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forord 

Selv om jeg efterhånden i en del år har arbejdet med problemstillingen, 

så er denne bog alligevel - på grund af særlige omstændigheder - blevet 

skrevet på ræget kort tid. Hvad læseren ikke kan undgå at opOage. For 

bogen har derved fået et noget forhastet præg, karakteriseret af beskri

velser i telegramstil, ubearbejdet sprog, nangelfuld dokumentation, nØd

tørftige henvisninger og overdrevne krav til læserens forudsætninger. 

Erkender forfatteren selv disse mangler, så skylder han også læseren 

en forklaring på, hvorfor bogen alligevel udkorrrner i denne form, 

Enkelt sagt skyldes det, at jeg ikke samtidigt har kunnet fuldende 

og færdiggøre arbejdet. Efter 12oo sider var det oprindelige manuskript 

knapt nok halvt færdigt, og det var ikke til at se en ende på det. Dette 

blev jeg bebrejdet af mange rrennesker, der insisterede på, at arbejdets 

synspunkt snarest blev gjort offentligt tilgængeligt, da man ikke sådan 

kan skalte og valte med forestillinger, der kunne være vigtige. 

Derme kritik er selvfØlgelig uafviselig, og da jeg fik tilbudt ideelle 

men kortvarige arbejdsvilkår, valgte jeg derfor at gøre en version af ar

bejdet færdig, omend den så måtte blive i høj grad ufuldendt. Det er den

ne beg. 

Nø:lvendigheden er i dette tilfælde imidlertid ikke uden dyd: Med sin 

rreget ufuldendte form l yver bogen ikke om si t indhold. Eller sagt ræd 

andre ord, formen tilslører ikke, at indholdet endnu er på eksperimental

stadiet. For ligeså overbevist jeg er om, at bogens grundsynspunkt er 

korrekt, lige så sikker er jeg på, at den vil vise sig at rurrrre mange fejl

agtige betragtninger. 

Det ville selvfØlgelig også være latterligt at tro, at en enkelt skri

bent alene skulle kunne finde vej i så stort et landskab. Bogens under

titel - en argumentationsskitse - skal derfor i hØj grad tages alvorligt. 

Der ~ tale om en skitse og ikke et detailkort. En skitse der stif.inder

agtigt udstikker en bestemt kurs og opfordrer andre til at være ned til 

at bryde vejen. For holder synspunktet, hvad det lover, så må det natur

ligvis være en kollektiv opgave at udvikle det. 

Dette er selvfØlgelig en opfordring til læseren om at tænke aktivt med. 
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O:j anbringes l:x.:qens tankefrø i et mildrigt og godt gØdet hjørne af hjernen, 

så er jeg sikker på, at det til trcds for alle mangler vil virke som en 

frugtbar inspiration i det fortsatte arbejde med at forstå mennesket. 

Mit arbejde med problemstillingen er naturligvis ikke foregået i et 

tomrum. Mange rrennesker har på hver deres måde en andel i det færdige re

sultat. 

For at begynde kronologisk bagfra vil jeg gerne takke Ernst Hansen, der 

stillede sin sikre hånd til rådighed ved udarbejdelsen af begens diagram

mer. Endvidere tegneren Hans Qvist, der ugen før sin beklagelige dØd gav

mildt stillede sin tegning af stenalderparret til min rådighed. 

Jeg vil også gerne takke Poul Vidriksen, Henrik Poulsen, Jens Marnren 

og sidst rren ikke mindst Gelius Lund, fordi de med skarpt Øje germernlæste 

rranuskriptet og foreslog ændringer. At resultatet er blevet, som det er, 

kan ikke lægges dem til last. Alle deres råd var gcx:le, men for ikke at 

skulle bryde hele .ttanuskriptet om har jeg kun fulgt de råd, jeg ikke kunne 

forsvare ikke at følge. 

En særlig tak skal gå til Johs. Mørk Pedersen, som i mange år egenhæn

digt udgjorde mit faglige miljØ. Hans tålm:xlige lytten og usvigelige støt

te har været uvurderlig. Uden ham var bcgen ikke blevet skrevet. En lig

nende tak skal gå til Carsten Stæhr Nielsen, der i utallige diskussioner 

igennem årene har påtaget sig dr. Watsons uerstattelige rolle. Bo;]ens væ

sentligste 01op:lagelser" blev fØdt her. 

Endelig takker jeg Bette Mia SØgaard. Hun har oversat alle bogens frem

rredsprogede citater og kritisk gennemlæst rranuskriptet, men det udtømrær 

langt fra hendes bidrag. Måske kan det bedst udtrykkes med disse linier 

lånt fra John Stuart Mill: "Hardly anything can be of greater value to 

a man of theory and speculation . . . than to carry on his speculations in 

the corrp:mionship, and under the criticism, of a really superior woman. 

There is nothing corrq:arable to it for keeping his thoughts within the 

limits o f real things, and the actual facts o f nature. " 

Eller rran kunne også sige, at er bo.3"en mit værk, så er resultatet 

i høj grad hendes. 
N.E. 
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Lad os huske på, at vi ikke bØr 

forbigå slægternes erfaring; 

for næsten alle ting er opdaget, 

skønt undertiden er de ikke 

fØjet sammen, og i andre tilfælde 

bruger mennesker ikke den kundskab, 

som de har. 
Aristeteles 

Denne bog handler om forskellen mellem dyret og mennesket. 

Ikke enhver forskel, men den afgørende forskel. Den der 

fundamentalt adskiller mennesket fra ethvert andet dyr. 

Dette er ikke noget nyt tema. Tværtimod er det et meget 

gammelt tema, for menneskets kvalitative egenart har beskæf

tiget tænkere så langt tilbage i historien, som vi kan fØl

ge kilderne. 

Det betyder ikke, at vi ikke vil forsøge at afdække noget 

nyt - noget hidtil uagtet eller overset. Erfaring der endnu 

ikke er sat i sammenhæng, som Aristeteles siger. Men det be

tyder, at der er utrolig værdifuld viden at hente i den hid

tige erkendelse af dette spørgsmål. Viden som den moderne 

videnskab gør klogt i ikke at ignorere. For nok har viden

skaben i mangt og meget gjort enorme fremskridt i forhold til 

tidligere tiders erkendemåder. Men endnu har den ikke opfun

det en metode, der kan erstatte menneskeslægtens tusindårige 

erfaring. Ihvertfald ikke når dens problem er mennesket selv. 

I respekt for dette forhold - og fordi den i sin grundlæg

gende indsigt ikke er blevet overgået af nogen senere beskri

velse af menneskets egenart - har vi valgt at introducere 
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vores tema ved in extenso og løvrigt ukommenteret at brin

ge den klassiske beskrivelse af menneskets tilblivelseshi

storie, som Platon i dialogen Protagoras tilskriver filosof

fen af samme navn. 

myten 

Der var engang en tid, da der var guder til, men ikke dyrenes 

dØdelige slægter. Da nu den tid var inde, da disse efter 

skæbnens bestemmelse skulle blive til, formede guderne dem 

i jordens moderskød ved at blande jord og ild. Og da de 

skulle bringe dem for dagens lys, pålagde de titanerne Epi

metheus og Prornetheus at foretage en ordnet fordeling af ev

ner til disse væsener, som det måtte være passende for hver 

især. 

Epimetheus bad da Prornetheus om lov til at foretage for

delingen alene. Og når jeg har gjort det, sagde han, kan du 

se på resultatet. 

Han fik sin vilje og foretog fordelingen. Nogle udstyre

de han med styrke uden at give dem hurtighed. Nogle udruste

de han med våben, men lod andre være ganske ubevæbnet, men 

til gengæld udfandt han en eller anden egenskab, hvorved de 

på anden måde kunne opretholde livet; nogle af dem gjorde 

han ganske små, men gav dem til gengæld vinger, så de let 

kunne flygte, eller han gav dem bolig under jorden; andre 

gjorde han meget store, så at de var sikret ved selve deres 

størrelse, og på alle andre måder foretog han en sådan lige

lig fordeling. Alt dette udtænkte han for at forebygge, at 

nogen slægt skulle blive udryddet, men da han havde udrustet 

dem med naturlige midler til at undgå indbyrdes Ødelæggelse, 

udfandt han også værn mod himlens omskiftelige årstider, idet 
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han indhyllede dem i tæt pels og hård hud, som var i stand 

til at værne dem mod vinterkulden og ligeledes formåede at 

dække dem mod den brændende hede; og det skulle, når de lag

de sig til at sove, tjene dem som et naturligt sengeleje, 

som de altid havde med sig, og på fØdderne gav han nogle ho

ve, andre lodden eller hård hud, som var blodlØs og derfor 

uden følelse. Dernæst sørgede han for forskellige nærings

midler for de forskellige slægter, for nogle græsset, som 

vokser på jorden, for nogle træernes frugter og atter for 

andre rødderne, og der var endelig andre, hvem han gav and

re dyr til fØde. Og nogle tildelte han kun ringe frugtbar

hed, mens de, der blev opædt af andre 1 fik stor frugtbarhed, 

og på denne måde sørgede han for, at hver slægt blev holdt 

i live. 

Da nu imidlertid Epimetheus ikke netop var særlig klog, 

tog han sig ikke i agt for, at han kom til at uddele alle 

de evner, der var til rådighed, til dyrene, og tilovers blev 

da menneskenes slægt, som intet havde fået, og han kom da i 

vildrede med, hvad han skulle stille op med den. 

Da han stod og var rådvild, kom Prometheus til for at se 

på fordelingen, og han så, at de andre levende væsener var 

vel forsørget på alle måder, men at mennesket var nøgent, 

uden fodbeklædning, uden sengetøj og udeD våben; og allere

de var den dag inde, da efter den ved skæbnen bestemte lov 

også menneskene skulle gå frem af jordens skØd til lyset. 

Stedt i vånde for, hvorledes han skal skaffe værn for 

mennesket, stjæler Prometheus fra Hefaistos og Athene den 

visdom, der beror på kunstfærdighed, og dermed ilden - uden 

ild var der nemlig ikke nogen mulighed for at komme i besid

delse af forarbejdningens kunst, og den ville heller ikke 

være til nogen nytte - og derefter skænker han den til men

nesket. 
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Da nu mennesket var blevet delagtig i guddommelig lod, 

så var det for det første på grund af slægtskabet med det 

guddommelige det eneste af alle væsener, der troede på gu

der, og tog derfor fat på at rejse altre og gudebilleder, 

dernæst udformede det sig hurtigt ved den fra Athene er

hvervede kunst, sprog og ord, indrettede sig boliger og 

klæder, fodbeklædning og sengetøj, og lærte at finde lev

nedsmidler af jordens afgrøde. 

Desværre viste dette sig ikke helt at være tilstrække

ligt til at sikre menneskets eksistens, for selv om dets 

skabende dygtighed vel var t~lstrækkelig til, at det kunne 

opretholde livet, så slog den ikke til i kampen mod de vil

de dyr. Menneskene omkom derfor ved de vilde dyrs efterstræ

belser, fordi de på alle måder var svagere. Den kunst at 

danne ordnede samfund besad de endnu ikke, og deraf er kun

sten at forsvare sig en del. De sØgte at forene sig og sik

re sig ved at grunde byer, men, når de var flyttet sammen, 

tilfØjede de hinanden uret, fordi de ikke besad evnen til 

samfundsdannelse, således at de atter spredtes og var ved at 

gå til grunde. Den samfundsdannende evne kunne Prometheus 

ikke skaffe dem, den var nemlig i Zeus' varetægt, og Zeus' 

vogtere var skrækindjagende. Desuden havde Zeus sat Prome

theus ud af spillet. over ham kom formedelst Epimetheus' 

forseelse nemlig straf for tyveri, således som det berettes. 

Han blev lænket til en klippe, hvor en Ørn uophørligt hakke

de i hans lever. 

Men selv om Zeus var rasende over Prometheus' opsætsig

hed, blev han nu bange for, at menneskenes slægt skulle læg

ges Øde, og han sender Hermes, gud for handel og tyveri, 

til menneskene med skamfølelse og retssans, for at de kan 

være byernes ordnende og forenende bånd og knytte menneske

ne sammen i godt indbyrdes forhold. 
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forudsætninger 

Vi tager for givet 

l. at mennesket er et dyr, idet det nedstammer fra dyr 

2. at mennesket adskiller sig kvalitativt fra dyrene 

Det vil sige, at mennesket har såvel dyriske som ikke

dyriske træk eller egenskaber. Aristeteles har formuleret 

det på den måde, at mennesket har tre psyker: 

a. den vegetative (i lighed med planter og dyr): 

evnen til at tage næring til sig, at vokse og 

formere sig. 

b. den animale (i lighed med dyr): 

evnen til at bevæge sig og relatere sig til forhold 

i den ydre verden. 

c. den menneskelige (enestående for mennesket): 

evnen til at leve i samfund og i tilknytning her

til at tænke, tale og producere. 

Aristeteles gør opmærksom på, at trækkene i den menneske

lige psyke adskiller sig fra trækkene i den vegetative og 

den animale psyke ved at være extra-organiske, det vil sige, 

at de ikke er givet med eller bundet til den organiske struk

tur, men er udvendige i forhold til denne. 

I modsætning til den animale psyke er den menneskelige 

psyke altså ikke givet umiddelbart med organismen. Den er 

middelbar og antager derfor form af et noget, der skal for

midles og antager form af et middel. 

Protagoras taler i denne forbindelse om naturlige mid

ler, der er karakteristiske for dyrene, og kunstige mid

ler, der er karakteristiske for mennesket. Ud fra hans 
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antropogoni vil vi omtale det animale egenskabssæt som epi

methiske evner, mens vi vil omtale det menneskelige egen

skabssæt som promethiske evner. 

Epimethiske evner er i så fald de biologisk givne anato

misk-funktionelle egenskaber 1 hvorved et dyr er tilpasset 

sit specielle miljø. Arten og antallet af disse er legio 

og omfatter dyrenes udstyr til formering, ernæring, beskyt

telse, bevægelse, etc. 

Framethiske evner er i modsætning hertil muligheden for 

at lØse de epimethiske evners opg'ave extra-organisk. Det 

vil sige 11 kunstigt 11 gennem bearbejdning af naturen. Prota

goras deler de promethiske evner i fØlgende fire: 

a. produktion 

b. tænkning (produktiv kyndighed og forudseend
hed) 

c. sprog 

d. samfundsliv 

De to klart adskilte områder, som Aristeteles og Protagc

ras skelner imellem - dyrenes og menneskenes, vil vi betegne 

som henholdsvis naturhistorien og historien. 

Ved naturhistorien vil vi forstå det sæt af principper, 

der regulerer dyrenes liv og artsudvikling. 

Ved historien vil vi forstå det sæt af principper, der 

regulerer menneskenes liv og artsudvikling. 

Det ses umiddelbart af forskellen mellem de epimethiske 

Og de promethiske evner, at artsudviklingen i naturhistorien 

må være af en anden beskaffenhed end artsudviklingen i hi

storien. Hvor den første tager form af organiske forandrin

ger, dvs. ændringer i dyrenes kapaciteter gennem ændringer 

af deres anatomisk-funktionelle udstyr, d~r tager den anden 

form af ændringer i menneskets kapaciteter gennem ændringer 

i dets extra-organiske midler og strukturer. 
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I den sammenhæng tager vi endvidere for givet 

3. at Darwin principielt korrekt har blotlagt 

princippet for den naturhistoriske udvikling, 

4. at Marx principielt korrekt har blotlagt prin

cipperne for den historiske udvikling. 

Det sidste betyder endvidere, at vi tager for givet 

formål 

5. at den dialektiske og historisk materialisti

ske synsmåde er principielt korrekt. 

Arbejdets formål kan nu formuleres således: Givet disse 

forudsætninger at undersØge forholdet mellem naturhistorie 

og historie med udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan et 

dyr med epimethiske evner kan have forvandlet sig til et 

menneske med promethiske? 

Vi vil gribe denne opgave an ved først at se på Darwins 

opdagelse af det grundlæggende forhold i naturhistorien, 

dernæst at se på Marx's opdagelse af det grundlæggende for

hold i historien. Endelig vil vi se på, hvordan man kan 

forestille sig en udviklingsgang mellem Darwins bidrag og 

Marx's bidrag, 

darwins teori 

Darwins teori kan bedst anskues som færdiggørelsen af hans 

lærer Charles Lyells teori, for som Darwin - ikke med uret-

te - bemærker: "Jeg føler det altid, som om mine bØger kom 
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halvvejs ud af Lyells hjerne." 

Lyell var bannerfører for uniformitarismen, den mekanisk 

materialistiske opfattelse af geologiske forandringer, der 

i 183o'erne helt bryder med de traditionelle skabelsesteori

er1 som stadig blev holdt i hævd efter Georges Cuvier. Hvor 

denne hævder, at jordens transformationer finder sted i 

spring - katastrofer - foranstaltet af Gud, der lægger uni

formitarismen følgende principper til grund: 

l. Naturens love er konstante, dvs. ensartede 
- uniforme - i tid og rum. 

2. De processer, der nu former jordens overflade, 
bØr anvendes til at forklare fortidens hændel
ser. 

3. Geologiske forandringer er altid langsomme, 
gradvise og kontinuerte. 

4. Jorden er i alt væsentligt forblevet den samme 
siden sin dannelse. 

Det uniformitaristiske synspunkt revolutionerede den geo

logiske videnskab, iden det lagde den åben for empiriske og 

eksperimentelle metoder og forklaringer. 

Darwin, der fortrinsvis arbejdede som geolog, blev overbe

vist om uniformitarismens sandhed på sin indsamlingsrejse 

med orlogsfartØjet H.M.S. Beagle, der cireuronavigerede klo

den 1831-1836, og han skaffede på denne rejse en mangfoldig

hed af vidnesbyrd til stØtte for uniformitarismen. 

Konfronteret med den kendsgerning, at jordens dyr og plan

ter udviser en noget nær perfekt tilpasning til deres speci

fikke miljØer, - et forhold der af naturteologien blev for

klaret med henvisning til Guds forsyn -, så fordrer teorien 

om jordens kontinuerlige fysiske forandring imidlertid, at 

man samtidig antager, at dyr og planter har undergået en til

svarende kontinuerlig forandring. Ellers ville dyr og 
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planter efter nogen tid jo ikke længere kunne udvise tilpas

ning til deres miljØ. 

FØlgende opstilling forekommer altså uomgængelig: 

Dyrene er perfekt tilpassede til deres miljØ 

+ Miljøerne er under kontinuerlig forandring 

Dyrene er under kontinuerlig forandring 

Denne konsekvens ville Lyell imidlertid ikke drage. Han 

hævdede, at dyrene var skabt færdige af Gud. 

Denne brist i den uniformitaristiske teori gnavede som en 

orm i Darwins hjerne. Hertil kom de overvældende vidnesbyrd 

om mangfoldigheden af udtryk inden for de enkelte arter, som 

Darwin kunne konstatere under sit indsamlingsarbejde med 

Beagle. Kunne det virkeligt have sin rigtighed, f.eks., at 
Gud havde skabt en særskilt variant af havskildpadden, Geo

chelone elefantopus, til hver Ø 1 Galapagosøgruppen? Nej, 

det var for meget. Et andet princip end Guds skabelse måtte 

ligge til grund for denne variabilitet. Men hvilket? 

Løsningen på dette spørgsmål kom i 1838, hvor Darwin "for 

sin fornøjelses skyld kom til at læse 11 Malthus' essay On Po

pulation. Heri fremfører denne nemlig den tese, at populations

tilvæksten altid må overstige væksten i fØdemidlerne, hvorfor 

en del af populationen er dømt til at gå til grunde. Dette fØ

rer til en overlevelseskamp, og Darwin indså, at resultatet 

af en sådan overlevelseskamp per definition måtte være, at 

de bedst egnede overlevede på de mindre egnedes bekostning. 

Var der forskelle i udtryk inden for en art, - og det havde 

han konstateret, at der var til overmål -, så måtte der ske 

en frasortering og dermed en udvælgelse i retntng af de mest 

hensigtsmæssige varianter. 

Givet en stadig fremkomst af varianter og givet kampen 
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for tilværelsen, så måtte der ske en naturlig udvælgelse, 

der til stadighed ville tune dyrene til det kontinuerligt 

foranderlige miljø. Altså løse den uniformitaristiske lig

ning. 

Tager man jordens anseelige alder i betragtning, indså 

Darwin, så vil en sådan proces kunne forklare tilblivelsen 

af alle jordens mangfoldige plante- og dyrespecies fra en 

enkelt urtype. Han havde opdaget artsevolutionen. 

Værd at bemærke er det dog, at der ikke så meget er tale 

om en empirisk opdagelse, som dragningen af en nødvendig 

teoretisk konsekvens. 

Skal vi kort resuromere Darwins teori, lyder den: 

Dyr og planter uroergår sr:ontant små variationer i deres træk (af 
gruroe der er Darwin ut:ekendt) • Da deres forrreringsnangde al tid 
vil overstige mangden af deres næringsmidler, rrå en betragtelig del 
af dem gå til gru.rrle. Dette fører til en kamp for til væ:r.-elsen nel
lem de enkelte individer og mellem arterne. I den kamp sejrer de 
Varianter, der er mest i det pågælde:rrle miljØ. Da 
de gunstige (genne:n roekanisner og efter 
principper, betyder det, at der over et 
antal generationer foregår en af de bedst egne-
de varianter. Arterne forandrer og forandring har 
en reb1iitng, nemlig den der optirrerer organismernes til~ning til 
deres særlige miljø. Når denne udvælgelsesproces har staet på i 
tilstrækkelig lang tid, vil den pågældende gruppe af organismer ad
skille sig så meget fra sit udgangspunkt, at man taler om tilblivel
sen af en ny art. Da det er en kendsgerning 1 at miljøerne er urrler 
konstant omend gradvis forandring, så følger heraf 1 at arterne også 
rrå være under konstant og gradvis forandring. Konsekvensen heraf 
er den kontinuerte udvikling af arter, som jordens grologiske lag 
bærer vidnesbyrd om. Alle eksisterende arter er udviJ<let på den nå
de fra tidligere arter i en ubrudt linie tilbage fra livets oprindel
se (hvis årsager er Darwin ubekendt) . 

Sat på formel kan det gØres endnu kortere: 

1 
+ 

Kampen for tilværelsen (Malthus) 

Variation (Beagle-ekspeditionen) 

Naturlig udvælgelse (Darwin) 
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Naturlig udvælgelse 

+ Miljøernes ubrudte forandring (Lyell) 

Arternes udvikling (Darwin) 

marx's teori 

Harx's teori er funderet på tre piller, der samtidig marke

rer udviklingsfaserne i Marx's tænkning: 

a. den tyske idealistiske filosofi 

b. den franske socialisme 

c. den engelske politiske Økonomi 

Først i forbindelse med c. fremstår det resultat, som 

vi vil betragte som kernen i Marx's teori, men da resultat

et er skabt af selve udviklingsgangen i Marx's tænkning, vil 

vi kursorisk ridse dens faser op. 

a. den tyske idealistiske filosofi 

Forlnldet mellem erkendelse og virkelighed/ånd og materie er et grurrl

tema i filosofien. En klassisk variant af dette tema fremkom de bri-. 

tiske empiriscister med, idet de som 'Berkeley og Htm1e v .h.a. argurnenter 

af typen: erkendelsen kerrler kun erkendelsen, ikke virkelighe::len, forka

stede - eksplicit eller implicit - muligheden for lovmæssig erkendelse 

af virkeligheden, dvs. af den materielle verden. 

Som l:::ekendt gav dette Kant et chok, fordi det U!l1Uliggjorde videnska

l:::elig erken:::lelse. Det lykkedes ham imidlertid at fo:rmulere en teori, 

der muliggør lovbunden erkendelse, samtidig med at han accepterede bri

ternes !;å stand om erkendelsens effektive adskillelse fra den stoflige 

verdens former. 

Denne adskillelse kunne de tyske romantikere Fichte og SChelling 

ikke acceptere. De ophæve::le derfor den kantianske rrodsætning mellem 
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ånd og waterie ved at haMle - rred snedig anverrlelse af Kant - at rrate

rien er ånden kastet i en fremnEd form. 

Nu strider denne opfattelse mod den klassiske logiks modsigelsessæt

ning, fordi den sætter noget identisk ræd sin modsætning (ånd = rraterie), 

Fichte og Schelling fremfØrte derfor, at forOOldet ikke kunne gøres til 

genstand for logisk begril::else men måtte leves og fØles. 

Lette kunne Hegel ikke acceptere. En erkendelse, der ikke kan 

l::egribes, er ikke en erkendelse. I ste1et 1 hævded.e han, rrå man udvikle 

en logik,' der tager modsigelse og ikke modsigelsesfrihed som sit udgangs

punkt. En sådan logik - dialektik - er nø:lvendigvis en udviklingslo

gik, og Regel gik derfor igang mEd at de.rronstrere forholdet mellem ånd 

og materie som en udvikling. 

Også for ham var materien - naturen, samfundet og kulturen - ånden 

kastet i en fremrred form, rren germEm selve samfundsudviklingen, der dan

ner basis for tæ:1kningens udvikling, kan ånden bryde sin fremædgørelse 

og blive identisk rred sig selv, dvs. bevidst om sig selv. Dette sker 

gennem den menneskelige erkenclelse, hvor den frerrmedgjorte årKi bliver 

tilbageforva.ndlet til sig selv i form af tanker om natur og samfuril. 

Feuerbach kan nu ikke acceptere Hegels gang: Ånd r menneske - ånd. 

Han hævder, at det forholder sig omver:dt: Menneske - ånd - rænneske. 

Det er ånden - læs: religionen -, der narkerer menneskets frerrune:::Igørel

se. Denne omven:iing forvandler idealismen (ånd først) til en rraterialis

me {mennesket først) • 

Det er Feuerbachs tese, at hvis mennesket kan indse, at religionen 

blot er et udtryk for det selv, så er frerrme:::Igørelsen ophævet, men det 

kan M3.rx ikke acceptere. 

I sin kritik af Feuerbach siger Marx, at hvis man skal for

klare fremmedgØrelsen, dvs. at mennesket dublerer sig selv i 

en religiØs sfære, så må man lede efter den forårsagende mod

sigelse i menneskelivets egen sfære. Med henvisning til He

gel, der mellem sine to lag ånd gennemfører en materialistisk 
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synsmåde, siger han, at fremmedgørelsens rod ligger i den 

private ejendomsret, der medfører, at arbejderen må afhænde 

sin livsindsats til kapitalisten. 

Argumentet, der fØrer frem til denne opfattelse, lyder som 

følger: 

A <J--- P 

Det er menneskets væsenstræk, at 
det i arbejdsprocessen virkelig
gØr sig selv i en ydre, extra
organisk form: arbejdsproduktet. 

Den naturlige forbindelse mellem 
den arbejdende og hans udvendig
gjorte livsvirksomhed kunne be
kræftes, hvis produktet vendte 
tilbage til den arbejdende, der 
kunne genindtage det. 

Men det sker ikke. Produktet 
tilfalder kapitalisten. Afhæn
delsen af arbejderens produkt 
er altså samtidig den private 
ejendom, - kapitalistens. 

Hermed ses, at arbejderens frem
medgjorte forhold til sig selv, 
samtidig er hans forhold til ka
pitalisten og dermed til privat
ejendomsretten, der netop er den 
arbejdende adskilt fra sin egen 
livsvirksomhed. 

"Privatejendommen giver sig altså gennem analyse af begrebet 

om det afhændede arbejde, dvs. det afhændede menneske, det 

fremmedgjorte arbejde, det fremmedgjorte liv, det fremmed

gjorte menneske", skriver Marx. 

b. den franske socialisme 

Social retfærdighed var siden begivenhederne i 1789 et grund

tema for fransk tænkning, der barslede med en række sociali

stiske utopier, der så privatejendommens ophævelse som forud

sætning for et lykkeligt menneskeligt samfund. Samtidig 
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organiserede man sig politisk for i praksis at gennemfØre 

socialismen ved en revolution mod den borgerlige stat. Marx 

stiftede bekendtskab med disse ideer, da han måtte opgive en 

universitetskarriere inden for filosofi og blev politisk jour

nalist. Det blev til et praktisk samarbejde, da Marx i 1843 

måtte drage i eksil til Paris. 

Indsat i denne sammenhæng opdager Marx den praktiske lØs

ning på fremmedgØrelsens problem: den komrnunistiske revolu

tion. Det vil sige tilvejebringelsen af det samfund, hvor 

privatejendommen er ophævet, således at den arbejdende igen 

kan genforenes med re sul ta te t af sin 1 i vsvirksomhed: "Kom

munismen som positiv ophævelse af privatejendommen som men

neskelig selvfremmedgØrelse og derfor som den virkelige 

tilegnelse af det menneskelige væsen gennem og for menne

skene; (konununismen) derfor som den fuldstændige tilbage

venden - bevidst og rummende hele den hidtidige udviklings 

rigdom - af mennesket for sig som et samfundsmæssigt, dvs. 

et menneskeligt menneske." 

Samtidig blev det klart, at den eneste samfundsmæssige 

kraft, der kunne sætte en sådan revolution igang, var arbej

derklassen, fordi arbejderklassen var den egentlige ejendoms

lØse klasse, dvs. den eneste klasse der kunne virkeliggøre 

det klasseløse samfund. 

c. den engelske politiske Økon·omi 

r modsætning til utopisterne, der så socialismen som et Ønske

mål, dvs. et mål der kunne tilvejebringes blot gennem et Øn

ske, opfattede Narx socialismen som et stadie i en lovbunden 

udvikling, jvnf. Heg,el for hvem historie er logisk udvikling 

efter dialektiske principper. Marx måtte derfor fØle sig for

pligtiget til at blotlægge det logiske udviklingsprincip bag 
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samfundsforandr ingen. (Man taler derfor om videnskabelig 

socialisme i modsætning til utopisk socialisme) . 

Er produktionens forhold nøglen til forståelsen af en så

dan udvikling, så må udviklingens principper findes i et vi

denskabeligt studium af Økonomien. Og da historisk udvikling 

altid er konkret (Hegels dictum), vil det sige et videnskabe

-ligt studium af den konkrete kapitalistiske økonomi. Dette 

arbejde gik Marx derfor igang med, da han i 1848 måtte flyg

te til London, hvor forudsætningerne iøvrigt var ideelle, for

di den industrielle udvikling i England havde acceleret en 

udvikling af den politisk Økonomiske tænkning. 

Den grundlæggende erkendelse i den britiske politiske Øko

nomi lyder i David Ricardos formulering: 

"En vares værdi, eller mængden af enhver anden vare med. hvilken den kan 
byttes, afhænger af den relative mængde arl::ejde, der er nrtdvendig til 
dens prcduktion. 11 

Det vil sige, at en vares værdi er summen af de bestanddele 

{varer), der indgår ved dens tilblivelse: Arbejdsmaterialer, 

arbejdsmidler, arbejdskraft. 

Sammenholder man imidlertid Ricardos tese med værd'iloven, 

der siger, at en vare i princippet altid sælge·s til sin kor

rekte værdi, opstår der imidlertid et problem. 

Ud fra disse to skulle man nemlig tro, at prisen for be

standdelene (arbejdsmidler, arbejdsmaterialer, arbejdskraft} 

er den samme som prisen for den færdige vare. Men det er ik

ke tilfældet. Salget af varen repræsenterer en større værdi 

end købet af bestanddelene. Der er opstået en ekstraværdi 

eller merværdi, der tilfalder kapitalisten som profit. 

Problemet er ganske enkelt: Hvorfra komroer profitten, hvis 

alle varerne - inklusive arbejdskraften som vare - betales 

til den korrekte værdi? 
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At løse denne gåde var Marx's videnskabelige bedrift. 

NØglen til lØsningen er distinktionen mellem en vares bytte

værdi og dens brugsværdi. Bytteværdien - prisen - henviser 

til det kvantum arbejde, der er nedlagt i varen. Brugsværdi

en henviser til den nytte, man kan have af varen. Det er 

nemt at se, at de to værdier intet har med hinanden at gøre. 

Det indses nu, at når kapitalisten kØber arbejdskraft som 

en vare på markedet, så skal han betale for dens bytteværdi, 

dvs. det kvantum arbejde, der er medgået til dens reproduk

tion, og ikke for dens brugsværdi, evnen til at udføre arbej

de. Er arbejdskraftens bytteværdi mindre end den nytte 1 som 

kapitalisten kan have af den i arbejdsprocessens værdiskabel

se, så opstår en merværdi. Der opstår profit samtidig med, 

at alle varer -· inklusive arbejdskraften - er betal t til de

res korrekte bytteværdi eller pris. 

Forholdet kan opsummeres således: 

l. Arbejderen sælger sin arbejdsevne - for en periode - til kapital i
sten. (Men han sælger ikke sit arbejde) . Herfor l:::etales han ar
bejdsevnens værdi, dvs. værdien af de li vsforntdenhErler - rrål t i 
arbejdstimer -, der går til at skabe eller genskam arbejdskraften. 

2. Kapitalisten er nu ejer af brugsretten til denne arbejdskraft og 
sætter den til at forarbejde materialer til varer. Da enhver va
res værdi er lig den arbejdsmængder der er nedlagt i den, fører 
brugen af arbejdskraft {dens brugsværdi) altså til en produktion 
af bytteværdi i varen. 

3. Denne værdi realiserer kapitalisten ved salget af den prcd.ucerede 
vare. Og det viser sig nu, at denne værdi overstiger kapitalistens 
udlæg til ma.terialer, arbejdsmidler og arbejdskraft. Han får altså 
en rrervæ:rdi. 

4. Mervæ::"dien opstår kun, fordi brugen af arbejdskraft fører til en 
større værdi, errl kapitalisten har betalt for brugsretten over ar
l::ejdsla-aften. Men ingen er blevet snydt. Det er ikke arl::ejdet, 
kapitalisten har kØbt, det er arl:ejdskraften, og denD'e er betalt 
me:1 sin korrekte værdi. At brugsværdien så fører til mere werdi 
end bytteværdien, er kapitalistens held. Og eksistensgrurrllag. 
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ARB!i:~DSK.RAFT PRODUK.T 
IOEFilOWJ<:'flO"' I"!Uie.IOI& 

Reproduktionen giver arbejdskraftens bytteværdi. 
Arbejdet giver arbejdskraftens brugsværdi. 

Den store disSociation 

Når det, arbejderen betales for, er hans arbejdskraft og 

ikke hans arbejde, så betyder det, at arbejderen ikke lever 

af sit arbejde, men af salge·t af sin arbejdskraft. Det bety

der, at arbejdet i den kapitalistiske Økonomi er adskilt fra 

livsopretholdelsen~ Arbejdet tjener ikke til at reproducere 

arbejderen. Det har intet med hans reproduktion at gøre. 

Vi vil tale om den store dissociation. 

Dissociationen kommer til udtryk som en adskillelse mellem 

arbejdsvirksomhedens mål og motiv. Det mål, som arbejdsvirk

somheden sigter på at realisere i produktet, er ikke motivet 

for arbejdsvirksomhedens udfØrer. Tilegnelsen af bukser er 

ikke tekstilarbejderens motiv for at producere bukser. 

Forestiller man sig 

idealsituationen for pro

duktiv virksomhed således: 

Så ser den altså således 

ud under den kapitalisti

ske produktionsproces: 

Eksistensen af et eks-

(R 

ternt motiv er iøvrigt forudsætningen for, at arbejdsproduktets 

afhændelse, dvs. privatejendommen, overhovedet kan realiseres. 
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Merarbejdet 

Hvad der gælder den individuelle arbejder, - at hans arbej

de ikke tjener til at reproducere ham og parallelt hermed, 

at hans arbejdsresultat ikke tilfalder ham, - gælder imid

lertid ikke, hvis man ser på den samlede klasse af arbejde

re. Klassen af arbejdere reproducerer sig alene gennem klas

sens arbejdsresultater. Enhver konsumgenstand 1 som en arbej

der forbruger, er produceret af en arbejder. 

Men den samlede arbejderklasse producerer mere, end den 

samlede klasse forbruger. I dette stØrre perspektiv skifter 

merværdien betydning. Hvor der på individets plan er tale 

om kØb og salg mellem lige parter, nemlig kØb og salg af va

ren arbejdskraft, der er der på klassens plan tale om et uli

ge forhold. For fra at være en heldig omstændighed ved kØb 

og anvendelse af arbejdskraft bliver merværdien nu udtryk for 

et merarbejde, som arbejderklassen udfører. Det vil sige 

en arbejdsindsats, der ligger ud over, hvad der er nødvendigt 

til klassens reproduktion. Marx taler om den nødvendige ar

bejdstid og merarbejdet. Forholdet imellem dem kalder han 

udbytningsgraden. 

Studiet af kapitalismen - og især dens gådefulde profit -

har hermed givet Marx et detaljeret og kvantificerbar udtryk 

for arbejdets afhændelse. 

Men, skriver Marx, 11 kapitalen har ikke opfundet merarbej

det. Overalt, hvor 6n del af samfundet har monopol på pro

duktionsmidlerne, må arbejderen, fri eller ikke fri, fØje en 

overskydende arbejdstid til den arbejdstid, der er nØdvendig 

til hans eget underhold, for at producere subsistensmidlerne 

til ejeren af produktionsmidlerne •.• ~~ 

Historiens udvikling bliver således historien om roerar

bejdsformernes udvikling, for "den væsentligste distinktion 
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mellem de forskellige samfundsformationer, f.eks. mellem et 

samfund, der er baseret på slavearbejde, og et samfund, der 

er baseret på lønarbejde, ligger alene i den måde, hvorpå 

dette merarbejde bliver aftvunget den umiddelbare producent. 11 

Man kan nu skelne mellem to kvalitativt forskellige sam

fundsforandringer. De samfundsrevolutioner, der har revolu

tioneret formen for arbejdets afhændelse, dvs. resulteret i 

nye ejendomsformer og dermed udbytningsformer, og den- kom

mende - samfundsrevolution, der vil afskaffe arbejdets afhæn

delse som udbytning og dermed privatejendommen, nemlig socia

lismen. 

Er de to slags samfundsforandring radikalt forskellige, 

så er det dog den samme proces, der afstedkommer dem. Enhver 

samfundsformation må have en balance mellem sine produktiv

kræfter - udviklingsgraden af arbejdskraften og arbejdsmid

lerne - og sine produktionsforhold - organiseringen af arbej

dets afhændelse, dvs. organiseringen af ejendommen. 

Produktivkræfterne udvikler sig imidlertid og kommer med 

tiden ud af balance med de eksisterende produktionsforhold. 

Kun ved at ændre produktionsforholdene kan balancen genopret

tes. Denne genoprettelse antager som oftest karakter af et 

revolutionært skift, da de gamle ejendomsbesiddere modsætter 

sig kravet fra den nye ejendoms repræsentanter. 

Det er nu Marx's tese, at produktivkræfterne i det højt

udviklede industrikapitalistiske samfund kræver socialistisk 

organiserede produktionsforhold. Produktionsmidlerne bliver 

f.eks. af en sådan størrelse, at de kræver samlede samfunds

mæssige investeringer, der modsiger privatejendom. Privat

ejendommen stiller sig derfor hindrende i vejen for udnyttel-

sen af de eksisterende produktivkræfter. De moderne prodUk-

tivkræfters krav om modsvarende produktionsforhold vil der

for fØre til en socialistisk økonomi, hvis mønstret i den 
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hidtidige samfundsudvikling fØlges. Socialismen fØlger 

altså af en historisk lov. 

Hermed har Marx forvandlet sin teori fra blot filosofi 

til en politisk-Økonomisk samfundsvidenskabelig teori. 

merarbejdet som skillelinie 

Kortest kan Marx's opdagelse formuleres: Merarbejdet udgør 

den historiske udviklings grundlæggende princip. (Og siger 

man merarbejde, siger man fremmedgØrelse, privatejendom, ud

bytning, klasser, klassekamp, etc., som momenter.) 

Deler man det organiske livs udvikling i to grundlæggen

de faser, naturhistorien og historien 1 så må ovenstående 

bestemmelse af historiens grundlæggende princip føre frem 

til fØlgende konklusion: 

l. historien begynder med roerarbejdets tilblivelse 

2. naturhistorien slutter med roerarbejdets tilbliv. 

I så fald får vi fØlgende opstilling: 

Dyret 

naturhistorisk determin. 

epimethiske evner 

ikke-merarbejde 

Mennesl<-et 

historisk determin. 

promethiske evner 

merarbejde 

En læsning af Marx og Engels giver os imidlertid ikke med

hold i denne enkle opdeling. Skillelinien mellem dyr og men

neske er for dem nemlig ikke samtidig skillelinien mellem 

ikke-merarbejde og merarbejde. Menneskets tilblivelse og 

historiens begyndelse er i deres forståelse ikke sammenfal

dende. Merarbejdet som grundlæggende historisk princip 
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ser de først udvikle sig efter en betragtelig epoke i menne

skehedens udvikling. Nemlig den, der ligger forud for "civi

lisationen", det egentlige klassesamfund, og som rummer såvel 

jæger-samlersamfundet (Morgans Vilde tilstand, mellemste og 

hØjeste trin) og de tidlige agerbrugs- og hyrdesamfund (Mor

gans Barbari, laveste, mellemste og hØjeste trin) . Det grund

læggende for denne før-historiske periode (der omfatter 99 % 

af menneskehedens eksistens) er ikke merarbejdet 1 men fælles

ejendom baseret på familieorganisering. Marx og Engels ta

ler om urkommunismens periode. 

Når skillelinien mellem dyr og menneske og mellem natur

historie og historie ikke er identisk, så får vi nødvendig

vis tre faser: 

a. naturhistorien 

b. forhistorien 

c. historien 

De forholder sig således til hinanden i Marx' s og Engels' 

forståelse: 
DYR. 

__________ A _________ __ 

------------~c---~1 ------------b 
IIJATL!RHISTOri:IE '---y---J HISTOlitiE 

Hermed for Marx og Engels to afgØrende overgange at skul

le gØre rede for: 

l. Fra dyr til menneske (u. merarbejde) 

2. Fra menneske (u. merarbejde) til menneske (m. merarb.) 

Vi vender os mod den fØrste overgang og spørger, hvad det 

er, der efter Marx's og Engels' opfattelse karakteriserer 

mennesket, d§r hvor det fØrst adskiller sig fra dyret? 
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Svaret på spØrgsmålet lyder: "Man kan sætte skel mellem men

neskene og dyrene ved bevidstheden, religionen, og hvad man 

ellers lyster. De begynder selv at adskille sig fra dyrene, 

så snart de begynder at producere deres livsfornødenheder." 

Menneskets særkende er altså produktion. 

Men hvad er så produktion? Produktion er behovstilfreds

stillelse gennem en forarbejdning eller manipulation af na

turen, og denne indvirkning på naturen antager form af red

skabsbrug, for "ingen produktion (er) mulig uden et produk

tionsredskab, om så også dette redskab blot er håndenn, skri

ver Marx. 

Forarbejdningen af naturen har yderligere to kendemærker. 

Den første lyder: 11 Vi forudsætter arbejdet i en form, der 

udelukkende hØrer mennesket til. En edderkop udfører opera

tioner, der ligner væverens, og en bi gør ved opbygningen af 

sine voksceller mangen en bygmester til skamme. Hvad der på 

forhånd udmærker den dårligste bygmester fremfor den bedste 

bi, er, at han har bygget cellen op i tanken, fØr han bygger· 

den i voks. Ved slutningen af arbejdsprocessen fremkommer 

et resultat, der allerede ved begyndelsen af processen eksi

sterede som en forestilling hos arbejderen, altså ideelt var 

til stede. Han afstedkommer ikke blot en formændring af det 

materiale, han arbejder med, men samtidig virkeliggør han 

si t eget mål, der som en lov bestemmer hans handlemåde ••• n 

Den planmæssige foregribelse eller indsigten er altså af

gØrende i den menneskelige produktion. 

Men endnu et kendemærke må fØjes til. Marx skriver: 

"Produktion hos isolerede individer uden noget samfund 

er lige så stor en absurditet som forestillingen om en 
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sprogudvikling uden individer, der lever sammen og taler med 

hinanden." 

Produktion er altså i princippet altid en samfundsmæssig 

proces. (Det må dog bemærkes, at denne bestemmelse er empi

risk snarere end logisk. Hvorfor indsigtsfuld manipulation 

med naturen ved anvendelse af instrumenter principielt er sam

fundsmæssig fremgår ikke med nødvendighed, omend det notorisk 

forholder sig sådan) • 

Med bestemmelsen af den indsigtsfulde omformning af na

turen v.h.a. redskaber i en samfundsmæssig kontext som menne

skets særkende, får vi tre udviklingstrin: 

Det forhi

storiske 

menneske: 

Det histo

riske men

neske: 

Karakteriseret ved alene at forholde sig til 

sine behovsobjekter i deres naturlige form. 

Vi kan skrive det (S --- O) 

Karakteriseret ved at forholde sig til sine be

hovsobjekter i form af tilvirkede produkter. 

Vi kan skrive det (S --- P) 

Karakteriseret ved at det er adskilt fra sit 

produkt gennem afhændelse. 

Vi kan skrive det (S/--- P) 

præcedens 

Vi bemærker straks, at Marx hermed har defineret mennesket 

ved de promethiske træk: produktion, indsigt, (sprog) og sam

fund. Som Protagoras lægger Marx tillige vægt på den "kun

stige" eller ekstra-organiske karakter af menneskets egenska

ber. Han skriver f.eks.: "Man ser, hvorledes industriens 



34 

historie og industriens objektiverede væren er de menneske

lige væsenskræfters åbne bog, den sanseligt foreliggende 

menneskelige ;esykologi •.. " 

Marx's menneskeforståelse er altså en ny variant af en 

meget gammel opfattelse af det menneskelige væsen, for ikke 

mindre end to og et halvt milleniuro adskiller Marx og Prota

goras. 

Dette kunne foranledige til den opfattelse, at tænkningen 

i så lang en periode har været enig om, at definere menne

sket ved promethiske egenskaber med udgangspunkt i produktio

nen. Dette er imidlertid slet ikke tilfældet. 

Tværtimod har de mellemliggende århundreders tænkning op

fattet menneskets særkende som ånd, dvs. en ikke-materiel 

substans af gudelig oprindelse. Marx's betydning lig-

ger derfor ikke mindst i, at han - med en række andre - af

viser den idealistiske opfattelse af mennesket og genvinder 

tidligere tiders materialistiske position. 

Denne genvindelse kan ikke være tilfældig, men må have 

rod i de principper, som den historiematerialistiske tænkning 

har formuleret. Vi må derfor spØrge, hvad der er fælles for 

Marx's samfund og for Protagoras samfund, siden der heraf kan 

udspringe en identisk forståelse af mennesket? 

Svaret er enkelt. Karakteristisk for såvel Marx's som 

Protagoras tid er fremvæksten af en stærk samfundsklasse af 

købmænd og håndværkere, der udfordrer godsejeraristokratiet 

og gennemtvinger en forståelse af det oprindelige {læs natur

lige) menneske som netop håndværker, dvs. producent. Denne 

klasse er borgerklassen. 
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Et klassisk problem 

Borgerklassens fremkomst er sammenfaldende med individualis

mens fremkomst, for den borgerlige Økonomi er i princippet 

den individuelle konkurrences økonomi, hvor enkeltindividet 

- i modsætning til individet i den agrare godsejerøkonomi -

i princippet kan bedre sin lod gennem sin personlige indsats. 

Individet og individets stræben efter personlig vinding træ

der derfor i fokus. 
Tager man individuel selviskhed som et naturgivent udgangs

punkt, så bliver eksistensen af samfund imidlertid et teore

tisk problem. Den klassiske formulering af dette problem 

skylder vi filosoffen Thornas Hobbes. Den lyder således: 

Hvis individet er principielt selvisk, hvordan kan man 

så have samfund karakteriseret af samarbejde? 

Problemet bunder i en skelnen mellem 

l. Det selvisk stræbende individ (håndværkeren og købmanden) 

2. Individet der indordner sig i et samfund 

og påpegningen af en principiel konflikt herimellem, der kom

mer til udtryk i modsigelsen mellem egennytte og fælleshen

syn, der karakteriserer det borgerlige samfund. 

Protagoras' antropogoni er i realiteten et forsøg på at 

behandle netop dette problem, som han løser ved l) at lade 

mennesket blive producent og 2) efter nogen tid at lade det 

blive samfundslevende ved gudelig indgriben. 

Men der findes andre beskrivelser, der søger at lØse dette 

problem gennem en evolutionshistorie. (Borgerklassens verdens

billede fordrer udvikling, - at de eksisterende forhold til 

stadighed forbedres gennem individernes indsats.) Den æld

ste er overleveret af Dioderos fra Sicilien og kan stamme 

fra Dernokrit (håndværker- og købmandsfilosof og grundlægger 

af den borgerlige udviklingstænkning, den mekaniske materia

lisme) ca. 6oo f.v.t. Den smukkeste er Lukrets 11 0m universets 



36 

natur", 55 f. v. t. Den vigtigste er Rousseaus "Om oprindel

sen oq grundlaget for uligheden blandt mennesker", 1755. 

Mens det, der optager Diodoros/Demokrit og Lukrets, er, 

hvordan mennesket fra sin naturtilstand etablerer sig som 

(S ·--- P), og hvordan det herefter bliver et samfundsvæsen, 

dvs. den rækkefølge, der også findes hos Protagoras, så går 

Rousseau et skridt videre. Efter nøje at have fulgt sine 

forgængere i etableringen af {S --- P) fra en naturtilstand, 

(S --- O), og herefter ladet mennesket udvikle sig socialt, 

så viser han, hvordan samfundstilstanden kommer til at anta

ge karakter af (S/ --- P) . 

Trinene i Rousseaus antropogenese kan skitseres således: 

l. I sin naturtilstand lever mennesket isoleret fra arrlre artsfæller 
og tænker kun på at få opfyldt sine egne l:.:ehov. (Den grunO.læggen
de individualisme og sel viskhed) • 

2 • På et tidspunkt opstår der store vanskelighEder, der tvinger men
nesket til at finde på lØsninger. (u:tfordringen som J:::evæg. princip) . 

3. I :mcd.sæt.ning til dyrene har mennesket en selvforl:edringsevne (præ
cis som den selvforl::edringsevne, der karakteriserer kapitalen, den 
lx>rgerlige Økonomis grundlæggende kategori) • 

4. Selvforl:edringsevnen komrær til tiltryk som evnen til indsigtsfuldt 
at l:earbejde naturen. Den resulterer i en lang række opfir.delser, 
såsom re::lskaber, beklædning og bel:oelse. 

5. På et - relativt sent - trin i denne udvikling bagynder de enkelte 
individer efter stor overvindelse et sp:rdt samarl::ejde, f.eks. i for
bindelse med klapjagt. 

6. For at facilitere denne svære proces udvikles langsomt sproget. 

7. Den langsomme men fortsatte udvikling af dette samarbejde øger in
dividets afhængighed af gruppen og resulterer i sidste ende i en 
egentlig social tilstand, først i familiens, siden i landsbyfælles
skal::ets form. 

8. Det sociale liv tvinger individet til at lægge bånd på sine natur
lige tilbØjeligheder og indordne sig under fællesskabets~-

9. Læpge er samarJ::ejdet J:::aseret på gensidighe:l efter prillcippet: du 
hjælper mig, jeg hjælper dig. Men p§. et tidspunkt udvikler en an
den form for samarJ::ejde sig. Her gælder prillcippet: du hjælper mig, 
imens forsørger jeg dig. Denne fo:rm for assistance kræver ekstra
forsyninger og gØr overskud og kontrollen hermed af største betydning. 
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lo. Produktionen irrlrettes herefter på skal::elsen af et overskud eller 
et ~rodukt, idet besiddelsen af et sådant roerprodukt tillige 
er raderetten over frerrrned. arbejdskraft. 

11. Dette er synonymt me:::1 skabelsen af den private ejendomsl::esi.ddelse. 

12. Da alle søger at sikre sig privat ejendom, antager samfurrlstilstan
den på dette trin karakter af alles kamp ned alle. 

13. I.J,zlsningen på denne konflikt bliver den scx::::iale kontrakt, som Hobbes 
idealiserer. Rousseau karakterer den derirrod som en fiksering af 
magt- og ejendomsforholdene til fordel for de besiddende og vendt 
mod de besiddelsesløse. 

14. Magt bliver hermed til lov og ejendomsbesiddelse til pr~at·ejen
domsret. Og kontraktens håndhæver - staten - bliver ulighe:1ens 
og udbytningens garant. ---

15. Denne ulykke har kun en løsning, siger Rousseau. De herskendes or
den rrå omstyrtes, og rænnesket fØres tilbage til en fri og harrro
nisk tilstand. Revolutionen må gøre en ende på rrenneskets frem
nedgØrelse. 

TrinfØlgen i antropogenesen kan altså udskrives: 

Det vilde menneske ~ indsigtsstyret produktion ----1- samarbej

de/sprog/familie--+ arbejdsdeling --4 privat ejendomsret og 

udbytning/staten ---7 revolution. 

Det er ikke svært at se, at denne borgerligt-materialisti

ske antropogenese ligger til grund for Marx's og Engels' op

fattelse af mennesket. Da de i 1845 (Den tyske ideologi) 

skal bestemme det menneskelige udgangspunkt (til erstatning 

af Regels åndelige udgangspunkt, jvnf. Feuerbach), så adskil

ler de mennesket fra dyret ved evnen til indsigtsstyret pro

duktion, samtidig med at de stedfæster familien som det før-

ste sociale udviklingstrin. Herfra forvandler samarbej-

det sig til arbejdsdeling, der hen ad vejen bliver til ejen

domsret og udbytning med staten som den herskende klasses in

strument. 

Det, der interesserer Marx og Engels i 1845 er altså det 

rousseauske problem: Givet (S --- P) som den naturlige til

stand, hvordan kommer så (S/ --- P) i stand? 
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Med offentligg~relsen af Darwins teori i 1859 trænger det 

spørgsmål sig imidlertid på, hvordan man får etableret 

(S --- P) fra dyret? Lad os derfor vende os mod Darwin og 

se, hvordan han ser menneskets udvikling fra dyrene. 

darwin om menneskets udvikling 

Darwin fremsætter aldrig en egentlig teori om menneskets ud

vikling. Han går ud fra, at menneskets udvikling ikke adskil

ler sig fra andre dyrs udvikling og derfor er forklaret af 

teorien fra 1859, hvor menneskets udvikling kun nævnes med 

en enkel t sætning ("Der vil blive kastet lys på menneskets 

o pr inde l se og hi stor i e. ") 

Darwins Descent of Man fra 1871 er - trods navnet - heller 

ikke som sådan en fremstilling af menneskets udvikling, men 

snarere en påvisning af, at ethvert træk, man kan finde hos 

mennesket, er en videreførelse eller udvidelse af dyriske 

træk og således principielt kan findes i en eller anden grad 

i dyreverdenen. At der altså er absolut kontinuitet mellem 

dyr og menneske. Man kan sige, at Descent of Man først og 

fremmest er en fastslåen af uniformitarismens principper på 

den menneskelige evolutions område og en kanonisering af det 

gamle princip om, at Natura non facit salto. 

Darwins opfattelse af mennesket kan opsummeres således: 

l. Mennesket udvikler sig gradvist fra dyrene. 

2. Det sker gennem na~uoclig udvælgelse af gunstige variatio
ner i overlevelseskampen mellem enkeltindivider. 

3. Det vil sige i Overensstemnel se rred de love, der gælder 
for naturhistorien. (Hvortil historien er en videreudvik
ling, ikke en overskridelse). 

4. En vigtig del af denne udvælgelse sker i den seksuelle selek
tion, dvs. i den udvælgelse, der finder sted i forbindelse mEd 
parringsvalget. 



39 

5. Da udvælgelsen altid foregår på diminuitive variationer, 
bliver udviklingen gradvis og kontinuerlig. 

6. Menneskets e;re.nsk.a.J:::er er derfor blot kvantitative afvigelser 
fra dyrenes, ikke kvalitative. 

7. Der er derfor intet spring mell~ mermeske og dyr, men et 
ubrudt kontinuum. 

8. De egenskaber, hvis trlvilling i særlig grad karakteris~er 
mennesket, er de mentale. 

9. Selektion af hjerneformåen (intelligens) forklarer derfor men
neskets særlige evolution. 

lo. Herurrler i særdeleshed OOviklingen af trækkene indsigt, sam
fundssind og sprog. 

engels om menneskets udvikling 

Marx og Engels blev straks begejstrede tilhængere af Darwins 

teori, der drager naturen ind i en udviklingsforståelse. Her

med kan naturhistorie og historie ses som et forløb. 
I arbejdsdelingen mellem Marx og Engels var det sidstnævn

tes opgave at inddrage naturvidenskaberne i den dialektiske 

verdensopfattelse. Det sker i hans arbejde med Anti-DUhring 

og Naturens dialektik~ Et afgØrende aspekt af dette 

projekt er naturligvis at demonstrere udviklingen fra natur

historie til historie. Med Origin of Species og Descent of 

Man bliver det det samme som at forbinde Darwin og Marx. Det 

vil sige forklare, hvordan et epimethisk dyr bliver forvand

let til et promethisk menneske karakteriseret ved (S --- P) , 

der er udgangspunktet for den gradvise udvikling af historien. 

Realiseringen af denne opgave giver Engels med artiklen Arbej

dets rolle i abens forvandling til menneske. 
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Engels' omprioritering 

Den produktive relation (S --- P) er defineret som indsigts

styret bearbejdning af naturen. 

To bestanddele indgår her: l) indsigt, 2) bearbejdning. 

Begge bestanddele er nØdvendige, men deres vægtning kan være 

forskellig. I Darwins Descent of Man bliver den mentale side, 

indsigten, prioriteret højst, uden at en redegørelse for det 

materielle grundlag for produktionen - hånden - forbigås. 

Den historieidealistiske tendens, der fremstår herved -

ånd først -, vender Engels i overensstemmelse med sit histo

riematerialistiske udgangspunkt. Han siger hånd først og gi

ver dermed bearbejdningen den hØjeste prioritet i den ind

sigtsstyrede naturforvandling. Hans antropogenese kommer 

herefter til at lyde således i hans eget resumme: 

Engels' antropogenese 

"Da håndens differentiering fra fcx.'.!.en, den oprette gang, endelig efter 
årtusinders kamp var virkeliggjort, da var mennesket skilt fra aben, 
da var grunden lagt til udviklingen af det artikulerede sprog- og til 
den vældige udvikling af hjernen, der siden har gjort klØften mellem 
menneske abe uoverstigelig. Specialiseringen af hånden - det be-
tyder · og værktØjet betyder den specifikt menneskelige virk-

omforrrende tilbagevirkning I;å naturen, produktionen. 
Også dyr i sn:EVrere forstand har værktøj , nen kun som lenroer på deres 
krop - 1eyren, bien, bæveren; også dyr producerer, rren deres prcx.'.!.ukti ve 
indvirkning på den orrgivende natur er i forhold til denne lig nul. Kun 
mennesket har rragtet at påtrykke naturen sit sterrpel •.. Og det har ræn
nesket fremfor alt og i det væsentlige udrettet ved hjælp af hånden. 
Selv dampmaskinen, hidtil menneskets mægtigste værktØj til omformning 
af naturen, beror som værktØj i sidste instans på hånden. Men ræd 
hånden udvikledes gradvis hovedet, kom bevidstheden, fØrst om betingel
serne for enkelte praktiske nyttevirkninger, og deraf fremstod senere 
hos mere begunstigede folkeslag indsigt i de naturlove, som betingede 
nyttevirkningerne. • . Med mennesket træder vi ind i historien. Også 
dyrene har en historie, den om deres afstaJming og gradvise udvikling 
lige til deres nuværende tilstand. Men denne historie bliver lavet for 
dem, og så vidt de se l v tager del deri, sker det uden deres viden og 
vilje. For mennesket gælder derim::.:d, at jo rære de fjerner sig fra dy
ret i snævrere forstand, desto mere laver de se l v rred bevidsthed deres 
historie ... " 
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At det faktisk lykkes Engels at lave en syntese af Marx 

og Darwin i sin Arbejdets rolle i abens forvandling til menne

ske kan fØlgende skitse af de konkrete grundtrin i Engels' 

antropogenese overtyde os om: 

Engels som marxist: 

1. Arbejdet - prcx.luktionen - er menneskets særkende, og må derfor 

også være det afgørende moment i menneskets udvikling fra aber

ne. 

"(Menneskene) begynder selv at adskille sig fra dyrene, så 
·snart·!de begynder at producere deres livsfornødenheder, et 
skridt der er betinget af deres legemelige organisation." 
Marx/Engels: Den tyske ideologi. 

2 . Dette fører til en udvikling af bevidsthed. og irdsigtsstyret 

planlæ:;ning. 

"Produktionen af ideerne, forestillingerne, bevidstheden fra 
første færd er umiddelbart sammenflettet med menneskenes ma
terielle virksomhed og deres materielle liv". Marx/Engels: 
Den tyske ideologi. 

3. Da arbejdet foregår i abeflokkens sociale sammenhæng fører 

dette igen til l.rlviklingen af sproget. 

"Bevidstheden er altså allerede fra første færd et socialt 
produkt qg vil Yedblive at være det, sålænge der overhovedet 
findes mennesker." !>1arx/Engels: Den tyske ideolog i. 

"Sproget er så gammelt som bevidstheden - sproget er den prak
tiske bevidsthed; og sproget opstår ligesom bevidstbeden 
først af behovet for og nødvendigheden af samkvem med andre 
mennesker." Marx/Engels: Den tyske ideologi. 

4. Den samlede virkning af arl:ejde, sprog og bevidsthed i en SJ

cial sa:rru:nenhæng fører til dannelsen af samfun:let. 

"Mennesket er i den mest bostavelige betydning . , , et zoon 
politicon .•. Produktion hos isolerede individer uden noget 
samfund ... er lige så stor en absurditet som forestillin
gen om sprogudvikling uden individer, der lever sammen og 
taler sammen." Marx: Grundrisse. 
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"I sin virkelighed er det {mennesket) indbegrebet af de sam
fundsmæssige relationer." Marx: Teser til Feuerbach. 

5. Dette fører til udvidet reG.skabsbrug og derme:l til en \tget ud

Vikling af produktivkræfterne i samfundet. 

"Anvendelse og tilvirkning af redskaber karakteriserer den 
specifikt menneskelige arbejdsproces, skønt dette træk findes 
i kimform hos visse dyrearter; Franklin definerer mennesket 
som 'a tool-making animal', et værktøjfabrikerende dyr." 
Marx: Kapitalen. 

"Ingen produktion (er) mulig uden et produktionsredskab, om 
så også blot dette redskab er hånden.'' Marx: Grundrisse. 

6. MEd prcxlukti vkræfternes udvikling ær:rlres produktionsforholdene 

i de oprindelige primitive ursamfund, og resultatet bliver 

klassesamfundet. 

"Det, der skiller de økonomiske epoker, er ikke, hvad der bli
ver lavet, men derimod hvorledes, og med hvilke arbejdsredska
ber det bliver lavet. Arbejdsredskaberne er ikke blot målestok 
for udviklingen af den menneskelige arbejdskraft, men de for
tæller også noget om de sociale betingelser, hvorunder der bli
ver arbejdet." Marx: Kapitalen. 

"I historiens tidligere epoker finder vi næsten overalt en fuld
stændig opdeling af samfundet i forskellige stænder, en mang
foldighed af sociale trin." Marx/Engels: Det kommunistiske 
manifest. 

"Alle samfunds historie er en klassekampens historie." Marx/ 
Engels~ Det kommunistiske Manifest. 

Karakteristisk for denne udviklingsrække: arbejde, bevidst

hed, sprog, samfund og sluttelig klassesamfundet og klassekam

pen, er, at alle de fænomener og principper, som den indehol

der, er af promethisk beskaffenhed eller udspringer af prome

thiske relationer. Hvorved de skulle ligge uden for darwinis

mens anvendelsesområde. 

Engels var imidlertid meget trofast over for Darwin, og 

hans beskrivelse af den menneskelige udviklingsgang formår 
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da også meget nøje, at knytte fremkomsten af de promethiske 

træk til den epimethiske -dvs. organiske - udvikling, som 

Darwin forstår den. Han forankrer altså sin og Marx 1 s for

ståelse af det oprindelige menneske i darwinismen, som vi får 

indtryk af i nedenstående: 

Engels som darwinist 

l. Arbejdets fremkomst er resultatet af håndens gradvise udvik

ling, fordi der gives den andre opgaver end fcxlen, hvilket 

skyldes forandringer i abens levevis, der lidt efter lidt fØ

rer til oprejst gang. 

"Hvis det er en fordel for mennesket at stå fast på sine fØd
der og have hænder og arme fri, hvilket der, i betragtning 
af dets enestående succes i livskampen, ikke kan være tvivl 
om, så kan jeg ikke indse, hvorfor det ikke skulle have væ
ret fordelagtigt for menneskets forfædre at være blevet me
re og mere oprette og tofodede." Darwin: Descent of Man. 

"Mennesket kunne ikke have opnået sin dominerende position i 
verden uden brugen af hænderne, der er så beundringsværdigt 
tilpassede til lydigt at handle efter dets vilje." Darwin: 
Descent of Man. 

2. Denne aktivitet indvirker selektivt r;å den gradvise udvikling 

af hjernen, bevidsthedens sæ:ie, samt på sanseorganerne. Mere 

komplicerede tankeformer bliver på den måde nrulige. 

"Troen på, at der hos mennesket består en nøje sammenhæng mel
lem hjernen og de intellektuelle evner, understøttes af sam
menligning mellem kranier fra vilde, henholdsvis civilisere
de racer ... " Darwin: Descent o f Man. 

3. Parallelt hermed. sker der en .9.2::advis udvilling af evnen til at 

artikulere lyde i den scciale korrrnunikations tjeneste. Dette 

er en selvforstærkende prcces, der til sidst giver strul::€h:.we

det en sådan udformning, at Sproget er blevet en realitet. 
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To umage principper 

Mekaniscismen går ud fra enheden som grundlæggende kategori 

i sin anskuelse af verden. Ethvert noget består derfor af en 

sum af enheder. Som grundlæggende kategori forbliver enheder

ne uberørte af deres sammensætning med andre enheder. Et 

hele er derfor defineret ved sine dele. En undersøgelse af 

et noget kræver derfor en analyse. 

Dialektikken afviser enheden som grundlæggende kategori, 

idet den viser, at en enhed ikke er defineret ved sig selv, 

men derimod ved sin modstilling eller modsætning til det, den 

ikke er. Til dens anden-væren i Hegels terminologi. En-

hedens bestemmelse er nemlig samtidig dens grænse, og en græn

se er noget man deler med det, der ligger uden for. Dialek

tikken ser derfor forholdet som den grundlæggende kategori. 

I en undersØgelse af et noget må man derfor hæfte sig ved syn

tesen, der netop udtrykker det modsigelsesfulde forhold, at 

et noget er, hvad det ikke er. 

Når enheden tages for grundlæggende kategori, så bliver 

udvikling det samme som sammenstykning af enheder, dvs. en 

kvantitativ forandring af en uberørt kvalitet. (Demokrit: 

"I virkeligheden eksisterer bare atomerne •.. "). Udvikling 

som sammenstykning betyder gradvis udvikling - kontinuitet -

og udelukker muligheden for kvalitative spring. 

Når forholdet tages som grundlæggende kategori, så sker 

der til gengæld kvalitative forandringer. For konfronteres 

et forhold med et andet, så opstår der et tredje og nyt for

hold. Altså et kvalitativt spring. Udvikling som ~elations

skift betyder derfor diskontinuert udvikling og kvalitetsfor

andringer. 

Det er Engels' fortjeneste, at have formuleret grundprin

cipperne for den dialektiske udviklingsforståelse i studiet 

af naturen. Han formulerer dem - efter Hegel - i tre 
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l. loven om modsætningernes enhed og kamp 

der netop udtrykker, at ethvert noget er et forlx>ld mellem 
rn::::d.sætninger, og at det qua rrodsætningen udgør en dynamisk 
relation. (Begge sider presser mod den fælles grænse) . 

2. !.oven om kvantitetens omslag i ny kvalitet 

de.r udtrykker, at hvis det gensidige tryk rrcd gransen 
forrykkes ud over forholdets stabiliseringspunkt, så 
sker der en pludselig forvandling af forholdet til et 
kvalitativt andet forhold. (Strået der knækker kamelens 
ryg). 

3. loven om negationens negation 

der udtrykker at rrodstillinger (negationer) til stadighed 
vil skabe ~ forhold og derfor repræsenterer en udvikling. 
Loven skal ses i relation til den klassiske logiks negatio
ner. Her vil en dobbeltnegation føre tilbage til udgangs
punktet, (ikke-ikke A= A). Dialektikken derimod hævder, 
at en dobbelt-negation er noget andet og mere end sit ud
gangspunkt. (Klassisk eksempel; Klassesarnfundet er en ne
gation af det ur-kommunistiske samfund, og en negation af 
klassesamfundet fØrer til det korrmunistiske samfund. Men 
nu som n:x;et andet og rrere end. det oprindelige.) 

Sammenfaldende med begrebet analyse står begrebet abstrak

tion og tilsvarende begrebet syntese med begrebet konkretise

ring. Heraf fØlger, som Hegel anfører, at dialektikkens prin

cipper kun lever i konkrete udviklingsforlØb. En abstrakt 

redegørelse som den ovenstående er derfor meget lidt sigende. 

En ting kan vi imidlertid se. Engels må have et problem, 

når han skal forbinde sin og Marx's dialektiske forståelse 

med Darwins, der er eksplicit forankret i den mekaniscistiske 

udviklingstænkning (uniformitarismen) . 

(Dette er et gennemgående problem i Engels' naturdialektiske projekt. 
Engels vil gerne derronstrere, at dialektikkens love råder i naturen. Men 
da et videnskabeligt naturstudium :).igger uden for hans muligheder, så må 
han begrænse sig til at fortolke naturvidenskabens resultater dialektisk. 
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Naturvidenska.l::ens resultater er alle udformet i en mekaniscistisk forstå
elsesramre. Hvad Engels derfor i .større udstrælmlllg, end han selv var 
klar over, korrrner til at gØre, er at fortolke mekaniscismen dialektisk! 
Det vil sige, at hans l::eskrivelser lØber en risiko for at blive en dia
lektik af navn, rren en mekaniscisme af gavn. Dette var ikke et problem 
i Marx' s projekt. Han var nemlig J:::åde sin egen videnskabsrrand og filo
sof - og så skaffeje Engels til brØ::1et.) 

Problemet 

Problemet kan formuleres kort: Engels vil ved hjælp af Darwin 

forklare historiens tilblivelse, der ifØlge hans dialektiske 

principper er et kvalitativt spring om noget. Darwins grund

sætning er imidlertid, at Natura non facit salto: at kvalita

tive spring er en umulighed,og at al udvikling er en kontinuer

lig graduering af allerede eksisterende og uforanderlige prin

cipper. 

Engels fØlger Darwin: a. hånden udvikler sig gradvis 

b. og dermed arbejdet 

c. hermed vokser hjernen gradvis 

d. og dermed bevidstheden 

e. samarbejdet udvikler sig gradvis 

f. og dermed sproget 

g. samfundet udvikler sig gradvis 

h. og dermed arbejdsdelingen 

Et eksempel. Om sprogets tilblivelse: "abernes uudvikJ.e-

de strubehoved omformedes langsomt, men sik

kert ved modulation for at frembringe en 

stadig øget modulation, og mundens organer 

lærte efterhånden at udtale det ene artikule

rede bogstav efter det andet." 

Sprogets hemmelighed er altså l) en gradvis fysiologisk ændring, 

(begrundet i et selektionspres) og 2) en gradvis tilegnelse af 

lyde, der stykkes sammen "det ene bogstav efter det andet". 
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Tilsvarende er arbejdets hemmelighed l) en gradvis fysiolo

gisk ændring - af muskler, sener og nerver, og 2) en gradvis 

tilegnelse af deloperationer, der stykkes sammen til færdig

heder. Tilsvarende er bevidsthedens hemmelighed l) en grad

vis fysiologisk vækst i hjernen, og 2) en gradvis tilegnelse 

af tanker, der bliver "klarere og klarere". Tilsvarende er 

samfundets hemmelighed l) et gradvist voksende sammenhold, 

og 2) en gradvis vækst i "tilfældene af gensidig støtte". 

Denne beskrivelse fØlger Darwin nøje. Og den kan - måske -

være god nok, hvis man blot betragter trækkene produktion, 

indsigt, sprog og samfund som udvidelser af dyriske træk, dvs. 

kvantitative forandringer ene og alene. Som Darwin gør. 

Betragter man imidlertid de promethiske træk som et kvali

tetsspring, der adskiller mennesket fra dyret (og det ville 

Engels gøre direkte adspurgt), så er den helt utilstrækkelig. 

Er der et nyt princip - en ny lovmæssighed, der dikterer men

neskets liv, men som er fraværende hos dyrene, så må det nød

vendigvis komme til som et kvalitativt spring. Det vil sige 

på een gang. Et spring kræver selvfØlgelig et vist tidsrum, 

men afsættet må være veldefineret i tid og rum. En første 

gang må der være, og den må optræde på et beste~t sted, på et 

bestemt tidspunkt og involvere bestemte individer. (I nogle 

lærebøger i marxistisk filosofi kan man mØde forestillingen om 

et gradvist kvalitativt spring. Dette er selvfØlgelig noget 

sludder. Har man defineret præcis, hvori springet består -

og det er den videnskabelige opgave -, så er der også et vel

defineret take-off point. For som Marx korrekt siger: Man 

kan ikke være en lille smule gravid!). 

Da Engels selv har fastslået, at "trods al gradvished for

bliver overgangen fra en bevægelsesform til en anden altid 

et spring", så må vi spørge, hvor springet er mellem dyr og 

mennesl<:e i hans antropogenese? Svaret er klart: produktionen 
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markerer det kvalitative spring. Men så må vi spØrge, hvori 

det kvalitativt nye ved 11 produktion" består? Og her bliver 

Engels os svar skyldig, Arbejdet vokser frem på darwinistisk 
vis og i overensstemmelse med uniformitarismens krav om kon

tinuitet og springlØshed. 

Efter Engels' forståelse syne·s det at forholde sig således: 

Menneske l. Dyret og mermesket befiriler 
sig på en kontinuerlig ud
viklingslinie. 

2. Ærrlringerne trin for trin er 
gradvise. 

3. Der er derfor intet brud mel
lem nogen trin. 

4 . Men mennesket adskiller sig 
kvalitativt fra dyret. 

Dette er ikke muligt. Hvis der er kvalitativ forskel mel

lem liniens poler, så må der et eller andet sted på linien 

være et brud. 

Dette er meget vigtigt. Og bemærk: Man kan ikke ty til 

loven om kvantitetens omslag i ny kvalitet. For nok siger 

den, at kvantitative forandringer kan lede til kvalitets

spring, men den siger ikke, at kvantitative forandringer 

summeret i sig selv udgør springet. De kvantitative forandrin

ger udgØr springets forudsætninger (forskydninger i grænsen). 

Men de er ikke springet selv (grænsens forvandling og eta

bleringen af et nyt forhold). Springet er derfor overhove-

det ikke beskrevet eller forklaret, fordi man kan påvise for

udgående kvantitative forandringer. 

Ergo er Engels' opremsning af kvantitative forandringer -

hvis empiriske eksistens i evolutionshistorien er ubetvivle

lige - på ingen måde en påvisning af menneskets spring fra 

dyrene. Springet- som etableringen af et nyt logisk forhold -
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mangler ganske simpelt i Engels' antropogenese. Den er meka

nistisk, - ikke dialektisk. 

Det var næppe dette resultat, Engels havde i tankerne, da 

han til Marx skrev om Darwin: "Den plumpe engelske metode 

må man naturligvis tage med i kØbet". Hvad var årsagen til 

denne lapsus? 

Årsagen kan næppe have været uopmærksomhed på konsekvenser

ne af den darwinistiske udviklingsforståelse. Ihvertfald ad

varede han kraftigt imod dens omsiggribende anvendelse på for

ståelsen af det menneskelige samfund. Og han bekæmpede direk

te reformismen, der med Kautsky, Bernstein og ægteparret Webb 

eksplicit fØrte den darwinistiske udviklingstænkning (kontinui

tet, gradualisme, springløshed) i marken mod hans og Marxs re

volutionstænkning (diskontinuitet og kvalitative spring). For 

som den engelske arbejderleder Ramsey McDonald udtrykte det: 

"Marx havde gjort klogere i at udforske den fulde konsekvens 

af Darwins biologi i stedet for Hegels dialektik, for Darwin 

påviste, at hØjere livsformer fremstår gradvist af lavere for

mer, og ikke af sammenstØd mellem modsatrettede kræfter. 

Hverken Marx eller Engels så dybt nok til at opdage de mulig

heder for fredelige fremskridt, som lå skjult under overfla-

den. n 

Jeg tror, at en del af årsagen lå i deres opfattelse af 

forhistorien som et stadium forud for historien. Det vil si

ge i deres rousseauske opfattelse af det oprindelige menneske 

adskilt fra deres begelianske opfattelse af mennesket i histo

rien (dvs. i klassesamfundet). Hvor det historiske menneskes 

dialektiske udvikling er uforenelig med en darwinistisk for

ståelse, der er deres forhistoriske menneskes udvikling mere 

foreneligt hermed. Rousseaus antropogenese og Darwins evolu

tionsteori er nemlig udrunden af den samme borgerligt-materia

listiske, dvs. mekanistiske, verdensopfattelse og derfor langt 

lettere at forbinde. 
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De kvalitative niveauer 

Hvad angår kvalitetsspring, så er der iøvrigt en interessant 

parallellitet mellem springet fra dyr til menneske og sprin

get fra klassesamfund til klasseløst samfund. 

Uviklingen fra en samfundsformation til den næste markerer 

naturligvis kvalitative spring - nogle gange finder de lige

frem sted ved revolutioner. Men et princip forbliver uberørt: 

afhændelsen eller ejendommen. Der er altså tale om kvalitati

ve ændringer i ejendomsformerne, ikke i ejendommen som grund

læggende kvalitet. Ved overgangen fra kapitalisme til socia

lisme brydes dette princip imidlertid. Her har vi altså et 

kvalitativt spring af en anden orden end ved de foregående 

samfundstransformationer. 

Tilsvarende markerer udviklingen fra €n dyreart til en hØ

jere et kvalitativt spring i evolutionen. Men et princip 

forbliver uberørt: princippet om egenskabernes epimethiske ka

rakter. Der er altså tale om kvalitative ændringer i de epi

methiske former, ikke i princippet om den epimethiske form. 

Ved overgangen fra abe til menneske brydes dette princip imid

lertid. Her har vi altså også et kvalitativt spring af en an

den orden end i den hidtige evolutionshistorie. 

Ligesom springet fra kapitalisme til socialisme er mere 

end et vanligt spring mellem to samfundsformationer, nemlig 

springet fra klassesamfund til det klasseløse samfund, så er 

springet fra abe til menneske mere end et vanligt spring mel

lem to dyrearter, nemlig springet fra det epimethiske dyr til 

det promethiske menneske. 

Dette viser os nØdvendigheden af at skelne mellem springe

nes niveauer. 

Til vort formål kan vi tale om: 



52 

Spring i primære principper 

Spring i sekundære principper 

Spring i tertiære principper 

Springet fra klassesamfundet 
til det klasseløse samfund. 
Springet fra naturhistorie 
til historie. 
Springet fra dyr til menne
ske. 

SpFinget fra et klassesamfund 
til et andet (fra feudalisme 
til kapitalisme) 
Springet fra en organisk livs
form til en anden. 

Spring mellem samfund der 
opretholder det sekundære 
princip. 
Spring mellem fuglearter, 
f.eks. 

etc. etc. for man kan fortsætte ned i principniveauer ad libi

tum. 

Det vi bemærker her, er, at i forhold til det primære 

spring er det sekundære spring en kvantitativ forandring, 

fordi den lader den primære kvalitet uberørt. (Princip og 

kvalitet er synonymer). I forhold til det sekundære spring 

er det tertiære spring en kvantitativ forandring, fordi den 

lader den sekundære kvalitet uberørt. Etc. 

NØdvendigheden af at definere sit springniveau, hvis man 

skal bestemme, hvad der er kvantitativt og, hvad der er kva

litativt, ved forandringen, fremgår af denne opstilling. (Der 

iØvrigt er identisk med Aristoteles' behandling af relationen 

mellem form og stof.) Kvalitative og kvantitative forandrin

ger er nemlig relative - i forhold til det niveau, man befin

der sig på. 

Vi ser også, at det, der karakteriserer Darwin, er, at 

han - i overensstemmelse med den mekaniscistiske filosofi -

reducerer de ovenliggende spring til forandringer i lavere 

niveauer, dvs. forestiller sig en kvantitativ udvikling alene. 
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Og vi ser, at Engels foretager den samme reduktion, i og 

med at han slavisk fØlger Darwin. Selv om Engels selv i Na

turens dialektik udvikler den samme niveauopfattelse som oven

stående og her insisterer på, at højere spring ikke kan redu
ceres til blot forandringer i lavere niveauer. 

Springet fra dyr til menneske er altså et primært spring. 

Og dette spring vil vi i det fØlgende søge at indkredse, idet 

vi vil fØlge ikke bogstavet men ånden hos Engels. 

organisk kontinuitet 

I de indledende forudsætninger tog vi for givet, at Darwin 

i princippet har ret. Dette kræver i lyset af ovenstående 

nogen uddybelse. 

Darwins grundsætning var Natura non facit salto og i over

ensstemmelse hermed fremhævede han igen og igen i Origin of 

the species og i Descent of Man det kontinuerlige og graduel

le moment i evolutionen. 

I lyset af ovenstående er det ikke svært at se den impli

citte argumentation for denne opfattelse. Den kan formuleres: 

l. Arten (det hØjere niveau) skabes af forandringer i individer

nes organiske strukturer (det lavere niveau) • 

2. Det lavere niveaus forandringer er kvantitative i forhold til 

det hØjere niveaus forandringer. 

3 . MErl det hØjeres reduktion til det lavere, må udviklingen derfor 

alene være kvantitativ, ikke kvalitativ. 

4. Gradualisme og kontinuitet nå derfor være dens kenderrærke, og 

kvalitetsspring umulige. 

Det, det er vigtigt at fastholde i Darwins synspunkt, er, 
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at i arternes evolution udgør de organiske strukturers ud-

vikling en ubrudt, kontinuerlig og gradvis udvikling. (Omend 

den anatomisk-fysiologiske udvikling anskuet fra et lavere 

niveau selvfølgelig kan forstås som spring). 

I teorien om arternes evolution er denne sætning altså 

korrekt: 
·.~--------------------------------, 

I artsudviklingen optræder de organiske strukturers 

forvandling altid som et gradvist kontinuum af kvanti

tativ forandring, aldrig som kvalitative spring. 

En gruppe amerikanske biologer med Stephen Jay Gould som 

centerfigur har bragt denne sætning i tvivl, idet de afviser 

Darwins kontinuitetskrav og hævder, at organisk evolution 

kan ske i spring. Deres argument baserer de på empiri, der 

viser, at perioder med hurtige organiske forandringer efter

fulgt af lange periode med stabilitet karakteriserer evolu

tionen. Uden at drage Darwins reduktion i tvivl, -man for

står stadig evolution som forandring i de organiske struktu

rer, - ser man altså evolutionen som "springende". 

Opfatte! sen - ser vi - er baseret på en manglende skelnen 

mellem udviklingshastighed og udviklingsspring. For selv 

om spring altid implicerer hastig forandring, så implicerer 

hastig forandring ikke spring. Derfor må vi sige, at Gould

gruppen har påvist eksistensen af accelereret organisk udvik

ling (Darwins forestilling om, at udviklingen altid foregår 

langsomt, er altså ikke korrekt), men ikke dermed diskontinu

ert udvikling. For i og med, at de fastholder det anatomisk

fysiologiske niveau som artsudviklingens grundlag, så forbli

ver forandringerne kvantitative og ikke kvalitative. Det vil 

sige gradvise, det vil sige kontinuerte. 

Kan man værdsætte Gould-gruppens intentioner, så forbliver 
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Darwins synspunkt korrekt. Anskuet som en ændring i anato

misk-fysiologiske strukturer er evolutionen kontinuert og 

kan ikke være diskontinuert. (Hvorved ses, at Engels• for-

søg på at forbinde evolutionær diskontinuitet med blot or

ganisk forandring er principielt umuligt). 

Dette kan også udtrykkes på den måde, at anskuet som fy

siologisk-anatomiske strukturer, der er der intet kvalitativt 

spring mellem mennesket og aben. Hvad såvel ældre som nyere 

forskning bekræfter, og hvad Darwin brugte hovedparten af 

Descent of Man til at dokumentere. 

form og stof 

Ikke desto mindre eksisterer der et kvalitativt spring mellem 

aben og mennesket. Det spØrgsmål melder sig derfor, hvordan 

kan der opstå diskontinuitet, når organismens stoflige foran

dring per definition er karakteriseret ved kontinuitet? 

Hvor finder vi en ændring af brudvis karakter, når selve 

den organiske transformation er karakteriseret af et konti

nuum af mellemformer? 

Opstiller vi spØrgsmålet i Aristeteles • tenninologi, er 

svaret enkelt. Aristeteles skelner mellem ethvert væsens 

form og stof. Stoffet udgØres af dets sammensættende orga

niske strukturer. Formen udgØres af dets udfoldelsesmåde, 

dvs. principperne for dets livsproces. Hvad Aristeteles kal

der psyken. Begreberne form og stof er parallelle til begre

berne kvalitet og kvantitet. 

Vi får al t så: 

a. Kvalitative ændringer: ændringer i form, dvs. ænd

dringer i principperne for 

organismens udfoldelse. 
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b. Kvantitative ændrinoer: ændringer i stof, dvs. ænd

ringer i organismens struk

turelle sammensætning. 

Hvoraf ses, at ændringer i organisk struktur nødvendigvis 

er kvantitativ og dermed kontinuert. Og at ændringe.r i or

ganismens livsudfoldelse nØdvendigvis er kvalitativ og der-

med diskontinuert. (Aristoteles afviste dog at sidstnævnte 

ændringer kunne finde sted. Formen var en evigt uforander

lig størrelse. Hegel, der tog udgangspunkt i Aristoteles' 

grundopfattelse af form og stof, viste dog, hvorledes formen 

måtte skifte dialektisk, dvs. som kvalitetsspring.) 

Hermed ser vi, at kvalitetsspringene i evolutionen må sø

ges i ændringerne i udfoldelsesprincipperne. Da de praktisk 

realiserede udfoldelsesprincipper kommer til udtryk i adfær

den, så udgør adfærden altså nøglen til forståelsen af de 

kvalitative forandringer i evolutionen. Dette fører os 

straks til Darwins forgænger som opdager af den organiske 

evolution, den franske naturforsker Jean Baptiste Lamarck. 

lam~ucks teori 

Lamarck er blevet en helt igennem urimelig skæbne til del. 

De ubæredygtige forestillinger i hans teori er gjort iden

tiske med hans teori, mens det bæredygtige er blevet fortiet. 

Dette er ikke den vanlige måde at :vurdere forskning på - in

gen forskning ville på den måde kunne overleve eftertidens 

bedre viden -, men det har sin årsag i, at Lamarcks teori 

er en eksponent for den franske revolutions radikale strøm

ning og derfor blev knust af kontrarevolutionen. Det vil 
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sige af Georges Cuvier, fransk naturforsker og indenrigsmi

nister! 

Modsat den almindelige opfattelse var Lamarck ikke 

en spekulativ skrivebordsfilosof. Han viede et langt liv 

til omhyggelig empirisk forskning. Hans indsats kan deles 

i tre. 

l. Regisb:er:ing og klassificering af den franske 
flora. 

2. Systematisering af den da kendte hvirvellØse 
fauna. (Mange, mange tusinder af species). 

3. Formuleringen af en teori om den organiske ver
dens evolution. 

I forbindelse med systematiseringen af invertebraterne 

opdagede Lamarck, at de kunne opstilles i et system fra det 

simple til det mere komplekse, hvori var en række kvalitati

ve niveauer. Denne opstilling nærmest dikterede forestillin

gen om udvikling af organisk liv. Det er Lamarcks forestil

ling om det sidste, der her vil interessere os. 

Lamarcks teori kan kort skrives op som en fire-faset 

udviklingsrække: 

a. Miljøet forandrer sig 

b. Organismen tilpasser aktivt sin levevis 
til miljøforandringen 

c. Den ændrede levemåde afstedkommer over 
tid organiske strukturforandringer 

d. Dette fører over tid til alle kendte 
arter 

Dette vil vi kalde Lamarcks ramme- eller grundteori. 

For at forklare trinene i grundteorien har han imidlertid 

tilfØjet den en række udfyldende teorier eller hjælpeteorier. 

I sin helhed kommer Lamarcks evolutionsforestilling derfor 

til at se således ud: 
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Grundudsagn I: MiljØet forandrer sig. 

Hjælpeudsagn l: Hydrogeologie. 

Grundudsagn II: Organismen tilpasser aktivt sin leve

vis til miljøforandringen. 

Hjælpeudsagn 2: 

Hjælpeudsagn 3: 

Organismen som subjekt. 

Organismen som indrestyret 
via genspejling (fØlelse). 

Grundudsagn III: Den ændrede levemåde afstedkommer over 

tid organiske strukturforandringer. 

Hjælpeudsagn 4: 

Hjælpeudsagn 5: 

Loven om organers brug og 
ikke-brug. 

Aktivitet skaber direkte struk
tur. 

Grundudsagn IV: Dette fører over tid til alle kendte 

arter. 

Hjælpeudsagn 6: Erhvervede egenskaber nedarves. 

Efter denne sortering af Lamarcks teori vil vi se på, 

hvilke af hjælpesætningerne, der er korrekte og hvilke ikke. 

Vi tager de sidste fØrst. 

Hjælpeudsagn 1: Forklaringen af, hvorfor miljØet ændrer 

sig giver Lamarck i sit geologiske arbejde, Hydrogeologie. 

Den her fremsatte opfattelse, at jordens overflade fortrins

vis har fået sit udseende gennem indvirkning af vand, er ikke 

korrekt. 

Hjælpeudsagn 4: At en ændret levemåde forårsager organi

ske strukturforandringer, forklarer Lamarck ud fra loven om 

brug og ikke-brug. En smed der bruger sine biceps udvikler 

disse, mens en kontorist, der ikke bruger dem, mister dem. 
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Er der nogen Sandhed heri, så rækker det dog ikke så vidt, 

som Lamarck forestiller sig det. Slangen har ikke mistet 

sine ben, fordi den ikke har brugt dem. 

Hjælpeudsagn 5: Ud fra den kendsgerning, at embryologisk 

udvikling antager form af celleaktivitet, der fØrer til 

strukturopbygning, forestillede Lamarck sig, at selve akti

viteten skabte sine organer. Ved fortsat at fØle sig frem 

udvikler sneglen derfor fØlehorn, etc. Dette er ikke korrekt. 

Hjælpeudsagn 6: For at blive bevaret for den evolutionæ

re udvikling, må individuelt erhvervede færdigheder videre

fØres i den fØlgende generation. Lamarck forestillede sig 

- det mest enkle - at disse egenskaber uden videre blev ned

arvet af afkommet. Dette har vist sig ikke at være korrekt. 

Hjælpeudsagnene 4, 5 og 6 står i den offentlige bevidst

hed som identiske med Lamarcks teori. Af ovenstående ses, 

at dette er en urimelig påstand. Det centrale i Lamarcks 

teori er grundudsagn II og III, som vi kan formulere med 

det, vi vil kalde den lamarckianske grundsætning: 

"Det er ikke organerne, dvs. legemsdelenes natur og form 

hos et dyr, der er ophav til de særlige vaner og evner, 

men tværtimod dets vaner, livsmåde og de omstændigheder, 

hvori individerne er sat, der med tide~ har tilvejebragt 

dets legemsform, dets organers antal og sluttelig den ev

ne, det besidder. " 

Eller kort: 

Det er levemåden 1 der bestemmer den organiske struk

tur, ikke den organiske struktur der bestemmer leve

måden. 

(Eller sagt aristotelisk: formen bestemmer stoffet, ikke 

stoffet formen.) 
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Lad os derfor vende os til grundudsagn II og dets hjæl

peudsagn. 

Organismen som subjekt 

I modsætning til den fremherskende mekaniscistiske tendens, 

der reducerer den levende organisme til sine bestanddele og 

ser den som blot og bar kraftoverfØringsmaskirre (f.eks. 

LaMettrie) , så er det Lamarcks opfattelse, at den levende 

organisme udgør et kvalitativt udfoldelsesprincip, der ik

ke kan reduceres til "stof", uagtet at den kun består af 

stof; "Ingen slags stoflig partikel kan i sig selv have 

kraften til at bevæge sig, leve, fØle, tænke eller få ide

er." Altså må liv bestå i et særligt organisationsprincip. 

(På aristotelisk: en særlig form, nemlig psykens). 

Lamarck bemærker, at forskellen mellem levende og ikke

levende stof er, at det første er karakteriseret af opbyg-. 

ning, mens det sidste er karakteriseret af nedbrydning. Da 

det levende stof ikke kan undfly lovene for det ikke-levende 

stof, er organismerne derfor også udsat for nedbrydning. 

Denne nedbrydning kompenseres dog ved tilegnelse af stof fra 

omgivelserne (opbygning) . 

I overensstemmelse hermed bestemmer han det fØrste liv, 

animalculen, som en stofform, der er et åbent system og ud

veksler stof med omgivelserne til kompensation for nedbryd

ningen. 

Livsformen er altså en relation mellem stofformer karak

teriseret ved en udveksling, der initieres fra den ene side 

af relationen mod den anden. Eller kort udtrykt: Liv er en 

relation mellem et subjekt (organismen·) og objekter uden for 

subjektet. 
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Organismen som indrestyret 

De første "organismer" er mere maskiner end subjekter. 

"De formår ikke at søge deres egen føde, formår end ikke 

at genkende den, de opsuger den, fordi den omgiver dem 

på alle sider." 

Var denne tilstand forblevet, 11 Ville dyrene være forble.

vet totalt passive maskiner". Men irritabilitet, dvs. ev

nen til at alene at reagere på ydre stimuli, udvides lidt 

efter lidt til en evne til at reagere på indre stimuli -

fØlelsen. Hvor fØlelsen hos Lamarck er en intern repræsen

tation af relationen mellem organismens behov og dens behovs

genstande. 

Man kan sige, at med fØlelsen bliver organismen i stand 

til at genspejle sin egen tilstand i relation til verden, 

og med en sådan monitor selv at styre sin egen tilpasning. 

FØlelsen gør organismen i stand til aktivt - selvinitieret -

at kontrollere sin tilpasning. Eller ihvertfald aktivt at 

stræbe efter, at dens relation til omverdenen bliver opret

holdt på et niveau passende til omstændighederne. 

Det vil sige, at når omstændighederne ændrer sig1 og or

ganismens relation til verden bliver forstyrret, så vil or

gariismen aktivt søge at genoprette relationen. Det vil sige 

gennem en ændring i levemåden. Det vil sige efter princippet; 

i en forandret verden må levemåden forandres, hvis forholdet 

mellem organisme og verden skal forblive uforandret. 

Dette er nøjagtigt, hvad Lamarck udtrykker med sin anden 

grundsætning. 

Denne grundsætning kan ikke være forkert. Dyr der er i 

stand til at registrere deres relation til omverdenen, og som 

sikrer deres tilpasning (inden for det muliges grænser) gen

nem aktiv adfærd, vil, når de udsætttes for miljØforandring, 
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søge at kompensere herfor gennem deres adfærd. (Dyrs indlæ

ringsformåen, der kan påvises helt ned i invertebraterne, er 

en dokumentation af dette forhold.) 

At miljØerne forandrer sig er en empirisk kendsgerning. 

Lamarcks grundudsagn I er altså korrekt, uagtet at han i 

sine forklaringer heraf (hjælpesætning l) er ukorrekt. Grund

udsagn II er også korrekt. Dyr imØdegår aktivt forandrin

ger i deres relation til omverdenen. Spørgsmålet er så, om 

grundudsagn III også er korrekt. Om ændringer i levemåden 

forårsager ændringer i den organiske struktur. 

darwin og lamarck 

Umiddelbart forekonuner det, at dette grund11dsagn uden vide

re kan afvises med henvisning til Darwin. Giraffen har ikke 

fået sin lange hals, fordi den har bestræbt sig på (adfærden) 

at nå de hØje træers blade. Giraffen har fået sin lange 

hals, fordi det naturlige udvalg har selekteret giraffer 

med lang hals over et stort antal generationer. 

Den almindeligt accepterede modstilling af Lamarck og Dar

win er imidlertid indsigtslØs. I realiteten afviser Darwins 

teori ikke Lamarcks tredje grundudsagn. Den beviser det tred

je grundudsagns korrekthed. 

I Darwins teori bliver de organiske variationer selekte

ret, der er mest egnede (survival of the fittest) , Begre

berne egnet og "fit" fordrer et noget, som egnetheden og 
11 fitness" kan vurderes i forhold til. 

I en vis forstand udgør miljøbetingelserne dette noget. 

Det er i dyrenes overensstemmelse med eller tilpasning til 

deres partikulære miljØ, at nye variationer afprøves og se

lekteres. 
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Miljø-overenss·ternmelse er imidlertid ikke tilstrækkeligt 

som kriterium for selektionen. I så fald skulle organismer, 

der lever i den samme habitat, begunstiges af præcis de sam

me spontane variationer, og det er ikke tilfældet. Uagtet 

at begge species deler det samme miljØ, så er selektionskri

teriet for præriehunde og coyoter ikke det samme, ligeså 

lidt som det er for krokodiller og flodheste. MiljØet er det 

samme, men levemåden er radikalt forskellig, og det er det 

afgørende. 

De variationer, der fører til svømmehud mellem tæerne, be

gunstiger en vandlevende fuglespecies (anden og mågen) , men 

de ville være en katastrofe for en trælevende fuglespecies 

(spurv og ugle). Til gengæld vil de variationer, der begun

stiger anden med sit skeformede næb, være livstruende for må

gen. Forholdet er banalt simpelt og indlysende. 

forhold til levemåden, at egnetheden af spontane variationer 

må vurdere s. 

Det vil sige, at begrebet naturlig udvælgelse nØdvendigvis 

implicerer vurdering i relation til levemåden. At levemåden 

udgØr en implicit men nødvendig determinant i Darwins teori. 

Hvis imidlertid levemåden er et afgØrende kriterium for 

hvilke variationer, der er egnede og hvilke ikke, så betyder 

det, at hvis levemåden skifter, så skifter kriteriet. Eller 

sagt på en anden måde: Hvis levemåden skifter, så skifter 

retningen i selektionen af organiske variationer. 

Kan en organisme derfor imØdegå omverdensforandringer 

ved ændringer i sin levemåde (for at opretholde relation

en), så sætter den gennem sin adfærdsændring et nyt selek

tionskriterium op, for hvilke organiske forandringer der er 

gunstige og hvilke ikke. Det vil sige, at den organisme

initierede adfærdsændring bliver stifinder for den orga

niske evolution. 
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Et tænkt eksempel: 

Den okapilignende art X lever i en kratskov, hvor den ernærer 
sig af planteføde, der befinder sig indtil 2 m8ter over jorden. 
Nu indvandrer der imidlertid træarter, der over få generationer 
kvæler kratskoven med det resultat, at fødeemnerne mellem o - 2 
meter reduceres drastisk. Arten x er derfor tvunget til at søge 
nye fødeemner, dvs. at kompensere for miljøforandringen ved en 
ændring af fødeopsøgningsadfærden. Der er to alternative føderes
sourcer. lienholdsvis rødder og lignende på og under jordoverfla
den og træløv fra 2 meter og opefter. Arten X er lige skikket -
eller lige dårligt skikket - til at udnytte de to ressourcer. 
Tilfældigheder bestemmer derfor, hvilken af de to ressourcer der 
bliver foretrukket. Hvilket vi kan forestille os kommer til ud
tryk ved, at halvdelen af X opsøger rødder, mens den anden halv
del opsøger træløv, Dette "valg" i foretrukken ressource sætter 
imidlertid nu to klart forskellige selektionskriterier op. De 
spontane variationer, der er egnede for X-rødder, er decideret ueg
nede for X-løv. Og omvendt. Det betyder, at selektionen af or
ganiske træk for X-rødder bliver klart forskellig fra selektionen 
af organiske træk fra X-løv. I sidste ende bliver X-rødder et 
kortbenet dyr med en lang gravesnude og graveklo som en tapir. 
Mens X-løv bliver et langbenet og langhalset dyr som en giraf. 

Eksemplet viser, at giraffen faktisk kan have fået sin 

lange hals, fordi den har stræbt efter træløv som fØdeemne. 

(Uden en sådan levemåde ville selektion af træk, der giver 

lang hals, have forbudt sig selv). Men det viser også, at 

giraffens udvikling af den lange hals skyldes naturlig ud

vælgelse. 

At Darwin har ret, betyder altså ikke, at Lamarck har uret. 

De to teorier udelukker ikke hinanden. Snarere synes de at 

supplere hinanden. Hvad der er implicit indeholdt i Darwins 

teori er nemlig nødvendigheden af et foranderligt selektions

kriterium, og da dette selektionskriterium som et afgØrende 

moment har levemåden, så forudsætter teorien om den naturlige 

udvælgelse eksistensen af adfærdsændringer som evolutionsde

terminant. En sådan teori expliciterer Lamarck. 

Forholdet mellem de to teorier kan yderligere præciseres, 

hvis vi skriver Lamarcks grundteori op således: 
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l. organismen tilpasser sig miljøforandring 
gennen! en ændring i leverråd en. 

2. Dette fØrer til a;ndringer i dens organi
ske udstyr. 

Hermed ses nemlig - i lyset af ovenstående - at hvad 

Darwins teori explicit udtaler sig om, er 2. Det vil sige, 

hvordan den organiske evolution tager en retning, der er be

stemt af et selektionskriterium (der implicit indeholder l) 

selvom karaktereren og fremkomsten af de spontane variatio
ner er tilfældig. 

Darwins teori er altså en udfyldelse af Lamarcks grund

teori. 

Nu havde Lamarck selv forsØgt at udfylde sin grundteori, 

nemlig gennem hjælpeudsagnene 4 og 5. Disse hjælpeteorier 

viste sig at være forkerte. Lamarck kunne altså ikke udfylde 

sin grundteori korrekt. Løsningen fremkommer først Darwin 

med (omend Darwin også fejlagtigt accepterer Lamarcks hjælpe

udsagn 4 og 6). Lamarcks teori bliver dermed først stillet 

på benene med Darwin. 

Hermed ses, at konflikten mellem Lamarck og Darwin er en 

konflikt mellem Darwins teori og Lamarcks hjælpeteori, hvor 

Lamarck har aldeles uret og Darwin aldeles ret. Men at det 

ikke er en konflikt mellem Lamarcks grundteori og Darwins 

teori. Tværtimod er de lamarckianske forestillinger om le

vemåden som afgØrende evolutionsdeterminant en forudsætning 

for Darwins teori og derfor allerede indeholdt i den som en 

logisk nødvendighed. 

For 1. hvis miljøændringer fører til tilpassende ændringer 
i levemåden 

2. og hvis levemåden dikterer kriteriet for den naturlige 
udvælgelse af organiske træk 

3. så er det uorrga:ngeligt, at andringer i levemåden direk
te bestemmer den organiske evolutions retning. 
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Et så indlysende forhold er naturligvis ikke forblevet 

uopdaget. 1896-1897 fremsætter de tre forskere Lloyd Morgan, 

H.F. Osborn og J.M. Baldwin den tese, at erhvervede egenska

ber kan virke som stifinder for genetiske forandr in ger, hvad 

der siden benævnes Baldwin-effekten eller Organic. Selection. 

Den fundarnentale betydning af forholdet - udtrykt i den 

lamarckianske grundsætning - er dog først fremhævet af Ali

stair Hardy i 1942: "Ændring af vane som en faktor i evolu

tionen var naturligvis Lamarcks vægtigste bidrag til den bio

logiske videnskab; et bidrag, som ... man i det store og he

le har afvist eller negligeret. Jeg tror, Lamarck gjorde 

ret i at fremhæve denne faktor." 

Men en enlig svale gør ingen sonuner. Erkendelsen af La

marcks betydning for en fuldstændiggØrelse af evolutionslæ

ren er fraværende inden for den biologiske videnskab. 

Årsagen er formentlig, at Lamarcks teori repræsenterer 

en molær forståelse af livsudfoldelse (dvs. hvad angår helet 

eller formen eller psyken) og derfor går imod mekaniscismens 

foretrukne molekylære reduktion. Næppe var Lloyd Morgan, 

Osborn og Baldwin kommet på sporet af Lamarck i darwinismen, 

fØr de genetiske opdagelser i år 19oo helt kuldkastede denne 

udviklingsmulighed. Livets hemmelighed kunne nu søges gennem 

eksakte (kvantificerbare) naturvidenskabelige studier af 

organismens mikrokosmos fjernt fra livets eget udfoldelses

plan. Forståelsen af genetikken har vundet enormt ved denne 

ensidige approach. Men ikke forståelsen af livsudfoldelsen. 
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springets udspring 

.Lama.rcks grundteori - og dermed grundsætningen, at det er 

levemåden, der bestemmer den organiske struktur, ikke den 

organiske struktur, der bestemmer levemåden - løser problemet 

om kvalitative spring i evolutionen. 

Den lØser det begrebsligt-definitorisk, hvis man foretager 

den aristoteliske sondring mellem stof og form (kvantitet og 

kvalitet) og sætter den levende organismes form (psyken) som 

lig principperne for dens livsudfoldelse, dvs. levemåde. Her

med fØlger nemlig umiddelbart, at skift i levemåden, der ænd

rer principperne for livsudfoldelsen per definition er et kva

litativt spring. Lamarcks teori siger så, at evolutionens 

kvalitative spring finder sted i levemåden og derefter ledsa

ges af en kvantitativ omformning af organism,ens organiske ud

styr i overensstemmelse hermed. Darwins kontinuitet. 

Den lØser det imidlertid også konkret-anskueligt, og det 

er ikke mindre vigtigt. Et konkret eksempel kan anskuelig

gØre dette. 

I Origin of the species skriver Darwin: 

"I Nordamerika så Hearne den brune bjØrn svømme i timevis med 

vidtåben nn.md, mens den - ligesom en hval - fangede insekter 

i vandet. Selv i et så ekstremt tilfælde som dette kan jeg, 

hvis forsyningen af insekter var konstant, uden vanskelighed 

forestille mig en race af bjørne, der af den naturlige udv.æl

gelse gØres mere og mere vandlevende i deres struktur og va

ner, med stadig stØrre munde, indtil der var frembragt et 

dyr så rronstrøst som en hval." 

Darwin bruger iagttagelsen af denne bizarre bjØrn som et 

svar til dem, der hævder det utænkeligt, at naturlig udvælgel

se kan forklare, hvordan f.eks. en hval kan have udviklet sig 
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fra_ et mindre, landlevende dyr - som tilfa~ldet er. Og hvad 

han i realiteten siger, er, at hvis et dyr udvikler en ny 

levemåde, hvad bjørne tilsyneladende er i stand til, så vil, 

hvis levemåden bliver dominerende, de organiske forandringer 

fØlge efter i overensstemmelse hermed med en hval som det mu

lige resultat. Altså en anvendelse fra Darwins side af La-

marcks grundteori. 

teori). 

(Eller blot konsekvensen af. hans egen 

Ser vi nu på ændringen i henholdsvis den insektædende 

bjØrns adfærd og i dens (fremtidige) organiske forandringer, 

så er det klart, at mens de sidste må blive gradvise og kon

tinuerte - mundens langsomme vækst, den gradvise forvandling 

af mundens interne struktur til filtre (barder?), etc, så 

er adfærdsændringen karakteriseret af diskontinuitet og brat

hed. For enten svømmer bjØrnen rundt med åben mund efter 

insekter eller også gør den det ikke.. Der er intet midt imel

lem. 

Bjørnens hypotetiske forvandling til "hval" kan illustre

reres på denne måde: 

{Hvilket iØvrigt demonstrerer, hvorfor der i evolutionen må v.ære perio
der med accellereret ændring i det organiske udstyr efter forudgående 
stabilitet, som PJEVdet af Gould--grupi;en) . 

Vi ser altså, at hvor forandringer i det organiske ud

styr er karakteriseret af forbindende overgange, aer er 
skift i levemåden enten-eller fænomener. 
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De·tte er et grundlæggende træk ved skift i levemåde, og 

levemåden som udgangspunkt for de kvalitative forandringer 

lever derfor op til vort krav til kvalitative spring om, at 

de skal finde sted på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt 

og i forbindelse med bestemte individer. 

For vor søgen efter det kvalitative spring mellem menne

ske og dyr har det den konsekvens, at vi for at finde dette 

spring skal søge efter et skift mellem abens levemåde og den, 

der karakteriserer mennesket. SØger vi springet i den orga

niske struktur, vil vi mellem menneske og abe kun finde en 

flydende overgang. 

leontjevs teori 

Uagtet at den er korrekt, s& viser ovenstående, at Darwins 

teori kun er en partteori. Den indeholder ikke den redegørel

se for de molære adfærdsprincipper - psykologiske principper -

der spiller en afgørende rolle i den naturhistoriske udvik

ling. Darwin giver os derfor kun en indirekte adgang til 

de naturhistoriske principper, som vi må tage udgangspunkt i, 

hvis vi skal forstå, hvordan de ophæves til historiens prin

cipper. 

Hvad der mangler er en psykologisk teori om liv i aristo

telisl<- betydning. Lamarck udvikler en psykologisk teori om 

livets udvilding, men er den i princippet korrekt, så er den 

også så tidlig, at den mangler den videnskabelige konkretise

ring, der svarer til den videnskabelige konkretisering af 

Marx's teori. 

Nu er vi imidlertid så heldige, at der foreligger en 

teori om livsudfoldelse og livets udvikling, der: 
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l. er psykologisk 

2. i en aristotelisk forstand 

3. som denne er videreudviklet i Hegels dialektik 

4. og realiseret i den dialektiske materialisme 

5. endvidere direkte sigter mod at knytte naturhi
storien til Marx's og Engels' forståelse af 
historien 

6. og endelig er explicit lamarckiansk. 

Denne teori eller begrebsliggØreise er udarbejdet i A.N, 

Leontjevs Problemer i det psykiskes udvikling. 

I det følgende vil vi med udgangspunkt i Leontjevs arbejde 

søge at fremstille de psykologiske kategorier, der danner 

basis for naturhistoriens lovmæssigheder og for springet til 

historiens. 

Virksomhed som grundlæggende kategori 

Dialektikken anskuer ethvert noget som en relation. Dette 

gælder også, når talen er om fænomenet liv. Liv kan altså 

ikke reduceres til organismen slet og ret. Heri må også 

indregnes organismens andenværen. 

Hegel: "Ved egenskaber, f.eks. hos urter, forstår man 

bestemmelser, der ikke kun overhovedet er ~ne for et Noget, 

... det opretholder igennem dem i relationen til andet væren

de på ejendommelig måde sig selv 

Livsfænomenet som en relation er udtrykt i forholdet mel

lem et subjekt og et objekt. Det vil sige mellem to stoffor

mer, hvor den ene er aktivt rettet mod den anden (er subjekt), 

mens den anden udgØr eksistensgrundlaget for den første (er 

objekt}. 

Denne bestemmelse er i overensstemmelse med Lamarck, der 
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ser liv som en stofform, der udveksler stof med omgivelserne 

til kompensation for den naturlige nedbrydning. 
Den er også i overensstemmelse med den opfattelse af liv, 

som den 2. termodynamiske lov siden har givet anledning til: 

l. alt stof antager forrær i overenssterrmelse med den anden 
term::xlynamiske lov, dvs. former der SØger m:xi samme ener
giniveau. 

2. Stofformer, der repræsenterer et hØjere energiniveau end 
OJlB'ivelsernes, vil derfor over tid nedbrydes til former, 
hvis energiniveau er i overensstemmelse med omgivelserne. 

3. Universets energitilstarrl er ikke jævn. 

4 • Former med et energin i v eau over middel opstår derfor spon
tant i felter med hØjere energi. (Stadig i overenssterrmelse 
med anden te:rm::dynamiske lov) • 

5. På et tidspunkt i Jordens udvikling opstår (jvnf. 4) korrplek
se (energirige) kemiske former. 

6. Disse formers udviklingsretning bliver i det efterfølgende 
nedbrydning. 

7. Blandt disse kemiske former opstår visse rred en katalyserende 
evne. Det vil sige, at de er i stand til at indvirke på an
dre komplekse kemiske forrær, således at disses nedbrydning 
accelereres. 

8. Katalyserende kemiske former, der tilfældigvis fornår at dra
ge nytte af derme nedbrydning til egne opbygningsformål, ud
gør livets oprindelse. 

9. En organisme kan herefter defineres som et katalyserende kom
pleks (hvilket implicerer initieret aktivitet, da katalyse 
fordrer et energiudla>g), der gennem stadig opbygning - på 
basis af katalytisk nedbrudt stof - kompenserer for sin egen 
nedbrydning. 

lo. Eller: Liv er stofudveksling mellem to stofformer, hvor den 
ene udgør et subjekt og den an::ien et objekt. 

Livets grundlæggende relation er altså: (s o) 



72 

Relationen mellem subjektet og dets objekt, der er livs

fænomenernes grundlag, kalder Leontjev virksomheQ. (FØlger 

man Aristoteles' terminologi bliver virksomheden livets form 

eller udfoldelsesprincip eller kort og godt: psyken. En teo

ri om livets udvikling bliver hermed en teori om virksomhedens 

udvikling eller psykens udvikling, og det er præcis, hvad La

marcks teori er). 

Virksomhed og genspeiling 

I en dialektisk relation er den ene side et udtryk for den 

anden og omvendt. Relationens to sider genspejler sig i hin

anden som udtrykt i begrebet anden-væren. 

Dette gælder også for relationen mellem subjekt og objekt. 

Subjektet genspejler - er bestemt af - objektet, og objektet 

genspejler - er bestemt af - subjektet. Det sidste er indly

sende - objektet er kun objekt qua subjektets stræben. Lad 

os derfor se på den anden. Den deler sig i to forskellige 

genspejlingsformer: a. organisk genspejling 
b. mental genspejling 

QEganisk genspejling 

Organisk genspejling refererer til det forhold, at enhver 

organisk struktur i organismen viser hen til et aspekt ved 

virksomhedens objektside. (Hegel: "Når rra.n definerer levende 

ting, må deres særlige træk udledes af de angrebs- cg forsvarsvåben, 

hvomed de opretholder sig selv m:xi andre levende ting.") 

Eksempler: Tænder genspejler egenskaberne ved de objekter, 

som de er tjenlige til at bearbejde. 

Øjnene genspejler egenskaberne ved det arnbien

te lysfelt, som de afsøger. 
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FØdder gensp13-jler egenskaberne ved den over

flade, de bevæger sig over. 

Ud fra en organismes strukturelle opbygning kan man med andre 

ord aflæse den pågældende organismes objektverden og livsmåde. 

Man kan sige, at organismens struktur er en materialisation 

af virksomheden (og dermed af den pågældende virksomheds ob

jektverden). Hvilket er den larnarckianske grundsætning refor

muleret: Det~._virksomheden, der bestemmer de·n organiske 

.gens2_ejlinSJ:_. Ikke den organiske genspejling, der bestenuner 

virksomheden. 

Hvordan den organiske genspejling over tid korruner i stand 

er naturligvis forklaret af Darwin. 

Mental genspejling_ 

(Vi taler om mental genspejling 1 hvor Leontjev taler om psykisk genspej
ling, for at fastholde at begrebet psykisk ikke kan reduceres til kogni
tive funktioner, men refererer til alt, hvad der har ITl€d virksomhed at 
gøre - jvnf. den aristoteliske sammenholden af virksomhed med ps'yke.) 

Objektets betydning for subjektet ligger i visse af dets 

egenskaber. F.eks. i fØdeemnets næringsværdi eller i rovdy

rets skadevoldende potentiale. Disse aspekter kalder Leon

tjev objektets biologiske mening. 

Objektets egenskaber er imidlertid ikke udtØmt hermed. Så

vel fØdeemnet som rovdyret har f.eks. en lugt eller en farve. 

Er subjektet fysisk påvirkelig af disse objekttræk - irritabi

litet -, så kan disse træk tjene som signalstimuli for objek

tets biologiske mening, uden at signalstimulusen selv har en 

egentlig biologisk mening. Det vil sige, at registreringen 

af disse stimuli kan anspore subjektet til at bevæge sig imod 

eller væk fra objektet, alt efter dettes biologiske mening. 

Når et sådant sæt af forbindelser opstår i relationen mel

lem subjekt og objekt, taler vi om mental genspejling. 
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Fordi et objekts biologiske mening ændrer sig, hvis virk

somheden ændrer sig, undergår den mentale genspejling ændrin

ger i overensstemmelse med virksomhedens ændringer. Også 

hvad angår mental genspejling er genspejlingen altså et pro

dukt af virksomheden. 

Virksomhedsformernes udvikling (livets udvikling) kan alt

så studeres ud fra såvel den deraf fØlgende udvikling i den 

organiske genspejling som den deraf fØlgende udvikling i den 

mentale genspejling. Leontjevs arbejde fØlger fortrinsvis 

den sidste strategi, og vi vil fØlge Leontjev. 

mental evolution 

Den elementære sensoriske psykes stadium 

På dette trin er organismen kun i 

stand til at konstatere, om en par

tikulær stimulus er til stede eller 

ikke, og i bekræftende faldt at be

svare den med en specifik motorisk 

respons. Altså en simpel stimulus-respons forbindelse, hvor 

en enkeltindvirkning resulterer i en enkeltreaktion. Forbin

delsen vil være artsspecifik, men ikke af den grund uplastisk. 

Den elementære sensibilitet kan udvikles i to retninger. 

En, hvor der opbygges komplekse stimulus-responskæder, hvor

ved organismens aktivitet kan antage ret kompleks karakter 

(insekter og edderkopper), og en, hvor flere stimuli begynder 

at indvirke samtidigt (orme, chordater og vertebrater). Den 

sidste li~ie fØrer til næste udviklingstrin. 



75 

Den perceptive psykes stadium 

Med indvirkningen af flere samtidige 

stimuli bliver der af de isolerede 

påvirkninger dannet §t genstandsmæs

sigt billed~ af genstanden. 

Det vil sige, at ikke alene kon

stateres objektets tilstedeværelse, men dets rumlige oriente-

ring i forhold til subjektet konstateres også. Subjektet gen

spejler på en gang sit mål og ~ejen_ ad hvilken, det når frem 

til målet. 

Denne udvikling af den mentale genspejling finder især sted 

hos dyr, hvis virksomhed fordrer, at de kan orientere sig i 

et terræn. Det vil sige, at den bliver grundtema for de land

levende vertebrater. 

Når vejen ad hvilken 

står der muligheden for 

indgår i den mentale genspejling op-

alternative 

veje. F.eks. hvis den direkte vej 

er spærret af en forhindring. I 

tegningen til hØjre er der således 

to veje, der begge kan realisere 

målet. 

"' s~O,,"o 
~ 

/Il 
\111\læOH>·UU:> 

00 OI'ÆR .. TIONE.~ ("lit.&) 

Målet - objektet - definerer virksomheden. Hvad enten sub

jektet bevæger sig den ene eller den anden vej til objektet, 

er der altså tale om den samme virksomhed. Ikke om forskel

lige virksomheder. De alternative måder at realisere den sam

me virksomhed på kaldes operationer. 

Udviklingen af alternative aktivitetsstrategier for at op

nå det samme mål er udtryk for en kompleksificering af adfær

den. Hvortil - parallelt - udvikler sig en tilsvarende orga

nisk genspejling, der kommer til udtryk som en kompleksifice

ring af centralnervesystemet. 
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Springet fra simpel sensibilitet til perceptiv psyke opstår, 

når enkeltsansninger samtidigt kombineres, hvorved en ny 

mental kvalitet opstår. Med grundfæstningen af enkeltopera

tioner i evolutionen opstår en parallel mulighed for kombina

tion af flere operationer til een enhed. Realiseringen af 

denne mulighed, der finder sted hos menneskeaberne, markerer 

intellektets stadium. 

KOhlers abeforsØg illustrerer denne nye mentale genspej

lingsformåen. I KOhlers problemløsningssituationer kombine

rer aberne operationer. Det vil sige, at een operation for

bereder en anden operation, der fuldbyrder virksomheden. (F.ex. 

l) at skubbe en kasse ind under bananerne i loftet, 2) at klat

re op på kassen og hente bananerne ned.) 

Vi taler derfor om en forberedelsesoperation og en fuldbyr

delsesoperation. 

Den mentale genspejlingsform, der 

er nØdvendig for intellektsvirksom

hed kaldes indsigt. Den består i 

"synet" af ikke-sanseligt givne re

lationer mellem genstande i rummet. 

Karakteristisk etableres den pludse

ligt, omend den ofte ses som resul

tatet af forudgående mislykkede 
kombinationsforsøg. 

indskud om værktøjsbrug 

Karakteristisk for udviklingen af mental genspejling er, at 

de fØrste trins umiddelbarhed aflØses af stigende middelbarhed. 
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psykes operationer introducerer et moment 

og objekt, der kan kaldes et middel. (Middel 

fordi operationen ikke er umiddelbart sammenfaldende med virk

somheden, men snarere er et middel til realisering af virksom

heden, hvilket fremhæves af tilstedeværelsen af alternativer) . 

Operationens karakter af middel betyder, at den perceptive 

psyke anskuet psyke-strukturelt er redskabsbrug. Hvilket be

tyder, at organismer med en udviklet perceptiv psyke i princip

pet er forberedt på materiel redskabsbrug. (Hvilket svarer 

til, at primitiv redskabsbrug kan konstateres hos hØjere verte

brater, f.eks. fugle). 

Et redskab, der forbereder et andet redskab, er et værktØj. 

Vi ser derfor, at intellektsvirksomhed, der lader en operation 

forberede en anden, i psyke-strukturel forstand er værktØjs

brug. Dyr med en intellektspsyke er derfor i princippet for

beredt på materiel værktØjsbrug. Hvilket bekræftes af, at 

menneskeaberne formår at redskaber. KOhlers forsØg 

kan betragtes som en lang demonstration heraf. 

Det til vort formål inte1~essante heri er, at Marx' s - og 

Rousseaus - bestemmelse· af arbejdet som indsigtsfuld bearbejd

ning af naturen gennem anvendelse af· redskaber ikke markerer 

et eksklusivt menneskeligt udviklingstrin, men tværtimod er 

et dyrisk - omend dyrerigets højeste - udviklingstrin. 

Hvilket mere end antyder, at tilblivelsen af redskabsanven

delse og indsigtsfuld naturbearbejdning ikke som sådan kan re

degøre for det menneskelige kvalitetsspring. Der må mangle 

noget - afgørende - i bestemmelsen af arbejdet, som det menne

skelige springs virksorohedsform. 
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den naturhistoriske grundregel 

For alle de hidtil nævnte virksomhedsformer gælder: 

(s o) 
Virksomhed er altid identisk med 

~- individuel or9anismes virksomhed. 

Det vil sige, at fØlgende regel altid er opfyldt: 

l individ 

l virksomhed 

l virksomhed 

l individ 

Dette sammenfald mellem virksomhed og enkeltorganisme betyder, 

da virksomheden er den reproduktive aktivitet, at al reproduk

tion i dyreriget per definition er individuel. Intet dyr fore

tager sig noget, der ikke sigter på det pågældende dyrs livs

opretholdelse eller reproduktion. 

Hvad vi også kan formulere som den naturhistoriske grund

regel: ENHVER FOR SIG SELV. 

Eller som den er formuleret af A.F. Wallace, den darwini

stiske evolutions medopdager: 

" .•• vi må overveje, hvordan det kan være, at den 'naturlige udvæl

gelse virker så magtfuldt på dyr, og vi vil - det er jeg overbe

vist om - finde, at dens virkning skyldes deres selvhjulpenhed 

og individuelle isolation. En ubetydelig kvæstelse, en forbigå

ende sygdom, vil ofte føre til dØden, fordi individet hermed stil

les ma.gtesløs over for sine f jender. Hvis et plantE'a;'dende dyr er 

en smule syg og derfor har spist utilstrækkeligt en dag eller to 1 

og flokken nu forfØlges af et rovdyr, så vil vort stakkels svage

lige individ uundgåeligt blive offer. Ligesådan forhindrer hos 
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et kØdædende dyr et nok så lille krafttab det i at skaffe fØde, og 

det dør snart af sult. Der f.indes, som en almen regel, ingen gen

sidig hjælp mellem voksne individer, som kunne bringe dem over en 

sygdomsperiode. Ej heller er der nogen arbejdsdeling; enhver må 

opfylde samtlige sin eksistens' betingelser, og derfor holder den 

'naturlige udvælgelse' alle tæt til en terrmelig ensartet standard." 

Det forhold Wallace påpeger, kan også formuleres i vor 

terminologi på denne måde: 

l) Når virksomhErlen dikterer genspejlingen 

2) og virksomheden altid er inc1ividuel 

3) så rrå gens)?ejlingen antage enkeltorganismens for.m 

4} dvs. en organisk form 

Den naturhistoriske grundregels krav om identitet mellem 

virksomhed og enkeltorganisme danner altså grundlaget for 

evolutionens organiske genspejling, dvs. for den artsforan

dring - via naturlig udvælgelse - som Darwin og Wallace opda

'gede. Eller: Givet den naturhistoriske grundregel får man 

udviklingen af epimethiske træk, der netop er karakteriseret 

ved, at enkeltindividet må være bærer af hele sin arts egen

skahssæt. Individualismen fordrer grundLæggende konformitet. 

Leontjev kalder denne binding af enkeltorganismens aktivi~· 

tet til et reproduktivt mål (virksomhed) for instinktiv-biolo

gisk og siger: 11 Dyret fuldbyrder kun sin virksomhed med hen

blik på den genstand, der har betydning for dets biologiske 

behov henholdsvis på egenskaber, ting og deres sammenhænge 

(situationer), der for dyret har en mening for så vidt, som 

de er forbundet med indfrielsen af nogle bestemt biologiske 

behov. 11 Det vil sige: hvad dyret ser i objektet er si t behov. 

"Da genstandene kun kan træde dyret i møde ved et biologisk 

behov, findes der for dyret ingen relation i sig selv, der 
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ville være løsgjort fra dets objekt 11
• Dette gælder heller 

ikke forberedelsesoperationen i intellektsvirksomhed, der 

kun animeres af abens stræben efter slutmålet - bananen - for 

sin virksomhed. 

Forholdet kan også udtrykkes på den måde, at i dyrisk virk

s·o'tnhed ·er mål o· g mot·i v al tid sam-

(s 
• 

HAL. 

+=0) menfaldende. Hvad man gØr (målet) 

er identisk med, hvad man vil op

nå (motivet). Og hvad man vil 

opnå, er altid identisk med indi

viduel livsopretholdelse. 

Dette individualismens og selviskhedens princip, som vi ud-

trykker med den naturhistoriske grundregel om enhVer fo'r' s·ig 

selv og al virksomhed som individUel reproduktion, er den 

grundlæggende lovmæssighed for naturhistorien. Leontjev: 

"Dyrenes virksomhed forbliver i overensstemmelse hermed al

tid inden for rammerne af deres instinktive biologiske rela

tion til naturen. Dette er den dyriske virksomheds almene 

lovmæssighed." 

At vi i indledningen gik ud fra, at Darwin korrekt havde 

blotlagt principperne for naturhistorisk udvikling, modsiges 

ikke af dette. Som det ses af ovenstående er Darwins blotlæg

ning funderet på den naturhistoriske grundregel (som formule

ret af Wallace) . 

Hvis menneskets tilblivelse bryder med den almene lovmæs

sighed for naturhistorien, så er det altså dette forhold, der 

med historiens lovmæssigheder skal brydes. Nen inden vi ven

der os mod Leontjevs forsØg herpå, må vi opholde os ved de be

rettigede indvendinger, der kan rejses mod grundregelen om 

enhver for sig selv i naturen. 
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yngelpleje 

I alle højere species i naturen foretager forældrene (oftest 

moderen alene, hyppigt begge parter og i sjældne tilfælde fa

deren alene) et stort arbejde med at forsørge og på anden må

de sikre afkommet, hvilket ofte sker på bekostning af forældre

organismens egen individuelle reproduktion. I denne yngel

pleje overskrides tydeligvis reglen om den individuelle re

produktion og enhver for sig selv, skulle man mene. 

Forholdet er imidlertid et andet, hvis vi indser, at 

formering også er et tilfælde af individuel reproduktion. 

Individuel reproduktion kan således antage to former: 

l. Organismens livsopretholdelse (enkel reproduktion) 

2. Organismens formering {udvidet reproduktion) 

Ynglen er i en biologisk forstand en repetition af og ud

skillelse fra moderorganismen (fra to organismer ved kønnet 

formering) . Når moderorganismen reproducerer (forsørger) sit 

afkom, så reproducerer den i en biologisk forstand sig selv. 

Denne identitet mellem yngel og yngelplejer er repræsente

ret som mental genspejling. 

Det forsørgende subjekt "op

lever" ynglen som sig. Yng

len er behovsbundet til sub

jektet på samme måde som ob

jektet. 

Forudsætningen for, at identitetsrelationen (S = Y} opret-

holdes - og ynglen forsørges -, er, at ynglen udsender "iden

titetsstimuli", der tvangsmæssigt udlØser subjektets yngel

plejeadfærd. Sådanne stimuli - vokale, taktile, visuelle og 
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alfaktariske - findes altid ved yngelpleje. Ofte finder de 

sted i en udveksling mellem subjekt og yngel. Vi kan da ta

le om identitetsskabende kommunikation. 

Brydes den identitetsskabende udveksling, ophØrer ynglen 

straks med at være mig selv for subjektet med umiddelbart 

ophør af reproduktiv adfærd til fØlge. Hvilket naturligvis 

umiddelbart fØrer til yngelens undergang. 

(Da identitetsrelationen formidles gennem et sæt af sig

naler, så er adoption principielt mulig, hvis ungen udsender 

de rette signaler, og subjektet accepterer dem. Det er dog 

temmeligt sjældent, at dette lykkes. Derimod- f.eks. hos 

aber - vil hunner ofte engagere sig i moderadfærd over for 

andre hunners afkom. Her er der imidlertid altid tale om 

"Øvelser" og ikke egentlig identitetsaccept, hvad der bevid

nes af den fatale konsekvens for ungen, hvis den ikke generoh

res af sin rigtige mor. Darwin skriver f.eks. i Descent of 

Man: "En bavianhun havde så rumneligt et hjerte, at hun ikke rere adop

terede abeunger fra andre arter, hun stjal også hundehvalpe cg kattekil

linger, som hun til stadighed bar rundt p&. Hendes kærlighed gik imid

lertid ikke så vidt som til at dele fØden med adoptivungeme, hvad der 

overraskede Brehm meget, eftersom hans aber altid delte alting nogenlun

de ligeligt rred deres egne unger.") 

social virksomhed 

Et andet forhold, som reglen om enhver for sig selv synes 

at modsige, er den sociale karakter af de allerfleste ar

ters virksomhed, Hos så godt som ingen arter lever indi

viderne isoleret fra deres artsfæller. Tværtimod lever de 



83 

sammen i større eller mindre grupper karakteriseret af ud

strakt gensidig vekselvirkning, der kommer til udtryk som 

"samarbejde 11 og "gensidig hjælp". Det er tilmed sådan hos 

disse sociale arter, at denne socialitet er en livsbetingel

se for individerne, der,hvis de bliver udstødt af gruppen og 

ikke hurtigt bliver optaget i en ny, går til grunde. 

Socialitetens veldokumenterede faktum synes umiddelbart 

at stride mod grundreglen om enhver for sig selv, skulle man 

mene. Lad os se på det, og lad os til det formål vende os 

mod den mest sociale af alle dyregrupper: caniderne. 

Social jagt 

Canidernes (hyænehunde, ulve og hunde) socialitet er udvik

let i forbindelse med den sociale jag-t, der ofte fremdrages 

som et skoleeksempel på samarbejde og arbejdsdeling i dyre

riget. Sagen er nemlig den, at kun som flok kan ulve f.eks. 

være sikre på at nedlægge de byttedyr, som de lever af. En 
enlig ulv er ilde stedt. 

Flokkens nØdvendighed fremgår af jagtmetoden, der består 

i at udtrætte et ofte hurtigere byttedyr ved bestandigt at 
afskære dets flugtruter. Dette er kun muligt, fordi flokken 

forfØlger byttet i en vifte. Byttet kommer derfor til at 

tilbagelægge en stØrre distance end den enkelte ulv. Når 

byttet til sidst er lØbet ned, kræver det desuden flere ulve 
at få det nedlagt. 

(En anden jagtmetode kan ses hos visse felider, f.eks. lØ

ver, der flokvis omringer byttedyret, mens de sniger sig ind 

på det. Når jagten går ind, vil byttedyrets flugtruter der

for være begrænset. Det sociale aspekt af denne løvejagt er 

imidlertid ofte overvurderet i populære fremstillinger, idet 

den meste løvejagt udfØres af ganske få dyr (så godt som 
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altid hunner) og ofte af et enkelt individ.) 

Ulvejagtens sociale karakter er ubetvivlelig. Men bety

der det, at reglen om enhver for sig selv, dvs. den indivi

duelle reproduktion (l individ = l virksomhed), er ophævet? 

Nej, det betyder det ikke. Jagtens socialitet ændrer ikke 

ved det forhold, at jagtens mål og motiv er sammenfaldende 

for hver individuel ulv. Den enkelte ulvs motiv for at jage 

en ren, f.eks., er at indtage dens kØd, at få dækket et indi

viduelt behov. Og dette er altid resultatet af en succesrig 

jagt. Den enkelte ulvs relation til objektet er præcis den 

samme, hvad enten den jager alene eller i flok. Blot kan den 

vanskeligt realisere sit individuelle mål, hvis den ikke ja

ger i fællig med andre ulve. 

Social virksomhed ophæver 

altså ikke den naturhistori

ske grundregel. Social virk

somhed er blot social koordi

nering af indiv'iduelle virk

somheder. Eller individuelle 

virksomheder, der har det sam

me objekt tilfælles. 

FO~ SOC.I~L.. 

VII'!.K:SOMHil!.O 

Dette er ikke ensbetydende med en reduktion af social 

virksomhed. I arternes udvikling markerer det et sprin

gende punkt, at den i princippet individuelle virksomhed an

tager en social form. Den sociale individuelle virksomheds 

muligheder er mangefold større end den isolerede individuel

le virksomheds muligheder. Fremkomsten af virksomhedens 

sociale former markerer derfor et kvalitativt spring i na

turen. Men ikke dermed et spring i princippet om den indi

viduelle reproduktions grundlæggende karakter. 
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[ Hymenopter-a 

Et .sted i dyreriget kan rrnn forled.es til at tro, at princippet om den 

individuelle reproduktion- dvs. at hvert enkeit.individ Skal opfylde 

alle repreduktiv e_ opgaver - er brudt. Det er hos de sociale arter i 

gruppen 1-:!YIDenoptera (myrer, termitter, bier, hvepse), hvor reprOOuktio

nens forskellige opgaver er skarpt fordelt på forskellige klasser af 

individer inden for arten (f.eks. drorming, droner, soldater og arl.::E!j

dere) . Hvorfor insektsamfundet ofte anvendes som en nat..-urhistorisk ana

logi til det menneskelige samfund. Intet kan dog være rære forkert. 

Insekterne markerer en anden - og tidlig udskilt - udviklingslinie 

end vertebraterne. Mens de sidste til stadighed har udviklet ~ prin

cipper i virksomheden for at tilpasse sig de skiftende omstærrlighe:ler 1 

så er insekterne karakteriseret ve:1 den strategi at udvikle gamle prin

cipper til formiddal::el t avancere::'le ni v eau er. (F.eks. en enorm kompleks i

ficering af den elementær-e sensoriske psyke som nævnt af reontjev). Dette 

korrmer til ud.tryk i de sooiale insekters "sociale" organisering. Hvad 

der nanlig ser ud som et brud med grundr~glen om individuel reprcduktion, 

er i virkeligheden etableringen af irrlividet på et hidtil ukendt niveau 

vEd anverrlelse af et meget garrrnelt udviJ<:lingsprincip, som vi kan kalde 

det socio-organismiske princip af mangel på l::edre. 

Det socio-organismiske princip møder vi fØrste gang i evolutionen ved 
overgangen fra enkel t-cellede til flercelled.e organismer. Det går i sin 

enkelthed ud på, at flere individer slår sig sarrmen {de enkelte celler i 

organismen er levende enheder), udvikler en extrern differentieret funk..:.. 

tionsdeling, og afhærrler deres individualitet til det overordnede niveau. 

De sociale insekter realiserer dette princip på et uset avanceret ni

veau. Hvert insekt i termitl:oet, f.eks., kan således l::.:etragtes som et 

element med en specifik funktion i een organisme. 

den menneskelige krop snarere end det menneskelige 

Boet rrodsvarer derfor 

samfl.ll1d.. 

Det afgørende kriterium for at karakterisere termitboet således er, 

at ".in:.iividerne", der udgØr l:Det, er genetisk identiske (eller så godt som 

identiske) • På sarane måde som kroppens celler er genetisk identiske. 
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"Social" virksomha:l l:Bseret på det socio-organismiske princip nå alt

så ikke forveksles med den sociale virksomhEd., vi finder ms f.eks. ca

nider. Ligesom der ingen grund er til at tro, at det menneskelige sam

fund - funderet som det er på vertebratemes trlviklingslinie - er udtryk 

for det socio-organismiske princip (omend sociobiologien foretager en 

sådan jævnførelse ud:fra deres grundmcdel, der er hentet netop fra studi-

et af l{ymenoptera. I vores behandling af den sociale virksomhed. 

kan vi derfor roligt se l::ort fra myretuens manifestationer. ] 

Socialisering 

Definerer vi social virksomhed som en social koordinering 

af individets stræben mod sit mål 1 så ser vi, at paradigmet 

for social virksomhed ikke er 

udtømt med tilfældet social 

jagt og andre former for "sam

arbejde". 

Paradigmet kan nemlig også 

illustrere den "kØ-dannelse", 

der opstår, når flere indivi

der samtidigt stræber mod det 

samme objekt, som ikke samtidigt kan indtages af flere indi

vider. 
Dette gælder f.eks. i forbindelse med parring, hvor til

stedeværelsen af en parringsberedt hun ofte modsvares af til

stedeværelsen af adskillige parringsvillige hanner. 

Dette implicerer naturligvis en konflikt. Og resultatet 

er en strid eller konkurrence om førsteretten. 

På grund af den sexuelle selektions meget store betydning 

for artsudviklingen er netop denne strid et tema af grundlæg

gende betydning hos de fleste dyrearter. Da arten er tjent 

med, at kun de bedst egnede hanner fØrer arten videre, 
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er konflikten sat i system. (En enkelt han kan i princippet 

befrugte et meget stort antal hunner, mens en hun kun kan 

befrugtes af en han, hvorfor avlsudvælgelsen må foregå via 

hannerne, dvs. ved udelukkelse af et større eller mindre antal 

hanner). 

Der er flere måder, som hannernes adgang til parringsob

jektet kan begrænses på med konkurrence til fØlge. Et par 

eksempler: 

a. haremsdannelse: en eller få hanner monopoli

serer samtlige hunner. 

b. Tidsbegrænset receptivitet hos hunnerne, 

således at der på et givet tidspunkt kun 

er en eller få parringsberedte hunner. 

c. Kamp om de optimale ynglepladser. (Dette er 

en inddirekte metode, der betyder, at selv 

om de fleste hanner parrer sig, så er det 

kun de stærkeste hanner, der får et positivt 

resultat (.levedygtigt afkom) ud af anstrengel

serne.) 

Parringskonfliktens kulmination er naturligvis kampen mel

lem konkurrerende hanner. Men den åbne konflikt er en beko

stelig affære for en social gruppe, så selv om konflikten 

er principiel og derfor ulØselig, så er det i gruppens inter

esse at den organiseres ind i stabile rammer, der ikke for

styrrer gruppens daglige livsopretholdelse. 

Dette sker præcis ved en social koordinering af individer

nes stræben mod deres mål. Nemlig ved etableringen af et 

dominanshierarki eller en hakkeorden, hvor hver enkelts ret 

til objekterne (parring, men også føde og hvilepladser) er 

nøje bestemt i forhold til hvert enkelt andet dyr i gruppen. 
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Etableringen af denne sociale koordination af de enkelte 

individer~ adgang til deres objekter kaldes socialisering. 

Fr·eud s teo·r i 

Hos de fleste hØjere arter er socialiseringen resultatet af 

en læreproces, dvs. etableringen af en mental genspejling, 

der kan styre subjektet mod sine objekter i overensstemmelse 

med de·n begrænsning, som tils-tedeværelsen af andre individer 

sætter. 

Subjektet skal altså ikke alene 

l) etablere relationen mellem dets behov, drift 

og ydre objekter 

det skal også 

ad. l: 

2) etablere relationen mellem drifts-objekt-rela

tionerne og den sociale adgangsbegrænsning. 

Sammenfaldet mellem en drift og dens objekt er hos 

højere arter ikke medfØdt, men må etableres. (Man 

må lære, hvad driften behøver). For at sikre denne 

etablering og dens fortsatte styring er en anden 

type mental genspejling end temporalt/spatial ob

jektgenspejling nØdvendig. Denne udvikles med fø

lelserne, der gengiver objekternes valens snarere 

end deres temporalt spatiale egenskaber. Etable

ringen af disse drift-objekt forbindelser kalder 

Freud kathexis. Den psykiske struktur, der manife

sterer driften kalder han idet, mens den psykiske 

struktur, der sikrer driftens objektivering eller 

kathexis kaldes jeget. 
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Opgaven er imidlertid ikke lØst hermed, når ad

gangen til objekterne er socialt begrænset. Sub

jektet må formå at genspejle denne grænse på bag

grund af dets sammenstØd med den, hvis det ikke i 

længden skal få ulykkelige konsekvenser. Grænsen 

er markeret af den sociale gruppes dominante indi
vider. Disse må derfor indregnes som et foregriben

de check på driftstilfredsstillelsen. Den psykiske 

struktur, der genspejler den sociale magt, kalder 

Freud overjeget. 

Det er ikke svært at se, at hvad Freud udtrykker med sin 

triade - id, jeg og overjeg - er de grundlæggende momenter 

i enhver social virksomhed, der er karakteriseret af begræn

set objektadgang. 

Af samme grund ser vi, at Freuds insisteren på, at den 

sexuelle drift er den grundlæggende i den sociale virksom

heds psykiske strukturering (personlighedsdannelse) , er sær

deles velanbragt. Den sexuelle drift er den eneste drift, 

der ikke alene kan frustreres på ubegrænset tid - (frustre

res sult i mere end nogle få dage ophØrer den, da organismen 

bukker under) -, men også for hannernes vedkommende i den 

seksuelle selektions tjeneste skal frustreres. 

Freud har med sin grundkonception altså helt korrekt 

blotlagt afgørende momenter ved social virksomhed og socia

lisering (jeg-dannelse) . 

Man kan også sige, at han hermed har demonstreret den 

dyriske dynamik i den menneskelige ontogenese, for den socia

le virksomhed og socialiseringen repræsenterer i sin grundform 

det naturhistoriske udviklingstrin. 
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Hvad Freud da også accepterer i og med, at han i sin teo

ri går ud fra den naturhistoriske grundregel, her formule

ret som den individuelle biologisk-instinktive driftstil

fredsstillelses grundlæggende karakter. 

Men hermed mangler vi fortsat det særegent !!)._~nneskelige. 

Det, der ophæver den naturhistoriske grundregel. Lad os der

for vende tilbage til Leontjev. 

leontjev om arbejdet 

Leontjevs bestemmelse af det særegent menneskelige indledes 

således: 

"Årsagen til tnenneskeliggØrelsen af vores dyriske 

forfædre ligger i arbejdets opkamst 1 og det på 

dette grundlag opståed.e menneskelige samfund." 

Dette holder vi for sandt i overensstemmelse med det oven

for udviklede. Menneskets kvalitative særegenhed knytter sig 

til arbejdet. SpØrgsmålet er blot, hvad der det principiel-

le indhold i denne betegnelse? Det vil sige: hvad er arbej-

det som princip, og hvorfor bryder det den naturhistoriske 

grundregel? Det er disse spørgsmål, Leontjev søger at be

svare i det fØlgende. 

Med henvisning til Engels fortsætter han med at beskrive 

arbejdets konsekvens som: 
a. en udvikling af hånden 

b. en udvikling af hjernen 

Er Leontjev meget tro mod den af Engels udviklede antropo

genese, så er der en betydningsfuld nuanceforskel. 

I Engels' antropogenese bestemmes arbejdet rigtig nok 
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i overensstemmelse med den historiske materialismes grundsæt

ninger som det særegent menneskelige - "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" -, men Engels foretager ikke i sin formulering den nØd

vendige skarpe distinktion mellem: 

l. Springets forudsætninger 

2. Springet selv 

3. Springets konsekvenser 

!stedet flyder disse faser ud i 

en gradualistisk beskrivelse, såle

des at man ikke kan se, hvad der er 

hvad. Såvel springets forudsætnin

ger som springets konsekvenser gØres 

3. 

dermed til springet selv. Og denne gradualisme, der udjævner 

springet, er naturligvis inspireret af Darwin. Hvis Engels 

skal forklare antropogenesen med henvisning til Darwins teori, 
er det, hvad han må gØre. Og det gØr han så. Resultatet af 

denne udjævning forekommer at være, at Engels ikke ser, at 

en udvikling af hånd og hjerne nok er både fo'rudsætning for 

og konsekvens af arbejdets opkomst som særegent princip, men 

at arbejdet ikke selv kan identificeres med en udvikling af 

hånden og hjernen. 

Leontjev synes at være opmærksom på denne nØdvendige di

stinktion. Redegør han omhyggeligt for alle de af Engels nævn

te aspekter ved arbejdets opkomst, så levner hans formulering 

ingen mulighed for en forveksling af arbejdets forudsætninger 

og konsekvenser med arbejdet selv. Arbejdet identificeres 

ikke - darwinistisk - med kvantitative organiske forandringer, 

men med en virksomhedsændring. Hvilket er i overensstemmelse 
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med den lamarckianske grundsætning, der i Leontjevs formule

ring lyder: "I den komplicerede enhed mellem genspejling og 

virksomhed er virksomheden, der pral<:tisk forbinder det levende 

væsen med den objektive realitet, selvfØlgelig primær og domi

nerende." 

Leontjev må derfor spØrge: "Men hvad er nu det for en spe

cifik menneskelig virksomhed, som vi betegner som arbejde?" 

Leontjev: "Der er to kendetegn der betegner arbejdet, og 

som er tæt forbundet med hinanden 11
• 

Den fØrste er VærktØjsbrug (redskabsbrug) 

den anden er Samfundsmæssighed 

Denne bestemmelse er i fuld overensstemmelse med Marx og 

Engels - og Protagoras. 

Der er imidlertid også her en ikke uvigtig forskel. Marx 

var meget vel klar over, at redskabsbrug- "i kimform", men 

ikke desto mindre - findes i dyreriget. Han adskilte derfor 
den menneskelige redskabsbrug (produktion) fra den dyriske 

redskabsbrug (ikke-produktion) ved at henvise til, at for

skellen var, at mennesket indsigtsfuldt bearbejdede naturen, 

mens dyrets tilsvarende aktivitet var blind og indsigtsløs: 

"Hvad der på forhånd udmærker den dårligste bygmester fremfor 

den bedste bi, er, at han har bygget cellen op i tanken, før 

han bygger den i voks. Ved slutningen af arbejdsprocessen 

fremkommer et resultat, der allerede ved begyndelsen af pro

cessen eksisterede som en forestilling hos arbejderen, altså 

ideelt var tilstede." 

Denne roussauske distinktion kunne Leontjev naturligvis 

ikke benytte sig af, når dyrisk redskabsbrug skulle bortfor

klares. (Allerede Engels havde anfægtelser: "Det siger iØvrigt 

sig selv, at det ikke falder os ind at frakende dyrene evnen 

til planmæssig, overlagt handlemåde. Men .•. ") Leontjev 
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havde jo netop defineret de hØjere primaters redskabsbrug 

som en virksomhed, der blev styret af indsigt som mental 

genspejling. 

Han måtte altså adskille menneskeligt redskabsbrug (arbejde) 

fra dyrisk redskabsbrug (intellektuel virksomhed) ved et andet 

træk. Dette andet træk er samfundsmæssigheden. Han skriver: 

11Ligegyldigt hvor kompliceret en virksomhed. ved hjælp af "værktøj" 

end J:l1å være hos dyr, så er den aldrig en sarnfurrlsrnæ:;sig proces; 

den udfØres ikke kollektivt og udvikles heller ikke ud over de 

forbindelser, som de enkelte individer indgår i. Og på den anden 

side, ligegyldigt hvor kompliceret individernes instinktive samliv 

i et dyrefællesskab end kan være, så knyttes forbindelserne ikke 

på grun::Uag af en "produktionsvirksoroheCP', blive..r ikke bestemt af 

den og afhænger ikke af den." 

Leontjev har hermed slået to fluer med et smæk. Det er nem

lig meget uklart hos Marx 1 hvorfor indsigtsfuld genstandsmani

pulation v.h.a. redskaber nØdvendigvis må være et samfundsmæs

sigt forhold. (Selv om det hos mennesket empirisk er det). 

Som arbejdet er defineret hos Marx har det ikke i sig selv no

get med samfundsmæssighed at gøre. Arbejdsbestemmelsen spræk

ker med andre ord, fordi den indeholder to uforbundne størrel

ser. Men dette problem løber Leontjev ikke ind i, fordi han 

forlods kræver, at samfundsmæssighed indgår i arbejdsbegrebets 

definition, dvs. konstituerer en del af grundlaget for arbej

dets princip. 

Til gengæld står han så med det problem at formulere en så

dan definition, hvor arbejdet nØdvendigvis er samfundsmæssigt. 

Det er nemlig klart - omend ofte overset -, at arbejdet ikke 

er defineret som princip ved henvisning til arbejdets empiri

ske kendetegn. En ting er altså påvisningen af arbejdets to 

kendetegn, redskabsbrug og samfundsmæssighed, noget andet er 
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at definere - begrebsliggøre - arbejdet, så forbindelsen 

mellem kendetegnene fremstår som logisk nØdvendig. 

Dette er Leontjev imidlertid klar over i og med, at han 

skelner mellem det nye princip, dets forudsætninger og konse

kvenser. Lad os derfor se på Leontjevs begrebsbestemmelse af 
arbejdet som virksomhedsform. 

handlingen 

Al dyrisk v·irksomhed er dikteret af den naturhistoriske grund

regel. Leontjev formulerer det således: 

11S0m vi allerede har fremlagt, bliver virksomhe1en, der realiserer d:yrets 

umiddelbare biologiske, instinktive forbindelser til omverdenen, stedse 

tilskyrilet af de genstande, der tilfredsstiller et biologisk behov, og 

virksomheden er også rettet med disse genstande. Hos dyrene svarer en

hver virksomhed. til et umiddelbart biologisk behov; enhver virksomhed bl i

ver udlØst af en genstand, som dyret forbinder en biologisk mening med.. 

En genstands rrening, hvor genstanden umiddelbart tilfre:J.stiller et J:::ehov; 

og hos dyrene finder der heller ingen 

virksomhed, der ikke i sidste led mnid

delbart vil væxe rettet mod denne gen

stand. Som vi allerede har anfØrt, er 

(5----l> ~o) 

virk.somhe:'lens genstand og rrotiv ste:J.se samnensmeltet og stemrær over-

ens hos dyrene." 

Ved menneskelig virksomhed er denne grundregel brudt. Leon

tjev om det virksomme menneske: 

"Det mål, som hans virksomhedsproces 

er rettet mod, falder ikke sammen 

med rroti vet for hans virksomhed; de 

to er adskil t fra hinanden. Sådanne 

processer, hvis rroti v o;r mål ikke 

... 
@l ----1>0) 
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falder sa.rreren, vil vi betegne som handlinger. " 

Handl'ingen er altså den specifikke menneskelige virksom

hedsform, og den er karakteriseret af, at· mål og motiv ikke 

er sammenfalde'nde, men tværtimod dissocieret. Handlingen 

bliver et middel til at opnå et andet mål, end det mål som 

aktiviteten direkte retter sig imod. 

Hermed får handlingen en umiskendelig lighed med forberedel

sesoperationen i den intellektuelle virksomhed. (Abens motiv 

for at slæbe kassen ind under bananerne er ikke opfyldt med 

realiseringen af dette mål, der blot er en forberedelse) . 

Leontjev fastslår derfor en afgØrende forskel mellem for

beredelsesoperationer og handlinger ( 11Den virkscmhedsfonu, vibe

tragter hos mermesket har et fundarnentalt andet objektivt grun::Uag11
): 

"Dyrets intellektuelle virksomhEd. er kendetegnet 

ved, at forbindelsen mellem faserne bliver æ
stemt af fysiske, genstandsmæssige sammenhænge, 

af rumlige, tidsmæssige og mekaniske forbindel-

ser. 11 

Menneskets handlinger er dertmod kendetegnet 

ve:'i, at forbindelsen mellem faserne (Iællem 

det dissocierede rrotiv og mål) bliver bestemt 

af eksistensen af samfundsmasssige sammenhange, 

dvs. i relation til et kollektiv af ind i vider. 

Leontjev: "Det betyder: Med hensyn til (handlingens) opstå

en, dvs. under det historiske aspekt, genspejler forbindel

sen mellem mål og motiv i virksomheden ikke de naturlige, men 

de objektive samfundsmæssige sammenhænge og forbindelser. 11 
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Hvad der kan menes hermed, illustrerer Leontjev med sit 

klapjagtseksempel, der - inddirekte - bliver en teori omt 

hvordan menneskelig virksomhed, dvs. handlingen, kan være op

stået i den naturhistoriske udvikling og resultere i den histo
riske. 

klapjagt 

Klapjagten kan betragtes som en udvidelse af intellektuel 

virksomhed. 

I den intellektuelle virksomhed udfØrer l individ l) en 

forberedelsesoperation og dernæst 2) en fuldbyrdelsesopera

tion. 

Ved klapjagten er denne virksomhed fordelt på 2 individer, 

hvor det ene - klappereg -

udfØrer l) en forberedel

sesoperation, mens det an

det - jægeren - udfØrer 

2) en fuldbyrdelsesopera

tion. 

Leontjev gØr nu gældende, at hvad angår klapperen, der er 

der en klar dissociering mellem hans mål - at jage dyret væk 

fra sig -og hans motiv - at få jagthytte. Klapperen skal 

altså i en umiddelbar forstand gøre det modsatte af, hvad 

han Ønsker. Og for at dette skal være muligt for ham, må 

han genspejle den samfundsmæssige relation mellem sig og jæ

geren. Ikke blot temporalt-rumlige relationer mellem sig og 

objektet, som tilfældet er i abens intellektuelle virksomhed. 

Handlingens forudsætning er med andre ord eksistensen af 

objektive samfundsmæssige relationer. Og genspejlingen af 

disse samfundsmæssige relationer, der er forudsætningen for 

menneskelig virksomhed, kalder Leontjev bevidsthed_. (Hvilket 

-bør man bemærke - er klart forskelligt fra indsi2!.) 
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social kognition 

Der er imidlertid et problem ved dette eksempel, for som 

det uvægerligt udtrykkes af mindst en blandt tilhØrerne, når 

man forklarer Leontjevs klapper-eksempel: "Så adskiller menne

sket sig ikke fra lØverne, der jo også driver klapjagt!" 

Ser vi bort fra, at lØvejagtens sociale aspekt i alminde

lighed overvurderes, så forbliver indvendingens kerne relevant 

nok: Hvorved adskiller handlingsmomentet i Leontjevs klapjagt 

sig fra social jagt, som vi kender det fra dyr? 

Leontjev bestemmer handlingens særegne træk ved det forhold, 

at relationen til artsfællernes virksomhed indregnes i det en

kelte individs virksomhed og ikke blot de temporalt-rumlige 

relationer til objektet. 

Det er imidlertid klart, at hos socialt virksomme arter.d8r 

indregnes relati'onen til artsfællernes virksomhed altid i det 

enkelte individs virksomhed, og ikke blot de temporalt-rumlige 

relationer til objektet. 

Eller med andre ord: 

Ved social virksomhed indgår de sociale 

relationer altid i den mentale genspejling, 

hvad vi kan kalde social erkendelse. 

Denne erkendelse adskiller sig i sin modus ikke fra erken

delse i al almindelighed. Det vil sige, at den kan være af 

enten 

a. den elementære sensoriske type 

b. den perceptive type 

c. indsigtstypen 

hvortil svarer tilsvarende niveauer i den sociale virksomhed. 
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Hos den hvirvelløse planarie, f.eks., reguleres socialite

ten over den element~re sensoriske genspejling i dens mest 

simple form. Nemlig ved direkte overfladekontakt mellem in

dividerne. Det er en så primitiv form for socialitet, at vi 

har svært ved at genkende den, men dens nØdvendighed fremgår 

klart af, at berøves en planarie i nogen tid overfladekontakt 

med andre planarier, så deler den sig~ 

Hos insekter (de hØjtudviklede hvirvellØse) finder vi so

cial genspejling i en avanceret form for sensorisk genspejling. 

Ved isolerede signaler kommunikerer artsfællerne indbyrdes og 

regulerer deres sociale virksomhed i overensstemmelse hermed. 

Hos hvirveldyrene finder vi social genspejling i form af 

percep·tions·genspejling fra dens simple former hos fisk og pad

der til dens avancerede former hos fugle og pattedyr. Her f in

der vi de første former for social virksomhed i jagt. Pelikaner 

og hvaler driver en form for klapjagtsfiskeri, der forudsætter 

at individerne kan genspejle deres relation til objektet i rela

tion til artsfællerne. Hos caniderne er dette yderligere ud

viklet. Her er det af afgØrende betydning for jagtens udfald, 

at den enkelte ulv hele tiden er i stand til at genspejle såvel 

sin temporalt-rumlige relation som sin hierarkiske relation til 

sine rnedjægere. 

Til og med dette udviklingstrin kan det sociale organisa

tionsprincip betegnes som association. 

Det vil sige, at de enkelte individers 

indsats i den sociale virksomhed i prin

cippet er ligeværdig og identisk. Hvad 

alle pelikanerne gØr, er det samme, hvad 

alle hvalerne gør, er det samme. Hvad 

alle ulvene gør, er stort set det samme. 

Dette ligeværdighedsprincip - u~

arbejde11- gælder ikke for Leontjevs 

S, Sz. 

~/ 
o 
/~ 

s" s .. 
association hos hvaler 
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klappereksempel. Her er organisationsprincippet af en hØje-

re type. Klapperens og dræberens indsats er nemlig ikke iden

tisk. Her indgår "arbejdsdeling" 

som det særegne i den kollektive 

jagt på det fælles mål. 

Denne type organisation be

tegnes som kooperation. 

kun social virksomhed 

Det er - implicit - Leontjevs tese, at den særegne menneske

lige virksomhed (og dermed handlingen} opstår i forbindelse 

med kooperation. 

På grundlag af den forudgående diskussion må vi imidlertid 

hævde, at kooperation som socialt virksomhedsprincip er social 

virksomhed udfoldet på den intellektuelle psykes stadium. 

Det vil sige en social virksomhed, hvor dyrene er i stand 

til at bruge andre og lade sig bruge af andre i den kollektive 

stræben mod målet. 

Dyrene er med andre ord i stand til at indgå som "redskaber" 

for hinanden i en operationsdelt virksomhedssekvens. Hvilket 

kræver anvendelsen af indsigtsgenspejlingen anvendt på social 

virksomhed, hvilket vi kan kalde social indsigt. 

Kooperation er hermed den hØjst udvikiede form for social 

virksomhed i dyreriget. 

Det vil sige, at den ikke bryder den naturhistoriske grund

regel. For alle deltagere gælder nemlig, at virksomheden kon

sumeres med adgangen til målet. Ligesom ulvejagten slutter 

mediat alle ulvene fortærer byttet, således slutter klapjag

ten også med, at jægeren og klapperen fortærer byttet. 

Klapjagt er således nok trinhøjere end den associative jagt, 

men den ligger inden for naturhistoriens principsæt. Og man 
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må forvente, at dyr, der har nået den intellektuelle psykes 

stadium, i princippet er i stand til at udfolde social jagt 

under anvendelse af kooperationsprincippet. 

Jane Geodall er den, der har forsynet os med flest iagtta

gelser af menneskeabernes liv, lad os derfor se, hvad hun har 

at fortælle. Om jagt hos chimpanzer læser vi: 

"Da Figan rejste sig og begyndte at vandre over rrod palrren, (hvor bavian

ungen sad, NE), var der noget i hans måde at bevæge sig på, der fik Mil<e 

til at se intenst efter ham. Figan kastede et kort blik op på bavianen 

i træet og begyndte så - rreget langsomt - at entre op i det. Efterhånden 

som han kom hØjere og højere op, stirrede bavianen rrere og rære på ham og 

gav sig til at udstøde nogle klynkende lyde, rrens dens ansigt fortrak sig 

i et frygtsomt grin. Så sprang den over i nabopalrrens top. Figan holdt 

en lille pc:tuse, da han nåede top}?Sh af sin pa.lrre, og fulgte så igen lang

somt efter bavianen. Den hoppede tilbage til den oprindelige pa.lne, den

ne gang hØjt skrigende. Figan fulgte efter. To gange fulgte den lang

somt efter sit offer fra den ene palme til den anden og tilbage igen. 

Så styrtede han pludselig frem rrod bavianen, der skrækslagen tog et 

kærrqJespring ned i en trækrone seks-syv meter under sig. 

Nu fulgte alle chimpanzeme på jorden oprrærksomt jagten. Flere af dem 

stod under pairren og stirrede op i den rred alle hår r ej st. I det Øjeblik 

bavianen sprang, f6r Mike op i træet m:x1 den - i det sa.mrre kom den voksne 

bavian farende ind på scenen ræd høje brøl." 

I forvirringen der hermed opstod blandt chimpanzerne und

slap byttet Figan og Mike, og denne jagt kan da næppe heller 

kvalificere som mere end association. Men det er ikke alt, 

hvad Jane Geodall kan berette: 

"Fire år tidligere, da han endnu kt.m var en halvstor t.mge, havde vi set 

Figan krybe langsomt hen m:Xl. en anden bavian i et stort figentræ. Det 

var Rodolf, der så vidt vi kunne se, havde taget initiativet til jagten; 

han var gået hen m:.xl træet rred strittende hår, ræn hvis han havde set 

op på bavianen, havde vi ihvertfald ikke observeret det. Dog havde alle 

chimpanzerne forladt deres hvilepladser rundt om i lejren og som 
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på et givet tegn taget opstilling under de forskellige træer, der kun

ne tjene som flugtrute for det udvalgte offer. Oq Figan, det yngste 

medlem af gruppen, var krØbet m:x3. bavianen. " 

Uagtet at også denne bavian blev reddet af en stor han

bavian, så er dette et umiskendeligt eksempel på kooperativ 
jagt hos menneskeaber. 

Følgelig må vi konkludere, at de arbejdsdelte funktioner 

er sociale operationer og ikke handlinger. Mål og motiv er 

nemlig kun i en overfladisk forstand adskilt. Og den dertil 

svarende mentale genspejling er social indsigt og ikke be
vidsthed. 

FØlgelig udtrykker eksemplet klapjagt et hØjt udviklet dy

risk udviklingstrin, men ikke det specifikt menneskelige ud
viklingstrin. 

værktøjsbrug plus kooperation? 

At det menneskelige redskabsbrug adskiller sig kvalitativt 

fra det dyriske, er uomtvisteligt. At det adskillende moment 

er bevidstheden, som anført af Marx, er også uomtvisteligt. 

Bevidsthed som genspejlingsform er imidlertid {jvnf. den la

marckianske grundsætning) aldrig virksomhedens årsag, men 

altid dens resultat. Bevidstheden kan altså ikke forklare 

den menneskelige virksomhed, men må forklares af den menne

skelige virksomhed. Leontjev indser dette og gør virksomheds

formen kooperation (.med den tilknyttede handling og bevidsthed) 

til det særegent menneskelige, der hæver redskabsbrug op på 

det menneskelige niveau efter formlen: Redskabsbrug + koope

ration = menneskelig virksomhed {arbejde) • Imidlertid marke

rer kooperation ikke det specifikt menneskelige. Menneskelig 
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kooperation adskiller sig ganske vist kvalitativt fra dyrisk 

kooperation, men ikke qua kooperationen. {Snarere qua dens 

bevidste udformning, og så er vi lige vidt). Derfor gælder: 

Kooperation plus redskabsbrug skaber ikke den 

nye virksomhedskvalitet (arbejdet) • Det er 

den nye menneskelige virksomhedskvalitet, der 

ophæver redskabsbrug og kooperation til det 

menneskelige kvalitetsniveau. Det særegent 

menneskelige er hverken indeholdt i redskabs

bruget per s.~ eller i kooperationen 12.~, da 

disse virksomhedsformer er naturhistorisk pla

ceret. Arbejdets· hemmelighed ligger altså 

hverken i redskabsbruge-t elle·r i kooperation

en. Den må ligge i noget andet og tredje, der 

endnu er uidentificeret. 

den afgørende forskel 

Leontjevs manglende skelnen mellem sociale operationer og 

handlinger og mellem social indsigt og bevidSthed betyder 

imidlertid ikke, at hans bestemmelse af handling og bevidst

hed som det særegent menneskelige ikke er præcis nok. 

Definerer vi handling·en som den aktivitet, hvor mål og mo

tiv er dissocieret, og bevidstheden som den særegne form for 

mental genspejling, der muliggør virksomhed, hvor mål og mo

tiv er adskilt, så er dette netop, hvad der karakteriserer 

den menneskelige virksomhedsform, der er uden sidestykke i 

dyreriget. 
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Den radikale forskel mellem dyrisk virksomhed (som også 

mennesket kan foretage) og menneskelig virksomhed (som kun 

mennesket kan foretage) , mellem naturhistorisk virksomhed og 

historisk virksomhed, kan skitseres således: 

(5----t> +=O) 
Den naturhistoriske grundregel: 

ubrydelig. 

Mål og rroti v er altid sanmen:

faldende. 

Det vil sige, at virksomhedens 

sigte altid er det virksomme 

indiv1ds individuelle konsum. 

Eller: At virksc.mlh.Eden al tid 

tjener til det virksomme indi

vids egen reprcduk.tion. 

gie!QBie~_YIB~§Q~g~Q 

.... 

@l o) 
Den naturhistoriske grundregel: 

brudt. 

Mål og rrotiv er adskilt. 

Det vil sige, at virksomhedens 

sigte ikke er det virksamme 

indiv1ds individuelle konsum. 

Eller: at virksemheden ikke 

tjener til det virksamme indi

vids egen repreduktion. 

Er naturhistorisk virksomhed umiddelbart til at forstå, så 

fordrer historisk virksomhed et par ord med på vejen. Lad 

os først henvise til en menneskelig virksomhedsform, der tyde

ligt opfylder ovennævnte bestemmelse: lØnarbejdet. 

I lØnarbejdet er mål og motiv netop dissocieret (jvnf. 

Marx's analyse). Arbejdets resultat er ikke motivet for løn

arbejderens virksomhed 1 omend det er denne virksomheds mål. 

PØlsemageren konsumerer ikke resultatet af sin virksomhed, 

det gør andre. 

Vi konstaterer altså indledningsvis, at virksomhed med dis

se unaturlige egenskaber findes. (Hvormed ikke sagt, at den 

menneskelige virksomheds tilblivelse finder sted med lønarbej

det). 
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Lad os nu se på de afgØrende træk ved denne virksomheds

form. 

samfundsmæssig virksomhed 

Enhver virksomheds forankringspunkter er mo-tivet og målet. 

Sammenfaldet mellem motiv og mål ved naturhistorisk virk

somhed er et udtryk for, at mål og motiv er givet i og med 

hinanden. Motivet udtrykker, hvad dyret har brug for (behov) 

og målet udtrykker den nødvendige brugsværdi (biologisk mening), 

der indfrier behovet. Motiv og mål bliver åermed det samme 

som behov og konsum, og virksoml1eden er den nødvendige akti

vitet, der forbinder disse poler. 

Det særlige ved menneskelig virksomhed er nu, at behovet 

ikke længere svarer til konsumet. Hvad subjektet har brug 

for, er ikke længere det samme som den brugsværdi, som virk-

somheden realiserer. (Og heraf ser vi umiddelbart, hvor sær-

egen denne virksomhedsform er.) 

Tegner vi virksomheden således: 

virk-
BEHOV 

somhed 
KONSUM 

så brydes den menneskelige virksomhed op i to dissocierede 

momenter: 

ad. I: 

I. BEHOV l virksomhed 

II. virksomhed l KONSUM 

behov dissocieret fra virksomhed 

Subjektet der engagerer sig i en virksomhed er selvfØl-

gelig ikke uden motiv. Når der ikke er sammenfald mellem 

mål og motiv, betyder det, at motivet for virksomheden er 
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et andet, end de't virksomhede·n som såd'a·n realis·e·rer. 

Subjektet, der har brug for brugsværdi X, realiserer brugs

værdi Y, som subjektet ikke har brug for. 

Dette kan 

det betyder 1 at 

naturligvis kun være hensigtsmæssigt, hvis 

brugsværdi X tilbydes subjektet, som fØlge 

af, at det har realiseret brugsværdi Y. 

Den dissocierede mål og motiv implicerer med andre ord 

eksistensen af en handel. Hvilket igen implicerer en særlig 

social kontext, hvor handel er en mulighed. (De to betyd-

ninger af begrebet, at handle, er således dybest set identi

ske). 

Handlen kan illustreres med fØlgende figur: 

S/---!>0 
lf ~ 
o /5 

Vi ser, at uagtet at motiv og mål i alle leddene er 

dissocieret, så resulterer den samlede bevægelse i, at 

behovene bliver meningsfuldt opfyldt. 

Den særlige karakter af denne sociale kontext, hvor be

hovene bliver indfriet gennem handlinger, vil vi betegne som 

samfundsmæssig. 

Samfundsmæ·ssighed er foruds-ætningen for nienne·ske

lig virks·omhed. 

Er handelen eller byttet udtryk for samfundsrnæssighed, så 

opstår samfundsmæssighed ikke, selv om det ofte er foreslået, 

ved byttet. Forudsætningen for, at ovenstående bytterelatio

ner overhovedet kan etableres, er, at dens indeholdte delrela

tioner er mulige. 
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Det vil sige, at for at byttet 

skal være muligt, så skal det væ

re muligt, at et individ udfØrer 

en virksomhed, der ikke er rettet 

mod individets egen konsum. Altså 

skal den naturhistoriske grundregel 

være brudt! 

ls!--:-iQJ 
1r ~ 

O /S 

ad. II: virksomhed dissocieret fra konsum 

At virksomhedens resultat ikke kensummeres af det virksomme 

subjekt, betyder ikke, at virksomhedens konsummationsaspekt 

hermed er blevet fraværende. Al virksomhed slutter med kon

sum, idet virksomhedens mening og mål er reproduktion. Dette 

kan ikke ophæves. Konsumroeres virksomhedens resultat ikke af 

det virksomme subjekt, må det derfor konsurr~eres af en anden. 

Det er dette, der er det afgØrende aspekt ved menneskelig 

virksomhed: Dissociationen mellem mål og motiv betyder, at 

sammenfaldet mellem l individ og l virksomhed er ophævet. 

Virksomheden kommer nu til at rumme {mindst) to individer. 

Det virksomme individ og det konsumroerende individ. 

Tilblivelsen af denne virksomhedstype er et kvalitativt 

spring af primær art. Hidtil har - uanset virksomhedsform -

været gældende, at organismen og virksomheden udgØr en ubry

delig enhed (l virksomhed altid l individ, 1 individ altid 

l virksomhed). Dette princip brydes nu. 

med motivets og m~lets dissociation). 

{Og det er synonymt 

For at betegne den 

flerhed af individer, 

der hermed erstatter 

enkeltindividet som 

virksomhedens bærer, 

vil vi bruge begrebet 

samfund. 

(s ---1> (o)----~> s~ 

PAI'tAOI<;;I•;t;<T FO"t 5"'HFU'-IO!>MI'ES51G 
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Man taler derfor om en samfundsmæssig 

enhed, når l virksoffihed er del t i et 

virksomt subjekt og et kensummerende 

subjekt. 

Af samme grund betegnes denne virksomhedsform som samfunds

mæssig. Vi taler herefter orri s·amf'u'ndstt\æ·s·s·ig· Virksomhed. 

Vi ser umiddelbart, at det særegne ved samfundsmæssig virk

somhed er, at et subjekt ·re·prod-u-c·e·r-e'r" ·en ·ande·n ehd si·g· s·e·lv. 

Hvilket - jvnf. den naturhistoriske grundregel -er ukendt i 

naturhistorien. 

Denne reproduktion af en anden end sig selv, kan også ud

trykkes som det virksomme subjekts afhændelse af sit reprodukt, 

dvs. konsumtionsindholdet i virksomheden. 

Dette svarer til, at afhændelse er væsenskernen i samfunds

mæssig virksomhed, og præcis det forhold, der bryder den na

turhistoriske grundregel. Dyret kan ikke afhænde. Mennesket 

kan afhænde. Det er den grundlæggende forskel. 

Og problemet om menneskets tilblivelse bliver hermed ganske 

enkelt: problemet om afhændelsens tilblivelse. Eller som Marx 

spørger: "Hvorledes .•• måtte mennesket komme dertil, at det 

afhænder, at det fremmedgør sit arbejde? Hvorledes er denne 

fremmedgørelse begrundet i den menneskelige udviklings væsen?" 

For det er klart, at vi med bestemmelsen af afhændelsen som 

det særlige ved menneskelig eller samfundsmæssig virksomhed 

har bragt problemet på en form, der direkte er knyttet til ker

nen i Marx's historiske teori. Det vil sige teorien om merar

bejdet ( jvnf. s. 3o) . 

Inden vi konkret giver os i kast med dette spørgsmål og 

problem, er der imidlertid to forhold ved samfundsmæssig virk

somhed, der fortjener at blive fremdraget. Det ene er forhol

det mellem samfundsmæssighed og historie. Det andet er forhol

det mellem samfundsmæssighed og socialitet. 
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samf.mæssighed og historie 

I det foregående har vi foretaget en skarp skelnen mellem 

det naturni·s-toriske princip og det bistori'ske princip, og 

vi har refereret de to principper til henholdsvis Darwins 

opdagelse og Ma·r·x' s opdagelse. Svarende hertil har vi skel

net mellem to egenskabssæt, som vi har kaldt henholdsvis epi

m:ethiske og prohlethi-ske, hvor de første er egenskaber (karak

teristisk for dyret) af 2r~ahisk beskaffenhed, mens de andre 

er egenskaber (karakteristisk for mennesket) af extr·a-or~isk 

beskaffenhed. 
De fire grundlæggende promethiske træk kan alle ses i 

nøje tilknytning til afhændelsen: 

l. Samfundsevne 

2. Prcduktion 

4.~ 

er således evnen til at afbæn:ie sit repro
dukt, hvilket er forudsætningen for, at 
individuelle behov kan tilfredsstilles 
gennem andre individers indsats, dvs. sam
furrlsmæssigt. 

fordrer den sanroe evne, idet et a:fhærrlet 
reprodukt (et reprcdukt der forbliver 
ukonsummeret af fre:nbringeren) er produk
tets urform, og dermEd forudsætningen for 
prcduktion. 

er den hertil hørende mentale genspejling, 
dvs. evnen til at indse de sammenhcenge, 
(der altid er samfun:ls:ræ?Ssige) , der gØr 
afhændelsen af reproduktet hensigtsnæssig. 

er den praktiske - dvs. samfundsmæssige -
formidler af bevidstheden og dennEd af 
afhændelsesrelationen. 

SpØrgsmålet er nu, hvorfor disse egenskabers udfoldelse 

fører til. en historisk udvikling i modsætning til den ~

historiske udvikling, der karakteriserer de epimethiske evner? 
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Naturhis'to'risk udvikli'ng kan kort defineres som akkumula

tionen af o·rga·n·iske træk og transformationen af ·org·aniske or

ganisationsprincipper. Hvilket helt nøje svarer til den af 

Darwin beskrevne artsevolution. 

Historisk udvikling kan imidlertid defineres på præcis sam

me måde, hvis begrebet organisk erstattes med begrebet sam

fundsmæssig. H:i's-torisk udVikling kan således kort defineres 

som akkumulationen af s·amfu'nd'smæs's'ige træk og transformation

en af ·sam·funds·m·æ·s·si·ge organisationsprincipper. 

Det vil sige, at hvor dyrenes egenskaber ændrer sig i evo

lutionen gennem forandringer i deres o·r·g·an'i"s'J;:e udstyr, der 

ændrer menneskets egenskaber sig i udviklingen gennem foran

dringer i deres s·amfundsrnæssige udstyr 

Forskellen på organisk udstyr og samfundsmæssigt udstyr er 

netop sidstnævntes 'k·u·n·st-ige eller extra-organiske beskaffenhed. 

"Naturen bygger ikke maskiner, lokomotiver, jernbaner, electric 

telegraphs, selfacting mules, etc. De er produkter af menne

skets industri. De er naturstof forvandlet til organer for 

menneskets herredØmme over naturen eller dets virksomhed i 
naturen. De er organer for menneskets hjerne, som er skabt 

af menneskets hånd. De er kundskabens kræfter, som er tings
liggjort," siger Marx. 

Forskellen på at have ekstra-organiske organer, som menne

sket, eller blot organiske organer, som dyrene, er enorm. 

Aristoteles: "De andre dyr har hver især kun 4n måde at forsvare sig 
på, og denne kan de aldrig ændre; derfor må de gennem
føre alle tilværelsens gøremål uden nogen sinde at lægge 
det fra sig, som tjener til at beskytte deres legemer, 
og endog, så at sige, sove med sandalerne på, ej heller 
kan de udskifte sådanne enkeltvåben, som de tilfældig
vis besidder, med andre. Men for mennesket står der 
talrige forsvarsmåder åbne, og det kan skifte 
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mellem dem efter forgodtbefindende; ligeledes kan 
manden tilegne sig de våben, det passer ham. For 
hånden er både klo, hov eller horn efter forgodtbe
findende. Ligesådan er den spyd og sværd, eller et 
et hvilket som helst våben eller redskab, man finder 
for godt; den kan være alle disse i kraft af, at den 
kan gribe og holde dem alle." 

Hvad Marx og Aristeteles udtrykker er det samme: at menne

ske·ts væsenskræfter er mangefold større end dyrets, fordi de 

er samfundsmæssigt formidlet og ikke blot organisk formidlet. 

Og samtidig illustrerer de to tænkere, at konsekvensen af den

ne samfundsmæssige akkumulation og transformation er en langt 

hastigere udvikling, end den der finder sted ved organisk akku

mulation. For mens de dyr, som Aristeteles kendte, næppe har 

adskilt sig en tøddel, fra de dyr, som Marx kendte, så ville 

Marx's omtale af lokomotiver, telegrafer og spindemaskiner 

have været volapyk for Aristoteles. På små 25oo år havde den 

historiske udvikling omkalfatret den menneskelige verden - og 

de menneskelige evner -, mens dyrenes verden var forblevet så 

godt som den samme. 

Og denne gigantiske forskel på naturhistorie og historie 

skyldes den samfundsmæssige virksomhed, hvorfor den med samme 

ret kan kaldes historisk virksomhed. 

Forholdet kan også udtrykkes i genspejlingens termer: 

L virksemheden dikterer genspejlingen 

2. virksomhedens agent genspejler virksomhedens objekt 

3. når virksamhedens agent er den individuelle organisme 

antager genspejlingen organismens form og bliver organisk. 

4. vErl sarnftmdSlTliiSsig virksomhecl er organismen som virksomhedens 

agent erstattet af en flerhed af individer, et samfl.illd. 

5. fØlgelig antager gensrejlingen en samfun.:lsm:essig form. 

6. dvs. menneskets stræren og rrål materialiserer sig ikke som or

ganer. De manifesterer sig san sværd eller lokorrotiver. 
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Hvorfor samfundsmæssig virksomhed må ændre karakteren af 

den organiske selektion på en grundlæggende måde, kan skitse

res således: 

l. Organisk selektion betyder repro
duktion af - reproduktionståhige - or
gantræk. Jvnf • Darwins tautologi: sur
vival of the fittest. 
2. Reprcx:1uktionen realiseres i virl<:
scmhed.en, dvs. i forbindelsen mellem 
subjektet og dets reproduktive objekt 
{reproduktet) • At realisere og konsum
mere reproduktet er at reproducere sig. 
3. Det betyder, at organiske træk, der 
fører til konsummation af reproduktet 
(i !::e tydningen: ethvert reprcdukti vt 
mål), selekteres. 
4. Eller: at organisk selektion er en 
organisk genspejling af subjektets for
bindelse til reproduktet. 
5. VEd naturhistoriske virksomhedsformer 
udgØr virksomhe:len selv denne forbindel
se, og den organiske genspejling antager 
derfor form af de formidlende organiske 
træk verl derme virksomhe:l: organiske red
skaber. Dvs. epimethiske træk. 
6. Verl samfurrlsrrB?Ssig virksanhe::1 er for
bindelsen mellem virksomhed og reprodukt 
brudt, fordi det virksorrme subjekt ikke 
selv kansummerer virksomhedens resultat. 
7. Til gengæld er der opstået en anden 
forbi.rrlelse mellem subjekt og reprcdukt. 
Nenlig forbindelsen mellem subjektet og 
et reprcdukt uden for virksomheden, som 
subjektet realiserer ikke gexm.em vjrksom
heden, men på grund af virksomheden. 
8. Vi kan sige, at mens der vEd de 
naturhistoriske virksomhedsformer er 
sanmenfald mellem virksomhedens objekt 
og reprodukt, så er der ikke sanmen-
fald ve:l samfundsæ::ssig virksomhed. 
9. Ved samfurrlsmcessig virksomhed er 
det derfor ikke objektfangende træk, 
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dvs. virksomheclens organiske redskaber, der 
først og fremmest selekteres, som tilf~det 
er hos dyrene. Det er nemlig ikke forb.in
delsen til reprcx.'luktet disse formidler, når 
reprodWctet ikke er sammenfaldende med virk
somhEdens objekt. 
lo. OrgaiJ.isk genspejling ved samfu.n::Is:næs
sig virksamhed må derfor fØrst og fremmest 
finde ste:l i den nye dirnension, hvor sub
jektet er forbun:let mEd sit reprcx.lukt. 
11. Da denne forbindelse etableres gennem 
mental genspejling 1 vil det i praksis sige 
en organisk selektion i~de styrende organ
er (hjernen) , der danner basis for mental 
genspe j lin g. 

Samfundsmæssig virksomhed flytter altså selektionens fokus 

fra de organiske redskabers område (det epimethiske område) 

til de mentale styreformers område og åbner derfor vejen for 

udviklingen af de promethiske evner. 

Vi skal siden langt mere konkret vende tilbage til dette 

betydningsfulde skift, der fØlger af bruddet på den naturhi

storiske grundregel. På dette sted vil vi imidlertid afslut

te med at lade A.F. Wallace beskrive bruddet, da det var Wal

lace, vi lod formulere grundreglen. Han siger: 

"Nårsornhelst langsomme ændringer i den fysiske ge<:Xjrafi eller i 

klimaet gør det nødvendigt for et dyr at forandre sin fØde, sin 

beklæ::lning eller sine våben, kan dette kun lade sig gøre gennem 

en tilsvarende ændring i dets egen legemsstruktur eller indre or

ganisation •.. 

Under lignende omstændigheder behøver mennesket ikke Længere 

negle og tænder, større legemsstyrke eller hurtighed. Mennesket 

fremstiller skarpere spyd, en bedre bue eller danner et jagtsel

skab for at overliste sit nye bytte. 

Således har mennesket, alene ved sin evne til at kLæde sig selv 

og fremstille våben og redskaber, frataget naturen den magt til 

at ændre ydre form og struktur, som den udøver over alle andre dyr." 
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samt mæssighed og socialitet 

Af ovenstående fremgår at begreberne samfundsmæssighed og 

socialitet ikke er identiske. Sprogets to forskellige ter

mer - samfundsmæssig og social - refererer til to klart for

skellige forhold: 

Socialitet refererer til, 

at flere individer deler en virksomhed. 

Samfundsmæssighed refererer til, 

at en virksomhed deler flere individer. 

Mere præcist kan vi sige, at socialitet betyder den sociale 

realisering af individualitetens princip (det naturhistoriske 

princip), mens samfundsmæssighed betyder et brud med indivi

dualitetens princip. 
Denne modsætning mellem socialitet og samfundsmæssighed 

fører iØvrigt logisk til to diametralt modsatte approacher i 

spørgsmålet om mennesket og samfundet: 

A. En der opfatter individualiteten som grund eller forudsæt

ning, hvorved socialiteten fremtræder som figur eller pro

blem. Der altså har dette grundspørgsmål: Hvordan bliver 

det individuelle menn·eske socialt? 

B. En der opfatter samfundsmæssigheden som grund, hvorved 

individualiteten bliver figur. Der altså har dette grund

spørgsmål: Hvordan bliver det samfundsmæssige menneske in

dividuelt? 
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De to approacher er ikke svære at identificere i det 

teoretiske landskab. 

A. Skoleeksemplet er Hobbes (jvnf. s. 35), der eks

plicit formulerer grundspØrgsmålet. 

I den forbindelse er det værd at bemærke den betydelige affini
tet, der er mellem denne approach og den mekaniscistiske verdens
anskuelse. Mekaniscismens problem er, hvordan ukrænkelige enhe
der bliver til flerheder, eller hvordan helet er bestemt af de
lene (jvnf. s. 45). Det er præcis også - på et konkret område -
problemet for den approach, der ser individerne (eller individua
liteten) som noget ukrænkeligt og det sociale som noget afledt. 
At Hobbes på een gang forfægter individets grundlæggende ukræn
kelighed som bestemmende element i sociale kongregationer og 
samtidig har det ærinde at kanonisere den mekaniscistiske ver
densanskuelse er to alen ud af et stykke. 

Parallelt hermed er Rousseau {jvnf. s. 36) også et klas

sisk eksempel. Rousseau går endda så vidt, at han er

klærer, at kulturen er en fordærvelse af det naturlige 

menneske. 

En lignende position finder vi hos Freud {Kulturens byr

de, f.eks.). Freud er da også den, der mest eksplicite

ret har udviklet den psykologiske teori om individets 

socialisering (jvnf. s. 88). Dvs. individets tilpas

ning til - ikke forvandling i -en social sammenhæng. 

Vender vi os mod de klassiske sociologer, så finder 

vi f.eks. Max Weber her. Som hans studier af samfun

dets ledelses- og magtrelationer viser, så er hans 

ærinde den s·ocia'le orden, der skabes i samfundet mel

lem enkeltindivider. 

Derimod forekommer Emile Durkheim umiddelbart ikke at 

hØre til her. Han afviser nemlig det individuelle plans 

grundlæggende karakter i forhold til den sociale ver

dens. Betænker man imidlertid, at Durkheims ærinde er 
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etableringen af social sammenhæng og integration 

(af enkeltindivider), uden hvilken samfundet bliver 

sygt (a·nomie), så må han alligevel placeres under 

approach A. 

Det samme gælder naturligvis nyere sociologiske teo

rier som Talcott Parsons socialiseringsteori, og her

fra går i lige linie et spektrum af socialpsykologiske 

teorier, der skaber en syntese af rolleindlæring og 

Freud. Det vil sige, som deres formål har at demon

strere, hvordan enkeltindividet bliver socialt. 

I Handbook of Social Psychology defineres social psykologi lige
frem som "et forsøg på at forstå og forklare, hvordan individers 
tanke, fØlelse og adfærd påvirkes af den faktiske, forestillede 
eller formodede tilstedeværelse af andre mennesker." Hvilket 
klart placerer denne videnskabsgren inden for genstandsområdet 
socialitet, som vi har bestemt det i det ovenstående. Ikke in
den for genstandsområdet samfundsmæssighed. 

Man bØr iØvrigt bemærke, at selv om den nyere europæiske 

socialisationsteori vender sig imod den klassiske ameri

kanske socialiseringsteori ved istedet for som denne at 

fremhæve den sociale indpasnings positive betydning for 

individet at (næsten rousseausk) fremhæve dens negative, 

så er grundapproachen den samme: enkeltindividet i den 

sociale ramme (gabestok) . 

B. Skoleeksemplet (og det eneste entydige eksempel) er 

her· Mar~. Bag den massive blotlætning af den samfunds

mæssige basis eller grund ligger til stadighed inter

essen for det enkelte individ og fordringen om en men

neskeværdig tilværelse for personen. Dette er tyde

ligt dokumenteret af Marx's tidlige skrifter, hvor 

approachen er expliciteret. At arbejdet med basis el

ler grunden sidenhen blev så uforholdsmæssigt meget 
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større end arbejdet med figuren, er blot et udtryk 

for den systematiske videnskabelige undersøgelses 

vilkår, ikke - som hævdet -udtryk for en bortseen 

fra enkeltindividet til fordel for den store Økonomi. 

I sit arbejde Marx:!:-sme __ .Q.g_p_ers~!2.9.)2~9..§teori har Lu
cien Seve da også demonstreret, at Marx's tilsynela

dende økonomiske bias er et overfladefænomen, og at 

hans samfundsteori i realiteten lægger grunden for en 

teori om personligheden. (Al t så approachen: Hvordan 

bliver det samfundsmæssige menneske individuelt?). 

Omvendingen 

Der optræder altså en interessant omvending: Begynder man 

med enkeltindividet,ender man op med "samfundet 11
, dvs. socia

liteten. Begynder man med samfundet, ender man op med enkelt

individet. Samfundsteorien bliver teorien om individet, mens 

individteorien bliver teorien om det sociale. {Joachim Israel 

trltrykker netop dette forhold, når han i en sanmenligning af Marx og 1'1ax 

Wel:::er skriver: ''Marx 's teorier er ird.ividorientere::ie: det er samfundet, 

der skal fonnes, så den menneskelige frenme::lgØrelse overvindes. Webers 

teorier er hove:lsagligt samfur.dsorientere:le: det er mennesket, scs:n skal 

l<E!.:'e sig tilpasning til den rationelle samfundsstruktur. " Eller: "Weber 

anvend.er en funktionel analyse {individorienteret - evnen til rolleop:le

ling .rom i socialiseringsteorierne. NE) og l:::eskriver rationaliteten i 

relation til produktionsprocessens målsætning. DerinDd taler han kun lidt 

Ctm konsekvenserne for individet. Marx derimed analyserer produktionspro

cessen ud fra et sociologisk og fremfor alt Økonomisk synspunkt, men kom

mer gang på gang till:::age til konsekvenserne for individet." 

De to approacher kan også sættes i relation til henholdsvis 

den mekaniscistiske (jvnf. oven for) og den dialektiske anskue

måde: 
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Mekaniscismen Det basale: Delene 

Det afledte: HeJheden 

Dialektikken Det basale: ReTheden 

Det afledte: o·eTe·ne (som momenter) 

At meleaniseismen (som det historisk er tilfældet) fØrer 

til approach A -· fra enkeltindivid til socialitet -, mens 

dialektikken fører til approach B - fra samfund til individua

litet -, er derfor ikke forunderligt. 

Striden 

Det sociale og det samfundsmæssige repræsenterer to forskel

lige genstandsområder. Vort sprog registrerer dette ved eksi

stensen af to tilsvarende termer. Derimod registrerer vor 

teoretiske tænkning det ikke. Termerne social og samfundsmæs

sig bruges i almindelighed som synonymer, hvilket svarer til, 

at tænkningen ikke skelner mellem det samfundsmæssige og det 

sociale. De to genstandsområder opfattes altså som et og det 

samme. 

Eller som hos Leontjev: De opfattes som overlappende, såle

des, at man fra de·t sociale kan glide over i det samfundsmæssi

ge, Kooperationen der bliver til egentlig samfundsmæssig virk

somhed so oder so. 

Denne tilstand må af indlysende grunde føre til misforstå

elser og ufrugtbar kontrovers. Det opstår altid, når man 

taler om forskellige ting med det samme begrebsapparat. Og 

det er også sket på dette område. 

Skal vi kort trække kontroversen op, kan det betale sig 

først at slå fast: 
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l. Socialisation er et fænomen, der findes. Det re

fererer til den måde, hvorpå enkeltindividet bli

ver indordnet en social sammenhæng, og markerer så

ledes i en principiel forstand en begrænsning af 

individet. 

2. Samfundsmæssiggørelse er også et fænomen, der 

findes, men er ikke socialisation. Det refererer 

til, at et menneskeligt individ fØrst opnår egent

lig menneskelighed (artsspecificering) i og med, at 

det engagerer sig i samfundsmæssig virksomhed, da 

samfundsmæssig virksomhed er det menneskelige arts

træk. Enkeltindividet bliver derfor først en menne

skelig person eller individualitet i kraft af den 

samfundsmæssige virksomhed. 

skal omtale sidenhen.) 

(Som vi mere konkret 

Hermed bliver to påstande om forholdet mellem menneske og 

samfund mulige. I meget forenklet form lyder de: 

l. Samfundet undertrykker den menneskelige individualitet. 

2. Samfundet skaber den menneskelige individualitet. 

Disse to sætninger er ikke i modstrid med hinanden, fordi 

refererer til to principielt forskellige fænomenområder (der 

i praksis naturligvis er vævet sammen) . Begge kan være sande. 

Skelner man imidlertid ikke mellem det sociale og det sam

fundsmæssige, så kan de ikke begge være sande. De, der har 

indset sætning l 1 s sandhed, må derfor afvise sætning 2. Og 

de, der har indset sætning 2 1 s sandhed, må afvise sætning 1. 

(Resultatet bliver den kendte strid mellem på den ene side 

kritisk socialisationsteori og på den anden marxister). 
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På dette grundlag er striden naturligvis uløselig, og må 

være karakteriseret af megen forurettelse og fordØmmelSe, da 

begge parter jo har ret. 

Vi konkluderer derfor: 

Forudsætn·inge·n f'or ikke at fo·rst'å no·ge·t a·f de·t· hele 

er· ·at u·ndlade ·a·t- ske·ln·e ·m:ell·em de·t· ·s'o'c·i·a1e 'o'g d'et 

s·anlfundsffiæss·i·ge. 

(Eksempel: Oversætter rn;:m Marx's begreb gesellschaftlich- der altid re

fererer til samfund.s:mæssighe:l - systE.9.11atisk med begrel::et rocial, scm visse 

oversættere har en for~lighed for, så er roeningen simpelthen gået tabt. 

Det er ikke ligegyldigt om der står: 

"Das menschliche Wesen is t kein dem einzelnen Irrli viduum 

inwohnerrles Abstraktum. In seiner Wirklicbkeit ist es 

das ensenble der gesellschaftlichen Verhliltnisse." 

Eller der står: 

"Det menneskelige væsen er ikke noget abstrakt, der er 

det enkelte individ iboende. I sin virkelighed er det 

indl:egrel:et af de sociale relationer. 11
) 

Begreberne social og samfundsmæssig må derfor explicit re

lateres til deres respektive genstandsområder. FØr det er 

gjort, er enhver syntese umulig. (Og en eklektiscistisk for-

midling - som f.eks. freudo-marxismen - er i særdeleshed ilde 

anbragt, da den udvisker den forskel, som det er erkendel

sens opgave at afsløre, og derfor uvægerligt kommer til at 

fungere som trojansk hest.) 
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foreløbig sammenfatning 

Med blotlægningen af henholdsvis det naturhistoriske og det 

historiske princip, dvs. af den kvalitative forskel mellem 

dyr og menneske, er vi nået et vigtigt skridt frem i vor un

dersøgelse. Men kun et skridt. Vores analyse af virksomhe

dens struktur er nemlig et· post festum 1 der forudsætter sprin

get, men hverken viser eller forklarer springet. Det sidste 

fordrer, at vi·på baggrund af den abstrakte strukturanalyse 

kan formulere en (tænkelig) konkret udviklingsproces, der 

har ladet disse særlige menneskelige træk udfolde sig. Først 

en sådan konkret beskrivelse kan sikre, at redegørelsen for 

menneskets særlig~ egenskaber er troværdig. Når alt kommer 

til alt, er alt jo muligt i abstraktionens rige. Skærer man 

skiver (analyse) i virkelighedens struktur, så er der jo in

gen garanti for, at skiverne er orienteret rigtigt, når de 

er blevet trukket ud. Den garanti får man kun, hvis man føl

ger strukturens egen tilblivelse {syntese). Analysen er så

ledes nok en forudsætning for, at man kan give sig i kast med 

syntesen. Men det er ikke syntesen selv. Altså står vores 

væsentlige opgave tilbage: At beskrive et konkret udviklings

forløb, der lader den samfundsmæssige virksomhed opstå af virk

sornhedsformer, der overholder den naturhistoriske grundregel, 

og dermed bryder denne grundregel. 

Inden vi giver os i kast med denne opgave, vil vi imidler

tid dvæle et øjeblik endnu ved det strukturelle, idet vi for 

sammenfatningens skyld vil opsummere det vigtigste af det, vi 

indtil nu har opnået. 

Dette vil vi gøre ved at opstille virksomhedsformerne i 

en slags periodisk tabel på grundlag af Leontjev, men udvidet 

i overensstemmelse med oven for anførte argumentation for eksi

stensen af et socialt virksomhedsområde parallelt med det indi

viduelle. 
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Kanmentarer til skemaet 

l. Den sociale virksomhed 

ikke tidligere omtalt. 

'simpel gensidighed' hos primitive dyr er 

Herve:1 forstås de tilfælde, hvor subjektets 

objekt samtidig er en artsfælle. F .eks. ve::l parring, hvor hurmen 

er hannens objekt, sqmtidig rne::l at hannen er hunnens objekt. Altså 

et simpel t tilfælde, hvor ordinær objektvirksomhed samtidig er social 

virksomhed. (VEd hØjere former for social virksomhed er det sociale 

rroment ikke samnenfaldende med objektet. Det er først muligt på den 

operationelle virksomheds stade, hvor re::lskabet psykestrukturelt in

trcx:luceres. ) 

2. Der er ikke anført nogen social virksornhe:.'l under den samfun:lsmæssige 

virksomhed. !)s!t skyldes, at sccdal virksanhe:l logisk hØrer ind under 

mdividuelle virksauhedsformer, hvor mål og rrotiv er samnenfaldende. 

I og me:.'l at den samfun:lsmæssige virksomhed har ophævet in::U vidualite

tens princip i virksomheden, så har den også ophævet socialitetens. 

Det l::etyder ikke, at socialitet ikke findes hos mennesker. Det bety

der blot, at den samfundsmæssige virksoffihed ikke tilfØjer sine egne 

sociale v'irksomhe::lsfol:J.Ter. Derirrcd ændrer den naturligvis l:::etingel

serne for de eksisterende og åbner mulighe::1 for J:evidst association 

og bevidst koopeiation. 

3. Betragter vi skemaet som analogt til kemiens pericdiske, så er der 

her kun et element, som komner bag på os. Det er den sociale ind

~· Af placeringen i skemaet kan vi stille forvenWinger til nogen 

af dens egenskaber, f.eks. evnen til at bruge cg lade sig bruge af 

artsfæller i en kollektiv bestræbelse, og vi skal i det fØlgende 

holde ekstra udkig efter dette ele.m:mt. 





SCENARIO 
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metoden 

Når vi skal beskrive udviklingen fra abe til menneske som 

et konkret udviklingsforlØb, kan vi anvende den scenariske 

metode. 

Scenarioet som metode er i særdeleshed blevet anvendt og 

udviklet inden for futurologien, dvs. den videnskab der gi

ver sig af med at forudsige eller forudskrive fremtidige hæn

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

satte - at beskrive fortidige begivenheder så vil vi se, 

at metoden ikke desto mindre også er velegnet til denne op

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

skrivelse af det ukendte ud fra kendte præmisser. 

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

framtiden) skrives således: 

Input Transformationsregler Output 

I futurologien er inputtet det givne, transformationsreg

lerne er et sæt af udviklingsprincipper og outputtet er det 

ubekendte, målet for undersØgelsen. 

I vores undersØgelse forholder det sig anderledes. Her er 

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

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

respekterer visse transformationsregler. 

Forhåndskendskabet til output adskiller på væsentlig måde 

vores opgave fra futurologiens. Når scenarioet alligevel er 

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

des opstilling af sin opgave. Dens iscenesættelse ganske en

kelt. 
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Asplund beskriver denne iscenesættelse (med skuespillet 

som analogi) således. Den skal bestå i: 

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

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

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

4) en mængde positioner i rummet 

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

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

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

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

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

(iH) hvilke handlinger aktørerne udfører." 

Skal menneskets tilblivelse beskrives ved hjælp af et sce

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

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

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

formationsreglerne må det så angives, hvordan disse aktØrers 

forholden sig ændrer sig på andre tidspunkter i sammenhæng med 

ændringer i den materielle situation. 

Henvisningen til skuespillet refererer til endnu en egenskab, 

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

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

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

være konkret. Asplund udtrykker det sanrrne, når han stiller 

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

scenario må være muligt at forstå." Som minimum fordrer 

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

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

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

Vi kan nu opstille fØlgende formelle rammer for vort scenario: 

Input: 

Output: 

Transformationsregler: 

Dobbeltbetydning 

Det naturhiStoriske pr:incip. Det vil sige 

organismer, der udfolder deres virksomhEd 

i overensstemmelse med den naturhistoriske 

grun:lr9Jel. 

Det historiske princip. Det vil sige orga

nismer der i udfoldelsen af deres virksom

hed. har brudt den naturhistoriske grundre

geL 

Dialektikkens. Det vil sige: 

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

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

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

Den sidste regel har en dobbeltbetydning, der er uhyre vigtig 

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

kvantitetens omslag i ny kvalitet betyder nemlig to ting. 

l. det revolutionære aspekt 

Den betyder, at forandring i sidste ende må resultere 

i ophævelsen af gamle principper og tilblivelsen af nye 

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

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

Er den ovenfor anfØrte betydning, den der normalt frem

drages, når man taler om loven om kvantitetens omslag 

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

lov også udtrykker de materielle formers betydelige mod

stand mod forandring. De kan modstå betydelige ændrin

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

samme. Loven udtrykker derfor også materieformernes 

(og dermed livsformernes) principielle konservatisme, 

dvs. selvopretholdelse. At denne side undervurderes 

eller ligefrem ignoreres i udviklingstænkningen er den 

alvorligste hæmsko for en forståelse af udvikling, hvad 

vi straks skal vende tilbage til. 

Dobbeltbetydningen af loven om kvantitetens omslag i ny 

kvalitet fordrer, at vi i vores transformationsregler både ta

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

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

servative kvantitet). Vi kan derfor specificere vores 3. 

transformationsregel ud i 2 subregler: 

A. den revolutionære regel 

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

B. den konservative regel 

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

Den fØrste af disse regler har vi tidligere udfØrligt be

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

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

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

er en fortrinlig metode til begribelsen af denne hændelse}. 

Ud fra samme argumentation har vi endvidere anfØrt, at kvali

tetsspringet nØdvendigvis må være et skift i virksomhedens 

(levemådens) principper. (Også dette er i overensstemmelse 

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

Alt dette er altså inkluderet i vores transformationsregel 

om udviklingens revolutionære karakter. 

Den anden regel har vi imidlertid ikke hidtil beskæftiget 

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

uddybe dens implikationer. 

romer's rule 

Grundlaget for Darwins evolutionsforestilling er organiske 

forandringer. Disse optræder som diminutive spontane varia

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

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

eller forandring. Hvilket også kan udtrykkes på den måde, 

at trods utallige forandringer har f.eks. hundearten modstået 

kvalitativ forandring. Den er forblevet hundeart. 

Darwins teori lyder nu: De kvantitative variationer, der 

er gunstige (dvs. fremmer organismens livsopretholdelse), se

lekteres. Og det er fuldstændigt rigtigt. 

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

a. fremkomsten af et organisk træk 

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

teres. Nemlig på grund af dets hensigtsmæssighed eller over

levelsesværdi for arten. Men den forklarer l~ke fremkomsten 

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

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

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

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

op i artstrækkene) . 

Det vil sige, at teorien om naturlig udvælgelse forudsætter 

eksistensen af det organiske træk, der skal selekteres. Natur

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

Og det vil igen sige, 

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

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

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

Ikke desto mindre er det den forklaring, som man hyppigst 

tilbydes på tilblivelsen af nye egenskaber i evolutionen: 

Egenskaben X dukker op i evolutionen, fordi den er meget 

hensigtsmæssig. 

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

evolutionen, fordi det er hensigtsmæssigt. Allerede eksi

sterende træk kan udvikle sig, fordi de er hensigtsmæssige 

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

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

der forestillede sig dette med sit hjælpeudsagn 5, der jo 

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

mæssighed, er at forklare en hændelse ved dens konsekvenser, 

eller en årsag ved dens virkning. 

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

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

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

er om kvalitative forandringer (psykologiske, dvs. hvad an

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

gende konsekvenser er skarpt adskilt, så er skaden stor. 

F.eks. hvis man på vort område siger: 

Sproget opstår, fordi det er en fordel for mennesker 

at tale sammen. 

Hvis sproget nemlig markerer noget kvalitativt nyt, så er 

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

det er opstået. Og fØlgelig at dets opståen må forklares 

uden henvisning til dets (senere) fordelagtighed. Vi kan 

altså konkludere: 

Eller 

Eller 

Arsagen til en ny egenskabs fremkomst befinder 

sig tidsmæssigt forud for egenskabens fremkomst, 

ikke efter. 

Et kvalitativ spring kan ikke begrunde sig selv. 

Det må være begrundet i omstændigheder på det 

hidtil eksisterende kvalitative niveau. 

Naturhistorien med dens love må forklare histo

riens tilblivelse. 

Krænker man disse regler, så krænker man det principielle 

i den dialektiske tænkning og i den dialektiske forståelse af 

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

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

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

Ophæver det i betydningen nullificerer. 

Den dialektiske betydning af ophævelse fremhæver derimod, 

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

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

udgØr stoffet i den nye form. 

Hvilket iøvrigt svarer til, at udvikling fordrer en enhed 

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

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

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

heller en udviklingslogik. Men blot et flimmer af former, 

der opstår og forgår. 

Den udbredte og fejlagtige anvendelse af konsekvensen som 

forklarer af tilkomsten af nye egenskaber i evolutionen (evo

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

selvfølgelig ikke forblevet upåagtet. Og dette bringer os 

tilbage til den konservative regel. 

I deres klassiske afhandling 'The human Revolution' disku

terer Hockett og Aseher netop ovenstående problem - "den util

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

slår de fØlgende som grundregel: 

"I første omgang er overlevel

sesværdien af en gunstig nydan

nelse altid konservativ, idet 

den muliggØr opretholdelsen af 

en traditionel livsmåde trods 

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

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

vidstrakt brug af dette princip i sit arbejde. 

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

fisk til padder i Devon {en evolutionær revolution 

da det fører til de terrestriale vertebr:ater - og 

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

nåde: I Devon indtraf der en drastisk reduktion i 

fiskenes naturlige habitat. tklstrakte lavvandede 

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

omgivet af land. For' at lungefisken kunne opret

holde siri hidtige livsform måtte den derfor være 

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

når næringsmidlerne i den ene var udtØmte. Den æn

drede levernåde er altså den eneste mulige måde, hvor

på lungefisken kan opretholde sin hidtidige levemåde. 

Og svarende til andringen i levetå.den opstår der 

naturligvis et selektivt pres m:d organiske foran

dringer af finnerne i rehling af le:rrmer. 

Konsekvenserne af denne udvikling-viser sig senere 

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

form. Men lungefisken går ikke på larrl for at rea

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

forblive en lungefisk! 

Romers regel, der fremhæver organismens aktive modstand 

mod forandringer i dens relation til omverdenen (lungefisken 

der vil forblive lungefisk), modsvarer vores konservative 

regel, Konservation som primært kendetegn ved levende orga

nismer. 

Men samtidig skaber den den nødvendige syntese af den 

konservative regel og den revolutionære regel, der er nød

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

utilsigtede
1

men afgØrende kvalitative forandringer. (Altså 

hvad der i princippet udtrykkes i loven om kvantitetens om

slag i ny kvalitet) . 

Det er imidlertid ikke kun dialektikkens synsmåde vi 

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

regel kort fortalt siger, er: 

I en verden i forandring 

må alt forandres 

hvis alt skal forblive det samme. 

Men dette er også grundtanken i Lamarcks evolutionsteori. 

verden forandrer sig; for at bibevare deres kendte relationer 

til omverdenen, må organismerne derfor ændre deres levemåde. 

Hvad der fører til organiske strukturforandringer. 

Lungefisk-transformationen kunne Lamarck således lige så 

godt være kommet med. 

I vores scenario vil vi derfor gøre Romers regel til ukræn

kelig transformationsregel. Det vil sige, at vi vil stille 

det krav til vore forklaringer af menneskets tilblivelse, at 

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

retholdelse af sin eksisterende livsform), ikke fremadrettede 

(tage udgangspunkt i menneskets kvalitativt nye livsmåde). 

Eller for at parafrasere måneastronauten Armstrong, vi må om 

det kvalitative spring kUnne sige: 

This is a small step for the ape 

but a giant step for mankind. 

Hvilket vil sige, at vi ikke må tillægge vores menneskekandi

dat egenskaber og adfærdsmønstre, der ikke i en eller anden 

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

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

Mens overgangen fra naturhistorisk til historisk princip 

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

species til mennesket som zoologisk species karakteriseret 

af et kontinuum af mellemformer. SpØrgsmålet melder sig der

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

det sted og med hvilken slags væsener som aktører? 

Strækket kan stilles således op: 

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

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

Om springet ved vi, jvnf. den lamarckianske grundsætning 

om virksomhedens primat over den organiske form, at det må 

have fundet sted forud for tilblivelsen af et artsskift, som 

det registreres af zoologer og palæontologer. SpØrgsmålet er 

så, hvilket artsskift på vores udviklingsstræk vJ skal se som 

konsekvensen af det historiske spring? 

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

Ad. l: 

1. Et der er resultat af selektionstilpasning 

over meget lang tid. 

2. Et der er resultat af et pludseligt skift 

i levemåde. 

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

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

ændre sin rrorfologi. For zoologien bliver differencen mellem 

artens indledende form og dens senere fonn opfattet som to for

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

hed bag denne form for artsdifferentierlig taler man om en 

kronosp::dies. 

Arter kan .imidlertid også opstå gennem opsplitninger af en 

fælles udgangsart. Geografisk isolation er en hyppigt frem

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

hæve den opsplitning som en radikal ændring af levemåden for

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

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

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

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

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

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

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

alternative arter eller udviklingsveje. Det vil sige befinde 

sig forud for en fylogenetisk forgrening. 

Som angivet i tegningen af transformationsstrækket mellem 

abe og menneske befinder der sig herimellem fØlgende arter: 

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

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

afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus robustus, Homo 

habilis og Horro erecbJ.s. 

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

dette stræk, hersker der nogen uenighed om blandt palæoantro

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

nospecies. Richard Leakey anfører, at alt undtagen linien fra 

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

tid holde os til Donald Johansans forestilling, som Brace hvad 

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

MB.O.Hl~ 
o•v~Mo 

RAMAPITHECUS 

Il million 

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

Sammenholder vi Johansens stræk med strækket på s. 135, 

så ser vi to radikale forgreninger, der må være foranlediget 

af et virksomhedsspring: l) opsplitningen af menneskeaber og 

hominider, 2) opsplitningen af Australopithecus rebustus og 

Homo habilis. 

Den ene af disse må være resultatet af det historiske virk

somhedsspring, for menneskeaberne tilhører klart og utvetydigt 

naturhistoriens område, mens Homo erectus lige så klart og utve

tydigt tilhører historiens (samtidig med at Homo habilis og 

Homo erectus tydeligvis tilhØrer en kronospecies}, 

Af grunde vi skal vende tilbage til i den videre argumen

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

stralopithecus afarensis vores menneskekandidat. Det vil 

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

sig virksomhed. 

Dette kandidatur indebærer visse vanskeligheder af metodisk 

art. I vores scenario må fremkomsten af den samfundsmæssige 

virksomhed udspringe af dyrenes liv, men om Australopithecus 

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

fossile fund, og selv om disse fortæller os afgørende ting 

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

er der mange vigtige aspekter ved levemåden, der må forblive 

ubekendt for os. 

Dette problem gentager sig iøvrigt også på den anden side 

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

kendt fra fossile fund. 

Vi må derfor konstatere, at de umiddelbare forudsætninger 

for springet i den dyriske levemåde, såvel som de umiddelbare 

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

adgang til. Dem må vi slutte os til. 

Disse slutninger må naturligvis baseres på det fossile kil

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

i den nærmeste nulevende station forud for springet og den 

nærmeste nulevende station efter springet. Disse to sta-

tioner er henholdsvis menneskeaberne (i særdeleshed chimpan

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

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

jæger-samlerkulturen og anvende det fossile fundmateriale 

fra forhistoriske horninider som byggemateriale. Og samtidig 

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

over klØften mellem naturhistorien og historien. 

Broen må nØdvendigvis bestå B 

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

selsrampen. 

Opkørselsrampen markerer springets forudsætninger. Det vil 

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

get og gØr dette muligt, hvad zoologerne kalder præadaptat1on. 

Præadaptation betyder naturligvis ikke, at arten forbereder 

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

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

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

fastholde s.in vante levernåde præadapterer til en terrestrial 

levemåde). 

Beskrivelsen af denne præadaptation må rent konkret være 

en beskrivelse af, hvordan en menneskeabe med chimpanzelignen

de egenskab:er bliver til en Australopithecus afarensis. Da 

Australopithecus afarensis 1 mest bemærkelsesværdige træk er 

en fuldt udviklet tobenet gang, så må udviklingen af denne 

egenskab udgØr-e fundamentet i denne beskrivelse. 

Brostykket markerer springet selv. Det vil sige den særlige 

situation, der nødvendiggØr, at en heroinide med Australopithe

cus afarensis 1 egenskaber bryder med det hidtige dyriske virk

somhedsprincip og engagerer sig i et nyt. 

NedkØrselsrampen markerer konsekvenserne af dette skift i 

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

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

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

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

turerne overtager nu den rolle, som artsdifferentieringen 

spiller i naturhistorien jvnf. det epimethiske princips for

vandling til det promethiske) . 

Denne brobygning vil være emnet for den resterende del af 

dette skrift. Vi begynder med den chimpanzelignende forfader 

som scenariets første aktØr. 

den intelligente abe 

Den fælles forfader til menneskeaber og mennesket har slægts

betegnelsen Dryopithecus. Den levede i Miocæn for ca. 18 

millioner år siden. Fra denne gruppe spalter de senere men

neskeaber og hominiderne sig ud fra hinanden. Baseret på 

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

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

hominidlinien på dette trin rep~æsenteret ved Ramapithecus, 

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

sulteret i Australopithecus afarensis for ca. 6 millioner 

år siden. 

Chimpanzen og mennesket er ifØlge denne kronologi altså 

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

derfor kommet som en stor overraskelse, at den genetiske for

skel mellem chimpanzer og mennesker er meget lille. Under

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

der, at chimpanzen og mennesket hØjst kan være adskilt af 

et tidsrum på 5-6 millioner år! 



141 

Palæentelogerne fastholder imidlertid, at en så sen ud

spaltning er umulig, fordi det menneskelignende hominid al

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

ner år siden. 

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

tiske forandringshastighed hos chimpanzer og mennesker må væ

re betydeligt langsommere, end genetikerne har forudsat. 

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

tionspresset, der fravælger bestemte genetiske kombinatio

ner og derved afstedkommer genetisk differentiering mellem 

to arter med fælles udgangspunkt, hvis selektionskriteriet 

er forskelligt, så kan man opstille fØlgende argument: 

l. Genotypen rummer muligheder for et variabelt· antal mulige 

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

eller tilpasningsdygtig er arten. 

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

sker der en genetisk fravælgelse til fordel for disse. 

Herve:l mindskes artens flexibilitet, men ikke hermed 

dens overlevelsesdygtighed. Den genetiske specificering 

er nemlig det samme sa:n specialisering, og specialise

ringseffektivitet er under stabile rodljØforhold en bedre 

overlevelsesstrategi end tilpasningsdygtighed. 

3. Chimpanzens og :menneskets lille genetiske differens må re

tyde, at ingen af de to arter har urilergået omfattende 

specialisering efter opsplitningen. At begge arter med 

andre ord har opretholdt tilpasningsdygtighEden som over

levelsesstrategi. (Og dermed opretholdt rummelige genoty

r;er med. nenge fanatypiske mulighEder) . 



142 

Da man må formode, at der er taget hØjde for dette argu

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

mærksom på, at på den strategiske dimension specialisering -

tilpasningsdygtighed, der er det de hØjere primaters kende

mærke, at de har udviklet tilpasningsdygtigheden på speciali

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

cialisering, hvis man vil. 

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

Modstillingen mellem specifikke evner og en generel evne 

er på dette område det samme som modstillingen mellem instinkt 

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

ring og hypertilpasning til omstændighederne er den evolutionær effektive 

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

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

primater fØrst og fremmest ved egenskaben intellige~~· Det 

vil sige den tilpasningsflexibilitet, der er resultatet af, 

at tilpasningen etableres ontogenetisk snarere end fylogene

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

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

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

model kan vi forestille os menneskeabernes og menneskets fæl

les stamfader således: 

Den lever i skoven og ernærer sig gennem mange forskellige 

slags fØdeemner. Dog fortrinsvis plantefØde. Frugt og unge 

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

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

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

fra levninger fra andre rovdyr. 

Den kender sit område godt og bevæger sig på vandring fra 

fourageringsplads til fourageringsplads i overensstemmelse 

med de forskellige afgrØders modningstidspunkt. Denne viden 

er baseret på flokkens erfaring, som vedligeholdes gennem ind

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

hjælpeløs og afhængig af moderen. Denne afhængighed vedvarer 

over en betydelig periode, idet ungen - som menneskebarnet -

ikke alene skal færdigudvikles neuralt, men også tilegne sig 

gennem indlæring hele sit kommende adfærdsrepertoire. Hvil

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

Geodalls beskrivelse af chimpanzens tidlige livsfaser: 

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

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

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

måske enkel te snåbidder af fast føde ved seks måneders alder

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

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

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

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

til den er 5-6 år gammel •.• " 

Det betyder, at flokken altid har et betydeligt antal 

mØdre med unger i forskellige aldre, og dette sætter sit 

præg på den sociale organisation på to hinanden modsatte 

måder: 

A. En flok med mange mødre med afhængige unger er 

relativt langsom og sårbar for angreb fra preda

torer. Den har derfor brug for en social organi

sation, der tjener til dens beskyttelse. Det vil 

sige en organisation, der fremelsker aggressive og 

kampberedte hanner. Denne nØdvendighed realiseres 

ved en skærpelse af den sexuelle selektion. ( Eller 

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

siko for at blive rovdyrbytte, der hviler der et selektions

pres i retning af en skærpelse af den sexuelle selektion CXJ 

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

et system med overhanner, der er de stærkeste dyr, 

og hanner, der holdes borte fra flokken, eller 

ihvertfald fra brunstige hunner. De sidste danner 

ofte deres egen satellitflok (bachelorgruppen), mens 

overhannerne residerer i hungruppen. Indtil de bli

ver skiftet ud med stærkere hanner fra bachelorgrup

pen. 

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

resulterer i et uhyre effektivt socialt hierarki, 

hvor en kohorte af hanner altid er parat til at an

gribe rovdyr, der truer hunner og unger. 

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

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

gevel adskiller menneskeabernes sociale system sig 

væsentligt fra det, vi kender fra bavianerne, hvil

ket bringer os til næste punkt. 

B. Den forlængede barndom, der karakteriserer de 

højere primater, medfØrer, at emotionelle bånd 

mellem unge og moder bliver af altafgørende be

tydning. Disse emotionelle bindinger udstrækkes 

også til søskende og videre ·til andre i flokken 

med hvem, moderen er associeret. 

Resultatet af disse bindinger er, at der op

står et netværk af sociale relationer baseret på 

sympati, der går på tværs af de sociale magtrela

tioner. Hos chimpanzer kan en stærk han derfor 

ofte konfronteres med flere svagere dyr, der hol

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

flokfØrer, man må også have kammerater, der vil 

bakke en op i en konfrontation. Og dette medfø

rer naturligvis, at det sociale mønster, vi fin

der hos menneskeaber, er væsentligt anderledes end 

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

mennesket genkenler sig selv i chirnpanzen. De psyko-errotio

nelle interpersonelle relationer hos chimpanzer er identiske 

med menneskets) . 

Delilne særlige type social relation, der svæk

ker dominanssystemet i flokken og derfor truer 

flokkens forsvarsberedskab mod ydre farer, kan na

turligvis ikke vinde indpas, med mindre den med

fØrer fuldt kompenserende fordele. Dette bringer 

os tilbage til intelligensen som de højere prima

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

ner de hØjere primater, spiller flokkens akkumule

rede erfaring en afgørende rolle. Aben fØdes ikke 

med den nØdvendige viden, den skal tilegnes ved ind

læring. Aben fØdes derfor med stor nysgerrighed og 

imitationslyst og ved en slags modelindlæring, hvor 

først moderen senere andre af flokkens individer ud

gØr modellerne, lærer den sine fØdeobjekter at ken

de. Den lærer, hvor fourageringspladserne ligger, 

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

Den lærer, hvilke insekter der er spiselige. Den 

lærer at vende sten efter larver. Den lærer at bru

ge pinde til at fiske efter termitter. Og den lærer 

at forudse farer, fØr situationen bliver kritisk. 

Imitation er imidlertid kun en side af denne 

indlæringsformåen. En anden er innovation. Når 

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

med at lære noget, som flokken ikke tidligere kunne. 

Man kan hermed lægge ny erfaring til flokkens gamle 

erfaring. Alle gamle erfaringer udsprang jo på et 

tidspunkt af et individs opdagelse af en eller an

den mulighed. Og uden innovation ville den generel

le tilpasningsevne være meningsløs. Det er nem-

lig evnen til innovation, der gØr, at primaterne 

under ændrede omstændigheder kan opdage nye livs

muligheder. 

De hØjere primater har da også en særlig innova

tionsformåen, der præcis er sammenfaldende med deres 

mulighed for intellektuel virksomhed. Det vil sige: 

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

tion og erfaring. Ganske vist kræver innovation 

nogen erfaring, men for megen erfaring stiller sig 

i vejen for nytænkning. Erfaringens betydning er, 

at individet ikke gør fejl, fordi vedkommende re

spekterer det fundamentale. Innovation, derimod, 

implicerer altid et brud med det fundamentale, og 

resulterer iØvrigt hyppigst i skadevoldende fejl

tagelser, som den erfarne ikke ville begå. Men 

ikke al tid. 

Konsekvensen af denne sammenhæng er, at innove

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

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

har en meget lav status i dominanshierarl<iet. 

Det betyder, at med mindre der finder former 

for anerkendelse sted mellem individerne, der ikke 

er entydigt knyttet til dominanshierarkiet, så kan 

heldige innovationer ikke sprede sig - eller kun 

langsomt sprede sig - i flokken. 

(Kendt er de innovationer, som er iagttaget hos 

japanske makakker. Her var det lav-status hunner, 

der indså {!) arbejdsbesparende fØdeindsamlingstek

nikker, men opfindelsen bredte sig ikke til de ældre 

og dermed mere dominante dyr}. 

Men denne mulighed eksisterer netop hos men-

neskeaberne i kraft af individuelle venskabsforbin

delser på tværs af dominanshierarkiet. Venskabs

systemet Øger altså flokkens tilpasningsflexibi

litet, og det kompenserer for de ulemper for for

svaret af flokken, som venskabssystemet tilfØjer 

dominanshierarkiet. 
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Vi kan hermed udskille tre væsentlige funktioner i flok

kens sociale organisation: 

l. styrke 

2. erfaring 

3. innovation 

De tre funktioner er fordelt på forskellige individer. 

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

har etableret sig i den sexuelle selektions konkurrence. 

Erfaringen spiller naturligvis en rolle her også. Den 

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

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

faringen i det intime kendskab til fourageringsområdet, så er 

det ofte de ældre hunner, der repræsenterer erfaringen i flok

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

rute i området, etc. 

Innovationen derimod finder ofte sted i forbindelse med un

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

perioden lige efter er den mest innovationsrige periode, så 

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

i hannernes konkurrence, at innovationer på ernæringsområdet 

ligger ham fjernt. Sådan kan man ihvertfald fortolke under

søgelserne af innovation hos de japanske makakker, hvor det 

var de unge hunner, der stod for opdagelserne. 

Denne generelle beskrivelse af levemåde og social adfærd 

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

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

rerer den intelligente abe, der er vort udgangspunkt. 
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blindgyden 

På menneskeabens udviklingstrin viser det sig imidlertid, 

at udviklingstemaet baseret på intelligens er en evolutionær 

blindgyde. Det endelige kriterium for evolutionær succes er 

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

lysende evner har disse primater de allerstørste vanskelighe

der med at reproducere deres art. 

Lad os anskueliggøre dette med chimpanzen som eksempel: 

En hunchimpanze bliver ikke sexuelt moden, fØr hun er 16 

år. Gennemsnitsintervallet mellem succesfulde fØdsler er 

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

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

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

og således under gunstigste omstændigheder avle 5 unger, men 

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

predatorer tager deres del. Resultatet er, at chimpanzer van

skeligt kan konkurrere med andre species, hvis reprodMktions

rate er hØjere. Menneskeaberne findes da også kun i begræn

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

rede inden menneskets indgreb i økologien tog sin begyndelse. 

Hele denne misere kan føres tilbage til deres flexible 

tilpasningsstrategi, der kræver en høj intelligens. Den be

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

sig selv. Og i den tid beslaglægger den moderens reproduktions

evne. Hun skal investere sin energi i yngelpleje af ungen 

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

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

gen på flokkens vandringer. 
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Iovejoys teori 

Befinder menneskeaberne sig i en permanent reproduktiv kri

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

blemet og har etableret sig som en enorm reproduktiv succes: 

mennesket. 

Der er derfor grund til at se opsplitningen af horninider 

fra menneskeaber i relation til det reproduktive problem og 

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

viklingen af den tobenede gang, da heroinideliniens adskillen

de kendetegn netop er tobenethed. 

Dette er præcis den amerikanske antropolog C. Owen Love

joys ærinde, og han har formuleret den teori om menneskets 

udvikling, der for nærværende nyder den største bevågenhed 

i det videnskabelige selskab. Den lyder i summarisk form: 

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

at øge artens repreduktionsrate {Eller: ethvert træk der mu

liggjorde en øget reproduktionsrate resulterede i en heftig 

selektion) • 

2. Repreduktionsraten kunne - på grund af indlæringssystemet -

ikke øges ved. at nedsætte yngelplejetiden. Den kunne krm 

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

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

en ny og en ældre. 

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

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

skulle bære mere end en unge. 

4. LØsningen kunne derfor kun være en ophævelse eller reduktion 

af kravet om nobilitet. 
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5. Den fØrste tilnænmelse til 

en sådan lØsning var den 

kønssegregerede fØ::leind

samling. En sådan strate

gi er kendt fra adskillige 

primater (f .eks. Gelada-ba

vianen og dværgchlmpanzen) . 

Den går ud på, at hungrup-

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

gruppen afsØger den ydre. KØnnene skal således ikke konkur-

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

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

"Denne adskillelse ville være under stærkt, positivt selektions

pres. Hunnernes mindskede mobilitet ville betyde nedgang i an

tallet af uheld under transport, ville Øge fortroligheden tred 

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

intensivering af forældreadfærden; dvs. Øge overlevelsesevnen. n 

6. Imidlertid ville dette naturligvis mindske hannernes overlevel

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

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

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

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

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

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

logiske logik) . Dette skete efter Lovejoys opfattelse vEd eta

bleringen af rronogame forbindelser mellem hanner og hurmer (hvil

ket ellers er ukendt hos floklevende primater) . 

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

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

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

tions dominanssystan, der tvinger hangruppen (bachelo:rgruppen) 

ud i den centrale hungruppes ydre periferi) . 

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

nen af afkom yderligere sikres ved, at hannen bringer fØde 

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

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

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

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

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

de koruQlrrerende flokfællers, hvad der fører til en heftig se

lektion til fordel for netop en sådan adfærd.) 

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

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

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

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

derfor et selektionspres for enhver rrorfolcgisk ændring, der øger 

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

den fØrste gang hos Australopithecus afarensis. 

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

overbevisende for, hvorfor kun transport over afstande kan have 

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

tion i enhver anden hensee:rrle er uhensigtsmæssig.) 

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

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

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

egentlige brunstpericd.er hos hwmen og tilviklingen af en konstant 

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

den monogame forbindelse opretholdes (den konstante beredvillig

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

Øvrige hØjere primater). 

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

tegn, der kunne holde hunnen og harmens interesse i hinanden 

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

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

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

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

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

ideologi ingen hindring 

Mod Lovejoys teori kan man indvende, at han hermed blot 

har projiceret et amerikansk ideal om kernefamilien (mor pas

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

på menneskets oprindelse og derved kanoniseret det som sine 

qua non for mennesket. 

Men selv om denne forbindelse er tydelig (og i overensstem

melse med Lovejoys sociobiologiske argumentation) , så er en 

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

antropogenetiske teoretikere genfinder grundlæggende forhold 

i deres samtid som springende punkt ved menneskets tilblivel

se. Eksempler: 

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

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

Feudalher~ens menneske som åndsfyrste, kapitalistens som 

intelligent beregner, socialistens som en håndens arbejder er 

udtryk for den usvigelige regel, at alle antropogenetiske teo

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

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

forsørger udtrykker en ideologi, er derfor ingen afvisnings

grund. 

Tværtimod er det tydeligt, at Lovejoy er kommet sandheden 

om menneskets tilblivelse nærmere end mange tidligere teorier. 

ingen løsning 

Alligevel må vi afvise det springende punkt i Lovejoys teori: 

hannen som forsørger i det monogame parforhold. Årsagerne vil 

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

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

rien om menneskets tilblivelse: Fremkomsten af samfundsmæssig 

virksomhed. 

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

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

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

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

engagerer sig blot i udvidet reproduktion, hvilket Lovejoy 

også forudsætter i sin sociobiologiske argumentation. (At 

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

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

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

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

aldeles ukendt blandt primater, hvor hanner sørger for sig, 

hunner for sig og ungen. 

Men som sagt, Lovejoy har vundet vigtig indsigt med sit 

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

det anderledes. 

kønssegregeret fouragering 

At den hØjere primats lave fØdselsrate udgØr et kritisk for

hold, og at fraspaltningen af heroinidelinien må ses i rela

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

at horninidens første adskillende træk er, at den har omgået 

dette problem, hvilket forklarer dens senere succes sammen

lignet med menneskeabernes. 

At mobiliteten udgØr den kritiske faktor i denne forbindel

se, forekommer også sandsynligt. Horniniden kan altså kun ha

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

ved at have reduceret nØdvendigheden af mobilitet. 

Den kØnssegregerede fouragering er en måde at realisere 

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

anden grad af kØnssegregeret fouragering indleder lØsningen 

af problemet. Men vi foretrækker at basere fremvæksten af 

kØnssegregeret fouragering på eksistensen af den sociale or

ganisation, der udspringer af sexuel selektion. Det vil si

ge, at vi ser den kønssegregerede fouragering i sammenhæng 

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

langt videre omkring end kernegruppen af hunner og unger. 

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

geret fouragering, hvor hunner optager territoriets centra

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

rundt end hannerne. 

Hermed er sagen dog ikke klar, for forskellen fremkommer 

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

aktionsradius betydeligt. For ikke alene skal de afsøge terri

toriets periferi for fourageringspladser, men de skal også 

holde kontakten med hunnerne i territoriets centrale del af 

sexuelle grunde (hanners bestemmelse i dyreriget) . 

Hvad vi må undersøge er hunnernes situation uden og med 

kønssegregeret fouragering. 

Her bliver det klart, at det reducerede krav om mobilitet 

i forbindelse med kØnsegregeret fouragering fØrst og fremmest 

opstår, fordi varigheden af hungruppens ophold på hver foura

geringsplads forØges. (Kan den samlede flok ernære sig af 

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

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

det i 8 dage) • 

Hungruppen under kØnssegregeret fouragering skal derfor 

kun skifte fourageringsplads halvt så ofte, som under ikke 

segregeret fouragering. De bliver mere stationære, hvilket 

er af enorm selektiv betydning for den succesrige yngelpleje. 

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

Det betyder imidlertid ikke, at de ikke skal bevæge sig 

lige så langt som fØr, når fourageringspladsen er udtØmt. 

(Fourageringsstrategien kan naturligvis ikke have indflydelse 

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

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

2 kilometer hver ottende dag, mod tidligere 2 kilometer hver 

fjerde dag. Over et livsløb betyder det en halvering af 

transportafstanden, men for hver enkelt transport ændrer det 

intet i forhold til tidligere. 

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

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

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

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

monogami - den hanlige forsørgelse, der muliggør, at hunnen 

kan forblive permanent (eller ihvertfald betydeligt længere) 

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

hed. 

fød ep referencer 

Yngelplejeproblemet har medført et selektionspres for en

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

længere på fourageringspladsen end tidligere. (KØnssegrege

ret fouragering er en sådan ændring, der Øger varigheden af 

hvert ophold). 

Varigheden af et ophold er bestemt af den derværende mæng

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

af fØdeemner Øges. (Hvad den kØnssegregerede fouragering sik

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

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

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

lige fØdepreferencer. 

FØdeemnerne udgØr derfor et spektrum fra attraktiv fØde 

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

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

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

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

f.eks.). 

Opbrudstidspunktet fra en fourageringsplads bestemmes 

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

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

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

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

spist, selv om området stadig kunne tilbyde andre mindre at

traktive fØdeemner. 

Heraf fØlger, at et selektionspres for længere ophold sam

tidig må være et selektionspres for inddragelse af hidtil uat

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

attraktiv - uattraktiv, så kan vi sige: 

Attraktiv fØde er Uattraktiv fØde er 

l. koncentreret l. spredt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

attraktive. 
Svarende til deres fØdepreferencer må primatflokken der

for afsøge et relativt stor territorium for at få dækket sit 

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

gerings strategi. 

Dette stiller sig i vejen for en Øget reproduktionsrate, 

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

der på hominidetrinet må være opstået en tendens i retning af 

en intensiv fouragerings 

fØdeemner 

strategi, dvs. inddragelse af "ar

for derved at forlænge varigheden af bejdskrævende" 

opholdet på en fourageringsplads. 
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den kønsdelte økonomi 

Overgangen fra en extensiv til en intensiv fouragerings

strategi er et skift i virksomhed og involverer derfor be

stemte individers ændring af deres adfærd. De individer, der 

umiddelbart er mest tilskyndet til at udsætte opbrudstidspunk

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

ret for at finde supplerende alternativer til den ellers fore

trukne fØde. 

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

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

bevæger sig frem og tilbage mellem den nye plads og hunner

nes lokalitet. 

En sådan situation kunne være udgangspunktet for den kØns

segregerede fouragering. Segregationen ville således nok bli

ve geografisk, men den ville fØrst og fremmest blive fØdeøko

nomisk. Det vil sige, at hunnernes fØdeobjekter ville blive 

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

at konkurrencen om fØden mellem de to 

kØn blev reduceret. Hvad enten det·te 

er årsagen til kØnssegregeret fourage

ring eller ikke, så er det klart, at 

det selektionspres, der forårsager 

udviklingen af kØnssegregeret foura

gering, også må forårsage et skift i 

hungruppen i retning af en mere inten-

siv fouragering, og at dette i sig selv 

skaber - eller bestyrker - en kØnssegregation i fourageringen. 

Intensiv fouragering og kØnssegregeret fouragering hænger altså 

selektionsmæssigt sammen. 
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Vi kan derfor konkludere: 

Udspaltningen af horninider fra den fælles 

stamme må være ledsaget af kØnssegregeret 

fouragering, der kommer til udtryk som ~

tensiV fourag·ering hos han·nerhe, intensiv 

fo·ura·ger·ing hos hunnerne. 

Hermed opnås fØlgende: reduceret konkurrence om fØden mellem 

kØnnene, muligheden for længerevarende ophold på fouragerings

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

af mobilitetskravet, og herved opstår muligheden for dels en 

mere effektiv reproduktion, dels en forØget reproduktion. Og 

tilvejebringelsen af denne tilstand kræver ingen spring, men 

man kan se den vokse ud af den eksisterende situation skridt 

for skridt uden, at vi behØver postulere monogami og hanlig 

forsørgelse. 

Lad os se på dette scenarios betydning for intellektuel 

virksomhed, social organisation og tobenet gang. 

fødeindsamlingsteknologi 

Muligheden for intellektuel virksomhed er forudsætningen for, 

at hungruppen kan skifte fra extensiv til intensiv fouragering. 

Når extensiv fouragering nemlig er reglen for chimpanzen, så 

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

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

kan udnytte en intensiv fourageringsstrategi effektivt, dvs. 

med biologisk fordel. Uden dertil indrettede organiske red

skaber, står resultatet ikke mål med anstrengelserne. Men pri

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

bindelse med den intensive fouragering, hvis denne skal svare 

sig biologisk. 

Denne anden vis er ved intellektuel virksomhed. 

Vi forestiller os, at hunnerne opfinder 11 arbejdsbesparende" 

metoder, der gør den intensive fouragering biologisk økonomisk. 

Havde vi ikke konkrete eksempler fra primatverdenen at hen

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

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

at opfinde "arbejdsbesparende" metoder til intensiv fouragering. 

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

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

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

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

Og proto-hominiden befinder sig utvivlsomt på et klart hø

jere intellektuelt niveau end makakken. 

De arbejdsbesparende metoder implicerer inddragelsen af 

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

Disse redskaber kan være anvendelsen af ~ til sortering, 

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

de frem med (herunder opdagelsen af vægtstangsprincippet), 

sten til sønderdeling af ellers vanskeligt fordøjelige fØde-

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

kræver kemiske forandringer, fØr de med fordel kan indtages. 

En vigtig kemisk forandringsproces her er iltning. SØnderde

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

ne proces i betydelig grad) . 

Givet en tilstrækkelig motivering ligger udviklingen af 

en sådan primitiv teknologi klart inden for de højere prima

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

Udviklingen af en intensiv fourageringsstrategi hos 

hunnerne ledsages af udviklingen af en fØdeindsamlings

teknologi. Det vil sige en socialt akkumuleret erfa

ring (know-how) vedrØrende metoder og redskaber. 

Indeholdt i indsamlingsteknologien er endvidere begyndelsen 

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

bart spiselige planter til fordØjelig fØde gennem bearbejdning. 

Det sidste er ikke mindst vigtigt. Uden en sådan teknolo

gi er inddragelsen af en lang række vegetabilske fØdeemner i 

den daglige kost simpelthen umulig. Uden ild (der revolutio

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

ning have været opfundet. Bankning og sØnderdeling er her en 

oplagt mulighed. Man kan også forestille sig former for bakte

riel nedbrydning, gæring, delvis forrådnelse. 

Det sidste aspekt ved overgang til intensiv fouragering 

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

vejebringes til det fortæres. Modsat ved extensiv fouragering: 

her kan man straks putte det fremskaffede i munden. 

Af ovenstående fremgår, at udviklingen af en indsamlings

teknologi som stiller yderligere krav til den sociale indlæ

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

lang uddannelsesperiode forud 9 hvor hun lærer af moderen og 

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

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

nulevende menneskeaber) til at være en nØdvendighed. 

Tænder 

Er der sket et skift fra den extensive fouragerings umiddel

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

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

døjelsesapparat. 

Den del af fordØjelsesapparatet, der lader sig fossilere, 

er tænderne. For at opretholde vort scenario må vi altså 

kunne stØtte det på vidnesbyrd fra tændernes udvikling i 

den hominide evolution. Og det kan vi. 

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

det fælles udgangspunkt for menneskeaber og hominider) er ka

rakteriseret ved relativt små kindtænder med tynd emalje, 

brede fortænder og skarpe hjØrnetænder. Alle hØjere prima

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

Her deler tandsættet sig i to typer. En der nogenlunde 

bibevarer den dryopithecine form, og en der er karakteriseret 

ved Øget størrelse af kindtænderne, tykkere emalje og udpræ

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

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

kindtændernes større dominans har tildels været tilskrevet en 

Øget afhængighed af jordoverfladens fødekilder." Hvilket ifØl

ge ovenstående vil sige den intensive fouragerings fØdeemner. 

tobenet gang 

Hvad har ovenstående udvikling så med tobenet gang at gØre? 

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

en hunlig fourageringsplads. 

Til en sådan plads stilles der tre krav: 

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

søge beskyttelse mod predatorer) . 



2. FØdekilder 

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

re rigelige fØderessourcer, som hunner

ne kan tilegne sig) , 

{ligeledes må der være adgang til vand). 

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

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

kring centret. Hunnernes bevægelsesmønster bliver så karak

teriseret af en bevægelse fra centret til fØdekilderne og 

tilbage igen. 

Nu udgØr flokken hos floklevende primater deres væsentli

ge beskyttelse mod predatorer, og et isoleret dyr lØber en 

stor risiko, hvilket er en afgØrende årsag til primaternes 

hØjt udviklede sociale organisation. 

Hos extensivt fouragerende primater betyder den koncentre

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

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

er således hele tiden beskyttet. 

Det samme kan ikke lade sig gØre ved intensiv fouragering. 

Her er fødeemnerne spredt ud over hele området, ikke koncen

treret. Hunnerne bliver derfor tilsvarende spredt i deres 

fouragering. og derfor udsat for en større risiko. 

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

bringer så kort tid som overhovedet muligt i marken og så 

lang tid som overhovedet muligt i lejren. Dette kan reali

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

bærer den tilbage til lejren. 

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

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

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

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

men må transportere fØden hjem i lejrens sikkerhed, for der 

at bearbejde den. 

Af sikkerhedsmæssige grunde sker der altså ved den inten

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

konsumtionen. 

Dette kræver imidlertid, at hunnen kan transportere fØde

objekterne fra fundstedet til lejren. (Eventuelt også til vand

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

sive fouragerings fØdeobjekter som hovedregel er ukoncentrerede, 

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

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

på fØdeobjekterne, mens man går på baglemmerne. 

En sådan bevægelsesform er alle hØjere primater i stand 

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

Imidlertid må man forestille sig, at den intensive fouragering 

har medfØrt et selektionspres til fordel for en effektivise

ring af bære-funktionen. 

Slutresultatet af en sådan effektivisering er den tobenede 

~, hvor forlemmerne er befriet for enhver lokemotorisk funk

tion. 

Problemet med tobenet gang er imidlertid, at den er extremt 

langsommelig i forhold til firlemmet lokomotion. Eller rette

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

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

tivt som firlemmet). 

Det betyder, at en tobenet vil have meget vanskeligt ved 

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

telse. 
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At give afkald på beskyttelse mod predatorer forbyder 

sig selv evolutionært, med mindre at det medfØrer en enorm 

fordel i en anden henseende. 

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

den tobenede gang nemlig som beskyttelse mod predatorer! 

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

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

tanterne 

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

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

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

unger i lejren, mens hun begiver sig til fourageringsfeltet 

medbringende den mindste. I lejren kan de derværende hunner 

nemlig tage sig af dem. 

Denne mulighed udspringer af den meget betydelige inter

esse for andres afkom, som hunnerne udviser hos mange pri

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

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

Fænomenet, der kaldes allo-mothering, udspringer af det 

forhold, at yngelpleje hos hØjere primater også er noget, 

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

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

øve sig. 

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

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

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

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

repetition 

Skal vi repetere denne udvikling, lyder den: 

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

for enhver forandring, der mindsker hyppigheden af 

hunnemes vandring fra fourageringsplads til fourage

ringsplads. 

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

gregeret fouragering. 

3. Som yderligere svar sker der gradvist skift fra en 

extensiv til en intensiv fourageringsstrategi for hun

nernes vedkomrrerrle. 

4. Henred antager den kØnssegregerede fouragering karakter 

af fØdeøkonomisk segregation, idet hannerne med den ex

tensive fourageringsstrategi efterstr.æber traditionelt 

attraktive fØdeemner, mens hunnerne med den intens i ve 

fourageringsstrategi inddrager traditionelt uattraktive 

fø::ieeroner. 

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

ges af en tilsvarende - og nødvendig - udvikling af en 

sær lig indsamlingsteknologi, hvori rEDskabsbrug indgår. 

6. Den hermed forbundne temporale adskillelse mellem a. 

indsamling og b. (bearbejdning og} konsumtion resulte

rer i en tilsvarende rumlig adskillelse mellem indsam

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

af social beskyttelse, fordrer en udvikling af bære

evnen, dvs. den tobenede gang. 

8. Med eksistensen af en stationær lejr bliver der via 

fænomenet allo-nothering etableret en slags social 

tørnepasning, der muliggør, at hurmerne kan have flere 

unger og samtidig fouragere. 

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

antager nu karakter af større eller mindre fouragerings

togter til territoriets periferi afbrudt af ophold ved 

hunnernes lejr, hvor de kurtiserer cg parrer sig med 

brunstige hunner. I forbin:lelse herrred eksisterer der 

formentlig et dominanshierarki rettet mod den sexuelle 

selektion. 

Vi forestiller os, at dette udviklingstrin var etableret 

ved afslutningen af Miocæn hos en skovlevende primat, som 

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

i højere grad udnytter den intellektuelle virksomheds mulig

heder end menneskeabernes udviklingslinie, men det tilfØjer 

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

Og det er stadig entydigt anbragt inden for det naturhistoris

ke lovmæssighedsområde. 

Ved afslutningen af Miocæn sker der imidlertid voldsomme 

geologiske og klimatiske omvæltninger, der griber ind i dette 

tema og forvandler det fra at være en mindre afvigelse fra 

dryopithecinernes livsform til at blive et brud med naturhi

storiens fundament. 
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den pliocæne Iuise 

I slutningen af Miocæn blev jordens overflade - som så 

ofte fØr - brudt af fremvæksten af store bjergkædefold

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

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

de med faldende temperaturer og mere markante årstidsskift. 

Denne udvikling, der fortsatte igennem Pliocæn for at kulmi

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

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

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

reduktion i mængden af de hØjere primaters traditionelle 

fØdeemner, det vi har kaldt attraktive fØdeemner. Til gen

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

har kaldt uattraktive, fordi planterne besvarede klimaskif

tet til koldere og tØrrere perioder ved at udvikle en sejere 

overflade o.l. 

De dryopithecine primater var ilde stedt med denne udvik

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

forvejen af andre grunde - præadaptation - var begyndt at ud

nytte de uattraktive fødekilder. Denne udnyttelse blev der

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

imidlertid udsprunget af en fØdeøkonomisk segregation i de 

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

For hunnernes vedkommende blev kravet at imØdegå reduk

tionen i de traditionelt attraktive fØdekilder med en for

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

Dette var i princippet muligt, fordi en sådan intensive

ring var i overensstemmelse med en igangværende tendens, 

og fordi klimaskiftet fØrte til en forøgelse af netop disse 

fødekilder. 

For hannernes vedkommende forholdt det sig imidlertid 

lidt anderledes. De måtte imØdegå reduktionen i de tradi

tionelt attraktive fØdekilder ved l) at bevæge sig videre 

omkring på deres fourageringstogter, 2) i stigende omfang 

at finde erstatninger for deres traditionelle fØdevalg. 

Hvad det sidste angår, havde hannerne to muligheder, 

hvilket fremgår af nedenstående opstilling af skiftet i 

fØdespektret i Pliocæn: 

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

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

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

Den fØrste mulighed var som hunnerne at overgå til 

uattraktiv vegetabilsk fØde. Vægtige grunde talte mod 

denne mulighed: 

a. Hvor hurmens reproduktive rolle var knyttet til yngelplejens 

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

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

tiveret for det arbejdskrævende 1 der var hannen mere motiveret 

fOr styrkederronstrationer, for udførelse af spektakulære be

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

han realisere i fourageringstogter mEd sine kammerater 1 ikke i 

ve::l intensiv fouragering. 

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

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

permanent opholdt sig hos hunnerne. 

c. Endelig var udnyttelsen af den uattraktive fØle ikke Økonomisk 

mulig uden en indsamlingsteknologi. En sådan havde hmmerne 

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

fordi de allerede som unge forlod hungruppen, og derfor aldrig 

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

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

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

have skiftet til intensiv fouragering. Blot at det ville 

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

lig radikalitet. Havde hannerne derfor et alternativ, der 

lå i forlængelse af deres motivation og levemåde, så ville 

dette alternativ være langt mere sandsynligt. 

Et sådant alternativ eksisterede i forøgelsen af potentiel 

animalsk føde. 

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

regnskov et meget dårligt ernæringsgrundlag for større dyr. 

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

ret lille. 

I modsætning hertil er savannen og græssteppen et fantastisk 

ernæringsgrundlag (hvis man altså kan spise græs). Biomassen 

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

Dvs. at de pliocæne forandringer, der erstattede skov med 

græssteppe, samtidig betød, at den eksisterende kØdmængde 

Øgedes betydeligt. 

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

Bavianer kan dræbe hjortekid og mindre aber, chimpanzer kan 

dræbe bavianer for at få kØd. 

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

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

gisk at blive gjort til genstand for fortæring. 

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

le have taget mindre kØd end vore dages bavianer og chimpan

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

mulighed at tage mere kØd, når den traditionelle vegetabilske 

fØde svandt ind. 

Sandsynligheden for at træffe på bytte, som man kunne dræ

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

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

så meget, og fordi heroinidehannerne blev tvunget til at strej

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

panzer. 

Vi forestiller os derfor, 

at mens hunnerne kompensere

de for tabet af attraktiv ve

getabilsk fØde ved at udnytte 

uattraktive planefØderessourcer, 

der kompenserede hannerne for 

tabet ved en øget udny't'telse 

af kØdressourcer. 

l( 

-d 

Grundlaget for de senere jæger-samler kulturer bliver 

altså lagt med pliocæne primater. Og det vokser langsomt 

ud af den eksisterende levemåde. Dels ved at hunnen udsæt

ter sit opbrud fra fourageringspladsen en smule (og siden me

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

dels ved at hannen Øger sin opmærksomhed for muligheden for 

animalsk fØde på sine togter og derved Øger dens procentvise 

andel af hans ernæring først med en siden med adskellige pro

cent. 
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Denne udvikling er ideelt fremstillet i nedenstående 

figur: 

ISHIU..~ IO MILt., ÅR 

jagtteorien 

IJ~T'm~J<:"IW 

I'I.AIJT!!FØOS: 

5 HILL. Plfe. 

Udviklingen af hanlig jagt har 1 ihvertfald indtil for en 

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

neskets tilblivelse. Argumenterne kan koges ned som følger: 

l. De arkæologiske furrl fra forhistoriske mennesker viser klart, 

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

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

stiske hulemalerier. Men jagten rakker langere tiltage erd 

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

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

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

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

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

spring her. 

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

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

uden at kCOfE!rere. 

4. Kooperationen nØdvendiggjorde endvidere udviklingen 

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

5. Endelig er jagten årsagen til den mermeskelige ar

bejdsdeling, idet hunnerne måtte forblive hos afkom

met, der ikke kunne me1br.inges på jagtekspeditioner. 

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

der imens havde indsamlet ~idt plantefØde som supple

ment til kosten. 

Tegneren Qvist har på 

en rrorsom måde fanget 

noget karakteristisk 

for jagtteorien ned 

denne tegning. 

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

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

når han skriver: 

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

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

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

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

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

fiskefangst forudsætter imidlertid overgangen fra den rene plantenæring 

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

mod menneskets tilblivelse. KØdkosten indeholder i næsten Bærdig til

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

skifte; samtidig med at afkorte fordøjelsen afkortede denne kost de 

øvrige vegetative, til plantelivet svarende processer i legemet cg ind

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

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

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

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

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

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

dende menneske legemskraft og selvstændighed. Væsentligst var kØdnæ

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

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

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

tion til generation. Med de herrer vegetarianeres tilladelse, mennesket 

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

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

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

Det moment af blodrus, som heller ikke Engels' beskrivelse 

er fri for, er reglen snarere end undtagelsen for jagtteori

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

ristisk for jægeren og dermed for det første menneske. Mest 

utilsløret fremstår dette hos Raymond Dart (opdageren af den 

første Australopithecus) 1 der ligefrem fremstiller det fØr

ste menneske som en morderisk dræber og kannibal, en tanke 

Robert Ardrey har viderekolporteret i et vidt læst forfatter

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

sion ( Rumrejse år 2ool). 

Denne ideologisk bestemte bØlge, der går hånd i hånd med 

forfattere som Konrad Lorenz og Desmond Merris, er naturlig

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

gav en antropogenese, der flyttede den afgørende rolle fra 

manden og jægeren til kvinden, moderen og indsamleren. Det

te var et svar på jagtteoriens klart kvindereducerende stil

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

tropologer, der helt har revideret jagtens (og dermed man

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

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

bliver i reproduktionssfæren, fremhæver indsamling, ræn gØr alligevel 

mandens rolle til den afgørende). 

Med denne udvikling er det antropogenetiske spørgsmål i 

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

lingens (kvindens) relative betydning i menneskets evolution. 

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

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

tråd fast: Selv om de traditionelle jagtteorier ikke har ret 

i, at jagten har skabt mennesket ved at forårsage redskabs

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

jagten ikke desto mindre spillet sin afgørende rolle i for

bindelse med menneskets tilblivelse. At hævde andet vil væ

re i strid med de empiriske vidnesbyrd. 
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jagtbarrierren 

Mens skiftet fra attraktiv til uattraktiv plantefØde for 

hunnernes vedkommende i vores scenario til at begynde med 

ikke var begrundet i et fald i mængden af attraktiv plante

fØde, så er hannernes skift til animalsk fØde direkte foran

lediget af et fald i mængden af attraktiv plantefØde. Det 

vil sige: hannerne drives til at skaffe stadig mere animalsk 

fØde i en slags kaplØb mod de svindende plantefØderessourcer. 

Forestillingen om overgangen til animalsk føde og dermed 

jagt som nØdbestemt kan vi også finde i de klassiske jagt

teorier. Som oftest ser de dog overgangen som bestemt af 

~ortunisme. Aben med den vågnende intelligens opdager 

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

mens dens mere sløve slægtninge fortsætter det docile liv 

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

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

meget fremtrædende, udtrykker Dart på denne måde. Det fre

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

fortsætter: "Til at frembringe mennesket behøvedes en gan

ske anden læretid, som kunne skærpe klØgtigheden og påskyn

de intellektets højere manifestationer - et mere åbent slet

teland, hvor konkurrencen mellem hurtighed og snuhed var 

skarpere, og hvor smidighed i både tanke og bevægelse spil

lede en fremtrædende rolle for artens bevarelse." 

Hvad enten de klassiske jagtteorier ser overgangen til 

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

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

primat skulle have kunnet udvikle sig til en succesfuld jæ

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

ger, der var uoverstigelige. Snarere hindringer der på Rous

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

sige, hindringer der accelererede udviklingen, ikke bloke

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

på savannen til istidens mammutjagt og de senere civilisa

tioner, er udviklingen altså gået en en ubrudt opstigende 

linie. 
Hvis man opridser de tre muligheder i kapløbet mellem 

svindet i den traditionelle vegetabilske føde og overgan

gen til animalsk føde, lyder de: 

a. Rigelighed: 

b. Balance: 

c. Mangel: 

Væksten i anirralsk føeleadgang overhaler fal
det i vegetabilsk fØdeadgang. 

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

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

Af disse tre muligheder går de klassiske jagtteorier ud 

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

hvordan jægeren kan blive forsørger af kvinder og børn, der 

venter på, at han bringer bytte hjem til lejren. 

Vi vil imidlertid betragte mulighed c. som den mest sand

synlige af fØlgende grunde: 

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

vil sige den tilfældige opståen af en gunstig situation 

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

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

Med et større afsøgningsområde, lidt større opmærk

somhed cg en forøget biomasse vil antallet af tilfældigt 

opståede gunstige situationer Øges. Vi kan forestille 

os, at prirrateme på det grundlag kan Øge deres adgang 

til animalsk fØde fra de nuværende fem pct til måske 

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

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

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

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

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

og det er noget helt andet. 

Hertil k :ræves nemlig meget effektive specialiseringer, som 

vi kender dem fra rovdyrene. Eller alternativt udviklingen 

af en avanceret jagtteknologi baseret p3. intellektuel Virksom

hed og kooperation. (Parallelt til hunnernes erstatten orga

nisk specialisering med en fØdeindsamlingstekno1ogi baseret på 

intellektuel virksomhed.) 

Er udviklingen af en sådan teknologi principielt mulig for 

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

lige vanskeligheder. :En nogenlunde effektiv teknologi er nem

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

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

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

ker vi en ret så afgørende forskel på hurmemes og hannernes 

teknologiske projekt. 

I såvel jagt som indsamling opstår behovet for en teknologi 

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

lers ville kræve organiske SfE!Cialiseringer at overvinde. Hun

nerne skulle gå fra den lettilgængelige plantekost til den svært

tilgængelige. Harmerne skal gå fra de lettilgængelige bytte-· 

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

skel. 

Forskellen ligger i situationen. For hunnemes vedkomrende 

er det ikke rrangel på traditionel fØde, der forårsager skiftet 

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

nemes teknologiudvikling aldrig kommer til at halte efter be

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

udviklingen af deres teknologi. Resten rrå de hente ved at 

vandre. Hvad der selvfØlgelig er uheldigt for den udvidede 

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

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

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

de ikke lØber ind i noget uoverstigeligt problem. Tværtirrod 

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

Anderledes er situationen for hannerne. Den nØdvendige over

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

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

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

behov får en akut karakter, som hunnernes tilsvarende behov al

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

udvikling, der fordrer mange generationers rolige rytrre. Re

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

di deres teknologi ikke kan vinde med i det relativt veldefine

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

Hvor hunnerne således er i stand til at udvide deres repro

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

nernes reproduktivkraft. De bliver i stedse ringere grad i 

stand til at forsørge og reproducere sig selv. 

Medvirkende til denne skæve udvikling i den relative reproduk

tivkraft hos hanner og hunner er iØvrigt, at hanneme bliver 

mødt af en betydelig konkurrence på det animalske fØdeområde. 

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

bierrassen bliver mere og mere effektivt specialiserede. 

Denne rovdyrspecialisering truer horninide-jægeren på tre måder: 

l. direkte som rovdyr. Den lille hominide {Australopithecus 

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

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

kurrent. Rovdyrenes effektive afsØgning af dyreflokkene for 

svage individer har ikke levnet meget tilbage til hominiderne. 

3 ~ Indirekte som Spielverderber. Specialiseringen af rovdy

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

dyrenes voksende effektivitet er byttedyrene blevet tilsvaren

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

pel blevet betydeligt hurtigere, betydeligt mere årvågne og 

betydeligt mere sociale som beskyttelsesforanstaltning. Det

te har ikke hjulpet hominiderne, hvis vanskeligheder var sto

re nok i forvejen. 

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

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

hurmer.nes fourageringsområde (svin og gnavere) , ihvertfald 

kunne omgås. lØvrigt var de eneste farlige plantemere som 

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

konkurrenter. 

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

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

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

direkte mangelkrise, hvor de har haft den allerstørste vanske

lighed med at forsØrge sig selv. 

Vi kan illustrere deres situation således: 
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For arten er en sådan hungerkrise for· hanne-rne ikke umid

delbart truende, for blot nogle af hannerne overlever, kan 

hunnerne blive befrugtet og arten overleve. Tilmed med for

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

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

Men sådan har de individuelle nØdstedte hanner naturlig

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

vort scenario. 

den umulige løsning 

Hvad gØr nØdstedte hanner, når de er blevet tilstrækkeligt 

udhungrede, fordi de kun har kunnet finde sparsomme mængder 

attraktiv plantefØde, og fordi de ikke har haft tilstrækkeligt 

med held i deres søgen efter animalsk fØde? 

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

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

ringsplads. 

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

kønssegregerede fouragering har gjort det til en grundregel 

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

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

Denne regel er effektivt indlært hos alle hanner, _og bliver 

tilmed reinforceret over det sociale dominanshierarki. For 

at bevæge sig til hunnernes fourageringsplads efter fØde for

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

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

for overjeget. 

Dette vil formentlig være umuligt for den fuldtuddannede 

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

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

at etablere sig i hannernes hierarki. Desuden vil det netop 

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

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

fØdeØkonomi. 

Ved at vende tilbage til hunnernes fourageringsplads får 

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

dighed bringer fØderessourcer hertil. For det fØrste risike

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

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

omgå de dominante hanner. FØden er nemlig som objektsiden 

i hunnernes virksomhed intimt knyttet til subjektet, og hun

nerne vil forsvare det, som de forsvarer sig selv. 

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

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

hunnernes fourageringsplads og røver den derværende fØde. 

Sådanne raids vil ligge i umiddelbar forlængelse af hannernes 

naturlige levemåde, hvor raids på dyreflokke for at stjæle 

et kid i den almindelige forvirring meget vel kan være en 

udviklet jagtstrategi. (Desuden er raids kendt fra andre 

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

sultende hanner. Men det kan også forårsage alvorlige ska

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

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

organisation ikke er ganske værgelØse. Er der dominante han

ner i nærheden risikerer røverne tilmed at blive dræbt. 

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

tilføj er det imidlertid hungruppen stor skade. Ikke så me

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

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

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

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

grund af fysiske skader, der tilfØjes dem under selve stridig

hederne, bukker de under, fordi hunnerne bliver for nervøse 

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

investeret et meget stort reproduktivt arbejde i disse unger, 

som tilfældet vil være hos primater med en lang reproduktions

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

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

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

Desuden er raids en meget kortsigtet lØsning på hanner

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

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

hungruppen hyppigt. Når raids imidlertid forårsager store 

forstyrrelser i yngelplejen, så forårsager det tilsvarende 

store forstyrrelser i hunnernes indsamlingsaktivitet, der 

er intimt sammenknyttet med yngelplejen. Hyppige raids vil 

derfor medfØre, at hungruppens indsamlingsaktivitet reduce

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

der slet ingen fØde at røve. 

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

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

lØsning på hannens akutte behov, breder hannernes krise sig 

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

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

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

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

så er arten med den kØnssegregerede fouragering truet af 

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

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

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

stille os, hvordan denne løsning kunne blive realiseret. 

l. hunflokken består af mødre med unger, samt 

gæstende hanner. Dens størrelse (antallet af 

mØdre) er bestemt af l. behovet for kollektiv 

sikkerhed (minimumsstørrelsen), 2. områdets 

ressourcerigdom {maksimumsstørrelsen). 

2. De gæstende hanner ernærer sig selv og op

holder sig derfor aldrig længe ved flokken. 

Hunnerne ernærer sig selv og deres unger. 

3. De unge dyr deltager i indsamlingen med deres 

mødre. I en vis forstand kan man derfor si

ge, at de ældre sØskende hjælper med til at 

indsamle til deres yngre sØskende. 

4. Dette kan dog kun blive effektivt for søstres 

vedkommende. Mens den unge han nemlig forla

der modergruppen og hunflokken til fordel for 

en bachelorgruppe tidligt, så fortsætter den 

unge hun med at indsamle med moderen, til hun 

selv bliver moder (og måske også herefter). 

Vi kan sige: Ældre søstre indsamler til yngre 

søstre og brØdre. Ældre brødre gØr det ikke. 

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

intet affære. Han bryder formentlig op i fle-

re omgange. Det vil sige, at nok forlader han 

modergruppen for at strejfe med bachelorgruppen, 

men i begyndelsen vil han igen og igen vende til

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

cerer sig selv som unge, og de andre accepterer 

ham som sådan. 

7. Identifikation som unge udelukker imidlertid i

dentifikation som han. For at vinde en plads i 

hannernes hierarki må hannen således (både for 

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

Herefter vender hannen ikke tilbage til modergrup-

pen. (Modsigelsen mellem at 

han er grundigt beskrevet af 

være unge og at være 

etologien. Ungens 

særlige positurer, signaler og adfærd tjener til 

at afvæbne dominante dyrs aggression. Det vil 

sige, at ungerne signalerer, at de er unger og 

ikke konkurrenter.) 

Med en sådan overgangsperiode mellem eksistensen som 

unge og eksistensen som han, som vi kender fra nulevende 

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

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

vil vende tilbage til modergruppen og identificere sig som 

~E5r~.· 

Herved opnår han to ting: 

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

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

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

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

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

blevet utilbØjelige til permanent at forlade hungruppen 

(og dermed deres status som unge) . 

tema med problemer 

Er den forlængede barndom, der sikrer hannen forsørgelse 

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

så rejser den dog en række vanskeligheder. Det synes nemlig 

ikke at være muligt at forlænge barndommen ad libitum. For 

at nævne nogle grunde: 

l. Hunnens reproduktivkraft er begrænset. Lægges der 

beslag på den af halv- eller helvoksne individer, 

så reduceres antallet af afkom betydeligt. 

2. Hannerne - qua deres levevis som hanner - spiller 

en vigtig rolle for artens reproduktion og for op

retholdelsen af artens sociale system. Denne rolle 

er per biologisk definition ikke forenelig med rol

len som unge. 

3. Hannen vil normalt overleve sin moder med et anse

ligt antal år og kan derfor ikke forsørges af hende 

hele livet. 

Til disse objektive vanskeligheder skal tilfØjes følgende 

subj ek ti ve: 

4. Når hannen har udviklet sine sekundære kønskarakter

træk (morfologisk og adfærdsmæssigt) , accepteres 

han ikke som unge af andre hanner. 

5. Hunnerne reagerer på deres afkom som unger indtil 

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

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

se af barndommen er indgået som et lØsningsforsØg (det fore

kommer overmåde sandsynligt, at en ung han har udsat sit 

opbrud fra modergruppen, når vanskelighederne uden for var 

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

hvor ligger disse grænser? Og videre: hvordan kunne disse 

grænser rykkes til artens fordel? Dette antager vi, er 

blevet et grundlæggende tema for hominiderne i Pliocæn. 

dobbeltrolle 

En måde, hvorpå barndommen kan forlænges betragteligt uden 

at lægge en tilsvarende reproduktionsbyrde på hunnen, vokser 

direkte ud af den normalsituation, vi har forestillet os for 

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

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

men at opbruddet tværtimod finder sted over en periode, hvor 

han dels strejfer rundt med andre_ hanner, dels returnerer 

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

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

forsørger delvis sig selv, bliver delvis forsørget af mode

ren. 

At forlænge denne periode vil være den mest selvfølgeli-

ge lØsning på forsørgelsesproblemet. (Dvs. forlænget puber-

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

at det netop er utilstrækkelighed på fourageringstogterne, 

der tilskynder den unge han til at returnere til hunflokken, 

og bliver denne utilstrækkelighed permanent, som tilfældet 

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

bage. 
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I så fald vil gælde: 

Det ernæringsunderskud der opstår, 

fordi forøgelsen af den animalske 

fØde ikke fuldt kompenserer for re

duktionen af attraktiv vegetabilsk 

fØde, får hannerne dækket af hunnerne. 

Et sådant system, hvor forbindelsen mellem hannen og 

modergruppen aldrig bliver endeligt brudt, overvinder i 

nogen grad de to fØrste vanskeligheder, der er opregnet 

på side 188. Hannen beslaglægger kun en del af hunnens 

reproduktivkraft, fordi han for en dels vedkommende for

sørger sig selv. Hannen er ikke forhindret i at udfolde 

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

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

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

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

(Det er meget almindeligt, at unge hanprimater udfolder 

deres sexuelle aktiviteter mod hunner fra andre flokke). 

Det springende punkt er imidlertid: 

l • om hunnen kan acceptere en udvokset 

han som reproduktiv re:ipient, dvs. 

som unge. 

2. om hannernes dominanshierarki kan 

acceptere tilstedeværelsen af voks

ne hanner i hunflokken på dette 

grundlag. 

Det vil sige: er det reproduktivt muligt? 

Og: er det socialt muligt? 
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det sociobiologiske argument 

Forudsat, at hannen udsender de korrekte signaler, der iden

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

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

deren vil give ham fØde udover den egentlige barndom. Eller 

rettere, forudsat at hannen undlader at udvise adfærd, der 

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

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

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

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

tidig yngelpleje af flere årgange afkom netop blevet en mu

lighed). 

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

Desuden ligger det inden for den biologiske logik. Hos hØje

re primater er det den reproduktive strategi at investere et 

meget stort reproduktivt arbejde i ganske få unger (zoologer

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

den reproduktive strategi at investere energien i et meget 

stort antal yngel, der så ikke yngelplejes særligt grundigt, 

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

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

vidt, at afkommet blev så talmæssigt lille og så arbejdslcræ

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

tidligere sagte satte heroinideudviklingen igang. 

Bordet fanger imidlertid. Dvs. når en hun har investeret 

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

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

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

biologerne ville sige. Man kan altså argumentere sociobio

logisk for vores tilfælde af extremt udvidet yngelpleje, den 

er i overensstemmelse med den logik, der siger: adfærden 

fØlger geninvesteringerne. 
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søstrene 

Nu er der imidlertid en vanskelighed forbundet med moder

lig forsØrgelse som livsgrundlag: forskydningen i levetid. 

Alle hanner vil normalt overleve deres moder med et betrag

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

hØjere primater har så godt som ingen post-reproduktiv leve

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

være langt hyppigere forekommende end hanner med moder. 

Moderlig forsØrgelse kan altså ikke have været en endelig 

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

mulighed, der meget vel kan være blevet den endelige lØs

ning. Det fremgår af det allerede udviklede scenario: 

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

kurme yngelpleje flere unger ad gangen, samtidig mEd at unger

nes afhængigheds- eller uddannelsesperiode forlængedes. (Altså 

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

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

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

tegorier analogt til menneskebØrn: l) vuggestuebarnet, 2) 

l::Ørnehavebarnet, 3) skolebamet. 

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

afhængig af kontakten til rrod.eren. Desuden skal det 

arrmes. Mcx:leren mEdbringer det til fouragerings feltet. 

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

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

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

i lejren, hvor det passes af tanter. 

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

begyndt at identificere sig med sin fremtidige rolle 

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

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

noderens erfaringer. Derme uddannelse, der er af afgøren

de betydning for hunnens fremtidige liv, varer adskillige 

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

fØdeemner rund en gang) . 

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

fouragerende enhed derfor udgøres af en mor fulgt af flere dØt

re i forskellige aldre. 

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

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

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

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

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

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

sådanne grupperinger, vi har omtalt som medergruppen i det fore

gående. 

Eksistensen af sådarme grupper åbner op for muligheden for ko

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

mangel på koncentration, gør dog- individuel indsamling til det 

almindeligste {i en slags associativ form). 

FØden kensummeres imidlertid ikke -eller kun i det omfang, 

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

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

eventuel t til t:earbejdning. 

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

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

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

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

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

kurv langt tidligere~ F.eks. store blade. 

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

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

FØden bæres hjem til deres fælles konsum. Men enhedens derværen

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

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

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

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

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

de selv kensummerer. Som oftest betydeligt mindre. ) 

Denne situation kan vi skitsere således: 

OFITTE:I<: 

DATTE:~ 

Antager vi nu, at hannen regelmæssigt efter sine fouragerings

togter vender tiltage til sin medergruppe, udviser den f9Xletignings

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

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

DØtrene vil fortsat samle og formentlig i fællesskab som tidligere. 

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

Får han den? 

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

ligger ligesom i forlængelse af den hidtidige levemåde, at søstrene 

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

sørgelse i princippet. være løst: 

søstrene dækker hannernes ernæringsunderskud ind 

igennem deres indsamling. 

Kan vi se denne lØsning vokse naturligt ud af de eksisterende 

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

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

fundarnentale biologiske principper. 

mod generne 
Forlænget moderlig forsørgelse er i overensstemmelse med 

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

fØlge generne. (Hvilket blot er en sociobiologisk omskriv-

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

at investere sin reproduktive indsats i en voksen han iste

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

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

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

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

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

tive investering i disse gener gå tabt, fordi hannen har 

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

mæssigt mere fornuftigt, at fortsætte forsørgelsen af hannen, 

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

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

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

SØskende har ganske vist et ikke ringe genetisk fælles

skab, der gør at assistance mellem søskende kan begrundes 

sociobiologisk. (Sociobiologiens tese er, at man hjælper 

hinanden i den udstrækning, man har gener tilfælles. Det 

vil sige, at sociobiologien ser usocialitet" som et udtryk 

for den naturhistoriske grundregel om enhver for sig selv, 

blot over·ført på individernes genetiske information, snarere 

end på individerne selv). Hvilket sociobiologisk be-

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

regel kan bidrage til brødrenes forsørgelse, indtil de selv 

er kønsmodne! 

søsteren kan nemlig ikke som moderen med biologisk ret 

vælge at investere sin reproduktive indsats i den ældre han 

på bekostning af investeringen i en unge. For hvor hendes 

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

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

Reproduktion af broderen for den voksne søster går altså 

imod den genetiske logik. Det strider ganske enkelt mod 

den naturhistoriske grundregel. 

Og hermed skulle det være umuligt. 

Nu er den naturhistoriske grundregel imidlertid blevet 

brudt på et tidspunkt i hominideudviklingen, lad os derfor 

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

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

tive fordele), der fuldt ud kompenserer for det reproduktive 

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

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

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

individen1es indsats ikke spildes men virkelig går til indi

videts egen reproduktion. 

den selektive fordel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ti vt gunstig på to måder: 

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

brØdre på aggressiv vis sØger sig adgang til den suppleren

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

og uro i flokken, hvilket ellers ville skade det reprcx1uktive 

arbejde betydeligt. 

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

ner, og dermed reducere truslen med hunflokkens re

prcduktion. 

Det vil sige, at man kan opstille følgende tænkte 

regnestykke: 

A. Hunnernes reproduktionssandsynlighed 

under normale omstændigheder: 4-5 overlevende unger. 

B. Hunnernes repreduktionssandsynlighed 

uriler krisens omstæn:ligheder 

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

C. Hunnernes reprcduktionssarrlsynlighed 

urrler krisens omstamdigheder 

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

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

prcduktivt tab, men und.er krisens omstærrligheder repræsenterer den 

alligevel en reproduktiv fordel. 

Altså: Reproduktion af hannen tjener indirekte 

hunnens individuelle reproduktion i form 

af afkom. 

Det er altså biologisk muligt. 

illusionen 

Er det imidlertid psykologisk muligt? 

Det system, der sikrer hunnens og ungens identificeren 

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

Det tager sin begyndelse med pattedyrene og deres udvidede 

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

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

det er blevet indlejret meget grundigt i genotypen, at det 

er solidt instinktiviseret. 

Kort kan vi sige, at ungen identificerer sig som repro

duktiv recipient gennem a. sit udseende 

b, sin adfærdsform 

c. konkrete identifikationssignaler. 

Etologien har undersøgt dette system og omtaler det som 

nØglestimuli, der udløser reproduktiv adfærd hos moderen. 

Betegnelsen nØglestimuli angiver systemets instinktive karak

ter. Præsenteret for disse stimuli er hunnen under tvang 

til at reagere, som havde de deres udspring i hendes 

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

perciperer ungen som sig, og som 

vi har illustreret ved at indteg-

ne ungen i hunnens individuelle 

virksomhed på denne måde: 

Dette system til identificering af reproduktive recipien

ter må naturligvis skabe store vanskeligheder for udviklin

gen af hanlig forsørgelse udover den egentlige barndom. 

Hannen ændrer nemlig udseende og ophØrer med at have 

den adfærdsudlØsende ungeform. Endvidere ændrer han adfærd, 

så han fremtræder som sexuelt og kampberedt han, hvilket i 

systemet udelukker hans identifikation som unge. Udsender 

han stadig udlØsende yngelplejesignaler, så må det være lidt 

ligesom ulven udklædt som bedstemor. Det er forbundet med 

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

tilpasset omstændighederne gennem indlæring snarere end gen

nem instinkter, måtte vi på dette grundlag dØmme hanlig for

sørg~lse umulig. 

Men de hØjere primater er karakteriseret ved deres extre

me flexibilitet, og da vi kan angive vægtige selektive for

dele ved udviklingen af hanlig forsørgelse, samt et scenario 

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

psykologisk mulig ved et flexibelt kompromis: 

I den udstrækning hannerne illuderer 

som unge, vil hunnerne acceptere illu

sionen og give supplerende fØde. 

Forandringen i deres udseende står det ikke i hannernes 

magt at forhindre. Udseendet bliver derfor illusionens sva

ge punkt. Men bliver dette alvorligt nok for hannernes evne 

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

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

en reduktion af de sekundære kønskarakterer. Det vil sige, 

at voksenformen kommer til at ligne den unge form mere og 

mere. En sådan udvikling kan netop iagttages i hominideud

viklingen, men den kan også have andre årsager. 

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

Konkret stiller illusionen det krav til hannen, at han i 

modergruppen ikke optræder som Han, dvs. seksuelt og domi

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

acceptere ham som unge og reproduktiv recipient. 

De konkrete identifikationssignaler er lettest for hannen 

at udføre. De bliver derfor illusionens bærende element. 

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

besvarer hunnerne signalerne i overensstemmelse hermed. 

modsigelsen 

Af ovenstående ses 1 at udviklingstemaet med den hanlige for

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

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

Modsigelsen eksisterer såvel på det psykologiske plan, 

hvor hunnen skal acceptere modstridende informationer, som 

på det reelle biologiske plan. 

Hannen er nemlig ikke i biologisk forstand en legitim 

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

reproduktivt tab, hvad angår den genetiske reproduktion). 

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

Og her angiver sætningen - hun reproducerer ikke sig selv -

naturligvis modsigelsens fundamentale karakter. For repro

duktion er per definition reproduktion af sig selv. 

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

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

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

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

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

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

springet 

Når hunnens reproduktive virksomhed ikke reproducerer hende 

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

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

Denne deling af virksomheden på et virksomt subjekt og et 

konsumroerende subjekt er det samme som samfundsmæssig virksom

hed. Vi kan altså konkludere: 

Den naturhistoriske grundregel brydes,og 

den samfundsmæssige virksomhed opstår i 

det .Øjeblik, en hun forsyner en han, der 

ikke· er en ung e, med f Øde. 

Her har vi altså den verdenshistoriske begivenhed, der 

helt ændrer evolutionens retni.ng og forvandler naturhistorie 

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

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

det fØlgende. 
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produktion 

Reproduktion er et individs tilvejebringelse og konsum~ion 

af et reprodukt. For visse kategorier af reprodukter er 

tilvejebringelsen nærmest sammenfaldende med konsumtionen. 

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

være større eller mindre afstand imellem tilvejebringelse og 

konsumtion. I dyreriget vil et markant eksempel her være 

bæverens boligbyggeri: tilvejebringelsen ligger langt forud 

for konsumtionen i tid. Hvis der skal være afstand mellem 

tilvejebringelse og konsumtion, må reproduktet være materielt 

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

parringsadfærden er det imidlertid ikke tilfældet. Omfavnel

sen er på en gang tilvejebringelse og konsumtion og kommer 

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

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

Ved hunnernes fØdeindsamling er der en betydelig forskyd

ning mellem tilvejebringelse og konsumtion. Reproduktet er 

i dette tilfælde da også materielt båret. Det er materiali

seret som forskellige fØdeobjekter. Vi kan illustrere dette 

således: 

tilvejebringelse ~ materielt ~ konsumtion 
reprexlukt 

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

For at være et reprodukt skal det konsumroeres af tilvejebrin

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

kalde det et (re)produkt. 

Det følger da af ovenstående, at produkter altid er mate

rielle. 

Den aktivitet, hvor et individ reproducerer en anden end 

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

hermed kalde produktion. Det aktive subjekt vil vi kalde 
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produce·nt. (Og igen: den reproduktivkraft der anvendes til 

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

kraft) • 

Vi kan altså konkludere: 

Produktio·n opstår i det Øj e

bl'ik, en hun forsyner en han, 

der ikke er en unge, med føde. 

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

den samfundsmæssige virksomhed. SpØrgsmålet om arbejdet 

vil vi imidlertid vende mere udfØrligt tilbage til senere. 

bevidsthed 

Vi husker, at det aktive subjekts indsats i samfundsmæssig 

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

neret ved, at enheden mellem virksomhedens motiv og mål er 

brudt: ~ 

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

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

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

være mulig, hvis målrealiseringen ad indirekte vej (dvs. 

over andre individer) fører til en opfyldelse af motivets 

uden for virksomheden liggende egentlige mål. 

Ved handling får vi altså to mål: 

1. individets egentlige mål, der ligger uden for 

virksomheden. Da individet efterstræber det 

for at konsummere det, vil vi kalde det repro

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

mål. Mål,der realiseres gennem en virk

somhed, er normalt (jvnf. definitionen af 

virksomhed) et reprodukt. Ved handling 

er individet imidlertid ikke motiveret 

for målet, dvs. sigter ikke mod at konsum

mere det. Det er altså et ikke-kensumme

ret reprodukt, eller det er et· ·produkt. 

Handling og dermed samfundsmæssig virksomhed kan altså 

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

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

mæssig virksomhed) kun er mulig 1 hvis producenten til gengæld 

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

tilbydes et reprodukt. 

Denne betingelse er netop opfyldt i vort scenarios hanlige 

forsørgelse. Her producerer hunnen til hannen, fordi det re

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

betingelserne for hendes individuelle reproduktion {her re

produktionen af afkom) favoriseres herved. {Jvnf. opstillin

gen på s. 198). 

Vores eksempel på handling er altså en del bedre end Leon

tjevs klappereksempel. Vi har virkelig fået adskilt mål 

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

uden er vort eksempel på handling lige så modsigelsesfuldt 

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

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

ducere sig selv, reproducere en anden end sig selv! 

Modsigelsesfuldheden i sit eksempel bruger Leontjev netop 

til at fremhæve de særlige krav, som handling stiller til 

sit subjekt, hvad angår den mentale genspejling. Subjektet 

skal ikke blot genspejle komplicerede sammenhænge i sin virk

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

heden og forhold, der ligger hinsides virksomheden. 

Den mentale genspejlingsformåen, der er forudsætningen 

for dette, kaldes bevidsthed. 

Bevidsthed optræder således ind

ledningsvis som en evne til at 

indse fordelen ved at være virk

som uden at konsummere for der

ved ad anden vej at få lejlighed 

til at konsummere. 

Minimums- og maksimumsrammen 

Denne grundlæggende bestemmelse af begrebet bevidsthed har 

såvel en minimumsramme som en maksimumsramme. 

Den mentale genspejlings funktion er at tjene subjektet 

som rettesnor i dets virksomhed. Det sker ved en slutten 

fra objektets ydre karakteristika til dets egentlige brugs

værdi for subjektets reproduktion. F.eks. fra fødeemnets 

duft til dets næringsværdi. Genspejlingens betydning er 

altså i sidste ende at orientere virksomheden i relation 

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

Ved at påvise dette forhold slår Leontjev fast, at der 

eksisterer nogle objektive sammenhænge, der bestemmer sub

jektets livssucces, og at i jo højere grad subjektet kan 

genspejle dem, jo bedre er det stillet. 

Ved samfundsmæssig virksomhed beror virksomhedens fordel

agtighed på individer uden for virksomheden. Virksomheden 

indgår altså i en større overindividuel sammenhæng, der 

kan være vanskelig at overskue for det virksomme individ. 



207 

Bevidstheden er præcis individets evne til at genspej1e 

denne sammenhæng tilstrækkeligt til, at handlingen kan ud

fØres. 

Selv om bevidstheden i princippet godt kan genspejle he

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

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

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

restillinger individet selv gør sig derom - er så tilpas 

meget i kontakt med den objektive sammenhæng, at virksomhed 

uden konsumtion kan udføres. Dette er minimumsrammen for 

bevidsthed. 

Leontjev udtrykker noget lignende ved til begrebet me

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

videt, at tilfØje begrebet betydning, der angiver sammen

hængen, som den er i virkeligheden. 

·Den individuelle eller personlige mening kan være sammen

faldende med den objektive betydning, -hvis individet er 

sig den objektive sammenhæng bevidst -, men behøver det 

ikke, og er det sjældent i fuldt omfang. 

Det kan nemlig i praksis være ligemeget, hvilke forestil

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

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

melse med de objektive nØdvendigheder. 

Konsekvensen heraf er, at bevidstheden altid slæber efter udviklingen i 

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

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

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

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

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

som verdens tanke, efter at virkeligheden har fuldendt sin udviklings

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

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

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

Marx har også beskæftiget sig med det mulige misforhold mellem betyd

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

analysen af pengefetischismen. Det sidste er skoleeksemplet på, hvor 

kraftfuld den subjektive forestilling kan virke på stor afstand af den 

objektive realitet. 

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

hunner har været sig den objektive sammenhæng bag forsørgel

sens nødvendighed bevidst. Forsørgelsen har snarere været 

motiveret af forestillinger, der ikke har ligget fjernt fra 

dyrenes fundamentalt subjektive opfattelse af virkeligheden. 

(Subjektiv i betydningen behovsdikteret, ikke i betydningen 

ikke-objektiv, for dyrene erkender selvfølgelig deres objek

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

være virksom uden at konsummere. 

Vi kan altså konkludere: 

Bevidsthed - omend rudimentær - op

står i det Øjeblik, en hun bliver i 

stand til at forsyne en han, der ikke 

er en unge, med fØde. 

Modsigelsernes enhed 

Er den ovenstående bestemmelse fundamental for bevidsthed, 

så er bevidsthedsfænomenet dog ikke udtømt hermed. Det in

deholder nogle meget betydningsfulde momenter, der udsprin

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

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

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

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

at man for at reproducere sig selv må reproducere en anden 

end sig se l v. 

Denne modsigelse præsenterer sig for hunnen i form af 

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

de over denne modsigelse og acceptere ikke-ungen som unge 

og dermed som reproduktiv recipient. 

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

dens sider. 

TilhØjre har vi teg

net de tre relationer i 

en virksomhed, hvortil 

der er knyttet en tmge 

(jvnf. tegn. s. 81 og 

199). 

Relationen a. er den 

grundlæggende virksom

hedsrelation mellem et 

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

UNGE 

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

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

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

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

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

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

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

forbindelse rrellem subjekt og objekt kan vi kalde identitet. 

En lignende identitetsrelation opstår i relationen b., når ungen 

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

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

subjektet rrotiveres irrlefra. Ungen opfattes altså som subjektet selv. 

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

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

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

Der kan naturligvis ske det, at hunnen ikke kan acceptere 

"ungen" som legitim. I så fald brydes identitetsrelationen 

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

bringes. 

gang til 

FØlgelig vil hun modsætte 

objektet. 

sig, at hannen får ad-

Accepterer hun imidlertid hannen som unge, samtidig med 

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

vandles relation b. fra at være en simpel identitetsrela

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

som identisk med ungen og følgelig ikke-ungen som identisk 

med hende selv. 

Denne forvandling af relation b. fører til en tilsvaren

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

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

få adgang til det reproduktive objekt. 

At foretage denne identitet af modsigelser, dvs. at 

rumme modsigelsernes enhed i den mentale genspejling, er 

bevidsthed. 

Bevidsthedens to momenter 

Transformationen af relation b. og c. til modsigelsesrela

tioner lader imidlertid ikke relation a. urørt. Hele 

kunststykket går på at sikre identiteten mellem det repro

duktive objekt og ikke-ungen, den biologiske nØdvendighed. 

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

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

ver ikke-ungen et med objektet. 

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

så sker der nødvendigvis en modsatrettet bevægelse: Når 

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

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

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

jektet ikke være et med objektet. 

Eller sagt med andre ord: den modsigelse, der optræder 

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

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

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

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

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

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

Det umiddelbare forhold mellem subjekt og objekt, der 

kendetegner alle andre virksornhedsformer, bliver ved den 

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

objekt, så indtræder der en tilsvarende adskillelse i den 

mentale genspejling, dvs. i bevidstheden. 

Mens den umiddelbare identitet mellem subjektet selv og 

objektet er karakteristisk for andre mentale genspejlings

former, så adskilles de to i den bevidste genspejling. 

Subjektet adskilt fra objektet optræder som selvbevidsthed. 

Objektet adskilt fra subjektet optræder som objektbevidsthed. 

Det vil sige, at subjektets tanker, drifter og fØlelser 

konstituerer sig som noget relativt selvstændigt og ikke 

som hidtil noget sammenfaldende med objektverdenen. Og 

tilsvarende, at objekternes egenskaber konstituerer sig 

som noget selvstændigt og ikke som hidtil som noget sammen

faldende med subjektets drifter og fØlelser. Individet kan 

hermed erkende sider ved verden, som ikke direkte har rela

tion til individets behov. Muligheden for objektiv erken

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

fØlgelig er denne nye genspejlingsegenskab i begyndelsen 

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

der hermed var opstået i forbindelsen mellem subjekt og 

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

kvenser. Vi skal siden omtale nogle få af dem. 

Bevidsthedens grUndlag 

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

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

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

Vores scenario siger imidlertid noget. he1 t andet. 

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

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

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

præsenteres for en unge, der ikke er en unge. 

Det vil sige: bevidsthedens hemmelighed er noget i det virkelige 

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

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

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

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

ste. Eller har de l:::evidsthed. 

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

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

pres til fordel for organiske ændringer i den mentale genspejlings 

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

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

årsagen til bevidsthed. 
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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. 



217 

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 
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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, 
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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~ 
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DYR 
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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 



260 

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 



269 

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. 



274 

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 



279 

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. 



288 

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! 
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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. 



AFSLUTNING 
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kritik 

For at opstille vort problem har vi forholdt os ret kriti

ske over for Marx's og i særdeleshed Engels' forestillinger 

om historiens forstadier. 

Ikke fordi, de ikke har fået alle brikkerne med. Det har 

de nemlig i hØj grad. Den kØnsdelte arbejdsdeling som forud

sætningen for den senere klassedeling skriver de om både i 

Den tyske ideologi og i Familiens, Statens og Privatejendom

mens oprindelse, (som Engels skriver på grundlag af et eks

cerpt fra Marx). 

Men fordi disse brikker ikke bliver bygget ordentligt sam

men med resten af puslespillet, men tværtimod efterladt uden 

for spillet. 

Eller sagt med andre ord: fordi deres opfattelse af "for

historien" og de fØrste mennesker ikke er i overensstemmelse 

med deres egen formulerede historiske og dialektiske materia

lisme. 

Arsagen hertil har vi berørt. I udkanten af deres nye ind

sigt løber denne sammen med de implicitte forudsætninger, som 

de deler med deres samtid. Det vil sige borgerligt-materia

listiske tanker om mennesket og verden. Også den revolutio

nære er jo opdraget med de herskende tanker, og hvor hans kon

centration slipper op, slipper disse tanker ind. Og Marx og 

Engels koncentrerede ikke deres indsats omkring spørgsmålet om 

mennesket i ursamfundet, men derimod om mennesket i det kapi

talistiske samfund. 

Dette kan ikke være anderledes. Enhver omfattende tænk

ning må have løse ender, som tænkerne må overlade til andre 

at binde. Sådan foregår erkendelsesudvikling. 

De løse ender, som der her er tale om, er imidlertid ikke 

endnu bundet af andre. Heller ikke selvom netop disse ender 
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beskæftigede adskillige af 2. Internationales teoretikere, 

f.eks. Bebe! og Kautsky. 

Det er dette, der er det egentligt kritisable forhold. 

nøglen til fremtiden 

Nu kan man spørge, om det ikke er ret ligegyldigt - eller 

ihvertfald kun af akademisk interesse -, om man præcist har 

forstået logikken i menneskehedens første årmillioner, når 

blot man præcist - som tilfældet er - forstår logikken i 

menneskehedens sidste årtusinde? Når alt kommer til alt, 

så er det jo forståelsen af det nuværende og det fremtidige, 

der er af betydning for menneskets liv, ikke forståelsen af 

det fortidige. 

Det er et relevant spØrgsmål, sagen er blot den, at med 

mindre man forstår det fortidige, så bliver ens forståelse 

af det nutidige og fremtidige ufuldstændig og dermed i nogen 

grad defekt. At beskæftige sig med det fortidige er derfor 

også at beskæftige sig med det nutidige og fremtidige, og heri 

ligger relevansen af at beskæftige sig med det fortidige. 

Karl Kautsky, der ganske vist blev vildført af darwinismen 

og således ikke fangede den nødvendige forståelse af fortiden, 

siger dette meget smukt på denne måde: 

"Vi studerer det forgangne, ikke for ræd Rousseau at sværme for en 

tilbagevenden til urtilstanden, men for ad denne vej at nå til klar

hed over, at vore bestræbelser ikke er utopier, de har deres grund 

i menneskets væsen ligeså meget som i den historiske udviklings 

gang ..• Så langt fra at være fjernt, rent antikvarisk liebhaberi 

bliver udforskningen af fortiden for os tværtim:x:1 et rrægtigt vå

ben i kampen for at fremskynde erobringen af en bedre fremtid." 
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Lad os se, hvad det er, man ikke får med, hvis ens hi

storiske forståelse er for kort. 

klasseforholdets tema 

Marx's teori startede som en teori om fremmedgørelse, det vil 

sige som et forsøg på at besvare spørgsmålet om, hvorfor men

nesket er blevet fremmedgjort, og hvordan fremmedgØrelsen kan 

ophæves? 
Dette tema er grundlæggende for europæisk tænkning fra de 

allerførste klassesamfund, og det er ikke svært at vise, at 

temaet er udtryk for de undertrykte klassers erkendelse af de

res situation og deres drøm om frigørelse~ 

FI'IHitO 

Fremmedgørelses- og frigØrelsestemaets fØrste former er 

religiØse, og ser mennesket i et stadium mellem nedstyrtel

se (jvnf. f.eks. Guds dom over Ad.am og Eva i Mosebogen, hvor de dØrnrres 

til legemeligt slaveri) og opstandelse. At de handler om klasse

kamp er dog stadig identificerbart, jvnf. f.eks. Engels' af

handling om de urkristne. 

Fra sine religiøse former forvandles fremmedgØrelses- og 

frigØrelsestemaet dernæst til filosofiske former, og her uty

deliggøres temaets virkelige grundlag. 

Fra filosofi (og religion) tilbageføres temaet imidlertid 

til sit udgangspunkt gennem unghegelianernes, Feuerbachs og 

sidst men ikke mindst Marx's indsats. 
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Marx's og Engels' konception af temaet kan skitseres så

ledes: 

DYR. MENNESKE 

l 
\ URI(OHHVN~~TJS" 
SAMFUND 

FORI-IISTOJ<IE 

k::OMKUNISHEN 
v 

t 

HISTO<tt&: 

Nedstyrteisen er identisk med den første afhændelse af 

arbejdet, merarbejdet, der også er privatejendommen. FØlge

lig må oprejsningen være roerarbejdets afskaffelse, dvs. pd.

vatejendommens ophævelse. Det vil sige det kommunistiske sam

fund. 

Da der imidlertid var en forudgående periode i menneske

hedens historie, inden merarbejdet, nemlig den forhistoriske 

periode inden klassesamfundet, så må denne periode også have 

været kommunistisk. Marx og Engels taler om urkommunismen. 

Denne repetition af en tidligere fase som fØlge af udvik

lingen betragter Engels som et eksempel på den dialektiske 

lov: negationens negation. Men ligesom kornet, der bliver 

til en bygplante for igen at blive til korn, nok er en repe

tition men ikke en simpel gentagelse, fordi der nu er mange 

korn, hvor der før kun var et, således er kommunismen ikke 

en simpel gentagelse af urkommunismen. Kommunismen har nok 

fællestræk med urkommunismen, men den befinder sig på et langt 

hØjere udviklet niveau. Fælleseje er der begge steder, men 

produktionsmåden i det kommunistiske samfund er meget, meget 

mere udviklet end i·det primitive urkommunistiske samfund. 

Dette svarer til, at udviklingen nok bevæger sig rundt i en 
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cirkel, men det er en cirkel, der lØfter sig op som en spi

ral. Negationen af negationen bringer nok træk frem, der 

ligner udgangspunktet, men er samtidig noget helt andet end 

udgangspunktet. (Dette er iØvrigt også, hvad Romers regel 

udtrykker: Når omstændighederne begynder at negere den eksi

sterende livsmåde, så negerer individerne negationen. Men 

er nu radikalt anderledes stillet!). 

det primære merarbejde 

Hvad opfattelsen af den historiske udvikling som en negatio

nens negation udtrykker, er, at der er en slags forskudt sym

metri mellem historiens indledning og kommunismen: at det er 

det forhold, der etableres ved historiens begyndelse, der må 

ophæves for at få kommunismen. At fortiden faktisk er nøglen 

til fremtiden. 

Men af samme grund ser vi, at det ikke er ligegyldigt, hvor

dan man forstår historiens indledning. 

Marx og Engels identificerer historiens begyndelse med det 

merarbejde, der resulterer i et akkumulerbart merprodukt. Det 

vil sige det merprodukt, der kan antage en udvekslingsforrn, 

dvs. kan værdisættes. (Værdi er udvekslingsækvivalens. Selv 

om værdien skabes i arbejdsprocessen, så værdisættes den først 

i udvekslingen). Denne form for roerprodukt bliver netop do

minerende i agerbrugssamfundene, hvor det hurtigt fØrer til 

klassesamfundet, hvor en klasse (f.eks. slaver) roerproducerer 

for en anden. Dette forhold når sin klareste form under ka

pitalismen, hvor de arbejdende klasser direkte producerer ~

værdi. 

Forud for klassesamfundet var der imidlertid samfund, hvor 
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der ganske vist ikke forekommer et akkumulerbart merprodukt, 

der kan gemmes eller udveksles, men hvor der immervæk optræ

der et merprodukt. Nemlig det - kortvarige - merprodukt, der 

er resultatet af kvindernes merarbejde. 

Afhændelse er derfor ikke en relativ sen udvikling i men

neskets historie, det er den hændelse, der starter menneskets 

historie. 

Det er på basis af dette merarbejde, at samfundet skabes og 

udvikler sig. 

Dette primære merarbejde er blevet transformeret, men det 

er aldrig blevet ophævet. Det udgjorde det fØrste samfunds 

rod, og det er stadig grundlæggende for samfundslivet. 

Hvorfor er det nødvendigt at skrive? Det er fordi, at det 

primære merarbejde tidligt blev gjort usynligt og privat, og 

derfor ikke figurerer med sin egentlige vægt i samfundstænk

ningen. 

usynliggøreise 

Indledningsvis betød det primære eller kvindelige merarbejde 

forsørgelse slet og ret. Med udviklingen af storjagt blev 

mændene også forsørgere, idet den direkte fremskaffelse af 

mad i stigende grad overgik til dem. Hermed transformeredes 

det kvindelige merarbejde til 11 reproduktivt 11 arbejde eller 

husarbejde, dvs. alle de funktioner, der er nødvendige for 

at jægerkulturen kan eksistere på et hØjt teknologisk niveau. 

Da kvinderne udfører disse opgaver for mændene også, er der 

fortsat tale om merarbejde. Reproduktionen af en anden end 

sig selv er desuden ikke reproduktion, men præcis produktion. 

Kvindernes arbejde lægger altså fundamentet for jægerkul

turen, men det ser den ikke selv. Den ser kun jagten. Jagten 
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bliver figur i den samfundsmæssige bevidsthed, og grunden -

det kvindelige merarbejde - bliver usynligt. Vi finder ingen 

billeder i hulerne af kvindernes objekter, kun af mændenes: 

dyr - og kvinder som sexualobjekter! 

Dette figur-grund forhold (der iøvrigt altid er karakteri

stisk for forholdet mellem overbygning og basis i samfundsideo

logien) bliver yderligere accentueret i agerbrugssamfundet, 

hvor mændene overtager kvindernes traditionelle arbejde som 

intensive indsamlere. Uagtet at netop agerbrugssamfundet kræ

ver en enorm forøgelse af netop det kvindelige merarbejde. 

Når manden bliver intensiv indsamler, dvs. potentiel roer

arbejder, opstår klassesamfundet, hvor mænd gØres til roerar

bejdere for andre mænd. Vi får slaven, der er en Økonomisk 

kategori som kvinden, men nu løsrevet fra kØnnet som bærer 

af det Økonomiske forhold. 

Denne begivenhed svækker i voldsom grad kvindens position 

og erkendelsen af hendes indsats betydning. LØsrivelsen fra 

kønnet som biologisk bærer af klasseforholdet betyder nemlig, 

at den økonomiske kategori løsrives fra slægtsskabssystemet, 

der har sikret kvinden en række rettigheder. Slaven er direk

te ejet af herren, og det sker nu i stigende grad også med 

kvinden. Matriklanen har haft en vis funktionel betydning i 

agerbrugssamfundet, men med slaveriet brydes den op. Vi får 

patriarkatet, hvor manden direkte ejer sine familiemedlemmer, 

dvs. dem, der udfører det primære merarbejde for ham. Engels 

og andre har udførligt beskrevet denne forringelse af kvindens 

stilling, der fØlger af klassesamfundet. 

Usynliggøreisen af det primære merarbejde antager hermed 

karakter af en egentlig adskillelse mellem kvindernes "repro

duktive" og mændenes produktive sfære. Den sidste er offent

lig, det vil sige, den foregår på torvet, hvor mændene udvek

sler det akkumulerbare roerprodukt og diskuterer organiseringen 
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af den sociale fordeling heraf (politik). Den første er pri

vat, den foregår inden for husets fire vægge. 

Denne adskillelse mellem produktionssfære og "reproduktions

sfære" er opretholdt op igennem hele historien. Og den sidste 

er forblevet usynlig - som noget givet -, man ikke har hæftet 

sig ved. 

Produktionssfærens forhold, derimod, har været genstand for 

megen tænkning. Dens teori er blevet udarbejdet igennem gene

rationer, med Marx's politiske Økonomi som klimaks. 

Resultatet er, at den ene halvdel af den samlede økonomi 

er forblevet uden for den teoretiske Økonomi. Hvad der kan 

forlede til at tro, at den halve Økonomi er hele økonomien. 

uden værdi 

Arsagen til at den "reproduktive" Økonomi ikke figurerer i 

den teoretiske Økonomi er, at den er værdiløs. 

Dette skal forstås i bogstaveligste forstand: det kvindeli

ge merarbejde kan ikke udveksles, det kan derfor heller ikke 

værdi- eller værdsættes. I en vis forstand er det altså rig

tigt, at det kvindelige merarbejde er uden samfundsmæssig 

værdi, (samtidig med at det er grundlæggende for samfundet). 

I det vareproducerende samfund, hvor alting måles i værdi, 

kan det derfor vanskeligt figurere - hverken i teorien eller 

i den almindelige anerkendelse. 

At dette forhold er ved at ændres, skyldes ikke, at tænk

ningen er blevet klogere. Det skyldes produktivkræfternes 

udvikling. Hindres disse ikke af forældede produktionsfor

hold, kræver de nemlig, at også kvinderne indgår i den produk

tive produktion. 

Dette sker nu i et sådant omfang, at kvinderne indirekte 
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kan sammenligne deres produktive produktion og deres repro

duktive produktion (der opretholdes i form af dobbeltarbej

det). De opdager altså, hvad deres reproduktive produktion 

faktisk må være værd ved at sammenligne timetallet for deres 

lønnede og deres ulønnede arbejde. Og de opdager det merar

bejde, de faktisk udfØrer i familien, der fortsat er organi

sationsform for udnyttelsen af det kvindelige merarbejde. 

Udbytningen bliver tydelig. Tilmed i en dobbelt forstand: 

udbytningen af dem som produktive roerarbejdere {i kraft af de

res placering i den arbejdende klasse) og udbytningen af dem 

som reproduktive roerarbejdere (i kraft af deres kønsbestemte 

placering i familien) . 

Hermed forvandler kvinderne sig, der hele tiden har været 

en Økonomisk klasse an sich, til en Økonomisk klasse fUr sich. 

Og fØlgelig revolterer de præcis som andre økonomiske klasser 

tidligere i historien har revolteret. (At det så kan være 

svært at finde en form, hvori man kan revoltere mod begge ud

bytningsforhold Eå een gang, er så en anden sag, især når 

deres potentielle kampfæller i den ene kamp ofte viser sig 

at være deres potentielle modstandere i den anden, og når det 

tilsyneladende er så svært at skelne imellem køn som biologisk 

kategori og kØn som Økonomisk kategori). 

på vej mod kommunismen 

Kvindebevægelsernes vidnesbyrd om resultaterne af udbytning

en af kvinden - som Økonomisk klasse an sich - er overvælden

de, og dokumenterer, at denne udbytnings konsekvenser er li

geså menneskeØdelæggende, som den der karakteriserer den al

mindelige klasseudbytning. 
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FremmedgØrelsen, hvis man vil, der udspringer af kvinder

nes afhændelse af deres reproduktive indsats, er altså ikke 

mindre end den, der udspringer af de arbejdende klassers af

hændelse. Marx's revolution må derfor udstrækkes til også 

at gøre en ende på denne udbytning. 

Eller vi kan sige: Klassesamfundet er ikke ophævet, fordi 

produktion og tilegnelse af merværdi er ophævet. Der findes 

nemlig en usynlig klasse, der udfører merarbejde uden at ska

be merværdi. Når privatejet til produktionsmidlerne er ophævet, 

og fabrikkerne tilhører de arbejdende, så er der stadig skjult 

i familien "ejendomsforhold" tilbage, der tvinger den ene halv

del af befolkningen til at merarbejde for, at den anden halv

del af befolkningen kan arbejde mindre. 

Ophævelsen af den private ejendomsret til den del af pro

duktionsapparatet, der producerer akkumulerbare produkter, kan 

kun være første fase i en tofaset proces. 

Da overgangen til kommunismen netop er en tofaset proces, 

så kan vi sige: 

Ved den socialistiske revolution ophæves den almindelige 

klasseudbytning. 

Ved den kommunistiske revolution ophæves den kØnsspecifikke 

klasseudbytning. 

Dette svarer iØvrigt ganske godt til den tilstand, vi fin

der under den realiserede socialisme. Her er klasseudbytnin-

gen og merarbejdet afskaffet. (Det sidste ikke i den forstand, 

at alle arbejder for sig selv, men i den forstand at alle ar

bejder for alle.) Men det kvindelige merarbejde tilbagestår 

og påfØrer kvinderne meget store problemer, hvad de ikke und

lader at gøre opmærksom på i den offentlige debat. 

Samtidig udvikler socialismen de produktivkræfter, der i sid

ste ende vil sprænge denne sidste - og første - klassebastion. 
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Det sker ved, at de "reproduktive" funktioner i stigende grad 

gØres offentlige, dvs. afprivatiseres. Vuggestuer, bØrnehaver, 

vaskerier, systuer, kantiner, etc. overtager kvindernes tradi

tionelle funktioner. De bliver hermed værdisat - fordi medar

bejderne får lØn, og fordi disse funktioner kommer til at tigu

gere på de offentlige budgetter side om side med udgifterne 

til stålværker og jernbaner. Udviklingen forvandler med andre 

ord den gamle reproduktionssfære til en produktionssfære. 

Men som ved alle tidligere samfund øver de hidtidige pro

duktionsforhold modstand. Familien er basal i alle hidtidige 

samfund. Den er også basal i det socialistiske samfund. Men 

udviklingen i produktivkræfterne underminerer familien, - der 

er et produktionsforhold. Resultatet er familiens krise: me

get høje skilsmisserater, mange enlige mødre, faldende repro

duktionsrate, stort alkoholmisbrug, etc. 

Dette er altsammen symptomer på, at produktivkræfter og pro

duktionsforhold er ude af trit med hinanden. LØsningen kan kun 

være, at produktionsforholdene bringes i samsvar med produktiv

kræfterne. Men hvordan? 

Dette skisma er formentlig årsagen til det modsigelsesfulde 

forhold, vi finder i det socialistiske samfund: produktivkræf

terne frigØr kvinden - samtidig med at de tydeliggØr, at hun 

endnu er langtfra fri, hvilket er det samme. Samfundets ideo

logi, derimod,bruger megen energi til at støtte familien, dvs. 

fremhæve kvindelige dyder og idyllisere ægteskabet, etc. 

Ved vi, at produktivkræfterne i sidste ende vil vinde over 

forældede produktionsforhold, så ved vi endnu ikke, hvordan 

de nye produktionsforhold vil se ud. Men når de er etableret, 

så har vi kommunismen. Så er menneskets forhistorie slut, som 

Marx siger, så kan den virkelige historie begynde. 
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hvad teorien mangler 

Når ovenstående er tilfældet, så er det klart, at den histo

riske materialisme mangler det sidste skridt på vejen til kom

munismen i sin teori. Og - da første og sidste skridt er sym

metrisk forbundne -det første. 

At det første mangler i historiematerialismen, er netop, 

hvad vi har gjort opmærksom på i vort scenario. 

Historiematerialismen må altså udstrækkes både et skridt 

tilbage og et skridt frem for at blive i overensstemmelse med 

sig selv. Det vil sige, at det historiske stræk må se således 

ud: 

Nln'llrt>fi!ITOitl!! HI5TO!tll! 

D'IR HENNESKE 

Påvisningen af dette uhyre betydningsfulde forhold - betyd

ningsfuldtfor de krav vi må stille til vores tænkning om det 

fremtidige samfund og de midler, der skal til for at realise

re det - viser, at det ikke er ligegyldigt, hvordan mennesket 

faktisk blev til. At fortiden er nØglen til fremtiden. 

(Det modsatte gælder i ikke mindre grad, at nutiden og frem

tiden er nØglen til fortiden. Det er kun fordi samfundets 

egen bevægelse har afsløret det kvindelige merarbejde som et 

ikke-naturligt forhold, at vi kan begynde at forestille os, 

hvordan menneskets tidlige udvikling må have set ud. På 
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præcis på samme måde, som den kapitalistiske merværdiproduk

tion var forudsætningen for, at Marx kunne opdage merarbejdet 

som al hidtidig histories grundlag). 

negationens negation 

Fremstillingen viser, at forestillingen om det urkommunistiske 

samfund er en illusion. Ganske vist er det rigtigt, at der 

forud for klassesamfundet fandtes et samfund, hvor mænd ikke 

merarbejdede, men der fandtes intet samfund, hvor der ikke 

var merarbejde. Altså eksisterede der ikke noget urkommuni-

s tisk samfund. 

Ærgrer det nogen, fordi det urkommunistiske samfund var en 

så god eksemplificering af loven om negationens negation, så 

kan vi med det samme sige, at fremstillingen stadig indeholder 

forestillingen om en negationens negation. 

Den kan opstilles således: 

TESE: Den naturhistoriske tilstand 

ANTITESE: Klassesamfundet (inkl. urklassesamf.) - negation. 

SYNTESE: Kommunismen - negationens negation. 

I den naturhistoriske tilstand gælder, at 

enhver sørger for sig selv {det samme som 

sammenfald af virksomhed og konsum~ 

I klassesamfundet gælder, at nogle sørger 

for andre (det samme som manglende sammen

fald mellem virksomhed og konsumtion.) 

Under kommunismen gælder, at alle sørger 

for alle (her er sammenfaldet mellem virk

somhed og konsumtion individuelt set fort-

sat brudt). 
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Man kan også sige det på den måde, at merarbejdet er den 

form, der skaber samfundet og alle de samfundsmæssige egen

skaber, der er ukendte i dyreriget. Men efter at samfundet 

er skabt, så bliver merarbejdet ikke længere en nØdvendig-

hed for samfundet, det bliver til sidst en hæmsko for samfun

det. Merarbejdet - som en ulige relation mellem virksomme -

ophæves derfor, hvorefter det forhold, at den virksomme fak

tisk besidder sit reprodukt (men nu som fællesejendom) geneta

bleres. Merarbejdet - som adskillelsen mellem individuel virk

somhed og individuel konsumtion - hibevares imidlertid. Mer

arbejde i denne betydning er forudsætningen for, at kommunis

men som det samfund, hvor enhver yder efter evne og nyder efter 

behov, kan realiseres. At yde efter evne og nyde efter behov 

udtrykker netop adskillelsen af virksomhed og konsumtion. Vi 

ser hermed også, at kommunismen kræver et meget højt bevidstheds

niveau hos sine medlemmer. 

Det vil sige, at vi faktisk får en negationens negation, 

der lever op til netop det dialektiske krav til udvikling: 

at noget bliver sig selv og dog noget andet og mere gennem 

sin modsætning. 

Dette er også udtryk for den historiematerialistiske erken

delse, at klassesamfundet er et nødvendigt stadium mellem na

turhistorien og det klasselØse samfund. At det faktisk er 

udbytningsformerne, der skaber de senere samfundsformer. At 

kapitalismen f.eks. skaber socialismen. Eller at det kvinde

lige merarbejde i ursarnfundet starter samfundshistorien. 

gn.mdteorien 

Den opfattelse
1
vi i vort scenario har fremført, er en påvis

ning af, at der i historiematerialismen og den politiske øko

nomi mangler en halv teori, den er ikke selv den manglende 
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halve teori. Den må være ganske anderledes elaboreret. 

Det rejser til gengæld spØrgsmålet om, hvad der er den 

egentlige teori i vor fremstilling? 

På grund af den scenariske metodes krav om konkret udfyld

ning, så bliver scenarioer altid sæt af mange antagelser. Ikke 

alle disse antagelser er lige vigtige for grundsynspunktet, de 

er snarere fyld. Det vil sige, de kunne lige så godt være på 
en anden måde. Skulle de derfor være forkerte, så er det 

uden konsekvens for scenarioets substans. Nogle antagelser, 

derimod, er så grundlæggende, at hvis disse viser sig at væ-

re forkerte, så falder hele scenarioets substans. 

Enhver scenarioskriver er naturligvis interesseret i, at 

der bliver skelnet mellem disse to sæt. 

I gennemgangen af Lamarcks teori viste vi ham den venlig

hed at skelne imellem hans 9rundteori og hans hjælpeteorier. 

Med en sådan skelnen var vi netop i stand til at se, at La

marck i det væsentlige havde fuldkommen ret, selvom han i 

mangt og meget havde aldeles uret. 

En sådan skelnen imellem grundteori og hjælpeteorier vil 

vi til afslutning foretage over for vor egen fremstilling. 

Det vil sige, vi vil trække det frem, der efter vor mening 

er grundteorien i det fremsatte scenario. Denne fremhævelse 

af det grundteoretiske kan samtidig tjene som et resumme. 

l. Social koo:t=eration ex; samfundsnæssig virksomhed er ikke identiske 

virksomhedsformer. Dette er resultatet af vor analyse af Leontjevs 

fremstilling af virksonhedens evolution. Fordi der til alle natur

historiens virksomhedsformer må findes tilsvarende sociale udgaver, 

så må der også f inde s en social virksomhedsfonn svarende til den 

intellektuelle virksomhed. Dette kan kun være kooperation. Koope

ration tilhører altså den intellektuelle virksomhed, ikke den sam

fundsmæssige, som Leontjev fejlagtigt antager. 
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2. Dette fører frem til en skærpet definition af samfundsnæssig virk

somhed1 der siger, at den må være karakteriseret af en adskillelse 

af virksomhed og konsumtion. Det vil sige: 

reproduktet. 

en afhændelse af 

3. Anvender man sociobiologiens strikte opfattelse af naturhistoriens 

logik, der siger, at al adfæxd i sidste ende er reproduktiv, fordi 

den skal tjene til at viderebefordre ens genetiske information, så 

kan mm sige, at grundreglen for adfærd i naturhistorien kun kan bry

des, hvis ger forekommer adfærd, der ikke fØrer til reproduktion af 

ens egne gener, men derim:Jd reproduktion af andres . Eller sagt med 

andre ord: den naturhistoriske grundregel brydes kun, hvis der vir

kelig er tale om en afhændelse af reproduktet. 

4. Forudsætter vi, at denne grundregel vitterligt er brudt i det menne

skelige samfund, og at det er det, der adskiller rrennesket kvalita

tivt fra dyrene, så indledes det mE!nneskelige samfund med den fØrste 

afhændelse af et reprodukt. 

5. Fastholder vi, at indsats og konsum altid er samstemt i naturhisto

rien, så betyder det, at skal vi have en afhændelse (extraindsats), 

så må der foreligge et extrakonsumbehov. Vi skal altså finde to 

kategorier af individer inden for arten, som er forskelligt stillet, 

og samtidig har en naturlig relation til hinanden. Disse kategorier 

kan ikke godt være andet end de to køn. Afhændelsen kan da enten 

foregå ved, at hannen afhænder til hunnen, der har et ekstrakonsum

behov (f.eks. i forbindelse m. yngelplejen), eller ved, at hunnen 

afhænder til hannen, der har et ekstrakonsurnl:::>ehov uvist af hvilken 

gnmd. 

5. Den første mulighed, der er den mest nær liggende, er UITU.llig. For 

hannen, der afhænder til hunnen, der yngelplejer, afhænder ikke sit 

reprcdukt. FØlgelig kan samfundsnæssig virksomh.ed kun opstå ved, 

at hunnen afhænder til hannen. 
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6. Dette er kun tænkeligt, hvis man forudsætter, at de to kØn har 

en adskilt Økonomi, dvs. ernærer sig delvist forskelligt. (Har 

de den samme økonomi er det utænkeligt, at hannen skulle have en 

væsentlig lavere reprcx'luktivkraft end hunnen). Den må altså have 

sin rcx:l i en tidlig opsplitning af indsamling og ~ 

7. Heraf kan man endvidere konkludere, at begyndende jagt må have voldt 

større vanskeligheder for hominiderne end begyndende indsamling. 

8. Den skærpede definition af det afhændede arbejde er identisk med 

Marx's bestemmelse af merarbejdet. Samfundsmæssig virksomhed er 

derfor lig mer~bejde. Er arbejdet derfor den funktion, der adskil

ler mennesket fra dyret, så er merarbejdet dets grundform. 

9. Bestemmelsen af merarbejdet svarer nøje til forholdene, når man af

hænder indsamlet fØde. Det svarer derirrod ikke til forholdene, når 

man afhænder jagtbytte. Dette fører frem til en distinktion mellem 

merarbejde og deling. Det vil sige, at det kvindelige merar).:)ejde be

står også i samfund, hvor jagt ernærer gruppen i et væsentligt omfang. 

lo. Hvis en stor befolkningsgruppe rærarbejder for en anden stor befolk

ningsgruppe, så er der tale om økonomiske klasser. FØlgelig udgør 

de to kØn grundlaget for historiens første klasser. 

11. Af den samfundsnæssige virksomhed - merarbejdet - udspringer som 

norrenter kategorierne: samfund, bevidsthed, sprog. 

12 . Dette åbner op for udviklingen af bevidst redskabsbrug, der ikke er 

kendt i dyreriget, selv om redskabsbrug forefindes både på den ope

rationelle og den intellektuelle virksomheds planer. Dette ændrer 

helt forudsætningerne for hom.inidens livsmåde. 

Dette vil vi betragte som fremstillingens grundteori. 
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psykologiens betydning 

Scenarioet skal forsøge at fØlge den konkrete proces, som 

den kan have udfoldet sig, den spænder derfor over en lang 

række områder fra forskellige videnskaber: biologi, zoologi, 

antropologi, fysisk og social, økonomi, sociologi, geologi, 

osv. 

Det afgørende ved scenarioet er imidlertid, at det er fun

deret i psykologien. 

Uden denne fundering ville det have været umuligt, at nå 

frem til den konklusion, at den samfundsmæssige virksomhed 

er merarbejdet, og at det fØrste gang optræder, når hunnen 

afhænder til hannen. 

En biologisk funderet teori ville umuligt have kunnet fan

ge dette forhold, netop fordi det strider mod grundlæggende 

biologiske antagelser. Lovejoy når da også frem til en kon

ception, der er forenelig med biologisk tænkning (sociobiolo

gisk) 1 og den fanger netop ikke den samfundsmæssige virksom

heds egenart. 

Ej heller en sociologisk, der nok som Marx's ville kunne 

formulere det særegent samfundsmæssige, men som næppe vil 

kunne trænge ned i de individuelle forhold, der må forstås, 

hvis samfundsforholdet skal ses udspringe af forholdet mel

lem unge og yngelplejer. 

En sådan spændvidde har kun psykologien, hvis genstands

område omfatter både de biologiske forhold og de samfunds

mæssige forhold, og som desuden kan beskæftige sig både med 

den enkeltes behov, følelser og aktivitet og større sociale 

sammenhænge i den samme forståelse. 
Jeg har i skriftet Om den politiske natur argumenteret 

for, at netop psykologien er den videnskab, der har de 

bedste forudsætninger for at fange livsprocessens lovmæssig

heder på det molære plan. Såfremt den indser, at dens ægte 

genstandsområde er forholdet mellem det aktive subjekt og 
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dets objekt, dvs. virksomhed. 

Denne fremstilling er netop et forsøg på at demonstrere 

dette, idet en analyse af virksomhedens udvikling ud fra 

Leontjev samt en psykologisk opfattelse af evolutionens de

terminanter danner grundlaget for såvel problemstilling som 

scenario. 

Hvad biologien ikke kan fange med sin mikroskopiske ind

gangsvinkel, eller sociologien med sin makroskopiske, fanger 

psykologien, fordi den ser livets agenter som levende indivi

der, 

Og levende individer med konkrete vanskeligheder, begræns

ninger, behov og.··følelser, var det, der gennem deres virksom

hed skabte det revolutionerende spring til menneske. 

english abstract 
OUTLINE OF A THEORY CONCERNING THE ROLE OF LABOUR IN THE TRANSITION 
FROM APE TO MAN. 

Biological and sociological theory envisage the evolution of man in very 
different, often contradietory ways. While both types of theory well de
scribe the principles of nature and the principles of society respective
ly, they seem to fail when they approach the transition from nature to 
society - as is the case when man's emergence from animal progeniters is 
to be explained. 

Psychology is a science which must necessarily be able to encompass 
both biological and societal aspects of man. The purpose of thispaper 
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accordingly is to make an attempt to explain man's evolution from a psy
chological point of view. 

Assuming Darwin's theory of natural selection (plus its consequences 
as seen by' biology) to be correct, and assuming Marx's theory af the de
velopment of society to be correct, the paper creates a scenario which -
based on psychological principles - seeks to establish a chain of events 
through which the laws of natural history might have been transformed in
to the laws of society, and thus animal into man. 

The theoretical point of departure of the analysis on which the scena
rio is based, is the theory formulated by the Russian psychologist A.N. 
Leontjev. 

Leontjev'skey concept is the activity-determining relation between a 
subject and an object, where subject refers to the active biological in
dividual and obiect to anv obiective which the individual needs to reali
ze. We will refer to this concept here as Activity with a cap.i.tal A. 

According to Leontjev different kinds of Activity constitute a develop
mental series in the evolution of animals and man. In the paper we have 
narned this series: l) simple Activity, 2) operat:i.onal Activity, 3) intel
lectual Activ:i.ty, and 4) societal Activity. The first three belong to 
the animal world, whereas the last is e:xclusively human. Thus it is the 
societal Activity which distinguishes man from the animal. 

To each type of Activity corresponds a type of mental reflection. To 
the simple Activity, which characterizes invertebrates, belongs simple 
sensibility. •ro the operational Activity, which characterizes fishes, birds, 
and mammals, belongs perception. To the intellectual Activity, which cha
racterizes the higher primates, belongs insight. The mental reflection 
that belongs to the societal Activity is consciousness. 

An operational Activity is an Activity in which there are alternative 
means of realizing the object. These means are called operations. An in
tellectual Activity is an Activity wherein operations are coupled in se
ries in order to accomplish the object. (KOhler's inventive chimpanzees 
are examples). 

In the paper it is shown that being means in the realization of an ob
ject operations are - in a psychological sense - implements. AnimaJs ca
pable of performing operationa1 Activity shouJ.d therefore, in principle, 
be able to use implements. Several species of birds and mammals confirm 
this. By the same logic operations used on other operations are tools. 
Thus animals capable of performing intellectual Act:i.vity should, in prin
ciple, be able to use tools. As is the case with the chimpanzee. 

This means that the use of impJ.ements and tools is not, as is often clai
med, a defining trait of man seperating him from the animals. 

Leontjev accordingly identifies the defining trait of man as being coope
rative social activity. His example is cooperative hunting which he con
siders the activity that possibly turned the ape into man. 

Here the paper departs from Leontjev by insisting on a distinction be
tween social activities and societal Activity. 

Almost all animals perform social activities. It is the argument of 
the paper, therefore, that there must exist types of social Activity cor
responding to the different developmental types of Activity. They are 
identified thus: To the simple Activity corresponds simple reciprocity. 
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To the operational Activity corresponds associative social Activity. 
'l'o the intellectual Activity corresponds cooperative social Activity. 

This means that cooperative social Acitivity is not the defining 
trait of man. That there is a fundamental difference between social 
cooperation and societal Activity. 

This lead us to the foliowing claim regarding the societal Activity: 
A societal Activity is an Activity in which the subject who realizes the 
obj8ct does not consume the object. Which therefore is consurned by some
body else. Such an Activity is unknown in the animal world but is an 
established faet in human society. 

The question now is: How could such an unlikel.y Activity emerge in 
the animal world? 

Pursuing this question we turn to the scenario. Here it is shown that 
such an Activity might result: - if there in the species has occurred a 
preceding economical division into female calleeting and male hunting, and 
- if the males encounter severe difficulties in the hunt. In this case 
- given the right circumstances - the females might calleet without con-
suming and place the resulting food surplus at the disposal of the males. 

This would break the fundamental rule of reproduction, whereas the 
opposite event, the males supplying the females with meat, would not. 
The supplying of females by males is still reproduction in a biological 
sense, since the activity of the male will benefit his offspring and thus 
himself genetically. (This is the explicit argument of Lovejoy who - from 
a sociobiological point of view - most recently has championed the view 
that society is founded upon males supplying females) . 

It is the claim of this paper, therefore, that societal Activity emer
ges for the first time when females suPport males on a regular basis. 

In this case an analysis of the societal Activity shows that it is 
identical with the Marxian concept of surplus labour. 

Since surplus labour is the key concept in the Marxian theory of socie
ty and its development the scenario has succeeded in tying the theory of 
natural history to the theory of human society in a hypothesis of human 
evolution. 

It is further shown that given the societal Activity in the above men
tianed form, fallewing aspects immediately spring into life: society, con
sciousness and language. This revolutionizes the use of implements and 
tools. 

'l'he Marxian thesis that labour creates man thus has to be rewritten: 
surplus labour creates man. 

The consequences af this view are pursued in the scenario in relation 
to the findings of physical anthropology, archeology and social anthropo
logy. The consequences for our view of man and society - pastand future -
are diGcussed at the end of the paper. In particular with the communistic 
society in view. 
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