neddæmpning af sin dominante parringsadfærd, der under disse om

stændigheder er en forudsætning for en succesfuld parring, modsvares af 

en tilsvarende neddærrq;mjng af htmnens parringsadfærd. Det vil sige, at 

den sexuelle "advertising", som karakteriserer hurmen i det dominante sex

uelle system, hvor sexuel selektion er af afgørende biologisk betydning, 



236 

gradvist forsvinder. At hunnens voldsomme brunsttilstand (med opsvulmede 

og stærkt farvede kØnsdele og en kraftig udsendelse af ferorroner) langsomt 

reduceres, fordi enhver forandring i den retning er en selektiv fordel. 

At hunnerne med andre ord kan være receptive uden i egentligste forstand 

at komme i brunst, sådan som det er tilfældet hos mennesket. Denne ænd

rll1g af den hunlige sexualitet, som Lovejoy så som udslag af monogami, 

kan vort scenario altså tilbyde en alternativ forklaring på.) 

Etableres dette system, så kommer den grundlæggende sociale 

enhed til at se således ud: 

Den består minimalt af to han

ner og to hunner, men i prak

sis selvfØlgelig af to matri

klaner med henholdsvis hanlige 

og hunlige medlemmer. Den er 

organiseret for at muliggøre de 

tre relationer, der er nødven

dige for hominidernes levemåde: 

l) hunnernes supplerende for

sørgelse af matriklanens hanner, 2) hunnernes formering med 

hanner uden for matriklanen, og omvendt hannernes formering 

med hunner uden for matriklanen, 3) hannernes deling på tværs 

af matriklanerne, hvilket sikrer de venskabsforbindelser, der 

er afgørende for jagt og for parring. 

Når denne sociale enhed er etableret er systemet kommet i 

en slags ligevægt. Det vil sige, at dens indre modsigelser 

har fundet en løsning eller balance. Hermed er springet, der 

begyndte med hunnernes supplerende forsørgelse af hannerne 

og dermed fremkomsten af samfundsmæssig virksomhed, tilende

bragt. Tilbage er kun den samfundsmæssige virksomheds vide

re udvikling på dette grundlag. 
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socialantropologi 
som fØlge af den i vort scenario beskrevne udvikling får vi 

altså en social grundstruktur for de senere hominider, der 

er karakteriseret ved: 

1. Økonomisk funktionsdeling mellem de to køn, 

hvis poler er indsamling og jagt. 

2. Hunnernes supplerende forsørgelse af hannerne, 

eller indsamlingens større bidrag til den 

samlede forsørgelse end jagten. 

3. Exogami. 

4. Matrilokalitet, dvs. at det er hannen, der be

væger sig til hunnen i parringsØjemed, hun

nen forbliver i sin fØdegruppe. 

Erindrer vi (jvnf. s. 138-39), at scenarioets opgave var 

at bygge bro fra aben til mennesket i jæger-samler samfundet, 

så er dette ikke noget utilfredsstillende resultat. Den so

ciale grundstruktur, som er beskrevet i det ovenstående, og 

som vi har udviklet i en række trin fra chimpanzernes kendte 

levemåde, er nemlig karakteristisk for primitive menneskesam

fund, som socialantropologien beskriver dem. 

ad. 1: I alle kendte menneskesamfund er der en økonomisk 

funktionsdeling mellem de to kØn. I jæger-samler

kulturer er kvinderne altid samlere, mændene altid 

jægere. 

ad. 2: Et karakteristisk træk for de fleste jæger-samler

samfund er, at indsamlingen udgØr hovedparten af 

gruppens ernæring, mens jagten kun udgør en mindre 

del. (Dette gælder ikke altid, et forhold vi 
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skal vende tilbage til, men det gælder som oftest. 

Martin & Voorhies (Female of the species, New York 

1975) fandt at det gjaldt 58 pct af 9o jæger-samler 

samfund). Lee {Man the Hunter, Chicago 1968) har så

ledes på baggrund af 58 jæger-samler samfund bereg

net, at jagt skaffer 35 pct af gruppens næring, dvs. 

at indsamling skaffer 65 pct. Da de to fremskaffel

sesmetoder er fordelt eksklusivt på de to kØn, og 

antager man, at kvinder og børn forbruger 5o pct af 

den fremskafne føde, mænd de resterende So pct, så 

vil det sige, at kvinderne supplerer mændenes fØde 

med 15 pct! 

ad. 3: Exogami er et karakteristisk træk for alle primitive 

samfund. Det vil sige, at medlemmer af den klan, som 

et individ tilhører er seksuelt taboo for vedkommende. 

Han eller hun må gifte sig ud af sin klan. Hos au

stralierne, der har udviklet meget indviklede taboo

regler, er essensen den meget sigende, at en mand 

må undgå kvinder, der er søstre, dØtre og søsterdØtre, 

men kan gifte sig med kvinder, der er moderens broders 

datter eller faderens søsters datter. 

ad. 4: Matrilokalitet er også et velkendt princip i primi

tive samfund. Men det er kun een måde at realisere 

exogamien på, der jo kræver, at en af parterne forla

der sin fØdegruppe ved giftermål, da giftermål inden 

for fødegruppen er forbudt. Der er en anden grund

læggende måde, som vi skal vende tilbage til. 

Vi kan altså konkludere, at udviklingen af samfundsmæssig 

virksomhed, som vi har defineret den, faktisk kan føre frem 

til de primitive samfundstyper, som vi kender dem fra den 
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sociale antropologi. At broen med andre ord i den henseende 

er uden huller. 

tilfældighed? 

Her kunne man passende spørge, om man ikke kan demonstrere 

hvad som helst med et scenario? Det vil i vort tilfælde 

sige lade den menneskelige udvikling fra aben udfolde på et 

væld af forskellige måder efter forgodtbefindende? 

Svaret er nej. I den udstrækning man søger at opfylde 

de almene regler, der gælder for scenarioskrivning, - først 

og fremmest reglen om konkrethed og intelligibilitet -, og 

de specielle regler, som må gælde for det område, scenario

et beskriver, opstår der et moment af logisk tvang. Man er 

ikke fri til at bevæge scenarioet, hvorhen man vil. I dette 

konkrete tilfælde kan f.eks. nævnes, at scenarioet undervejs 

foretog en drejning, der kom bagpå forfatteren. Det begyndte 

at skrive sig selv i højere grad, end jeg var tryg ved, fordi 

jeg så ikke præcist vidste, hvor det ville ende. Af samme 

grund gjorde det en ende på flere forhåndsantagelser, som jeg 

havde haft. 

Det betyder ikke, at dette scenario er den endelige rede

gørelse for menneskets evolution. Slet ikke. Erfaringen vi

ser, at et scenario ændrer sig til det bedre ved hver ny om

skrivning. Især hvis det tilføres nye kendsgerninger. Dette 

vil utvivlsomt også gælde vort scenario. Det er kun et sta

die på vej mod en tilnærmet forståelse. 

Til gengæld er det også et stadie på vej mod en tilnærmet 

forståelse. Det vil sige, at noget er vundet. F.eks. fore

kommer det usandsynligt, at et væsentligt andet scenario om 

menneskets evolution kunne skrives, der sØgte at opfylde de 
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regler, som vi har opstillet og udgik fra den skærpede defi

nition af samfundsmæssig virksomhed, som vi har udviklet. 

F.eks. uden antagelsen om hunnernes supplerende forsørgelse 

af hannerne. (Det forekommer nemlig at være den eneste må-

de, hvorpå man kan få vendt den reproduktive adfærd mod gener

ne, og det er, hvad samfundsmæssig virksomhed kræver). Og 

har man sagt hunners forsørgelse af hanner, så kræver det en 

række forudsætninger opfyldt og får en række konsekvenser i 

scenarioet, der ikke rummer plads for mange alternative mulig

heder. Især ikke hvis man lader sig binde af, hvordan menne

skeabernes og jæger-samler samfundets respektive levemåde rent 

faktisk er. 

Scenarioet er altså ikke kun skrivebordsspekulation, -

selv om det også er det. Det er et laboratorium, hvor man 

forsøger at skabe en logisk sammenhæng mellem kendte facts 

ved hjælp af antagelser. Fordi denne sammenhæng skal være 

både logisk og konkret-anskuelig, så er der mindre frit 

slag, end man skulle tro. Og scenarioets antagelser kan 

efterprøves, for i modsætning til så megen anden forskning, 

så kræves det, at de er ekspliciteret i videst muligt omfang. 

deling et r. forsørgelse 

I vores sociale og samfundsmæssige grundstruktur er der 

tre relationelle forbindelser: parring, deling og forsør

gelse. Lad os se på de to sidstnævnte. 

Den almindelige opfattelse er, at de i princippet er ens. 

Hvad hannen gør, når han uddeler animalsk føde, er det sam

me, som hunnen gør, når hun uddeler vegetabilsk fØde. At 

jagt og indsamling med andre ord er ligeværdige funktioner 

og blot udtryk for en simpel arbejdsdeling. 
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Intet kunne være sandheden fjernere! 

Hannernes deling er et avanceret udtryk for social koope

tion, altså et socialt tilfælde af intellektuel virksomhed. 

Hunnernes forsørgelse er derimod samfundsmæssig virksom

hed. Forskellen er ikke alene enorm, den er også let at 

demonstrere: 

f~~ • F"'f>!!:• 

~~ II:NHW 

D 1'4>1:>11:• 
IIIII:HOV 

9 

Ovenstående tegning viser relationen mellem fødeenhedens stør

relse og fødebehovets størrelse hos henholdsvis hannen og hun-

nen. 

For hannens vedkommende er fØdeenheden (et dyr) almindelig

vis større end hannens fødebehov. Han skal altså kun skaffe 

sig een fødeenhed for at få sit fødebehov dækket. 

For hunnens vedkommene er fØdeenheden (et planteemne) al

mindeligvis mindre end hunnens fødebehov. Hun skal altså skaf

fe adskillige eller mange fødeenheder for at få sit behov dæk

ket. 

Relationen mellem hannens fødeenhed, som han skal skaffe sig, 

hvis han skal have sit fødebehov dækket, og hans behovs størrel

se betyder almindeligvis, at der - efter at hans behov er dæk

ket - vil være en overskydende mængde føde. {Der er almindelig

vis mad til mere end een i et enkelt jagtbytte, hvilket iøvrigt 
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er forudsætningen for udviklingen af kooperativ jagt). 

Et sådant naturligt overskud opstår aldrig ved indsamling, 

fordi det forhold, at indsamlingens fødeenheder altid er min

dre end fØdeindsamlerens fødebehov, betyder, at den indsamlede 

mængde vil svare meget præcist til fØdebehovet. 

Det vil sige, at forudsætningen for deling ved jagt (et over

skud) er naturligt givet med jagtobjektet, mens forudsætningen 

for forsørgelse ikke naturligt er givet ved indsamling. 

Det vil igen sige, at hannens fØdeanskaffelsesvirksomhed bli

ver den samme, hvad enten han deler eller ej. Eller at deling 

ikke medfØrer nogen ændring i hannens jagtadfærd. 

For hunnens vedkommende, derimod, indebærer forsørgelse en 

radikal ændring af indsamlingsadfærden. Hun skal nemlig fortsæt

te sin indsamling udover 1 hvad hendes behov dikterer, hvis hun 

skal skaffe ressourcer til forsørgelse. 

Hannen skal ikke jage ekstra for at dele 1 hunnen skal indsam

le ekstra for at forsørge. 

Hermed ser vi selvfØlgelig 1 at deling ikke kræver at den na

turlige sammenhæng mellem virksomhed og konsumtion er brudt. 

Hannen skal ikke være virksom udover sit behov. Forsørgelse 

derimod bryder sammenhængen mellem virksomhed og konsumtion. 

Når hunnen har indsamlet til sin konsumtion 1 så skal hun indsam

le videre. Hun skal være virksom uden sigte på egen konsumtion! 

Vi kan altså konkludere: 

Afhændelse af jagtbytte (deling) bryder ikke sa.rmænhængen 

mellem virksomhed og konsum. 

Afhændelse af indsamlet føde (forsørgelse) bryder sammenhængen 

mellem virksamhed og konsum. 

A.:fhamdelse af jagtbytte er en social virksomhed. 

Afhændelse af indsamlet føde er samfundsnæssig virksomhed. 
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merarbejde 
Når et individ skal producere udover sit eget behov, så er 

der per definition tale om merarbejde. 

Hunnen, der først samler til sin egen reproduktion, og 

dernæst samler til forsørgelse roerarbejder altså. 

Vi kan altså konkludere: 

Merarbejdet opstår i det Øjeblik, 

en hun forsyner en han, der ikke 

er en unge, med føde. 

Merarbejdet er imidlertid ikke blot et aspekt, der opstår 

ved det historiske spring på linie med f.eks. sprog og bevidst

hed. 

Merarbejdet er selve springets væsenskerne og bæreren af 

alle de øvrige momenter, der fØdes hermed. 

Merarbejde er den form, den samfundsmæssige virksomhed fØ

des i. Det er merarbejdet, der forvandler dyret til menneske, 

naturhistorie til historie. Det er merarbejdet, der skaber 

produktion, sprog og bevidsthed. Det er merarbejdet, der ska

ber samfundet. 

Merarbejdet er ikke en afledning af arbejdet, der udvikles 

henad vejen. Merarbejdet er arbejdets væsen, dets oprindelige 

form, hvoraf forskellige arbejdsformer kan udskilles som momen

ter i den videre udvikling. 

Engels' udsagn: "Arbejdet er den fØrste grundbetingelse for 

alt menneskeligt liv, og det i en sådan grad, at vi i en vis 

forstand må sige: det har skabt mennesket selv 11
, må derfor lyde: 

Merarbejdet er den første grundbetingelse for alt menne

skeligt liv, og det i en sådan grad, at vi må sige: Det 

har skabt mennesket selv! 
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Det vil sige, at den enkle og klare skillelinie mellem 

naturhistorie og historie, som vi foreslog på s. 3o, er kor

rekt. Nemlig, at historien begynder med roerarbejdets tilbli

velse, og at naturhistorien slutter med roerarbejdets tilblivel

se. 
Og hermed også, at Marx's teori begynder præcis der, hvor 

Darwins teori slutter. At Marx's teori - der netop har merar

bejdet som sin grundlæggende katego-ri - begynder med det aller

første menneske. 

Marx og Engels så det imidlertid - som nævnt - ikke selv 

således. Lad os se hvorfor ikke? 

det usynlige marprodukt 
Det, der karakteriserer det civiliserede samfund, er en fort

sat økonomisk vækst. Det vil sige en stadig akkumulation af 

værdier, der opstår, fordi samfundets medlemmer producerer 

mere, end de umiddelbart konsummerer. Denne produktion, der 

rækker udover individernes umiddelbare behov, har naturligvis 

sin rod i merarbejdet. 

Denne akkumulation af et roerprodukt {et ikke-konsumroeret 

eller ikke umiddelbart konsumroeret produkt), der er karakte

ristisk for merarbejdet, finder vi imidlertid ikke i primitive 

samfund. Her er levemåden karakteriseret af simpel subsistens, 

dvs. at man kensummerer alt, hvad man producerer. Der akkumule

res intet merprodukt, hvoraf man kunne slutte, at der heller 

ikke foregår noget merarbejde. 

Det er rigtigt, at samfundet som sådan ikke producerer noget 

overskud (merprodukt), Det betyder imidlertid ikke, at der ikke 

produceres noget overskud. 
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Som vi har set, producerer hunnerne faktisk et overskud. 

Det vil sige et merprodukt. Det kan imidlertid ikke akkumu

leres, fordi det straks bliver konsumroeret af hannerne, der 

producerer med underskud. 

Vi kan stille det op som et hypotetisk regnestykke: 

Hurmer Harmer 

NØdvendig reproduktion loo NØdvendig reproduktion 

Faktisk produktion Bo FaktiSk reproduktion 

OVerskud (merprodukt) 3o Underskud 

OVerskud for samfundet (hanner plus hunner) 

Hunner 3o 

Hanner - 3o 

!alt o 

loo 

7o 

3o 

Det, der altså karakteriserer det primitive samfund, er 

ikke et fravær af roerproduktion (merarbejde). Det er, at 

roerproduktet straks spises op af hanner, der ikke kan repro

ducere sig selv loo pct. 

Ser man derfor på samfundet som en helhed, så bliver roer

produktet usynligt. Men man skal ikke se på samfundet som 

helhed. Man skal se på samfundets Økonomiske klasser. GØr 

man det, så vil man opdage, at der optræder såvel et merpro

dukt, som et merarbejde, selv i jæger-samler samfundet. 

At ! Rung-kvinderne, der skaffer gruppen ?o pct af dens 

ernæring (og umuligt kan konsummere mere end 5o pct heraf 

selv) , ikke skulle merarbejde og skabe et roerprodukt (med 

kort levetid ganske vist), ville være urimeligt at hævde. 
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kiasser 
Vil det sige, at vi betragter de to køn som klasser? 

Nej og ja. 

KØn markerer en biologisk differentiering i en art, hvor

ved der udskilles to forskellige funktioner i forbindelse 

med parringen. 

ikke klasser. 

Som reproduktive kategorier udgør de to kØn 

Denne biologiske opdeling i arten bliver imidlertid vehikel 

for (bærer af) en Økonomisk opdeling i arten, når det ene kØn 

supplerende forsørger det andet køn. Den sexuelle funktions-

deling bliver udgangspunkt for en Økonomisk funktionsdeling. 

Lenin definerer klassebegrebet således: 

"Klasser er betegnelsen for store menneskegrupper, der er forskel

lige i henseende til deres placering i et historisk bestemt sys

tem af den samfundsmæssige produktion, i henseende til deres (me

stendels i love fastsatte og formulerede) forhold til produktions

midlerne, i henseende til deres rolle i den samfundsmæssige orga

nisering af arbejdet og følgelig i henseende til måden, hvorpå de 

opnår at få andel i den samfundsmæssige rigdom og størrelsen af 

denne andel. Klasser er menneskegrupper, af hvilke den ene kan 

tilegne sig den andens arbejde som følge af deres forskellige pla

cering i et bestemt samfundsøkonomisk system." 

At den Økonomiske funktionsdeling mellem de to køn i vort 

scenario til fulde opfylder denne definition af klasser, behø

ver næppe fremføres. 

De to kØn danner altså to økonomiske klasser. Vi kan kon

kludere: 

Klassedannelse opstår, når hunner 

systematisk begynder at forsørge 

hanner, der ikke er unger. 
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Hermed ser vi, at menneskehedens allerførste samfund er 

bygget på en klassedeling. 

Dette er ikke nødvendigvis det samme, som det allerførste 

samfund er et klassesamfund, hvis man dermed mener, at det 

allerførste samfund er et udbyttersamfund. Forudsætning for 

al udbytning er ganske vist merarbejde, men merarbejde i sig 

selv er ikke nØdvendigvis udbytning. Måske kunne man sige, 

at i den udstrækning den ulige fordeling af indsats og konsum

tion er uomgængelig for samfundets medlemmers eksistens, så 

er der ikke tale om udbytning. (Men det er en hårfin distink

tion). Der vil således ikke være tale om udbytning i det pri

mitive forsørgelsessamfund, fordi hannerne ikke kan overleve 

uden den forsørgende fØde. Man kan heller ikke sige, at de 

opnår fordele - ihvertfald ikke indledningsvis - på hunnernes 

bekostning. Fordi deres reproduktivkraft er så lav, så skal 

de være virksomme mindst lige så længe for at opnå 7o pct af 

deres ernæring, som hunnerne med den stØrre produktivkraft skal 

være for at opnå 13o pct. 

Når man stejler over at anvende klassebegrebet på de to køn, 

selvom den i vort tilfælde klart lever op til definitionen, så 

skyldes det ofte, at man betragter den Økonomiske funktionsde

ling mellem de to kØn som en naturlig arbejdsdeling (og altså 

ikke en samfundsmæssig arbejdsdeling). At der intet naturligt 

er i de to køns økonomiske funktionsdeling, og at den bestemt 

er samfundsmæssig, fremgår imidlertid:tydeligt af vort scena

rio. Australkvinderne, der kan producere så meget som 80-85 

procent af deres gruppes subsistensmidler, og australmændene, 

der lever af denne indsats, udgØr bestemt klasser i dette be

grebs økonomiske og samfundsmæssige betydning. Hvorfor man 

har gjort sig blind for dette indlysende forhold, skal vi si

den vende tilbage til. 
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hvad først? 
En anden årsag til, at Marx og Engels ikke fandt på at udstræk

ke historiens grundlæggende princip - merarbejdet - til de 

allerførste mennesker, var, at man opfattede produktion som et 

mere grundlæggende og oprindeligt forhold end merproduktion. 

Grunden hertil er historisk: Arbejderklassen opstod i en 

grundlæggende forstand af håndværkerklassen (selv om den over

vejende rekrutteredes fra bønderne). Nemlig i den forstand, 

at den håndværksmæssige produktion blev forvandlet til manu

fakturproduktion, der igen blev forvandlet til industriel pro

duktion. 

Den selvstændige håndværker producerer, men roerarbejder ikke. 

Det vil sige: hele hans produktive indsats går til ham selv. 

Den indlejres i et produkt, som han ejer fuldt og helt og 

kan sælge på markedet. 

Arbejderen, derimod, producerer nok, men ikke til sig selv. 

Fordi han producerer for kapitalisten, må han producere mere, 

end han selv forbruger. (Værdien af anvendelsen af hans ar

bejdskraft må være større end værdien af hans reproduktive for

nødenheder (lØn)). Arbejderens lod er altså at merarbejde. 

Tidsmæssigt får vi altså: 

Håndværkeren (S P) Produktion 

Arbejderen (S/--- P) Merproduktion (afhændelse) 

Dette fikserede i den grad samtiden, at man var overbevist 

om, at denne rækkefølge gjaldt for hele den historiske udvik

ling. {Og var man i tvivl, kunne man blive bekræftet af det 

antikke Grækenlands materialistiske filosoffer {f.eks. Dernokrit 

og Protagorasl, der med deres baggrund i håndværkerklassen 
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netop så produktion (ejet af producenten) som mere naturlig 

end merproduktion, og derfor fremhævede den produktive kyn

dighed og evne som menneskets væsenstræk, hvorfra alt andet 

udsprang.) 

Dette kunne ihvertfald være en forklaring på, at Marx og 

Engels gør håndværksmæssig produktion til det træk, der ad

skiller mennesket fra dyret. 

Som Marx selv gØr opmærksom på, så kan man imidlertid 

kun tale om produktion, hvis der forekommer en adskillel

se mellem tilvejebringelsen af objektet og dets umiddelba-

re konsumtion. (Det vil sige, når der ikke er tale om 

reproduktion i en umiddelbar forstand) . 

Denne adskillelse af virksomhed og konsumtion, hvorved 

produktet bliver til, er selvfølgelig meningsløs, medmindre 

det på anden vis fØrer til konsumtion. I den borgerlige 

tænkning forestillede man sig derfor, at den kom i stand 

ved først bytte, siden handel. 

Herbert Spencer, der mere bindstærkt end nogen anden syn

tetiserede sin samtids forestillinger, der også var Marx's 

og Engels' forudsætninger, giver os i First Principles 

en redegørelse, der kan være et skoleeksempel. 

"Når det sker, som det fra tid til anden må ske, at et medlem af en 
stamme udviser særlige anlæg for at fremstille en genstand af almen 
nytte (f.eks. et våben), som hidtil har været fremstillet af hver 
enkelt til eget brug, så opstår der en tendens i retning af at udskil
le dette individ, gøre ham til våbenfremstiller. Hans fæller (som al
le er krigere og jægere) Ønsker intenst at besidde de bedste våben, 
som kan fremstilles; de vil derfor med sikkerhed tilskynde dette sær
ligt dygtige individ til at fremstille våben til dem. Han, som på sin 
side har både en usædvanlig evne og en usædvanlig lyst (da dygtighed 
og lyst til en hvilken som helst beskæftigelse almindeligvis fØlges ad) 
til at lave våben, vil være tilbØjelig til at imødekomme disse opfor
dringer, når der tilbydes ham passende belønninger; især da hans kær
lighed til udmærkelse også tilfredsstilles. Denne første funktions
specialisering vil, når den en gang er begyndt, blive stadig mere ud
talt. For våbenmagerens vedkommende giver fortsat øvelse stadig stør
re dygtighed, og hans produkter bliver stadigt mere overlegne. For 
kundernes vedkommende medfører den manglende øvelse aftagende dygtighed. 
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Således vokser de påvirkninger, der bestemmer denne arbejdsdeling (di
vision of labour), sig stærkere begge veje ... Den beskrevne udvikling 
medfører fremkomsten af byttehandel; våbenmageren må i hvert enkelt 
tilfælde betales med genstande, som han går ind på at tage i bytte. 
Nu vil han sædvanligvis ikke tage en enkelt slags genstande, men man
ge slags i bytte. Han ønsker ikke kun måtter·, eller kun huder eller 
kun fiskegrejer, han ønsker alle disse ting; og i hvert tilfælde vil 
han kØbsslå om de særlige ting, han behøver mest. Hvad følger heraf? 
Er der, som der næsten altid vil være, blandt stammens medlemmer blot 
den mindste forskel i dygtighed med hensyn til udfærdigelsen af disse 
forskellige ting, vil våbenmageren fra hver enkelt tage den ting, som 
vedkommende fremstiller særligt godt; han vil tage måtter i bytte fra 
den, hvis måtter er overlegne, han vil tage fiskegrej i bytte fra den, 
der har det til enhver tid bedste." Osv. osv. 

Resultatet bliver et samfund af handlende, der dikteres af 

en slags markedsØkonomi, det vil sige præcis det samfund, som 

den tidlige borgerklasse idealiserede og betragtede som grund

læggende naturligt. 

Der er kun en ting galt med dette system, som vi ill. s. 

loS: Det forudsætter (jvnf. s. lo6), at et individ er i stand 

til at producere uden at konsummere sit objekt. Ellers kan 

det aldrig komme på tale at bytte. Dyr bytter heller ikke. 

(Og de kunne jo bytte et fødeemne for et andet, hvis deres 

besiddelse ikke svarede til deres preference). 

For at få et byttesystem sat i værk forudsættes, at den 

naturlige sammenhæng mellem virksomhed - og dermed den natur

historiske grundregel - er brudt. 

Dette svarer til, at vort scenario viser, at man først kan 

tale om et produkt {et objekt der ikke konsumroeres umiddelbart) 

når virksomhed og konsumtion er brudt, og dette fØrst sker ved 

afhændelse og samfundsmæssig virksomhed. 

l) 

IS 

At produktion først opstår, når roerproduktion er opstået. 

Den historisk korrekte prioritetsfØlge er altså ikke 

(S --- P), 2) IS/--- P). Den er l) (S/---P), 2) 

P). For når fØrst afhændelsen bliver en 

bliver produktion til sig selv (men beregnet på 

mulighed, så 

bytte) også 
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en mulighed. 

Labour og work 

Dette kan også udtrykkes på den måde: 

Arbejdsdeling i betydningen funktionsdeling, hvad angår pro

duktion, forudsætter arbejdsdeling i betydningen funktions

deling, hvad angår merproduktion. 

Den danske betegnelse "arbejde" indeholder både aspektet 

produktion og aspektet merproduktion. Af den grund er det 

svært at skelne de to betydninger, når man taler om arbejdet. 

Anderledes forholder det sig på engelsk. Her er der to 

betegnelser for arbejde, der refererer til de to aspekter. 
Nemlig betegnelsen work, der fremhæver resultatet af arbejds

indsatsen, og betegnelsen labour, der fremhæver arbejdsindsat

sen alene. Det vil sige arbejdet lØsrevet fra objektet. 

Disse to betydninger svarer indlysende til henholdsvis 

produktion, hvor produktet er nærværende, og merproduktion, 

der netop er karakteriseret af en afhændelse (og hermed fra

vær) af produktet. 

(De to betegnelser er af henholdsvis germansk og latinsk oprindelse. 

Sammenholdt med, at de germanske stammerVar funderet på frie mænds ind

sats, mens det romerske samfund var funderet på slavers indsats, giver 

denne betydningsforskel gcx'l etyrrologisk mening) . 

På engelsk er man derfor i stand til at udtrykke den 

grundlæggende sammenhæng mellem work og labour således: 

The division of work requires the prior division of labour. 

(Når Spencer anvender betegnelsen "division of labour" om det, der i rea

liteten er "division of work", så er det fordi sprogets akkumulerede er

faring afslørende udtrykker, at samfundets grundlæggende arbejdsdeling 

er en "division of lal:::our"). 
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pr. kræfter og pr. forhold 
Sætningen "the division of work requires the prior division 

of labour" åbner imidlertid op for den alvorligste indvending, 

man kan anfØre mod, at roerproduktion gØres til mere fundamen

tal end produktion i menneskets udvikling. 

I ethvert samfund kan man skelne imellem samfundets tekni

ske evne til at producere og den måde, hvorpå produktion og 

konsumtion er fordelt på samfundets medlemmer. Det første 

kalder man samfundets produktivkræfter, det vil sige "de af 

samfundet skabte produktionsmidler og først og fremmest arbejds-

redskaberne, men også 

le goder (Afanajev) 11
• 

de mennesker der producerer de materiel

Det andet kalder man produktionsfor-

holdene, eller hvad Marx kalder "deres gensidige udveksling 

af deres virksomhed." 

Man kan ikke have produktion uden produktivkraft. Det vil 

sige uden mennesker med erfaring og indsigt, uden arbejdsmid

ler (redskaber) eller arbejdsgenstande {den natur man produce

rer ud fra) . Men man kan heller ikke have produktion uden pro

duktionsforhold. De to ting hænger sammen og udgØr samfun

dets produktionsmåde. 

Marx beskriver i Til kritikken af den politiske økonomi 

sammenhængen mellem produktivkræfter og produktionsforhold 

således: 

"I den samfundsmæssige produktion af deres liv træder mennesket ind i 

bestemte, nødvendige, af der0s vilje uafhængige forhold, produktions

forhold, som svarer til et bestemt udviklingstrin af deres materielle 

produktivkræfter. Indbegrebet af disse produktionsforhold danner sam

fundets Økonomiske struktur, den reelle basis, på hvilken der hæver 

sig en juridisk og politisk overbygning, og hvortil der svarer bestemte 

samfundsmæssige bevidsthedsformer. Den måde, hvorpå det materielle liv 

produceres, betinger den sociale, politiske og åndelige livsproces over

hovedet. Det er ikke menneskenes bevidsthed, som bestemmer deres væren, 
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men omvendt deres samfundsmæssige væren, som bestemmer deres bevidsthed. 

På et vist trin i deres udvikling kommer samfundets materielle produktiv

kræfter i strid med de forhåndenværende produktionsforhold, eller, hvad 

aer kun er et juridisk udtryk for det samme, med de ejendomsforhold, in

den for hvilke de hidtil har bevæget sig. Fra at være produktivkræfter

nes udviklingsformer slår disse forhold om til at blive lænker for dem. 

Der indtræder da en epoke med sociale revolutioner. Med forankringen af 

det Økonomiske grundlag sker der en langsommere eller hurtigere omvæltning 

af hele den uhyre overbygning. Når man betragter sådanne omvæltninger, 

må man stadig skelne mellem den materielle omvæltning i de Økonomiske pro

duktionsbetingelser, som kan konstateres med naturvidenskabelig nøjagtig

hed, og på den anden side de juridiske, politiske, religiøse, kunstneriske 

eller filosofiske, kort sagt ideologiske former, i hvilken menneskene bli

ver sig denne konflikt bevidst og udkæmper den. Lige så lidt som man bedøm

mer et menneske efter, hvad det mener om sig selv, lige så lidt kan man be

dØmme en sådan omvæltningsperiode ud fra dens egen bevidsthed, men må tvært

imod forklare denne bevidsthed ud fra modsigelserne i det materielle liv, ud 

fra den forhåndenværende konflikt mellem samfundets produktivkræfter og pro

duktionsforhold. En samfundsformation går aldrig til grunde, før alle de 

produktivkræfter er udviklet, som den er vid nok til at rumme, og nye høje

re produktionsforhold træder aldrig i stedet, fØr de materielle eksistens

betingelser for dem er fostret i det gamle samfunds skød. Derfor stiller 

menneskeheden sig altid kun opgaver, som den kan løse, thi når man ser nøje

re til, vil man altid finde, at opgaven selv kun melder sig, hvor de mate

rielle betingelser for dens løsning allerede er tilstede eller i det mindste 

er i færd med at skabes. I store omrids kan man betegne den asiatiske, 

den antikke, den feudale og den moderne borgerlige produktionsmåde som pro

gressive epoker i den økonomiske samfundsformation. De borgerlige produk

tionsforhold er den sidste antagonistiske form for den samfundsmæssige pro

duktionsproces, antagonistisk ikke i betydning af individuel antagonisme, 

men af en antagonisme, der vokser frem af individernes sociale livsbetingel

ser; de produktivkræfter, som udvikler sig i det borgerlige samfunds skød, 
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skaber imidlertid tillige de materielle betingelser for lØsningen af den

ne antagonisme. Med denne samfundsformation ender derfor det menneskeli

ge samfunds forhistorie." 

Af denne beskrivelse fremgår helt klart, at det er de nye 

produktivkræfter, der skaber de nye produktionsforhold {eller 

ihvertfald forudsætningen for dem). At produktionen altså 

er motoren i menneskehedens historiske udvikling. 

Det er indlysende, at vores betegnelse division of work 

refererer til produktivkræfternes udvikling, mens vores divi

sion of labour refererer til produktionsforholdene. Hvad vi 

med andre ord udtrykker med vores sætning er, at det er produk

tionsforholdene der skaber produktivkræfterne. Altså det om

vendte af, hvad Marx siger. 

Forholdt det sig virkelig sådan, måtte vi selvfølgelig ac

ceptere at vores prioritetsrækkefølge (S/---P)----? (S---P) 

var fejlagtig og gå tilbage til Marx's {S---P)~ (S/---P). 

Men det forholder sig kun tilsyneladende sådan. 

Gangen i den historiske udvikling, som Marx beskriver, kan 

tegnes således: 

PI!OOU!::TIONSFOIZMOLD U' 

c: 

T----1> 

I idealiseret form ser vi, hvordan nye produktivkræfter efter 

en tid fører til produktivkræfter, der svarer til disse. 
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Hvordan disse produktivkræfter skifter, hvorefter de gamle 

produktionsforhold en tid holder stand for så med et brud -

at skifte til nye produktionsforhold, der svarer til de nye 

produktivkræfter. 

Denne gang er så velargumenteret og veldokumenteret, at det 

ikke kan komme på tale at betvivle den. Men det behøver vi 

heller ikke. Lægger vi nemlig menneskespringet ind over det 

NATU~ 

HISTORIE 

~ 

DYR 

HISTORIE 

l'~, F,! Pit, F, !t 
c:::== 

F~, <;,Z "'"'i:, II 
MENfilESKE 

første sæt produktivkræfter og 

produktionsforhold, (hvor pro

duktivkræf·terne kommer først), 

så ser det ud som i tegningen 

til venstre. 

Vi ser da, at mennesket be

gynder med skabelsen af de aller

første produktionsforhold. Nem

lig- jvnf. vores scenario- med 

roerarbejdets og den samfundsmæs

sige virksomheds første optræden. 

Men det vil ikke sige, at der ikke gik en udvikling af "pro

duktivkræfter" forud for for etableringen af produktionsforhol

det. Det gjorde der jo netop. Forudsætningen for at den hanli

ge forsørgelse overhovedet kunne etableres var, at hunnerne hav

de øget deres reproduktivkraft. Det vil sige, deres kyndighed 

og evne - formidlet af redskaber - til at indsamle intensivt. 

Denne reproduktivkraft gik forud for dannelsen af produktions

forholdet og var dettes forudsætning. Og den fortsatte - ihvert

fald for en lang periode - uændret, efter at produktionsforhol

det var etableret. 

Men den skiftede alligevel i en vis forstand karakter med 

merarbejdet. Den gik nemlig, jvnf. det tidligere sagte, i det 

Øjeblik den indgik i den samfundsmæssige virksomhed over fra 

at være reproduktivkraft til at blive produktivkraft. 
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Det vil sige, at selv om det altid uden undtagelse gælder, 

at det er produktivkræfternes udvikling, der foranlediger ska

belsen af nye produktionsforhold, så gælder det alligevel, at 

i det punkt, hvor mennesket bliver til, der er det produktions

forholdet - merarbejdet - der skaber produktivkræfterne. Ved 

at forvandle de reproduktivkræfter, der er roerarbejdets forud

sætning, til produktivkræfter. 

Indtil roerarbejdets fremkomst er "arbejdet" undergivet den 

intellektuelle virksomheds vilkår og begrænsninger. Med roer

arbejdets fremkomst forvandles virksomheden til samfundsmæssig 

virksomhed med de deraf fØlgende konsekvenser. Merarbejdet 

lØfter virksomheden ud af reproduktionen og forvandler den til 

produktion. Merarbejdet skaber arbejdet. Og mennesket. 

ro bustus og ha bil is 
Hvor og hvornår skete det? Og hvem gjorde det? 

Det sidste har vi allerede besvaret - omend ikke begrun

det {s. 138). Menneskekandidaten var Australopithecus afa

rensis. I så fald er tid og sted også bestemt. Springet 

finder sted i Afrika for 4-5 millioner år siden. 

Men hvorfor nu Australopithecus afarensis? Jo, det giver 

Australopithecus robustus svaret på! Lad os se hvordan? 

Alternativet 

Ifølge vores scenario fik hannerne - men ikke hunnerne - i 

stigende grad vanskeligt ved at skaffe sig deres vante ernæ

ring {attraktiv planteføde), da den Pliocæne krise strammede 

til, og deres vante habitat svandt ind. 

Hunnerne var allerede forinden skiftet over til fortrinsvis 

uattraktive fødekilder for at lØse reproduktionens mobilitets 

problem og havde ingen særlige vanskeligheder ved at fortsætte 

udviklingen af intensiv fouragering under de nye betingelser. 
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Den løsning på hannernes problem, der umiddelbart melder 

sig, er, at hannerne gØr ligesom hunnerne. Men det afviste 

vi på s. l7o-71 af tre grunde: 

l. Hannerne er ikke psykologisk motiveret for det, fordi 

det strider mod deres vante levemåde som hanner. 

2. Den sociale organisering m. kønssegregeret fouragering 

vil ikke tillade det. 

3. l:lannerne kan .ikke fouragere intensivt, fordi de mangler 

den fornØdne teknologiske know-how. Det gØr de, fordi 

de forlader hungruppen, inden at de har haft tid til at 

lære den intens i ve indsamlings krævende viden og JT~E:?;toder. 

Alle disse grunde er gode. 

Imidlertid kan ihvertfald de to sidste omgås. I vort scena

rio har vi nemlig i forbindelse med oprettelsen af forsørgelses-

systemet antaget, at hannerne faktisk kan forblive hos hun-

udover deres barndom. At de har overvundet det sociale dominans

systems modstand. 

Men hermed er ikke alene grund 2 ophævet. Grund 3 er det 

muligvis også. Hvis hannerne nemlig kan forblive i hungrup

pen betydeligt længere end hidtil, så kan de også tilegne sig 

den nØdvendige know-how til intensiv indsamling, præcis som 

dØtrene gØr det. 

Tilbage bliver så det psykologiske problem. Vil hannerne 

fØlge med moderen til fourageringsfelterne, eller vil d·e, 

som det er almindeligt, lØbe omkring med andre unge hanner i 

området omkring lejren og forberede deres fremtidige eksistens 

som hanner? 

Den psykologiske motivation er ingen ringe barriere, og 

slet ikke for dyr, hvis tilpasning i hØj grad er psykologisk 

(dvs. foregår gennem indlæring og indsigt). Vi har derfor 
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god grund til at betragte opretholdelsen af den delte føde

Økonomi - og dermed nødvendigheden af forsørgelsessystemet -

som den mest sandsynlige løsning. 

Nu er vores hominide imidlertid et uhyre flexibelt dyr. Det 

vil derfor være usandsynligt - givet krisen og givet tid nok -, 

at nogle hanner ikke skulle have forsøgt sig med intensiv ind

samling som hunnerne og sammen med hunnerne. 

Og har de gjort det, så har det været en løsning på proble

met fuldt så god som - måske bedre end - forsørgelsesløsningen. 

Det vil sige, at den er blevet opretholdt. 

Når nogle hanner i en flok imidlertid er blevet intensivt 

fouragerende, så Øges sandsynligheden betydeligt for, at også 

deres sønner er blevet det. sønnerne plagierer jo de voksne 

hanners livsform, som en forberedelse til deres eget liv som 

hanner. 

Samtidig er det ikke særligt sandsynligt, at flokke, hvor 

en ikke ringe del af hannerne fouragerer intensivt, skulle 

kunne opretholde eller udvikle forsørgelsessystemet. 

Det vil med andre ord sige, at der fra den hidtige levemåde 

som fØlge af krisen opstår henholdsvis flokke, der er baseret 

på forsørgelsessystemet, og flokke, der er baseret på en op

hævning af den kØnssegregerede fouragering. Vi får et klas

sisk split i en art p.g.a. af to forskellige adfærdsstrategi

er. 

Et sådant split medfører - jvnf. den lamarckianske grund

sætning - de morforlogiske forandringer, der af zoologerne 

lægges til grund for en skelnen mellem arter. 

Hvordan vil de to arter, der kunne blive resultatet af de 

to ovennævnte forskellige adfærdsstrategier, formodes at se 

ud? Hvilke morfologiske forskelle vil karakterisere dem? 
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Den kønsdelte art: 

I den art, hvor der er en fø::leøkonomisk deling mellem de to køn, skal 

genotypen rumme to temmeligt forskellige funktionsmåder. Det vil si

ge, at dens ternc.t må være flexibilitet snarere end specialisering. Spe

cialiserer den nemlig med hensyn til den ene funktion, så kan det hæmme 

den anden og ret forskellige funktion nok så meget, og vice versa. Den 

eneste egentlige specialisation, som genotypen udvikler, er den tobenede 

gang, og den er netop en fordel for begge funktioner - omend af ret så 

forskellige grunde. Det er derfor almene evner, snarere end specielle 

evner, der under disse forhold freirllTes genetisk. Dvs. fortrinsvis en 

udvikling af hjernen. 

Denne udvikling accelereres i det øjeblik forsØrgelsessystemet træ

der i kraft. Det skyldes fØlgende forhold: For at forsørge må hurmer

ne have bevidsthed. Dette kræver ganske vist ingen større hjerne, end 

den de rent faktisk har, fordi bevidstheden ikke er et pro:.'l.ukt af hjer

nen, men af s:erlige ydre forholds rrentale genspejling. Den nye menta

le genspejlingsmåde indeholder imidlertid muligheder, som de hidtige 

genspejlingsmåder ikke havde. Realiseringen af disse nye muligheder 

- f.eks. sprog og objektiv erkendelse - kr.æver en udvikling af 

det neurale apparat, hvis det fulde udbytte skal nås. Der opstår der
for et selektivt pres til fordel for enhver neural udvikling, der fa

ciliterer de nye muligheder. Hert~l kommer det skift i selektionens 

plan, som vi har beskrevet på s. 111. Også det favoriserer en udvik

ling, hvis kendemærke er forøget hjernevækst. 

Vi kan altså sige, at den kønsdelte arts udviklingstema er ikke

SJ?ecialisering og en udvidelse af hjernen. Dette er iøvrigt det kon

servative terre., berrærker vi. Den kønsdel te art fortsætter blot de 

højere primaters udviklingsstrategi uforandret. 

Alligevel er der et revolutionerende aspekt. Voksende indsigt og 

morfologisk non-specialisering åbner op for anvendelsen af redskaber 

(til erstatning af natur lige redskaber) • Dette ser vi allerede hos 

rrenneskeaberne, men hos horniniden med samfundsrræssig virksomhed, der 
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har frigjort redskabet fra de umiddelbare behov, kan redskabsbrug ud

vikles på en fundamentalt anderledes måde. Hvilket også sætter et 

selektionspres op for eriliver ændring af hjernen, der Øger individets 

mulighed for at udnytte det nye potentiale i redskabsbruget. 

Det vil sige, at vi af den kØnsdel te arts medlemmer må. forvente, at 

de ikke er væsentligt forskellige morfologisk fra den art, de kommer 

fra. Den væsentligste forskel vi må forvente er, at deres hjerner er 

større. Og at de - extra-rrorfologisk - anvender redskaber i betydelig 

hØjere grad end hidtil set. 

Den ukønsdelte art: 

I den art, hvor den kønsdelte økonomi er ophævet, fordi hannerne fou

ragerer intensivt ligesom hunnerne, er der ingen funktionsforskellig

hed mellem de to køn, der forhindrer en specialisering. (Udover den 

sexuelle, naturligvis, men den har naturen en meget lang erfaring med) • 

Genotypen kan således direkte formes i overensstemmelse med artens 

specifikke behov. Vi må forestille os, at dette over en periode må re

sultere i, at morfologien viser en udstrakt tilpasning til intensiv 

fouragering, dvs. til indtagelse af uattraktive planteernner. Dvs. kraf

tigere kindtænder rred tykkere erral j e. Kraftigere tyggemuskler. Og -

hvis vi skal slutte fra gorillaer, der lever af plantefØde, der ikke 

er videre attraktiv - et betydeligt større kropsvolumen. 

Til gengæld må vi forvente, at hjernestØrrelsen hos den ukønsdelte 

art, ikke er udviklet særligt meget i forhold til udgangsarten. 

(Hvad der ikke må få os til at tro, at dette dyr er ringere stillet 

end dets alternativ. Morfologisk specialisering og lille hjerne er 

alt andet lige en større garanti for biologisk succes end morfologisk 

non-specialisering og en stor hjerne. (Den store hjerne antyder jo, 

at der er store problemer!). Vi kan derfor godt gå ud fra, at den 

specialiserede art ihvertfald for et langt tidsrum har været rrere 

succesrig end den ikke-specialiserede.) 
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I det palæontologiske fossilmateriale finder vi præcis 

to arter, der svarer til vores ovennævnte beskrivelse. De 

dukker op nogenlunde samtidigt, og de har - viser fundene -

levet samtidigt på de samme steder. 

Det er henholdsvis Australopithecus Robustus, der er kende

tegnet ved en effektiv morfologisk specialisering til uattrak

tiv plantekost: massive kæber med store tyggemuskler, store 

kindtænder med et tykt emaljelag, stor kropsstørrelse, moderat 

hjernestørrelse. Og Homo habilis, der er kendetegnet ved et 

hidtil uset stort hjernevolumen, samt et umiskendeligt redskabs

brug i form af såkaldte pebble-tools. 

De to typer er afbildet i tegningen på s. 137. 

Som navnet Homo antyder, regnes (dog ikke enstemmigt) Homo 

habilis som en menneskeart. Det vil sige, at Homo habilis er 

det første menneske zoologisk set. 

(Begrundelserne for denne efter vor opfattelse korrekte konklusion -

er vistnok terrrrreligt suspekte. Der er meget, der tyder på, at Leakey er 

gået ud fra Arthur Keiths kriterium på menneskelighed. Det siger, 

at man har et roenneske 1 når hjernevolumenet passerer 75o crn3 ? ! Det 

såkaldte Keiths cerebrale Rubicon. Visse af Homo habiliserne når netop 

dette tal. Men det er mildest talt et meget arbitrært og artificielt 

mål for menneskelighed. Hvad der bekræftes af 1 at en gorilla med over 

75o crn3 i hjernevolumen er videnskabeligt beskrevet.) 

Ifølge den lamarckianske grundregel fØlger morfologien imid

lertid efter virksomheden. Når den morfologiske forandring 

altså kan iagttages første gang, har virksomheden været for

andret over et længere tidsrum allerede. Det vil sige, at 

det kvalitative spring må placeres forud for den morfologiske 

opsplitning. 

Forud for den morfologiske opsplitning mellem Homo habilis 

og Australopithecus rebustus (africanus) finder vi jvnf. side 

137 Australopithecus afarensis. 
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Alts~ må det være i afarensis-arten, at den samfundsmæssi

ge virksomhed er opstået. Men også alternativet, den fælles 

intensive fouragering, der ikke er samfundsmæssig virksomhed 

og ikke fører ud af naturhistorien. 

Vurderet ud fra virksomhedskriteriet, der er det reelle 

kriterium for udvikling, bliver en Australopithecus afaren-

sis det dyr, der fØrste gang udviser menneskelig virksomhed. 

Og hermed det første menneske. 

Vi kan konkludere: 

Mennesket opstår i det Øjeblik 

en afarensis-hun forsyner en 

afarensis-han, der ikke er en 

unge med fØde. 

Hvad der naturligvis betyder, at mennesket kan være opstået 

mange steder og gentagne gange over et tidsrum, for indtil 

den samfundsmæssige virksomhed er veletableret, kan hunnen 

være vendt tilbage til en dyrisk virksomhedsmåde igen og igen. 

Opsplitningen af Australopithecus afarensis i henholdsvis 

Australopithecus robustus og i Homo habilis kan også udtryk

kes på den måde: Fra Australopithecus afarensis udvikler sig 

l. Naturhistoriens hØjst udviklede dyr (robustus) 

2. Historiens lavest udviklede menneske {habilis) 

Forskellen imellem dem har ikke været så stor til at begynde 

med. Noget tyder på, at rebustus var mere succesrig indled

ningsvis, ihvertfald eksisterer den som art betydeligt længere 

end Homo habilis, der først bliver rigtig talrig efter dens 

forvandling til Homo erectus. Men den potentielle forskel 

var enorm. I sidste ende uddØde robustuslinien, mens habilis

linien underkastede sig hele jorden. Vi skal se nogle af de 

fØrste spæde skridt på denne vej. 
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jagtens second chance 
Det tidlige menneskes smertensbarn var jagten. Men det kunne 

ikke konwe på tale at opgive jagten (ihvertfald ikke hvis man 

ikke valgte robustusvejen) af to grunde: 

1. det ville lægge et større pres på hunnernes 

forsørgelsesev.ne, end deres produktivkraft 

ville kunne bære. 

2. Jagt var blevet adgangskriteriet til det nye 

sociale system og dermed til parring. 

Altså fortsatte mændene troligt deres lidet succesrige 

jagt. 

Jagtproblemet består som nævnt i, at hannernes teknolo

giske jagtformåen (udvikling af jagtmetoder, jagtredskaber 

og kooperation) nok udvikler sig, men ikke i takt med de 

stigende vanskeligheder jagten præsenterer, når den i sti

gende grad skal udgØre hannernes subsistensgrundlag. Der 

kommer en jagtbarriere. 

Skulle hannerne alene subsistere gennem jagt, dvs. skulle 

de til fulde kompensere for nedgangen i traditionel vegeta

bilsk fØde ved øget fremskåffelse af kød, så måtte de bukke 

under i det Øjeblik, kravet til jagtteknologien ikke kunne 

indfries af den udviklede jagtteknologi. 

Men det skal de ikke. Hunnerne kompenserer for under

skuddet. 

Hermed ophØrer det fatale kaplØb mellem jagtens krav og 

den teknologiske formåen. Fanden tager ikke de sidste. Og 

det betyder, at teknologiudviklingen - ansporet af jagtens 

sociale betydning - stille og roligt kan udvikle sig. Det 

vil sige, at underskuddet langsomt reduceres. Vi kan 
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konkludere: Forsørgelsessystemet er forudsætningen for, 

at manden - som det faktisk sker - kan udvikle sig til en ef

fektiv jæger. 

Dette betyder ikke, at manden gør sig uafhængig af kvinden. 

Selv hvor der er en betydelig jagtevne og jagtsucces, er 

jagten karakteriseret ved et moment af held, som man intet 

kan stille op over for. På gode dage er der masser af vildt, 

men der kan komme - kommer usvigeligt sikkert - dage, hvor 

jægeren vender tomhændet hjem fra jagten. Indsamlingen er 

derimod altid sikker. Man ved, hvor maden findes. Arbejder 

man for den, så får man den også. Indsamling bliver fortsat 

det nØdvendige sikkerhedsnet. Og dette er så meget desto me

re nødvendigt, fordi sæsonsvingninger får vildtet til at træk-

ke bort fra territoriet. (Der er en anden grund til mændenes 

vedblivende afhængighed af kvinderne, den skal vi vende tilba

ge til). 

i nteressekonfl i Id 
Med den større jagtevne begynder der imidlertid at optræde 

en interessekonflikt mellem mænd,og kvinder. Selv om jagten 

som subsistensgrundlag ikke tilnærmelsesvist kan erstatte 

indsamlingen, så er jagten af enorm betydning for manden, 

fordi den bestemmer hans sociale status. Han vil derfor gå 

vidt for at udvide sin jagtformåen - og dermed deleevne. 

Effektiv jagt kræver imidlertid, at man fØlger dyrene, 

der ikke bliver permanent på det samme område. Manden derimod 

er relativt bundet til et bestemt område, nemlig det område, 

hvor hans matriklan fouragerer. Bevæger han sig for langt væk 

herfra i sin søgen efter jagtbytte, så kan han ikke vende til

bage i rette tid til at sikre sin subsistens, hvis jagten 
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svigter. Hans afhængighed af kvinderne og deres bofasthed 

forhindrer med andre ord, at han kan jage effektivt. 

I en vis forstand kan man sige, at her opstår historiens 

første konflikt mellem produktivkræfter (indsamling) og pro

duktionsforhold (jagtens krav = det sociale systems krav) . 

En principiel lØsning på dette problem kunne enten være, 

at han blev bofast - hvilket i sidste ende måtte gøre ham til 

en rebustus -, eller, at kvinderne kunne bevæges til at flytte 

deres lejr i overensstemmelse med jagtens krav. 

Det sidste vil kvinderne naturligvis modsætte sig. Bofast

hed (relativ) er et afgørende krav til en hØj reproduktionsra

te. Øget krav om mobilitet vil derfor nedsætte reproduktions

successen, selv om bæreevnen med den nu hØjtudviklede tobenede 

gang nok tillod så megen bæring, at flere unger kunne transpor

teres. Hertil kommer, at hvis hunnen flyttes fra sit faste 

område, så reduceres hendes evne til intensiv indsamling, der 

i et vist omfang beror på det intime kendskab til sit område. 

Det kan altså ikke lade sig gØre. 

skiftet 
Alligevel er det sket, det er en kendsgerning. 

Man kan forestille sig flere måder, hvorpå jagten kan 

have påtvunget indsamlingen sine krav. Det vil sige flere 

alternative scenarioer. Her vælger vi fØlgende: 

Hannens biologiske betydning for hunnen i naturhistorien 

er som parringspartner og reproduktiv partner, men det sidste 

er mildest talt ikke udtalt hos hØjere primater. Det, der 

kunne formå en ung hun til at forlade sin matriklan, kunne 

derfor være Ønsket om parring. Især hvis parring i matrikla

nen er forbundet med store restriktioner. 
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Lad os antage, at hun er blevet indtaget i en af sine 

brødres jagtvenner {primater kan knytte fØlelser til et en

kelt individ af det andet køn, det ved vi fra chimpanzer), 

og at hun derfor forlader sin matriklan for at opsøge ham i 

en nærliggende jagtlejr. 

Her vil hun blive, så længe parringen foregår, - hos 

chimpanzer kan det tage adskillige dage, - og må altså og

så fouragere, hvis hun skal ernære sig imens. Hvis omstæn

dighederne ikke er ugunstige, kan det lade sig gØre. Heref

ter vender hun tilbage til matriklanen. 

Hermed er intet ændret 1 men grundlaget for en ændring af 

produktionsforholdene er alligevel lagt. 

Kan hunnen nemlig fouragere i jagtlejren, så kan hun bli

ve der længere, hvis hun lyster. Og en dag går hun måske med, 

når jagtlejren flytter. 

Hendes mage er naturligvis ivrig efter, at hun skal blive 

hos ham så længe som muligt, og gØr sig store anstrengelser 

for at være venlig. Han 

deling til hende også. 

kan sågar finde på at 

Når der er kød. 

udstrække sin 

Er der ikke kØd, så vil hendes brødre ihvertfald tigge 

føde af hende, og hun vil give. Man kan også forestille sig, 

at magen vil tigge. Og her er så det springende punkt. Vil 

hun også give til ham? 

I den konkrete situation kan man forestille sig, at hun vil. 

Forudsat at hendes brØdre vil tillade det. Men det kan de godt 

ville, idet det synes at være et tilfælde af deling med deres 

jagtven. {De ser ikke forskellen, som alle deres efterkommere 

heller ikke har kunnet det) • 

Hermed er der sket et markant skift, idet forsørgelsen er 

flyttet fra broderen til magen. 

En sådan transformation har såvel sine forudsætninger som 

sine konsekvenser. Lad os se på dem. 
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kompromis 
Hidtil har det været en social grundregel, at parring og for

sørgelse ikke blandes. Det vil sige, at hannen ikke må ud

vise sexuel adfærd over for sine forsørgere, for gør han det, 

så vil illusionen om, at han er en unge og derfor legitim 

føderecipient, brydes. 

Dette krav synes at gøre en sammenknytning af parring og 

forsØrgelse umulig. Men skal det være muligt, så er det ihvert

fald klart, at hannen må udvise såvel sexuel adfærd som unge

adfærd samtidig. Det vil sige, at han må markere sin sexuelle 

interesse i hunnen, således at hendes interesse i ham holdes 

fangen, og samtidig appelere til hendes moderfølelse for der

ved at legitimere sig som fØderecipient. 

Dette kræver en uhyre balanceret og nuanceret adfærd, men 

det er i princippet muligt, da komplicerede emotionelle for

bindelser netop er noget, som højere primater formår at eta

blere. 

Den særlige kombination, der realiserer denne syntese af 

sexualadfærd og ungeadfærd, kaldes kærlighed. 

monogami 

Det er imidlertid ikke nok, at hannen og hunnen kan etablere 

denne forbindelse. Det er også en forudsætning, at de andre 

hanner kan acceptere den. Dvs. acceptere hannens ret til sin 

mage. Udløser hunnens tilstedeværelse nemlig traditionel se

xuel konkurrence, så vil den sociale harmoni i jagtlejren 

straks brydes itu med højst uheldige fØlger. 

Da problemet er det samme, som det der opstod i forbindel

se med hannernes dominante sexualadfærd over for hunnerne i 
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matriklanen, så er lØsningen også den samme. Det er jagtven

skabets (funderet på deling) nØdvendighed, der gØr, at en 

hans eneret til en mage respekteres. Herved opstår det mono

game forhold. 

ægteskab 

Langt senere i vores historie, når dette nye forhold er ble

vet veletableret, og samfundet har nået et sprogligt-verbalt

kulturelt niveau af en vis hØjde, så kommer denne forbindel-

se mellem en mand og en kvinde til udtryk som ægteskabet. Det 

vil sige den socialt sanktionerede forbindelse mellem en mand 

og en kvinde, hvis ukrænkelighed respekteres af de øvrige mænd. 

Det monogame forhold eller ægteskabet er altså ikke først 

og fremmest en kontrakt mellem en mand og en kvinde. Det er 

en kontrakt mellem en mand og andre mænd, som Levy-Strauss 

siger. 

økonomi først 

Konsekvenserne af et sådant system, hvor hunnens forsørgelse 

af sin en mage bliver en mulighed, er radikale. 

For det første er der en sneboldseffekt i det, der gør, at 

det, der fØrst er undtagelsen, snart bliver reglen. Den repro

duktivkraft, en mage beslaglægger ved at indgå forbindelse med 

en kvinde, fragår jo en broder eller søstersøn. Denne er der

for under større eller mindre tvang til selv at etablere en 

"ægteskabsforbindelse 11 for at få sikret sin supplerende føde. 

Osv. 

Det bliver med andre ord hurtigt en eksistensbetingelse for 
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en han at kunne skaffe sig en forsørgende mage. Det bliver 

en del af den sociale kontrakt, hvor han accepterer andre 

hanners forbindelse med sine søstre og døtre. 

Det er denne betydning, socialantropologien ofte lægger i 

fænomenerne incest-forbud og exogami. Levy-Strauss skriver 

f.eks. i Les Structures Elementairede la Parente at, "fra 

det øjeblik, hvor jeg formente mig selv adgang til en kvin

de, der herigennem bliver tilgængelig for en anden mand, 

vil der et eller andet sted være en mand, der giver afkald 

på en kvinde, som fØlgelig bliver tilgængelig for mig." 

Dette er, som det står, helt korrekt. Almindeligvis an

tager socialantropologerne imidlertid, at afkaldet er sexuelt. 

At broderen giver sexuelt afkald på sin søster mod, at en an

den broder så til gengæld giver sexuelt afkald på sin søster, 

der så kan benyttes af den fØrste. Det er slet ikke tilfæld

et. For at forhindre søskende i at parre sig med hinanden 

behøves intet incestforbud, hos hØjere primater parrer søsken

de (eller forældre og børn) sig så godt som aldrig. 

Den korrekte betydning er, at broderen giver afkald på sin 

søsters forsørgelsesindsats, mod 

kald på sins, så der kan byttes. 

at en anden broder giver af

Så forbindelsen mellem par-

ring og forsørgelse med andre ord kan etableres. 

Exogami og incestforbud er regler for, hvem der har ret 

til at blive forsørget af hvem, ikke regler for, hvem der 

må have sexuelt samkvem med hvem. Men fordi parringsretten 

med parringsforsørgelsen bliver det samme som forsørgelses

retten, så forskydes betydningen. For såvel de implicerede 

samfund som for social-antropologerne. At de seksuelle reg

ler blot er udtryk for økonomiske udviskes, og tilbage bliver 

sexuelle normer, der isoleret set mildest talt forekommer uud

grundelige. Ihvertfald er der ingen sammenhæng mellem deres 

meningsfuldhed og energien i de sanktioner, der sættes ind 

for at opretholde dem. 
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3 relationer 

Parringsforsørgelsens opståen resulterer i ægteskabet, der 

er et sæt af tre relationer: 

l. 

l. en økonomisk 

2. en juridisk 

3. en reproduktiv 

Økonomisk: Parringsforsørgelsen 

transformation af naturhistoriens 

markerer den endelige 

forsørgelse til en hi-

storisk forsørgelse, af reproduktion til produktion. 

Transformationen har et udgangspunkt og et slutpunkt 

forbundet af et mellemstadie, vi kan skitsere den således: 

a. MODER -- føde ----1 YNGEL 

b. SØSTER-- føde ----1 BRODER 

c. KVINDE -- fØde ----1 MAGE 

Selv om b. bryder den naturhistoriske grundregel, der siger, 

at adfærd skal fØlge generne, så har den stadig et vist bio

logisk indhold. Selv om hunnen giver afkald på at reproduce

re sine gener So pct (dvs. i en unge) i den udstrækning, hun 

investerer sin indsats i broderen, og hermed bryder grundreg

len om reproduktionens primat, så reproducerer hun alligevel 

i en vis grad (25 pct) sine gener, når hun 11 reproducerer" 

broderen. Det reproduktive tab ved broderforsørgelse er 

altså kun 5o pct. 

Helt anderledes forholder det sig ved parringsforsørgelse. 

Her er det reproduktive tab loo pct, for hunnen reproducerer 

ikke sine gener, når hun "reproducerer" manden. 

Parringsforsørgelsen gør altså bruddet med naturhistorien 

fuldstændig. 
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Juridisk: Parringsforsørgelsen giver anledning til ka-

tegorien ægteskab, der er en social kontrakt mellem mænd 

om adgang og eneret til kvinderne. 

Kvinderne er oprindeligt kontrolleret af brødrene, 

det er disse, der har adgang til kvindernes produktion 

eller til kvindernes merarbejde. På et tidspunkt skal 

denne adgang overfØres til magen. Den sociale muliggØ

relse heraf beror på delingens sociale funktion. Brødre

ne afhænder retten til søsterens merarbejde til en fælle, 

der er en god deler (jæger). 

Det er altså deling og jagt, der giver en mand adgang 

til merarbejdet. 

Trinfølgen i denne udvikling kan beskrives på fØlgende 

måde: 

a. 

b. 

c. 

Deling 

Parring 

Deling 

parring 

forsørgelse/merarbejde 

forsørgelse/merarbejde 

Den socialt organiserede adgang eller ret til merarbej

de kaldes juridisk ejendom. Jvnf. Marx's udsagn (s. 353), 

at det juridiske udtryk for produktionsforhold (merarbejdets 

organisation) er ejendomsforhold. 

Med parringsforsørgelsen opstår derfor den første egent

lige ejendomsform i historien. Ægteskabet er i så fald 

den sociale sanktionering af, at en kvindes merarbejde er 

en mands ejendom. 

En produktionsmådes juridiske udtryk tilhØrer ifØlge 

Marx's teori (jvnf. s. 253) samfundets overbygning. Ægte

skabet - den sociale kontrakt mellem mænd - udgør altså 

det første samfunds overbygning til dets basis, dvs. til 

skabelsen af et roerprodukt i den materielle livsproces. 

Da denne sociale kontrakt er intimt knyttet til delingens 
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og jagtens funktioner, så kan man også sige, at de før

ste samfunds overbygning nøje er knyttet til jagtfunk

tionen. Det er den, der er grundlæggende for den socia

le orden, der nu betyder regulation af merarbejdet. Ik

ke kun regulation af parringen, som tilfældet er i natur

historien. Dette skift markerer forskellen på den so

ciale orden i henholdsvis historien og naturhistorien. 

(SkØnt det foregriber vores historie, så kan vi i den sammenP~g 

nævne det interessante forhold, at jagtfunktionen i j<e:;er-samler

samfundet kormær til at udgøre samfundets ideologi. Man tænker 

i jagt, det, der er betydningsfuldt, er jagt; det, der fremhæves, 

er den store jæger eller byttedyrene, der jo er jagtvirksomhe

dens definerende objekt. Den kunst vi finder i palæolithikum 

- ganske vist noget senere end det punkt, vi nu er kommet til -

er da også billeder, der fremhæver jagten og jægeren. 

Den vældige vægt, disse samfund selv har lagt på deres jagt, 

har foranlediget antropologien til overdrevne forestillinger om 

jagtens betydning for samfundenes subsistens. 

Sandheden er, at jagt er stenalderens ideologi! At dens store 

betydning først og fremmest er, at den er adgangstegnet til indsam

lingens rrerarbejde. Ikke at den er samfundets hovednæringsvej. 

Dette er fuldstændig parallelt til, at det feudale samfund 

fremhæver krigeriske dyder - og jagt! - som samfundets fundament, 

ræn ignorerer f at det feudale samfund loo p:::=t er baseret på bØn

dernes arbejde. Helt sådan er det ganske vist ikke i jæger-samler 

samfundet, hvor jagten trods alt tilvejebringer næsten halvdelen 

af samfundets subsistensmidler. Men pointen er den sanune. 

Som i alle senere samfund inden socialismen tjener ideologien 

(de herskende tanker) og kunsten til at fremha::ve den sociale magt, 

ejendomsbesidderne eller de herskendes ret f ikke til at fremhæ-

ve den samfundsnæssige magt, dvs. de produktive kræfter, hvorpå 

samfundet hviler.) 
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Deling som adgangstegn til merarbejdet betyder ikke, 
at den roerarbejdende sælges som en vare (varen arbejds

kraft), det bør vi bemærke os. Når der i primitive 

samfund skal betales en pris for bruden, som oftest kvæg, 

så er dette ikke udtryk for et salg, som når der i sla

vesamfundet betales en pris for slaven. Betegnelsen bru

depris er derfor fejlagtig. 

Når den unge mand i et østafrikansk pastoralsamfund 

giver kvindens famile det antal kvæg, der er normen, for 

at kunne gifte sig med hende, så har han ikke købt hende 

og ejer hende heller ikke, som slaveejeren ejer slaven. 

Kvindens brØdre har derimod overgivet ham retten til 

hendes merarbejde, fordi han har vist sig som en god de

ler af kød. Det er en social transaktion, ikke en Øko

nomisk transaktion. Dette betyder f.eks., at han stadig 
behøver hendes accept af forbindelsen, og lever han ikke 

op til hendes berettigede forventninger, så forlader hun 

ham og vender tilbage til sin familie. 

På samme måde har det utvivlsomt været i jæger-samler 

samfundet. Deling er her nok nødvendig for at sikre kon

trakten mellem mændene, men kærlighed har så sandelig og

så været nødvendig. Og sålænge kvinderne har været øko

nomisk uafhængige, fordi de har kunnet ernære sig selv 

gennem intensiv indsamling, mens mændene har været øko

nomisk afhængige, fordi de ikke har kunnet ernære sig 

selv gennem jagt, så har betydningen af det sidste natur

ligvis været dominerende. Til gengæld må man formode, 

at kærligheden er kommet delingen i møde, idet mænd der 

var gode jægere og delere sikkert har været de mest 

attråværdige parringspartnere. 
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3. Reproduktiv: Selv om ægteskabet ikke som sådant er 

indstiftet af reproduktive grunde, det ville være ret 

overflØdigt, da arten jo fuldt ud var i stand til at 

reproducere sig forud for ægteskabet, så er det klart, 

at parringsforsørgelsen opstiller nye rammer for avlen. 

Parringsforsørgelsen medfører nemlig at manden bin

des til kvinden udover deres naturlige sexuelle forbin

delse. Hermed forbindes manden også med de børn, som 

kvinden avler. Vi får kernefamilien bestående af en 

kvinde, en mand og deres bØrn. Af det ovenstående 

fremgår, at kernefamilien er en Økonomisk enhed, den 

mindste samfundsmæssige enhed til skabelse og distri

bution af et merarbejde. Derfor kan mandens relation 

til børnene også antage en økonomisk karakter. Dette 

optræder dog først med nogen betydning i hyrde- og agrar

samfund, hvor bØrnene kan udføre merarbejde. 

I jægersamfundet bliver det især piger, der har en 

betydning. De mænd, der råder over piger, kan nemlig 

overgive disse mod deling. Dvs. udvekslingen af kvin

der bliver delings-møntens anden side, så at sige. De 

dele-alliancer, som er en jægers livsbetingelse, hvis 

han skal omgå jagtens lunefuldhed, indgås ved afgivelse 

af kvinder. Den sociale betydning af kvinde-udveksling 

er som bekendt velbeskrevet af Levy-Strauss: 

slægtskab 

Kernefamiliens opståen betyder ikke, at den gamle klanstruk

tur forsvinder. Jægeren har brug for både en lille enhed, 

fordi jagt fra tid til anden fordrer, at individerne er me

get spredt på territoriet, og et extensivt netværk af alli

ancer, der sikrer ham adgang til kØd, når hans egen jagt 
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svigter. 

Sammenkoblingen af kernefamilien (parringsforsørgelsen) og 

klansystemet kunne være, at en han forlader sin matriklan og 

gifter sig med en hun i en anden roatriklan. At han altså ta

ger ophold i en anden klan, end den han selv tilhØrer. Han 

ville således være en slags gæst, sammen med de andre ægtemænd, 

der er flyttet til klanen. 

Realiseres et sådant system, så har vi matrilokalitet. 

Det vil sige et system, der eksporterer sønner og importerer 

ægtemænd, men hvor kvinderne forbliver. 

Det er sådan, at vi har forestillet os den første samfunds

mæssige grundstruktur - omend med lØsere parringsforbindelser. 

Men heraf fremgår også, at den kun er rigtig funktionel, 

hvis hunnernes lokalitet er den afgØrende. Det vil sige, hvis 

de - som tilfældet er ved historiens begyndelse - udgør sam

fundets dominerende produktivkraft. Det vil sige, hvis inten

siv indsamling er samfundets levevej. 

Bliver jagt dominerende (og her skal indregnes dens sociale 

betydning), så er matrilokalitet ikke så velegnet. Vi har 

nemlig set, at det er et stort handicap for jægeren, hvis hans 

mobilitet begrænses af hans tilknytning til en semi-permant 

matriklan. 

Effektiv jagt kræver derfor, at kvinden følger manden. Dvs. 

forlader sin matriklan for at tage ophold ikke i mandens matri

klan, men i hans jagtgruppe. Sker det, taler man om viriloka

litet. Det vil sige, at begge parter forlader deres klaner. 

Manden for at jage, kvinden for at fØlge manden. 

Exogami fordrer, at kun individer fra forskellige klaner 

må parre sig. Spørgsmålet bliver så, hvilken klan tilhører 

børnene? Ved matriklanens matrilokalitet er svaret enkelt: 

bØrnene tilhører moderens klan. Ved virilokalitet er der 

imidlertid to muligheder: de kan tilhøre moderen eller de 
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kan tilhØre faderens. Hvad der kaldes henholdsvis matri

liniaritet og patriliniariet. Det sidste kan fØre til dannel

se af patriklanen, der modsat matriklanen er karakteriseret 

ved, at den eksporterer døtre og importerer hustruer. 

Spørgsmålet om, hvilken klan børnene tilhØrer er ikke uden 

betydning. Det er nemlig spørgsmålet om, hvem der har retten 

til at udveksle dØtrene for alliancer? Det vil sige, hvem der 

kan drage social fordel af dem? 

Men ikke sådan at forstå: Om det er manden eller kvinden, 

der skal hØste fordelen. For den sociale fordel kan iflg. 

sagens natur kun høstes af manden. Det bliver derfor spØrgs

målet om råderetten til bØrnene er faderens eller tilhører 

moderens broder! 

Dette fremgår klart, hvis vi ser på den socialt/samfunds

mæssige grundstruktur, som den nu har udviklet sig med eta

bleringen af parringsforsørgelsen. 

I forhold til strukturen på s. 236 er der tre ændringer, 

som vi kan se af nedenstående skitse: 

------------
A MiMMIIJO& B 

\9 d 
!'<l RI'! l.,.. , ____ 

------- -
~~ .... ~l 

' ---- .... 

' ' 9 H&MRU.JD& c D ------------

' ' 

' \ 

}tl:RNEFA-
HILlE ~ 

}<ERNEFA· 
MILlE' S 

l. Parringen har antaget 

kar~cter af fast part

nervalg, hvorved ker

nefamilien opstår. 

2. Det er sket, fordi for

sørgelse/merarbejde er 

flyttet ind parallelt 

med parringsrelationen. 

Det vil sige, at den går 

på tværs af klanerne. 

KLAN I KLAN 1I 3. Indtil kvinderne er gif

tefærdige, er det dog 
stadig broderen, der har råderetten. Det er altså ham, kvindens nage 

skal overtage retten fra. 
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Får kvinden a. nu en datter, så er spørgsmålet altså, om 

denne datter tilhØrer faderens klan eller moderens klan. Til

hører hun faderens, så bliver hun d. i figuren. Det vil si

ge, at faderen (b.) har råderetten over hende. Kan "bortgif

te" hende og derved opnå de sociale dele-fordele. 

Tilhører hun derimod moderens klan, så bliver hun selv a. 

ligesom moderen, og nu er det morbroderen (c.), der har råde

retten over hende. 
Man kan nu spørge, hvordan morbroderen kan råde over sin 

søsters bØrn, når de er født ind i en kernefamilie og derfor 

bor hos faderen og moderen? 

Jo, det viser socialantropologerne os talrige eksempler på. 

Når børnene når en vis alder, så flytter de ganske simpelt 

fra deres familie hen til r.orbroderens familie. {Hans egne 

børn flytter til gengæld :Oen til hans kones broder) . Dette 

kaldes avunculokalitet og er reglen, hvor vi finder matrilini

aritet. 

De slægtsskabssystemer, som socialantropologerne har stu-

deret i de primitive kulturer jæger/samlere, pastoral- og 

nomadesamfund, halvagerbrugere, agerbrugere, horticulturister, 

etc, - forekommer ekstremt indviklede. 

Princippet er imidlertid såre enkelt: 

Slægtsskabsrelationerne, som vi finder dem i primiti

ve kulturer, er i realiteten ejendomsforhold. De er 

de tidlige kulturers juridiske udtryk for ejendoms

forholdene. Det vil sige, for organiseringen af roer

arbejdets distribution - via den sociale deling. 

Desuden er de blandformer og elaborationer af de princip

per, som vi oven for har skitseret. 
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Slægtsskabsforhold er nemlig betinget af to forhold: 

l. arten af de slægtsskabsforhold, de er udviklet 

fra. 

2. De krav til slægtskabsreglerne, som den eksiste

rende produktionsmåde stiller. 

Og her ser vi, at der er tale om det kendte forhold mellem 

produktivkræfter og produktionsforhold. Produktivkræfterne 

stiller nogle særlige krav til produktionsforholdene, men pro

duktionsforholdene er ofte træge til at skifte. 

Jagten, f.eks., er vanskelig forenelig med matriklanen som 

organisationsform. Den fordrer en patriklan. Patriklaner og 

patriliniaritet er da også hovedreglen hos jægerfolk. Men 

de kan indeholde mange spor af en forudgående matriliniaritet. 

Agerbrug - der er den ultimative intensive indsamling -

derimod, er velegnet for matriklaner og matriliniaritet. Det 

er derfor ofte hos tidlige agerbrugskulturer, at vi finder 

denne organisationsform. Men den kan indeholde mange træk af 

en forudgående patriliniaritet. 
Vi kan også finde eksempler, hvor "produktionsmåden" og 

"organisationsmåden" forekommer at være i konflikt. Et ek

sempel er nok til at illustrere denne mulighed. Det 19. år

hundredes Crow-indianer levede som klassisk jæger. Harris 

beskriver hans kultur som en "kultur af hesteopdrættere, he

stetyve, bØffeljægere og plyndringsmænd, der lever i midler

tidige lejre og praktiserer virilokalitet". 

Vi skulle altså forvente, at Crow-indianerens slægtsskabs

former var baseret på patriklanens og patriliniaritetens prin

cip. Men nej. De er karakteriseret af matriklanens og matri

liniaritetens princip. Grunden er imidlertid enkel nok. Der 

er tale om produktionsforholdets efterslæb i forhold til "pro

duktionsmåden". FØr hesten kom til Amerika, havde Crow-folket 
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levet som horticulturister (havebrugere) i det Østlige Nord

amerika. Det vil sige, at deres slægtsskabsforhold svarer 

til deres tidligere produktionsmåde. 

Kan billedet ofte være forvirrende, når man beskæftiger 

sig med konkrete kulturer og deres organisationsformer, så 

kan det imidlertid også være tankevækkende. 

Tag f.eks. Ashanti-folket i Vestafrika. Her spiser mænde

ne deres måltider sammen med deres søstre, mødre, nevøer og 

niecer, men aldrig med deres koner og bØrn. Alligevel er det 

konerne, der foretager madlavningen, hvorfor der i Ashanti

landsbyerne hver aften er en heftig trafik af bØrn, der brin

ger den af moderen lavede mad til deres faders søsters hus. 

Her kan man ikke lade være at spørge, hvad det er for en tvin

gende logik, der ligger til grund for noget så tilsyneladende 

upraktisk og ufunktionelt? 

Eller tag Masai-folket i Kenya. Her etablerer ugifte mænd 

i den samme (rituelt definerede) aldersgruppe særlige lejre, 

hvorfra de foranstalter krigstogter og kvægrøvende raids. 

Det er dog mødrene og søstrene til disse mænd, der laver mad 

til dem og holder deres hytter. Hvorfor er det sådan? 

Kunne det være en logik, der rækker tilbage til menneske

hedens fØrste periOder? Ja, det kunne det godt - jvnf. vort 

scenario. For nok er afstanden mellem menneskehedens fØrste 

perioder og de primitive kulturer, vi mØder idag, enorm tids

mæssigt, men den er ikke så forfærdelig stor, hvad angår den 

økonomiske udvikling, og det er det afgØrende. 

Vi skal ikke beskæftige os yderligere med slægtsskabssy

stemerne, som socialantropologerne har beskrevet dem. Men 

vi konstaterer, at de overvejelser, vi har gjort os i scena

rioet, ikke strider mod socialantropologiens vidnesbyrd. 
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ildens revolution 

Etableringen af parringsforsørgelsen og kernefamilien, 

der samtidig introducerer patriklanen som det alternative 

slægtsskabssystem, muliggØr organisatorisk, at kvinderne 

kan følge mændene på deres jagt. Ikke på den egentlige 

jagt, men i de jagtlejre, som må flyttes i overensstemmel

se med dyrenes vandringer. 

Der er imidlertid en forhindring for at dette kan blive 

effektivt, der ikke kan lØses organisatorisk. Den intensi

ve indsamling er meget tidsrøvende. Den er det l) fordi 

selve tilvejebringelsen af fØdeemnerne tager tid, og 2) for

di de indsamlede fØdeemner ofte skal bearbejdes, før de 

bliver spiselige. 

Vi har tidligere omtalt {s. 162), at mange fødeemner kræ

ver en eller anden grad af afgiftning, hvis de skal være for

dØjelige. Afgiftning betyder, at de skal undergå en kemisk 

forandring, som kvinderne iværksætter. KØkken-teknologi har 

vi kaldt det. En sådan kemisk proces kan være iltning, der 

kan afstedkommes ved at fødeemnet udbankes, findeles og udsæt

tes for lys og luft. Eller det kan være gæring eller delvis 

forrådnelse, eventuelt iværksat ved iblødsætning. 

Hvordan det konkret kan være tilfældet, ved vi ikke, men 

en ting er sikkert: det kræver, at fØdeemnerne ligger over i 

længere tid, fordi disse kemiske forandringer tager tid. 

Sålænge gruppen har fØde liggende, der er ved at blive 

spisemoden, kan den ikke bevæge sig videre. Det ville være 

at bevæge sig væk fra maden. KØkken-teknologien sætter alt

så en bremse for den opnåelige mobilitet, og derfor for jag

ten. 

For at den nye levemåde skal kunne realisere sit potentiel, 

fordres med andre ord en radikal innovation i kØkken-kulturen. 

En sådan finder vi hos Homo erectus,og de arkæologiske 
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vidnesbyrd viser da også, at Homo erectus var blevet en i 

forhold til tidligere yderst effektiv jæger. 

Den kØkken-teknologiske innovation er ilden. 

Med ilden kan man foretage den nødvendige bearbejdelse 

af den ellers lidet spiselige fØde meget hurtigere end ellers. 

Kan man derfor transportere ild eller selv lave ild, så kan 

man fØlge dyrene og samtidig være sikker på den intensive ind

samlings ernæringsgaranti. 

Tilegnelsen af ilden demonstrerer iØvrigt betydningen af 

den nye objektive erkendemåde. At man kan beskæftige sig med 

andre aspekter af den objektive verden, end dem hvortil man 

har et umiddelbart behov knyttet. 

Det er nemlig klart, at det eneste umiddelbare behov, der 

kan være knyttet til ild, det er frygt for at brænde sig. Alle 

dyr frygter da også ild, og flygter fra den. {Ild er et natur-

ligt og hyppigt forekommende fænomen i naturen). 

Det ville derfor være umuligt for et dyr at opdage de gun

stige muligheder, der gemmer sig i dette fænomen. Det tidli

ge menneske, derimod, har kunnet interessere sig for ild uden 

at være motiveret af andet end nysgerrighed. En sådan inter

esse er foru~sætningen for, at ilden kan inddrages som produk

tivkraft. 

Inddraget som produktivkraft var det imidlertid revolutio

nerende. Mennesket kunne nu udvikle jagten til fulde uden 

at være afskåret fra merarbejdet. Det blev mobilt. 

I den sammenhæng vil det formentlig ikke være forkert at 

antage, at produktivkraften ild er forudsætningen for over

gangen til patriklanen som det nye produktionsforhold. Vi 

forestiller os derfor, at denne organisationsform er opstået 

hos Homo erectus. Og skal vi dømme efter de arkæologiske 

fund - af arner -, så må det være sket sent i denne arts ud

vikling, formentlig ikke meget tidligere end for ca. 8oo.ooo 
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år siden. (De ældste sikre spor af arner, stammer fra Es-

cale-hulen i Frankrig og er omkring 75o.ooo år gamle) . 

Homo erectus-linien kan altså deles i to: a. den fØr il-

den, b. den efter ilden. De to dele kan repræsenterers ved 

henholdsvis Homo erectus fra Trinil - Javamanden - og Homo 

erectus fra Choukoutien - Pekingmanden. Den sidste er karak

teriseret fra den første ved, at kranievolumenet er større, 

og at kæberne er spinklere. Det sidste kan bl.a. være en 

konsekvens af en mere effektiv kØkkenteknologi, der med en 

mere fuldstændig extra-oral forarbejdning af fØden behøver 

en mindre oral. 

tygges så meget. 

Eller sagt mere enkelt: stegt mad skal ikke 

Denne datering for anvendelsen af ild, der er forudsætnin-

gen for egentlig storvildtjagt, dvs. jagt af trækkende græs

ædere, der igen formentlig er forudsætningen for patriklaner, 

giver os fØlgende tidsperspektiv for menneskets tidlige udvik

ling: 

Miocæn 

Pliocæn 

14 

13 
12 

ll 

lo 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

Pleistocæn 3 

Horninider udskiller sig fra dryopitheciner, 
kØnssegregeret fouragering. 

FØdeØkonomisk kØnssegregeret fouragering, 
extensiv og intensiv fouragering begynder. 

Tobenet gang udvikles. 

Australopithecus afarensis, resultatet af den ovenstå
ende udvikling. 

SAMFUNDSMÆSSIG VIRKSOMHED!!! 
Homo habilis: matriklan, småjagt, intensiv indsamling. 

2 Homo erectus (Trinil) : s ernijæger, parringsforsørgelse, 

Holocæn 

l 

o 
Homo erectus (Peking): Ild, storvildjagt, patriklan. 
Homo sapiens: Storvildjagt, patriklan, kultur. 
Det moderne industrisamfund. 
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Som vi ser i tidsskemaet accelerer udviklingen kraftigt 

inden for den sidste million år (for slet ikke at tale om de 

sidste lo.ooo år, der bringer mennesket fra jæger-samler sta

diet til det nuværende samfund) . 

Det skyldes dels ydre årsager, der netop tager deres begyn

delse for ca. l million år siden, og dels de indre konsekven

ser de får for den samfundsmæssige udvikling. De ydre årsager 

er istiderne. De indre konsekvenser er to radikale transfor

mationer af merarbejdet. Vi skal se på denne sammenhæng. 

istid 

Den Pliocæne krise var forårsaget af et klimaskift karakterise

ret af koldere vejr: lavere middeltemperaturer, kortere somre, 

etc. Dette forvandlede skovområderne til steppeområder. 

Afbrudt af mildere perioder med varme, hvor skoven kunne bre

de sig lidt igen, fortsatte denne klimatendens igennem hele Plio

cæn. Således forsvinder krokodillen fra Centraleuropa i Pliocæn. 

Den geologiske periode, der fØlger efter Pliocæn, kaldes 

Pleistocæn. Den er delt i to markante halvdele, hvor den 

første - Villefranchium - stadig bliver længere og længere. 

Villefranchium var karakteriseret af relativt varmt vejr, 

og her udvikler der sig en betydelig skovfauna: den primitive 

skovelefant, flodheste, kæmpebævere, kæmpedovendyr, kæmpesvin, 

sabelkatten. 

Det er disse dyr, som den tidlige Homo erectus prøver at 

jage, og ofte med held. Der er arkæologiske vidnesbyrd fra 

slagtepladser, hvor mennesket har nedlagt og slagtet elefan

ter, f.eks. 

For ca. l million år siden begynder imidlertid den første 

store kontinentale nedisning, hvilket gØr en brat ende på en 

væsentlig del af den villefranchiske fauna, der enten uddør 

eller bliver udgangspunkt for en ny artsdannelse, der passer 
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til de nye forhold. 

Istider er noget, man kan konstatere med jævne mellemrum 

i det geologiske lagmateriale. Der var således en stor istid 

forud for Kambrium. 

sporene fra istider. 

der altså en til. 

Og såvel i Perm som i kultiden kan man se 

I anden halvdel af Pleistocæn kommer 

Istiden er karakteriseret af perioder med nedisning afbrudt 

af mildere klima med tilbagetrækning af isen. I Pleistocæn er 

der fire store nedisninger, der har fået navn efter alpefloder

ne GGnz, Minde!, Riss og Wlirm. Imellem disse er der mellemis

tider af gennemsnitlig 7o.ooo års varighed, hvor klimaet bliver 

meget mildere. Europa, f.eks., har derfor i den sidste million 

år haft skiftesvis polarklima - som på Grønland idag - og sub

tropisk klima - som i Nordafrika idag. (Da sidste nedisning 

sluttede for ca. 12.ooo år siden, kan det meget vel være, at 

vi befinder os i en mellemistid, som de tre foregående). 

Konsekvensen af en istid er, at skovene forsvinder og bli

ver afløst af steppe skiftende til tundra op mod isranden. Det 

vil sige, at istiden faktisk Øger jagtens muligheder, fordi 

biomassen under istiden er betydeligt større end før og efter. 

Istiden tilbyder altså Homo erectus, der har en patrilokal 

(eller virilokal) organisationsform og mestrer ilden, store 

jagtmuligheder. Han bliver storvildtjæger og fØlger de van

drende dyreflokke, primitive maroutter og næsehorn tilpasset 

til de halvarktiske omstændigheder, heste og moskusokser. 

Disse vandringer bringer Homo erectus fra sit afrikanske 

udgangspunkt til Europa og Asien. Dette er muligt, fordi ned

isningen binder så meget vand, at havet sænker sig flere hundre

de meter, hvilket skaber landbroer mellem kontinenterne. Og det 

er muligt, fordi Homo erectus kan overleve i stadigt koldere 

områder, fordi han mestrer ilden. Desuden kan han beskytte sig 

mod kulden ved hjælp af skindene fra sine byttedyr. 
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mararbejdets transformation 

FØrer istiden (i fire omgange) til en jagtbonanza for Homo

jægeren, så betyder det, at han nu er fuldt i stand til at 

ernære sig selv. I lange perioder vil han formentlig være 

i stand til at ernære kvinderne og bØrnene tillige, hvis 

hans deling - som man må forestille sig - udstrækkes til dis

se også på jagttrækkene. 

Vil det sige, at den samfundsmæssige virksomhed hermed 

ophØrer? At merarbejdet forsvinder? For deling af jagt
bytte er principielt ikke merarbejde.* 

Nej, det betyder, at der foregår en transformation af 

merarbejdet. 

Vi husker, at som fØlge af de uattraktive fødeemners særli

ge karakter, så sker der en gradvis adskillelse af frembringel

ses- og tilberedelsesfunktionen af fØde. Det vil sige, at mod

sat hvad der gælder for dyr, så forberedes fØden i hØjere og 

hØjere grad extraoralt. Det er til denne tilberedelsesfunktion, 

der knytter sig den væsentlige udvikling af kØkkenteknologien. 

Det er også her, at vi må forestille os den mest intensive ud

vikling af redskabsbrug. 

(Redskabsbruget i selve jagten er ikke udtalt hos Homo erec

tus, der ikke har egentlige jagtredskaber. Fangstmetoden er 

fØrst og fremmest en kooperativ indsats, f.eks. det at drive 

dyrene ud over en klØft ved klapjagt) . 

• Det fremgår af vores tidligere argumentation, men vi kan også få det be
kræftet fra hestens egen mund. En gang jeg holdt et foredrag om arbej
dets rolle i menneskets udvikling, kom dr.phil. Iven Reventlow hen til 
mig og spurgte vantro, om jeg for alvor ville hævde, at jægere arbejder? 
Opfattede jeg først spørgsmålet som udtryk for den adelige klasses for
domme, så viste lidt eftertanke, at Reventlow selvfølgelig måtte have 
ret: jægere arbejder ikke. Der var altså ikke tale om en klasses fordom
me, men om en klasses indsigt og erfaring! 
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Ved deling af kØd bliver kvinder og børn selvfølgelig 

prioriteret lavt, de falder jo uden for delingens egentli

ge formål: at vinde social status. De får altså de mindre 

attraktive dele af byttedyrene. Dvs. ikke marv, hjerner og 

møre kødpartier, men seje kØdpartier og indvolde. 

Disse former for animalsk føde er ikke spiselige, med min

dre de tilberedes. Indvolde skal tilmed afgiftes. Den animal

ske fØde, som kvinderne får adgang til, inddrages altså i de

res kØkkenteknologi. Dette er en stor fordel for gruppen, idet 

næringsværdien af hvert stykke vildt hermed Øges betydeligt. 

Når denne tilberedelse først er indstiftet, vil det imidler

tid ikke vare længe, fØr også mændene ønsker tilberedt kØd. 

Kvindernes tilberedelse kommer derfor til at indgå i den ani

malske fØdes vandring fra jagt til fortæring. Der er sket en 

arbejdsdeling, således at mændene anskaffer (jagt) fØden, mens 

kvinderne tilbereder den. Denne arbejdsdeling har karakter af 

en kooperation, og er til fordel for begge parter. For mænde-

ne, fordi de bliver sparet for besværet. (Det er f.eks. be-

sværligt at holde permanent liv i ild og transportere den, som 

det sker hos australierne, hvor det er kvindearbejde). For 

kvinderne, fordi det garanterer, at de får adgang til jagtbyt

tet. 

Denne adgang til jagtbyttet fritager imidlertid ikke kvin

derne fra at indsamle! 

Selv om jagten principielt kunne overflØddiggøre en stor 

del af indsamlingen, fordi den kØdmængde, jægerne kan frem

skaffe på et år, ville være nær nok til at dække gruppens år

lige næringsbehov, så er indsamling en nØdvendighed. Det 

skyldes, at gruppens ernæringsbehov måles per dag, ikke per 

år. BØrnene skal have mad hver dag, og kvinden kan ikke vide, 

om jægerne vender hjem sidst på dagen med bytte eller ikke. 

Altså må hun indsamle ud fra antagelsen om, at de kommer tom

hændede hjem. 
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Kommer de tomhændede hjem, hvad der selvfølgelig sker med 

relativ hyppighed, så får de fØde af hende, og vi har stadig 

merarbejdet. 

Kommer de hjem med bytte, så er der stadig tale om kvinde-

ligt merarbejde. For selv om mændene har skaffet sig deres 

egen fØde, så er det kvinden, der tilbereder den. Samtidig 

med, at hun har anskaffet føde selv og tilberedt den, tilbere-

der hun altså mændenes føde. Hun arbejder altså udover, hvad 

der er nødvendigt for hendes reproduktion, og dette ekstra ar

bejde kommer mændene til gode. 

Men her ser vi den fØrste transformation af merarbejdet. 

Den forvandles fra egentlig forsørgelse til at blive en del

funktion i forbindelse med fØdeindtagelsen, nemlig den del 

der er udskilt som tilberedelse. 

Da den effektive udnyttelse af alle byttedyrenes bestand

dele til forskellige formål, som kendetegner alle hØjere jæ

gersamfund, må antages at være vokset ud af tilberedelsen af 

den animalske fØde, så kan man forestille sig, at det også 

er kvinderne, der har skrabet skind, snoet tarme, etc. i hØ

jere grad end mændene. Det vil sige, at en række af de re

produktive funktioner, der er nødvendige for en jægergruppes 

opretholdelse, er blevet ulige fordelt på mænd og kvinder. 

At kvinden udover at sy skindklædning til sig selv og bØrne

ne også har syet ·til manden. At merarbejdet med andre ord 

er fortsat, men nu forvandlet fra egentlig forsørgelse til 

husligt arbejde. Det vil sige de reproduktive funktioner, 

der ligger ud over selve anskaffelsen af fØden. (Og repro

duktive funktioner, der kansummeres af en anden, er selvfØl

gelig produktive funktioner). 

En sådan arbejdsdeling, hvor manden jager, kvinden indsam

ler plus varetager de huslige funktioner {samler brænde, bærer 

vand, laver mad, syr tøj, etc.), er netop karakteristisk for 

alle nulevende jæger-samler samfund. 
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tid 

Arbejde måles i tid, og tiden er roerarbejdets væsen, som 

Marx viste i sine analyser. Det vil sige, at samfundsmæs

sig virksomhed i sit væsen er tidsrelationer. Det kan vi 

anskueliggØre således: 

Mulig tid: den tid et individ har til sin rådighed til reproduktion. 

(MUligheden for aktivitet kan være begrænset af nange for

hold, f.eks. dagslys eller klimatiske forhold). 

NØdvendig tid: den tid der er nØdvendig for et individs reproduktion. 

Faktisk tid: Den tid et individ faktisk bruger på sin reproduktion. 

I dyreriget gælder: 

nØdvendig tid = faktisk tid < mulig tid 

Det sidste er forudsætningen for, at dyret kan overleve. 

Det første er udtryk for den naturhistoriske grundregel. 

I samfundet er den naturhistoriske grundregel imidlertid brudt, 

dvs. at nødvendig tid ikke = faktisk tid. Tværtimod er 
l) no;tdvendig tid < faktisk tid (afhændelse) 

2) nØdvendig tid > faktisk tid (tilegnelse) 

Da det afhændede svarer til det tilegnede gælder for 

samfundet som helhed, at nødvendig tid = faktisk tid. 

Fordelingen af de to sæt relationer (l. og 2.) svarer 

til samfundets klasser. 

I jæger- og samler-samfundet er kønnene bærere af klasse

relationen, og som vi har set, får vi: 

Kvinden: nØdvendig tid < faktisk tid 

Manden: nØdvendig tid > faktisk tid 

(udfører merarbejde) 

(modtager merarbejde) 
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Trækker man den faktiske tid fra den nødvendige tid, får 

man en positiv værdi, hvis den nØdvendige tid er større end 

den faktiske tid, en negativ værdi, hvis den faktiske tid er 

større end den nødvendige tid. 

Marx kalder det sidste for merarbejdstid, hvilket angiver, 

at man skal arbejde udover sin egen reproduktionstid. At man 

skal reproducere en anden end sig selv. 

For også at give det første et navn, vil vi kalde det roer

tid. Det angiver, at man skal arbejde mindre, end hvad ens 

reproduktion egentlig kræver. At der er en anden, der delvis 

reproducerer en. 
I naturen findes der ingen mertid. Mertid er et samfunds

skabt produkt, dvs. skabt af andres merarbejde. 

Mertiden er som ikke-reproduktiv tid en slags samfunds

skabt overskud, der kan bruges til nye formål. Forudsætnin

gen herfor er dog, at den nødvendige tid er mindre end den mu

lige. Denne forudsætning var ikke oprindeligt opfyldt. 

I det første samfund var mændenes faktiske tid mindre end 

deres nødvendige tid kvindernes derfor større = merarbejde. 

Men mændenes mulige tid var også mindre end deres nØdvendige 

tid. Selv om de brugte al deres tid på reproduktion, kunne 

de ikke reproducere sig selv. Selv om kvinderne roerarbejder 

for at dække underskuddet, resulterer det altså ikke i roer

tid hos mændene. 

Vi kan derfor konkludere: 

Det første samfund har merarbejde, 

men ingen mertid. 

Anderledes forholder det sig efter jagtens effektive Ud

vikling, hvor der dels opretholdes en forsørgende indsam

ling, og hvor merarbejdet transformeres til husligt mer

arbejde. 
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Her gælder ikke, at mændenes nØdvendige tid er mindre 

end deres mulige tid. Det vil sige, at differencen mellem 

nØdvendig tid og faktisk tid kommer til udtryk som egentlig 

mertid. 

Vi kan konkludere: 

Det andet samfund har merarbejde, 

der forvandles til mertid. 

Mertiden, der bliver mændene til del i det primitive sam

fund, kommer til udtryk på den måde, at mens kvinderne er 

aktive fra morgen til aften med reproduktive sysler, så har 

mændene en betydelig ledig tid, som de kan bruge efter for

godtbefindende. 

Vi kunne også sige, at roertiden er det første "merprodukt", 

som merarbejdet afsætter. Mændene ejer dette "merprodukt", 

dvs. at de har fri rådighed over deres tid. Lad os se, hvad 

denne roertid kunne bruges til i jægersamfundet. 

festen 

Når kvinderne indsamler, som om der intet jagtbytte kom, så 

betyder jagtbytte - der i istiden var et temmeligt sandsyn

ligt resultat af jagt - et overskud, ofte temmeligt betyde

ligt. 

Overskuddet kan imidlertid hverken gemmes eller transpor

teres. Det skal derfor opspises, og det inden fØden er ble

vet fordærvet. 

Dette forhold resulterer i ædegildet eller festen, hvor 

alle gruppens medlemmer plus de nabogrupper, der kan hidkal

des, frådser i mad. (Dette forhold, at jagt betyder overskud 

er kendt fra mange jægerkulturer, og har fået civiliserede 

iagttagere til indsigtsløst at slutte, at jægerfolk mangler 
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mådehold og fremsynethed) . 

Sådanne fester er naturligvis storvildtsjagtens reali

sering af delingens grundlæggende princip. Det vil sige, 

at festen har en betydningsfuld social funktion. Den jæ

ger, der kan samle til de største fester, bliver folkets 

helt. Hans gruppe og klan kan altid være sikker på at fin

de støtte i en trængende stund fra andre grupper. 

kunst 

Jo mere succesrig jagten er, jo oftere vil mange mennesker 

være samlet. I slutningen af den sidste istid, hvor Homo 

erectus har forvandlet sig til Homo sapiens, er jagten i 

det sydlige Europa (der er er trælØs steppe vel at mærke) 

blevet ekstremt succesfuld. Især i passene i Pyrenæerne, 

hvor vældige flokke af rensdyr, bisoner, przewalski-heste, 

ja sågår mamutter, presses sammen, når de skal trække fra 

syd til nord og tilbage igen. 

Det betyder, at hver jagt (ihvertfald i dyrenes træktid) 

giver et kæmpeoverskud. At hver dag næsten er en fest, at 

mange, mange mennesker kan være samlet. 

Vi forestiller os - på baggrund af de arkæologiske fund -

hele byer af jægerfolk (måske tusind individer), der er stra

tegisk placeret på dyrenes vandrerute. Herfra drager jæger

ne ud, mens kvinderne sørger for lejrens reproduktive sysler. 

Men jagten tager ikke lang tid, når den er succesfuld. Mæn

dene har derfor betydelig ledig tid, fordi de ikke eller i 

kun ringe omfang deltager i det huslige reproduktive arbejde, 

Det er i denne situation - på baggrund af dette overskud, 

først af mad og dernæst af tid - at den fantastiske hulekunst 

opstår netop i området omkring Pyrenæerne, en kunst der 
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besynger jagtens byttedyr og jagten. 

Har man engang set Altamira-grotten med reliefbisonerne 

i Spanien eller Lascaux- og Peche Merle hulerne i Sydfrank

rig, så ved man, at disse billeder ikke er lavet af "amatø

rer". Antager vi, at istidsjægeren ikke var mere kunstne

risk begavet end det nuværende menneske, så må man konklu

dere, at disse billeder er resultat af en akkumuleret erfa

ring og specialisering, som kun meget lang tids kunstnerisk 

arbejde kan have gjort mulig. Istidsjægerne må altså have 

haft råd til at sætte relativt mange individers tid af til 

disse - utvivlsomt kultiske - opgaver. (Jagt som ideologi). 

Vi kan altså sige, at den ledige tid, som jagtoverskuddet 

og roerarbejdets roertid har tilvejebragt, investeres i samfun

dets sociale overbygning. Dette er det første eksempel på ad

skillelsen mellem håndens og åndens arbejde, og den første -

delvise - udskillelse af en klasse af ideologiske specialister. 

teknik 

Men den sociale orden er ikke alt, hvad der investeres i. 

En specialisering svarende til dyrebilledernes finder vi på 

redskabsfremstillingens område. I jægerbyens grotter fin

der vi nemlig flintafhug, der viser, at der har været, hvad 

man kunne kalde en flintredskabs-manufaktur! At redskaberne 

er gået fra hånd til hånd og hos hver specialist fået til

ført nogle bestemt egenskaber. 

Vi kan derfor også sige, at den ledige tid, som jagtover

skuddet og roerarbejdets roertid har tilvejebragt, investeres 

i udviklingen af samfundets teknologi. 

Vi får her, men først her, den division of work, som Spen

cer beskrev. Og resultatet er naturligvis en hØj social, kul

turel og teknologisk samfundsorden - baseret på jagt! 



293 

pwblemets firfoldige gentagelse 

Når dette er resultatet af istiderne, så er det klart no

get af en katastrofe, når de holder op. Efterhånden som 

isen trækker sig tilbage forvandles tundra til krat og krat 

til skov, og dermed er grundlaget for rensdyr og maroutter 

borte. Jægerne konfronteres ikke længere med flokke på ti

tusinder af dyr, de skal søge vidt omkring og længe i skoven 

for at finde en enkelt urokse eller kronhjort. 

Det vil sige, at jagtgrundlaget smuldrer eller ihvertfald 

ikke kan bære den sociale og samfundsmæssige arbejdsdeling, 

som storvildtjagten gav mulighed for. 

Nu kan en samfundsstruktur kun vanskeligt "stilles til

bage", samfundet vil derfor forsøge at opretholde sit udvik

lede niveau på trods af nedgangen i "Økonomisk" overskud. 

Hvilket vil sige, at presset på den intensive indsamling, der 

igen må danne basis for gruppens ernæring, må øges betydeligt. 

Dette sker fire gange i menneskets historie. Jagtoverskud

det betinger en øget udvikling i Gilnz, hvad vi kan spore i Ho

mo erectus• kulturelle udvikling. Dette skal den intensive 

indsamling i den fØlgende mellemistid søge at bibevare. Her

efter lØftes niveauet igen af jagtmulighederne i Mindel, som 

det f.eks. kommer til udtryk hos Pekingmanden. I den fØlgen

de mellemistid må indsamlingen yderligere intensiveres for at 

opretholde niveauet. Så kommer Riss med overskud efterfulgt 

af mellemistidens problemer. 

Endelig kommer Wilrm og her møder vi Homo sapiens neander

thaliensis, der har en hØjt udviklet redskabskultur (Mouste

rien) og en tilsvarende udviklet ideologisk kult. I midten 

dukker Homo sapiens sapiens op, og det er ham, der udvikler 

kulturen i Sydfrankrig og Nordspanien. Cro magnon manden 

kaldes dette folk også. Hans redskabskultur er yderligere 

udviklet, det samme gælder hans kultiske ideologi. 
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Men også Wlirm får en ende og dermed rnamutter, przewalski

heste og - hvad der er værst - rensdyrene. 

Jægerne kan fØlge rensdyrene nordpå med den vigende tundra, 

men det land de lader bag sig, bliver skovland og det kan ikke 

ernære et samfund med storvildtjægerkultur. 

På dette tidspunkt bliver Danmark befolket af jægere, der 

fØlger rensdyrene nordpå, og vi har her fra landet et enestå

ende kildemateriale, der bevidner jægernes dilemma. I B6lling 

og Allerød-tiden kan de stadig være rensdyrjægere, vi befinder 

os i Wlirms vægelsindede udkant, men herefter bliver indsamling 

i stigende grad en nødvendighed, som landet gror til med birk, 

fyr og hassel - og til sidst lindeurskoven. 

agerbrug 

Nu viste det sig - i Danmark og andre steder -, at de kendte 

former for intensiv indsamling ikke rakte, hvis de skulle 

bære den kultur, der havde udviklet sig i slutningen af 

Wlirm. Skulle man opretholde den nødvendige fØdeproduktion, 

var kvindernes indsats ikke nok. For første gang blev mænd 

derfor kastet ind i indsamlingen. 

Denne intensivering af den intensive indsamling ved en 

fordobling af arbejdskraften, der investeres i den, skaber 

agerbruget. Nu investeres der nemlig ikke kun energi i at 

hØste, men også i at sikre forudsætningerne for en fremtidig 

høst. Ved svedjebrug og såning, f.eks. Af samme grund måtte 

man naturligvis blive bofaste. Hermed kunne folkene igen 

etablere de store landsbyer, som havde eksisteret under jagt

boomet. 
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Agerbruget bliver altså opfundet i overensstemmelse med 

Romers regel. For at den gamle levemåde kan opretholdes, 

må den laves fuldstændigt om! 

akkumulation 

Et agerbrugssamfund er afhængig af nogle få hovedafgrøder og 

ikke af det meget vide spektrum, der kendetegner almindelig 

indsamling - selv om dette spektrum stadig kan supplere af

grøderne, ligesom de suppleres ved jagt. 

Det vil sige, at en enkelt eller to hØster om året skal 

udgØre samfundets ernæringsgrundlag. Hvilket igen vil sige, 

at afgrØderne skal opbevares. Der opstår kornlagre, f.eks. 

som vi ser det i en af historiens fØrste byer: Jericho. 

Disse kornlagre skal ernære landsbyen året igennem. Men 

de kan selvfølgelig også ernære de tømrere og snedkere, der 

må være beskæftiget i byen. Eller Herbert Spencers våben

mager. 

Forudsætningen herfor er imidlertid, at kornlagrene rækker 

ud over bøndernes egen konsumtion. Det vil sige, at de skal 

producere ~ end de selv konsummerer. Kan de tilskyndes 

til det af deres ledere, så opstår historiens første egentli

ge roerprodukt som resultat af et merarbejde. Vi kan konklu

dere: 

Det tredje samfund har merarbejde, 

der både forvandles til roertid 

og til et egentligt merprodukt. 
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mararbejdets historie 

Det er her Marx's og Engels' historie tager sin begyndelse, 

nemlig som en klassesamfundenes historie, dvs. en historie 

om kampen - klassekampen - om merproduktet. De herskende 

klassers kamp for at at erobre og øge det, de arbejdende 

klassers kamp for at tilbageerobre og reducere det. 

Merarbejdet tager imidlertid sin begyndelse længe, længe 

før, og også merarbejdet har et merprodukt. Dette roerpro

dukt forsvinder ganske vist i det første samfund, hvor det 

skal kompensere for hannernes manglende forsørgelsesevne, og 
det kommer kun til udtryk som roertid i det andet samfund, 

hvor jagten dominerer over indsamlingen, men det er der 

ikke desto mindre. 

Derfor gælder: 

Historien er historien om merarbejdet 

og dets transformationer. Den begyn

der med det dyr, der første gang udfØ

rer samfundsmæssig virksomhed og bli

ver menneske. 

del i n gens historie 

Er menneskets historie roerarbejdets historie, så er den 

imidlertid også delingens historie. 

Merarbejdet udtrykker det samfundsmæssige forhold, deling 

udtrykker det sociale forhold. Vi kan stille det op således: 
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Det vil sige, at den samfundsmæssige sfære - basis -

er den, hvor roerproduktet skabes, mens den sociale sfære 

- overbygningen - er den, hvor roerproduktet distribueres. 

I jæger-samler samfundet udgør kernefamilien basis, mens 

slægtsskabssystemet udgør overbygningen. Eller vi. kan sige, da 

indsamlingen udgØr kernefamiliens grundlag, og da jagt-koopera

tionen dikterer slægtsskabssystemet, at indsamlingen skaber 

samfundets basis, mens jagten skaber samfundets overbygning. 

Dette princip opretholdes faktisk i bondesarnfundene, hvor 

merarbejdet udstrækkes til mændene også. Her forvandles jæ

gerne imidlertid til krigere*og slægtsskabssystemet forvandles 

til staten. Det bliver således bondesamfundets krigerkaste og 

dens organisation (staten), der dikterer distributionen af 

merproduktet. Det er denne udvikling, som Engels - ud fra 

Morgan - har beskrevet i Familiens, statens og privatejendom

mens oprindelse. 

Delingens princip - dvs. deling som adgang til samfundets 

merarbejde - antog i det tidlige samfund form af en social kon

trakt. 

Opfattelsen af samfundet som netop en social kontrakt er 

karakteristisk for såvel det feudale som det borgerlige sam

funds samfundstænkere. 

* Aristeteles udsagn - "jagt, en kunst som vi bør anvende mod vilde dyr 
og mod mennesker, som ikke vil underkaste sig, skØnt de af naturen er 
bestemt til at blive regeret" - er sigende for denne forvandling. 
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De feudale samfundstænkere opfattede den sociale kontrakt 

som indstiftet af Gud 1 som det f.eks. kommer til udtryk i 

nedenstående engelske digt fra det 17. århundrede: 

Wise Providence 
Does various parts for various minds dispense; 
The meanest slaves or they who hedge and ditch, 
Are useful, by their. sweat, to feed the rich; 
The rich, in due return, impart their store, 
Which comfortably feeds the lab'ring poor. 
Nor let the rich the lowest slave disdain, 
He's equally a link in nature's chain; 
Labours to the same end, joins in ane vi.ew, 
And both alike the will divine pursue. * 

De borgerlige samfundstænkere henviste ikke til Gud, de 

henviste til naturen og betragtede den sociale kontrakt som 

en orden indstiftet til fælles nytte mellem frie mænd. Hob

bes er også her et skoleeksempel. ( Den naturlige tilstand er en 

alles karrp m::x1 alle, i samfundet indgår menneskene derfor en social kon

trakt, hvor de til fælles bedste vil indordne sig tmder fælles regler). 

Her træder det borgerlige demokrati (der er regler for den so

ciale orden) i stedet for den hellige orden, der sikres af 

sværdet og korset (biskop Absalon, f.eks.). 

Samfundstænkerne, der ser samfundet som en social kontrakt, 

er altid blinde for samfundets basis. Dvs. produktionen og 

merarbejdet. Det vil sige, de ser ikke samfundets fundamen

tale grundlag. 

Af samme grund karakteriserer Marx og Engels kontrakttænk

ningen som ideologi, der skal bekræfte eksisterende ejendoms

forhold - dvs. udbytningsforhold. (Det samme gjorde Rousseau 
iØvrigt også) . 

Kontrakttænkningen - vi er alle i samme båd - er klassesam

fundets ideologi. Men det betyder ikke, at den sociale kon
trakt ikke findes! 

* oversættelse s. 331. 
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Alle samfund ~ funderet på implicitte og eksplicitte 

overenskomster om roerproduktets distribution. Disse overens

komster omhandler de forskellige klassers pligter og rettig

heder. Og overholdes disse pligter og rettigheder, så forlø

ber såvel produktion som udbytning relativt gnidningsløst. 

Udbytningen sættes ikke fØrst og fremmest igennem voldeligt, 

men voldeligt, hvis aftalesystemet svigter. Den er faktisk i 

e·thvert samfund accepteret af de arbejdende klasser. Det vil 

sige, at de enkelte individer er loyale over for herskerne, og 

at en psykisk barriere (den implicitte eller eksplicitte afta

le) forhindrer dem i at sætte sig op imod forholdet. Styr

ken i en sådan barriere eksemplificeres godt af den første, 

nemlig tabooet mod brud på exogamien. 

(interessant er det at bemærke, at de to mest afgØrende re

volutioner i nyere europæisk historie, den franske i 1789 og 

den russiske i 19o5-1917, indledes, fordi de arbejdende klas

ser afvises af herskerne, da de kræver den sociale kontrakt 

opfyldt. Kontraktbruddet, som de arbejdende klasser· ser det, 

er her revolutionens udlØsende - omend ikke egentlige - årsag.) 

Indlæringen af disse implicitte og eksplicitte aftaler og 

regler er selvfølgelig resultatet af socialisering. Og lige

såvel som socialisering er noget, der findes, så er den socia

le kontrakt, noget der findes. Distinktionen mellem det so

ciale og det samfundsmæssige går altså igennem alle forhold 

fra historiens første begyndelse. Og på det plan, hvor vi nu 

omtaler det, er en sammenblanding selvfølgelig ikke mindre 

erkendelsesmæssig katastrofal end på det psykologiske område. 

Social-demokratierne foretager f.eks. ikke denne skelnen, 

og tror derfor (?), at samfundsforholdene kan ændres over den 

sociale distribution af merproduktet. Det vil sige over den 

kontrakt og socialpolitikken. Det er selvfØlgelig 

ikke tilfældet. En bedre kontrakt og en mere optimal forde

lingspolitik kan nok dæmpe udbytningen. Men selve accepten 
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af det eksisterende kontraktforhold - de eksisterende ejen

domsforhold - er accepten af de eksisterende udbytningsfor

hold. Og hermed er rammerne for enhver forbedring snævert 

afstukket på kapitalismens betingelser. 

(!Øvrigt erindrer vi, at forholdet mellem arbejder og ka

pitalist er er kontraktforhold mellem lige parter, hvis man 

undlader at se klassernæssigt på det (jvnf. s. 27-28) .) 

harris' teori 

Hvordan deling i jægersamfundet forvandler sig til udbyt-

ning i agrarsamfundet giver den 

vin Harris et spændende bud på. 

skitseres således: 

amerikanske antropolog Mar

Hans synspunkt kan groft 

l. I jæg-ersamfundet bliver den store deler og foranstalter af fester 

leder. Han opnår hØj social status, og det er ham, som man gerne 

vil fØlge på jagterne. 

2. Princippet om, at den bliver leder, der kan give rrest, opretholdes 

ved overgangen til agrarsamfundet. Big-rnan systemet i Polynesien 

er et eksempel herpå. Her bliver den hØvding, der kan lave de 

største fester. For at opnå hØj social status og~ er der 

ekserrpler på, at rrænd har givet alt J::ort, hvad de ejede. Sådan

ne mænd besynges i mange generationer. 

3. Bonden har imidlertid ikke det enorme overskud, som jægeren kan få 

på en enkelt eller få jagter. Han skal samle sarru.ren for at foran

stalte en fest. Skal festen blive rigtig stor, så nå de andre i 

landsbyen også bidrage noget. Festerne bliver til en slags sarrmen

skudsgilder. 
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5. Det bliver nu den mand, der kan foranstalte de største sammenskuds

gilder, der bliver høvding. Det vil sige den nand, der ved at gå i 

spidsen for en energisk indsats kan fornå de øvrige bØnder i lands

byen til at skabe et overskud. Betydningen heraf er, at gør bØnder

ne en ekstra indsats, så højnes landsbyens produktivkraft. F.eks. 

hvis man rydder ny skov til dyrkning. Eller fje:rner sten fra eksi

sterende marker. 

6. Opmagasinering af overskud til fester får nu tillige den funktion, 

at det oplagrede overskud sikrer landsbyen i tilfælde af misvækst. 

Sarrm.:mskudsgilderne ændrer herræd langsomt karakter, således at de 

finder sted i forbindelse ræd bØndernes bringen kom og dyr til de 

fælles magasiner. Som hØvdingen, det vil sige den store foranstal

ter af fester, kontrollerer. 

7. Hermed ændrer den sociale kontrakt sig. Hos jæg-erne lØd den: du 

deler med os, vi vil dele med dig. (Og bytte kvinder med. dig). 

Nu lyder den: vi bringer korn til magasinet, der skal bruges til 

fester (identiske med religiØse hØjtider). Du får kontrollen med 

kornet, men du skal gi ve os korn tilbage, hvis vi korruner i nø:l. 

(Her opstår socialp::_)lit.ikken: at noget af merprcxluktet skal tilbage

leveres, hvis individet, der fremskaffede det, kommer i nø:l - vi 

kender eksemplet fra Rom, hvor staten var forpligtiget til at brØd

fØde sit proletariat af frie rrænd, hvilket krævede enonne leveran

cer af korn fra Sydeuropa, Nordafrika og Mellemøsten!) 

8. HØvdingen får tillige mandat til at anvende noget af overskuddet til 

fælles opgaver. F.eks. til bygning af rnagasiner og til militær be

skyttelse af disse. Herved. bliver deling langsomt til fordeling. 

HØvdingen deler ikke noget, han selv har skaffet. Han fordeler no

get, andre har skaffet. 

9 . I sidste ende går så rreget af roerproduktet til hØvdingens og hans 

rnagasiners (hofs) underhold, at vi kan tale om eksistensen af en 

herskende klasse, der udbytter bØnderne. 
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Det for os særligt interessante ved Harris' forestillin

ger er den særlige rolle, han tillægger distributionen af kØd. 

Det er hans tese, at det afgørende for, at de lavere hierar

kier i det hierarkisk delte samfund vil acceptere ledernes au

toritet, er, om de formår at distribuere kØd. Skulle denne te

se holde, og Harris er i stand til at underbygge den med mange 

kendsgerninger fra kulturer med såkaldt asiatisk produktions

måde, så kan man sige, at jagten som socialt princip har et så 

stort momentum fra sin million år lange eksistens som domine

rende organisator af merarbejdet, at den formår at leve også 

efter, at jagt er blevet en Økonomisk umulig levemåde. (Man 

kan iØvrigt se et relikt af denne sociale betydning af jagt, 

hvis man går til Hubertusjagt). 

bevidsthed og social indsigt 

Den afgørende distinktion, der førte os frem til kravene, 

vi måtte stille til udviklingen i scenarioet, var distink

tionen mellem social kooperation og samfundsmæssig virksom

hed. 

Ved begge forekommer der at være en adskillelse mellem 

mål og motiv. Ved kooperation skal "en spiller ikke skyde 

på mål, men aflevere til en bedre placeret spiller, der kan 

skyde mål" for nu at eksemplificere fra en kendt form for 

kooperation. Dvs. foretage en forberedelsesoperation, men 

lade en anden foretage fuldbyrdelsesoperationen. Leontjev 

opfattede dette som en samfundsmæssig virksomhed: handling. 

Vi hævdede derimod, at denne adskillelse mellem mål og 
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motiv kun er overfladisk. For "spilleren" realiserede faktisk 

sit eget mål, selv om det skete via en anden "spiller", nemlig 

målet i bogstaveligste forstand. 

For at være ægte samfundsmæssig virksomhed krævede vi, at 

virksomheden skulle være effektivt adskilt fra realiseringen 

af virksomheden, dvs. adskilt fra konsumtionen. Eller: at 

de motiver, der afstedkom denne virksomhed, måtte realiseres 

uden for
1
ikke gennem virksomheden. 

Denne skelnen mellem samfundsmæssig virksomhed og social 

kooperation fØrte frem til en tilsvarende skelnen mellem de 

to mentale genspejlingsformer: bevidsthed og social indsigt. 

Som den mentale genspejlingsform, der knytter sig til ko

operation, bliver social indsigt selvfølgelig den erkende

måde, der knytter sig til deling. 

Vi kan også sige, at social indsigt er den erkendemåde, 

der knytter sig til de sociale funktioner, mens bevidsthed 

er den erkendemåde, der knytter sig til de samfundsmæssige 

funktioner. 

Når sproget bliver fællesmedium for al tænkning, kan det 

være svært præcis at angive forskellen på de,-to tænkemåder. 

Men vi kan påpege, at de må være motiveret forskelligt. Den 

sociale indsigt vil lægge vægt på personlige forbindelser, 

mens bevidstheden vil lægge vægt på objektive sammenhænge. 

Den sociale indsigt vil tage udgangspunkt i tænkeren selv, 

dvs. se situationen ud fra tænkeren. Bevidstheden vil tage 

udgangspunkt i situationen, dvs. at se tænkeren ud fra situa

tionen. Den sociale indsigt vil beregne fordele
1
og hvordan 

de opnås. Bevidstheden vil indse nØdvendigheder, der rækker 

ud over den umiddelbare personlige fordel. Den sociale ind

sigt vil etablere loyalitetetsforhold, bevidstheden kan eta

blere solidaritetsforhold. 

Lad det være nok til en begyndelse. 
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tæppefald 

UdgØr merarbejde og "deling" - dvs. den samfundsmæssige 

basis og den sociale overbygning - grundstrukturen op igen

nem de forskellige klassesamfund, hvor det sociale og det 

samfundsmæssige finder sine specielle udtryksformer karak

teristisk for hver ny produktionsmåde, så vil vi ikke fØlge 

dem videre i vort scenario. 

Herfra er det nemlig helt overflØdigt. Historien fra 

slavesamfund til socialisme er korrekt begrebsliggjort af 

Marx og Engels. 

Hvad vi ville vise, var, at merarbejde og deling også 

udgØr grundstrukturen i det menneskelige samfund, der lig

ger forud for klassesamfundet. At forholdet er grundlæggen

de fra det allerførste menneske. 

Vi slutter derfor vort scenario her. 


