
l'1 ~6 

~.

" CM rJiKC'!"'LTISKE Dr=;~re ex:; ~:ir1--roLER. 

Oplevelser i dette liver OOlbgret i det nersonlige ubev!liste, alræn

rænneskelige i det kollektive ubevidste = arketyperne. 

1. Arket}-i;:er er videns-sr-.abeloner(fødsel, liv, kamp. dltrl. og qenfØisel). 

II.	 .E;tfekten 

a) forbinde fortid, nutid og frentid 

b) nk udviklingen ikke Lmqere handler cm personlige t;JrOplener, nen an for

holdet til andre.
 

c) hCllledprobleret/sagens kemt'.
 

d) viser overgang fra et tevldsthedsniveau til et andet.
 

e) varsler og trusler. tKan optraOe når du faktisk ER i fare - fysisk eller
 

psykisk. Aktiverer dine evner til kæTp, overlevelse. Alts.! gh du igang ræd
 

at forberede dig. HUSK: lyt til at:!rosfæren l ~l)
 

III.	 Sproget.
 

a) kendt cg forståeligt.
 

bl helbredende/sygdClT\Sfrernkalceooe
 

Svært at C'dskille drqmrens og virkelighedens Jeg - tren vigtigt~ l
 

FØlg ~ råd! Følger du ikke rådene, hold~j'" de op.f.b1sat personlige
 

dr~, .:.. fØlger du iY_"te rådene der. bliver dine ~ efterhånden til IN:ireridt. 

~ER ER OOR;~~~~~~~;;-~~-~--;;-~ 
"	 J 

sYMOOIrn PJ. $ELVErS~, 

kirken - det religiøse I alvidende asoekt. 
~ 

~~ - beskyttf"!t. evt. ved magi. alle positive muliqheder 1 Selvet. 

r~ - \"ejen Ul det skjulte. .&.bne og lu1cke Ul kostbarheder. Prøvelser 

forbundet rred den. 

~l:.~ - S}-ntol på Gtrl. højere bevidsthed, ævidsthedsklarhed, roarrlligt symrol, 
hof.jeste kosmiske bevidsthc40. li\lSnr::inci~t, symOOl pi noget nyt, nedgang, 

slut ~ en cyklus. 

~~. - li\."'Sr-ybren på jordt='Ji, tiri.<::;!'~lrnl)Ol, kvindeligt princiu, frogt.blrherlssym

b:.'l, totaliteten af det ube'lidste, alt.P...rnati'\"e bevidst.he:lstilstarrle. Dukker or:, 
nar du skal iaang ned noget nyt. 

.kongen - symb:ll på Gud. symbol på Selvet, magt (handler an at forholde 51g', 

rigtigt til de psykiske kræfter) r det årDellge ~clnr logos. 

~~- ;:';;1!:rUm i kOsnDs. det samlen:le ]>mkt i bevidstheden. budbrin;Jer 

nellen And og menneske, repræsenterer V1sdæmen i det kollektive Ubevidste 

ræn. bed an det rigtige - hun frister nenllg også:) r 1I1ålet - syntesen mel

lem jeglet og det ubevidste. 

~1nsessen - overvitxiel.se af det personlige ubevidste - et delmll 1 udviklingen. 

kongesønnen - det sejrerrle jeg, aktivitet" lTDral, udholdenhed, stædighed, 

tålnodighed. 

~ - et helhErlssymtol, totalitet, selvet in tota, enhed - ingen ende og 
ingen begyndelse, himlen, tid. udvikling, ind.ividuati.on, hamoni 1 ånden. 

korset - fuldk""",,",ed. 4-tallet. ordensstrlJktur (~.tider. vinde. verdenshj..,... 

;;;;;--~ter, typer osv.). forening af llPdsæl:nin<Jer, beskytterrle Virkning. 

skillevej - hvor vil jeg hen?, llv-dctrl, hjertechakra, næst..ekæri19hBl. 

guld - det spirituelle princip, Anden, en maS!ktUin energi, uforanr:::terUgh.ed,-evighed, fuldkcmæ.'1hed, esoterisk viden. høj eller hØjeste kosmiske be.-'rldsthed,
 

hØjere bevid9thedstilstande, de højeste dyder. Ræd.igheaen. Lyset, livets hen


:rrelighed, bestræbelsen Få at få en ren sjæl talJq.'rni.sternes lære), hælger
 

samren rred kongen.
 

~ - de,·) spirituelle energi, en feminin energ1r 'Ubevidste ~E!nØtlkker,
 

(personlige uhsvidste) • renhedssyntx>l {ofte koblet til janfru Maria}. for- ~
 

enlngssyrr-.ool, integration, k&1 lutre Sjæle.."h 0rØ:I:Jær du at\. sølv e.ller guld, ,
 

m der allerede frigivet energi til at iB'dre adfærdsm;zinstre (i tn:ldsætnitY3' til
 

kongen og dronningen, san bare fortæller ciTl m..lligheden) • 
~
 

~ - ......1Rlr:
kilden til selvet, forbundet trred urkllden, 2_"· åbniR3 til det 

kolle~tive ubevidste, forvanllingsprincio. 

~ 

-vil forbinde jeg'et ræd instinkterne. lære at lytte tU iristinkterne:, blive 

nere sand i nu'et, lade det smitte af pi c:Jd'J'erdenen. Psykisk udvikling fører 

Ul revolution i samfuroet (.Jung) .Når du arbejder Æd dig selv, ml. du jo være 

ned til at ældre argive:lseITll! for at kunne holde dem ud. 

Måden du forholder dig til dyrene ~. røber hvor langt du er fr. dine egne
 

instinkter:
 

l) øjne, der ser - du er lanqt væk.
 

2) passiv iagttager - ved, du har insti.nkterne, Iren de har ingen plads at \.'Cft"e pt 
3) 8ktiv, ~, bUr venner, slår følge - sA inteqrerer du insUnkterrÆ 1 dig. 

"It"rj.s du vedke.'lder dig dYTene, er de hjæloere - ellers fjender. 



3. 

~ - symtol på b3:Javelse, hurtiqhed, m::d. æ::iel værsnåde. en menneskets hjælneL'". 

stærk og disciplineret styrke - lØber den af 1Ted dig, drejer det sig rn5.ske c::m 

forstyrrelser i dit seksualliv. Er hesten ""ild, er der en soalbrlng i dig melle'! 

det åndelige o:J det ·verdslige'. lære at t.ærræ den. Heste kan ofte tale i dl:'cmne 

- tale til dig. HØrer san re;:l'el til rodchakra, Iren fx. hvide heste hØrer til 

hØjere oppe. 

~ ... m::derllgt symlx:ll, urm::::rleren i os, tA1lrodi.g , vann. vegetative fØlelser. 

Drczmrer du an køer. mangler du fonæntlig .kontakt til de Ifem1nine 1 sider .t . 

dig selv. Afglans af Den store l>br - du er På vej til.herrle. Begyrrl so! at 00

dyrke de egenskaber. ~t haracenteret. 

~ - voldsarme drifter og instinkter, san du ofte fornø:rter - denor kcmær 

tyren efter dig. Overvælderrle styrke. In'teqr& de agressionf:".J:" o:;J den seks:ua1ib~t 

i dig, så er den ikke længere farlig. Hører til solar plexus. J(ærrer ofte. hvi:i 

du ikke har givet udtryk for din agression dagen før. 

~er - offerdyr til guderne. Acc€?ter at du har dens egen9ka.ber i dio. Svarer: 

ræget til tyren. rren ,rarlC!.eren har rære åndelighed i sig. SymI::cl På stIukture

ring af tyrens kraft/seksualitet. Solar olexus. Vi mA lære at stzukturere ero-

tianerne. Lad være ræd at binde dig til ITaterielle ting. 

~ - 2 forskellige betydninger: oprin::leligt i vores kultur - næring, rigdan. 

held \'- nen efterhånden Irere et dumt, urent, n.m:-igt dyr. ubevidst. Den sidste 

u:Ua:qnJ.ng, san flere drrtrrær an nu, er også en østlig u::l.JAgn1n9. M!:rk efter i 

d:rØnæn. hvordaJi stemningen er. 

~ - forb.i.n'lelse ~l1en rnsk. og dyr (albA syrntol på ••• ). Følgesven::l=

\ guilstig kontakt til det ubelJidste. Sjælefører • Maskulin fører ned. til rntJdrene,
 

arketype:me. visdan. L::uiJ:::æd::Jæ Hjertechakre..
 

il
 
~ - fE!Tli..nine fØrer ned m:::d visdc:mren. frugtbarhE!dssynbol. Seksualitet o:J
 

erotik. 5elvstærlighedssymbol. Haracentret~
 

~~~t - M:xler jord. Furrlanent i udviklingen, styrke. tåltrDdl']hed, arbejdscrrr" 

hed. udhaleenhed, s~el hukamEIse (ged jordforbindelse ~ rnarrq'el oA rea" 

litetssans, alt efter hvnrJan den ontrarler i drr.tnren). Fodchakra. 

lowe - kongeligt dyr, sold)'r, TMSkulin energi. Krnmer, når du virkelig skal 

andre din ~rsml1ghed. Solar- ol. 

bjØrn - IlOdersFJlbol. Kvindelig guddan. Harach. 

gnavere - (mus, totter, rrersvin, hamStre, jord.egern, e;rern osV.) - destrU 

Ødelæ]gende inst1nkter i os selv (fordi de er ubevidste). Destroktiv sekS 

Symboliserer det, vi fortræ'lger, ikke vil kendes ved.. Kan a!ldres ve:3. at Cl 

bedder med dig selv - Ul noget konstruktivt, hvor fx.' triusen kan blive di 
Hi!r 

~ - ting i det ubevidste, du skal fange. Næring.
 

fugl - Andeligt princip. Fonnidler 1lE11E!l1 1Wme1 og jord, And og materie
 

ymlX>l pA tankevirksanhed og pA sjælen. Fugl ned alle regnbuens farver(fl<
 

fugl) "" symbJl pA, at du er i balance rre:i dig selv, har lige meget eæ:t'9'1
 

alle dlakras. Vær opn!!rksan på. den farve, fuglen har - isæc hvis den er,u
 

vanlig for racen!
 

~ heksens dagdyr. Visdan.
 

Ørn. musvåge, al..b3.tms == ære erxl det !ndellge r,rnnciu.
 

Ugle =natten, dØ1 og genfØdsel, mtIrket i uvidenhed; religiØse erfarin;1er
 

dem, heksens natdyr (heksen her ~ helbreder). Dyrene altid positivt indst
 

hvor heksen kan være både p::.siU v 09' negativ.
 

Fugle hØrer Ul hjerte- CJig halsch. 

~kildpadde - orden i makro- oc:r mikrokosnos. F'undarrent i universet. Formitl 

ml. h1I1tnel og jord. Visdcrn. l'Dncentration og; neditation. Beskyttelse via 

det. I!Ddch. 

~ - f_t sFJIbol, frugtbarhed, tilknyttet m1nen. Fo=idler ml. det u 

og bevidstheden. J<oblet samæn ned regn er den et ronserde sFJIbol. SeksUa 

og fruqtbarhed. Opstandelse. forwndling. _sc. 

~ - ny nWle at opl@ve tingene PA, san endnu er meget flygtig. Arce1ic; 

princip. Hjert.ech. 

insekter - rørelser i det aut:oneJæ ærvesystem {san Vi ikke har kontrol C 
~ 

&mte.rfugl "" sjælen, forvandlirJ3". 

slanger - urkraft, hel.bredende/dItrlbr1ngen::1e. Tilforordnet en guddan. Vis( 
~ 

aspekt. l<Oblet SC!llTJTe1 rre:i forskellige fomer for rel!qiøsitet:..S'lUR mttJ
 
vores liv, nAr vi drr.nmer an dan. (Slangen er det UbeVidste, Æn har 5i!rnlJ
 

sar.ræ.n til at ville ind. i bevidst..,edcn.l Ene:rgi fra det ubevIdste til ~
 

heden. Xan være enten helbre::Jenje eller sy9dans- /dli'.dsfrarkaldeooe. U::1viJ
 

oymlX>l.
 

Guld- eller hvide slanger ræd guldkrone: ~tor visdc::m. Ini tiatlon til !T'j
 

i dig sel·.·. "Koblet til Selvet. OT de..'"ln~ ud\ri.kli~ lyrkes, aP.vrnaer af hv(
 I 



s. 

du forholder dig til slangen. Oxi !J~ose for frerot1dell, hvis du forholder dig
 

fOsitivt til slangen.
 

P.ød.e slanger: drifter, seksualitet, daql1gl1vet.
 

Sort/gule eller sort/r1.rle slan';l'er: virker san oftest uhel.rl.svanqre. DJ har for


nægtet, undertrykt de rø:le/gule energier i dig selv4 J\dvarsel an, at du nu skal
 

igang ræd. at arlJejde ræd. den.Vær varsan cq bevidst an, hvad det er, der er æ.
 
ve,j til dig fra det ubevidste. Bamdanserirdr1nqer fx. ~ører gerne sygdan,
 

hvis du naqter at '-jde ræd dette. Sådan at syg_ tII1nqer dig til konfron
 '.tationen.
 

Grøn slange: Frugt.barhed, begyndelse, vegetation, vækst. Positivt syml::ol 


ooo1J<lingSllUlighed. Men forhold dig rigtigt:
 

Orange slange: Seksualitet.
 

Gul slange: Srot1oner. Evt. infektioner. Klar, ren gul virker FOsitivt. Fosfo


rescerende = sygdou. Sort/gul (hugorm) indikerer I at du skal arl:::ejde k.ropsliqt
 

ræd. de gule energier (løse op for spændinger).
 

Blå slange: kreativitet, Welighed.
 

Violet slange: religiøsitet, tilknytning til tro. Ofte fysiske forstyrrelser
 

{fx. bihulebet:a:ndelse o .. a. der har til.knytning til hovedet - det RENSER anrådet.: 

~~~ - kraft og vildskab. Positiv CXJ neaativ betydning. Skytsånd for kinesere. 

Synixll på Andelig anstrengelse. på indre lys. 

stork - et lykkebringende symb:Jl p! langt liv, æml1g taknemlighed fordi den er 
~ 

slangespisende = syrrb:Il p3 Gud, sjælebærer, apstarrlelse og genfØielse. I mystlk. 

ken symbol po! konta!plation. en m!.lde rran kan neditere på.
 

~~: - =det u!::Jeo.1idste.. StoDTlfuldt hav viser, at du er iganq ræd. en oovikling.
 

Storinflod K1lN vise, at hele sart'lfltm.et er igang ræd en voldsclri arlri.ng".Stærk
 

aktivitet i det kollektive ubevidste ..
 

I 1930'eme dnmte Trange Iæk. an blod - for tiden d:rømer mange an sto:cnflod...
 

• 

, 

• 



psyke og logos nr. 1, 1984
 
Bjarne ·Sode Funch: "Det dæmoniske"
 

Dæmoniens væsen som afspejlende sig i mødet.
 
1) Tomheden bliver intens. Den anden fornemmer uforløsthed.
 
2) Det inspirative i samværet bliver sporadisk.
 
3) Samtalen får fiktionspræg. Mærkelig indholdsløshed præger.
 

Fra Kierkegaard: æstetisk og ~tisk værensform > "den søgende" og
 
"den deltagende værensform".
 
Det dæmoniske som som en tilstræbt bevægelse udover det søgende,
 
som selv finder en SØgende form, som i accenturet form afspejler
 
fortvivlelsen. Lidenskaben betyder her ikke kun nydelse, men også
 
angst for livet.
 

"I den søgende værens-form er forståelsen af friheden klar. At
 
kunne følge ens lidenskaber uden ydre eller indre hindringer er
 
frihed. At kunne vælge frit mellem det ene og det andet er
 
frihed. Kierkegaard (p. 79) tager klart afstand fra en sådan
 
opfattelse af friheden og kalder den en Tanke-Uting. Friheden i
 
den ny værens-form er noget ganske andet. Her er der ikke tale om
 
valgfrihed. Friheden er ikke en situation, hvor man lige så godt
 
kan vælge det ene som det andet; men det er en mulighed for at
 
vælge "sig selv". Uden at kende denne mulighed er friheden heller
 
ikke en mulighed." (s. 130). 

Forskellen: kendskab> 
K.: "Det Dæmoniske er 
Dæmoniske slutter sig 

kundskab; 
l'Jlgest 

ikke inde 

selv
for 
med 

reflektionen. 
det Gode" 

Noget, men 
(s. 167), 

slutter sig 
"Det 
selv 

inde, og deri ligger det dybsindige i tilværelsen, at Ufriheden 
netop gjør sig selv til en Fange." (168) 

"I dæmonien vil man mærke fortvivlelsen, men samtidig stoltheden 
over ikke mere at ligge under for lidenskabens magtovertagelse. 
Indeslut tetheden og stumheden ses kun som den hvilende ro. Det 
foretrukne fængsel, der ikke vedrører andre. Indholdsløshe
den betyder også, at oplevelsen savner deltagelsens dimension. I 
~t nu overstråler forsøget-på at fang8 det uopnåe11gA. og id8t 
det erkendes forsvinder intensiteten. Fastholdes den udefra, 
formår dæmonien undvigelsens og tavshedens kunst." (BSF s. 137). 

Ostenfeld, s 94: "Det Dæmoniske er jo: med Vilje at holde sig 
udenfor det Gode (her: Fællesskabet), selvom man inderst inde 
ved, at det er forkert." 

"Der er ingen konsekventhed i dæmoni ens tilkendegivelser på det 
umiddelbare, hvilket tvinger den søgende ind selvbevidsthed; men 
da denne igen bliver ledet af lidenskaben er resultatet endnu et 
forsøg på at leve op til forventningerne. Da dæmoniens forvent
ninger styres af indholdsløsheden og derfor fremstår pludseligt 
og uden sammenhæng, er den søgendes bevægelser blevet som fluen i 



I 

flasken. Her finder det dæmoniske sin stille tilfredshed - egen 
fortvivlelse bliver til utilfredshed, hån og foragt, som pludse
lig igen skifter til mild overbærenhed. Her finder dæmonien sin 
egen afstandtagen til sig selv. Og heri viser et af dæmoniens 
indre dilemmaer at den hånende reaktion over for omverdenen 
altid vender tilbage som hån mod sig selv. At negativismen over 
for omverdenen altid gribes af en negativisme mod sig selv. At 
det aldrig bliver konstruktiv selvkritik skyldes netop angsten 
for det gode - angsten for sig' selv. (BSF s 139) 

"Det negative i dæmonisk forstand skal sjældent forstås som 
noget, der forholder sig negativt til noget andet. Det forholder 
sig nemlig i virkeligheden ikke til noget, ligesom det ikke er 
noget selv, der forholder sig. Samspillets to modsætninger fore
findes overhovedet ikke. Men situationen er ikke så absurd endda. 
Dæmoniens negativisme er det indholdsløse. Det betyder absolut 
ikke at man ikke rammes, når den rettes mod en. Den kan udmærket 
af offeret mærkes klar og snærtende; men bag dæmonien finder du 
ingen argumentation, ingen ond vilje og ingen negative følelser. 
Du finder kun det indholdsløse." (BSF s 140) 

Kierkegaard: "Begrebet Angest" , Gyldendal 1960 (opr. 1844)
 
Ostenfeld, Ib: "Angst-begrebet", Gads forlag 1933
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søgedok, s. 

referat af: 

"TRE OCCULT ROOTS OF NAZISM" 
- the ariosophists of Austria and Germany 1890 - 1930. 

Nicholas Goodrick-Clarke 
The Aquarianpress, Wel/ingboruogh, 1985. 
(225 sitkr) 

Bogen beskriver historien af særdeles fantasifulde ideer, som en række enkeltpersoner og 
hemmmelige selskaber d}irkede i østrig og Tyskland i tiden op til anden verdenskrig. Disse 
personer havde ikke selv større direkte politisk indflydelse, men gennem dem beskrives de 
følelser og forestillinger, som dels var meget udbredte på daværende tidspunkt, og i bogen 
beskrives, hvorledes disse ideer danner det ideologiske grundlag for den spirende nazistiske 
bevægelse. Herigennem beskrives en række tankeformer og -figurer, som også mere alment er 
gældende for fascistisk ideologi. 

Dell: Baggrund,; 1: Den pan-germanske vision. 

Sidst r I 860'eme udskilles del Habsburgske monarkI. der geografisk ligner 0stng idag. fra den 
tyske konføderation. Samtidig indføres (delvist) parlamentarisk styre 
Blandt de 28 mill. indbyggere af mange nationaliteter var IO millo tyskere Tyskernes dommans 
var under stadig pres og aftagende 
Blandt tyskerne var en udbredt "l,'olkisch" ånd, og mange organiseringer heromkring. hvor 
"den tyske kulturarv'" og forsket1ige forestillinger om et kommende Stortyskland dyrkedes i 
forskellige former, bl.a. gennem spOrt, aviser, antikatolicisme (katolikkerne var bia. en 
parlamentarisk modstander), klubber og festivaler I disse kredse dyrkedes også 
sociaJdarwinistiske tanker og en stolthed over "en glorv'ærdig hedensk fortid". Tidens 
elendighed sas i høj grad at være resultat af raceblanding samt varierende gruppers historiske 
undertrykkelse af det tyske - katolikkerne. tjekkerne og andre, afhængigt af de aktuelle 
politiske forhold. 
Socioøkonomisk var tiden præget af en stigende industrialisering og urbarusering, hvori mange 
- især af småborgerskaber - oplevede sig klemt. Den stigende kapitaJisenng kontrolleredes j 

høj grad fra udlandet Som modstykke hertil dyrkedes i mange kredse en længsel efter det 
traditIOneiie samfund. som tremstilledes som en ufordærvet landlig Idyl. 

2: Den moderne germanske okkultismes i genkomst 1880-1910. 

Den okkulte opblomstring havde rødder i en religifls tradition. særligt i de gnostiske 
udformninger, hvori der opereres med en "gnosis", en særlig esoterisk~ viden om åndelige 
forhold. l gnosticismen gør sig særligt to grundantage1ser gældende: dels en dualistisk 
opfattelse af en gennemgribende kamp mellem det gode/lyset og det onde/mørket, dets at det 

Okkultisme. Teoretisk og praktisk beskæftigelse med fænomener der ikke synes at 
kunne forklares ud fra de kendte naturlo....e og derfor henføres tit mystiske, såkaldt 
overnaturlige kræfter 

Esoterisk" kun bestemt for indviede. 2 



søgedok,s. 2 

jordiske er af det onde, og at den individuelle frelse kan opnåes gennem besiddelsen af gnosis 
om de højere magter. 
Den gnostiske tradition har • i Europa - været båret af bl.a_ græske tænkere, kætteriske 

grupper, alkymister og rosenkreutseme3
• 

En særlig inspiration for "den brune sovs" i Tyskland/Østrig på dette tidspunkt var teosofien, 
som den formuleredes og organiseredes på verdensplan fra 1870'erne og frem. Denne var et 
sanunenkog af hedenske/eksotiske religiøse forestillinger, middelaldermysticisme, 
gammelægyptisk religion og hinduisme. Hertil kom nyere vitalistiske' tanker og 
elektromagnetiske guddomme. Teosofien opstillede forskellige symboler og systemer til en 
meget omfattende verdensanskuelse byggende på antagetser om fem grundracer gennem 
tiderne, forsvundne kontinenter, mikro-/makrokosmisk parallellitet, grundlæggende cykliske 
naturlove om destruktion og skabelse og meget mere. 
Teosofien fik hurtigt relativ stor udbredelse i Mellemeuropa, bl.a. gennem optagelse i en 
række "tilbage til naturen"-bevægelser. Samtidig med at en række teosofiske selskaber og 
tidsskrifter etableredes også en række andre okkulte selskaber omkring astrologi, frenologi 
(bl.a. at "læse" en persons egenskaber ved at se på kraniets form), kiromanti (at læse/spå i 
håndfladen), samt forsøg på at inkorporere videnskabelige opdagelser i "dynamosofi", 
hypnose, animalsk magnetisme etc. 

Det 2: De wienske ariosofisler: 3: Guido von List. 

Guido List (1848-1919) var en dominerende person i udviklingen af teorier om den ariske 
races historie og overlegenhed, og blev en kuhflgur i volkishe og "ariosafiske" kredse. 
Hans aktiviteter bestod primært i gennem artikler, bøger, forelæsrunger og skuespil at bidrage 
til en romantisk dyrkelse af (en forestillet) arisk fortid. (I samtiden bl.a. kaldt "A teacher af 
mystical imperialism" ) Han beskæftigede sig med temaer som heraldik, runer. eddaerne. 
genopliven af hedenske ritualer og odinkult, romantiske tolkninger af !andskabsformationer og 
landmandsliv samt okkultisme, kabbala'. astrologi og lignende i tolkningen af disse emner 
Grundlæggende beskrev han en glorværdig arisk fortid, ledet af præstekonger med okkult 
indsigt. 
List var primært teoretiker. og overlod organisering til andre Dog var han ledende i 
"List-selskabet" (etableret 1904-1908). som dyrkede ovenstående tanker og inderkredsen heri. 
"Hoher Armaner Orden" 
Han støttedes af toneangivende kredse i Østrig og Tyskland. bl.a_ indenfor presse, miUicær, 
videnskab og okkulte kredse. En del af disse støtter var og blev toneangivende i 
"Reichshammerbund", "Germanerordenen", samt ha..... ..ielll... tætte forbindelser til især Himmler 
og SS. 

4: Odinkult og germansk teosofi. 

Rosenkreutzeme: hemmelige, mystiske broderskaber fra middelalderen og frem til 
t800-tallet, der arbejdede for en ny verdensorden. 

.. Vitalisme: troen på en særlig grundlæggende "livskraft/-energi". 
Kabbala: middelalderligt jødisk system især til udlæggelse af religiøse skrifter, bl.a. del 

gamle testamente, efter okkulte og henunelige foreskrifter. 
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Det okkulte var et gennemgående træk i begge hovedinspirationskilderne for List og folkene 
omkring ham. 

Den ene kilde var ganunet nordisk mytologi. Angiveligt dyrkede teutonerne6 en gnostisk 
religion med vægt på menneskets indvielse i naturens mysterier. I disse forestillinger opereres 
med den individuelle ånds kraft - byggende på en gnosis opnået gennem lidelse - og et mystisk 
fællesskab med naturen, formidlet gennem folk og race. 
Kilderne til genopdagelse af disse religiøse henuneligheder sJ...uUe være - udover runerne 
eddaerne, som angiveligt er skrevet af tyske odinkulttilhængere, som flygtede til Island fra 
kristen forfølgelse i middelalderens Tyskland. 

Den anden hovedinspirationskilde var teosofien, bl.a. formidlet gennem Sebaldt von Werth og 
Madame Blavatsky. Grundlæggende i den teosofiske verdensanskuelse er princippet om polær 
dualisme; at verden består af godt overfor ondt, ånd overfor matene, mand overfor kvinde. 
race overfor race etc. Disse poler brydes gennem naturlove, der udspilles cyklisk. I disse 
forstillinger opridses nutiden som en fOrlsænelse af fortidens mystiske gude-, kæmpe- og aUe 
mulige andre racers kampe gennem tiderne - og hvor vi nu står foran den ariske races 
storhedstid (i ariosoflsternesJ udgave af teosofien!) Den cykliske vekslen symboli.seres som to 
principper: bevægelsen fra enhed mod flerhed/kaos ved et swastika med retning mod urets og 
vice versa. Kombinationen af disse to swastika (i form af hexagram eller malteserkors) sås som 
symbolet på den højesle livsform nogensinde i universet· det aria-germanske gude-menneske. 

List og kredsene omkring ham udbyggede disse elementer til en samlet "weltanschauung", bl.a. 
med en skelnen mellem en eksoterisk odinkult for almindelige mennesker (læs. ariere) og en 
esoterisk armansk (se nedenfor) religion for de særligt indviede 

Teosofien havde særlig appel til disse kredse gemlem ". an integrated view of the world in 
whiclt the present was understood in terms of a remote past Ihis imagmar)' past legitimated a 
variety of social, polittcal, and cultural ideas such as racism, maglc and hierophantic·~ elitism. 
whieh were alle negations ofthe modem wortd." 

5: "The armanensehaft" 

Især List beskrev. hvorledes en priviligeret klasse af præstekonger angiveligt havde hersket l 
"det gamle Tyskland" Disse regerede på grundlag af gnosls indenfor "germansk teosofi" som 
toppen i et hierakisk samfund, hvor magtlklassedeting fulgte adgang lil gnosis 
Præstekongeme havde monopol på undervisning, regering. religion, jura etc., og 
administredrede et detaljeret system at optagelsesriter, tegn. koder etc 
Dette gennanske idealrige - kaldet "annanenschaft" - skulle dog igennem hele historien være 
blevet forfulgt - især af kristendommen - hvorfor præstekongeme og deres efterfølgere siden 
da har bevaret den magiske viden på hemmelig vis, primært gennem en række loger og 
enkeltpersoner. Fx. menes den hebraiske kabbala at være armansk viden. som er blevet fortalt 
nogle rabbier, som et led i strategien at bevare den magiske .....iden. Rosenkreutzlogen - et 

Teutonere: gammelt germansk folkeslag, der vandrede fra Thy til del nuværende 
Tyskland omkring kristi fødsel. 
7 Ariosofi: (=kendskab til det ariske), term benyttet af List, Lanz (se nedenfor) m.fl som 
betegnelse for racistisk. arisk "videnskab". 
8 Hierophant: okkult mm. betegnelse for religiøs hersker. 
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middelalderngt selskab med formålet "universal and generalrefonnation of the whole
 
wideworld" - placeres centralt som bevarere afdenne helnge viden.
 
En særlig betydning i videregiveisen af gnosis tillægges også tempelriddeme. Disse
 
korstogsriddere blev, efter at være blevet tvunget fra "det hellige land" i 1291, forfulgt afbl.a,
 
kongen afFrankrig med anklager om satanisme, blasfemi og perversioner.
 
Tempelriddermyten søgtes genoplivet ved århundredeskiftet med dannelsen af OT09 (Ordo
 
Templi Orientis; af især Theodor Reuss, Franz Hartmann og Karl Kellner i årene 1895~1906)
 

og ONT (Ordo Novi Templi; af Lanz von Liebenfels i 1907).
 
List og folkene omkring ham så sig selv som direkte arvtagere af "armanenschaft" - som
 
tronfølgere i det strålende pan-gennanske rige, der var på vej.
 
De udarbejdede detaljerede planer for, hvorledes detre rige skulle administreres (offentliggjort
 
i 1911). Delte skulle være som en hierakisk stat med racerenhed som kriterie for adgang til
 
uddannelse, proffession, stillingsbesættelse og handel. Ariere sk-uHe befries for \cmarbejde.
 
mens ikke-ariere skulle være slaver. Racehygiejne skulle overholdes, og mænd skulle
 
bestemme over kvmder. Den øverste magt i dette samfund skulle være religiøs og mystisk,
 
som toppen i en lang række indvielsesgrader.
 
List og kredsen omkring ham ("Hoher Armaner Orden") betegnede sig selv som den øverste
 
celle i dette hieraki - ganske som andre lignende okk-ulte traditioner: "Unknown Superiors" i
 
"Rite of Striet Observance" (bl.a. Baron von Hund), "Secret Chiefs" i "Golden dawn" (bl.a.
 
Westcott) og "The Great White Lodge" indenfor teosofien (bl.a. Blavatsky).
 

6: Den hemmelige arv. 

Den hemmelige ariske arv søgtes sporet dels gennem historiske efterladenskaber som 
bygninger, folkeeventyr, runer etc., men ofte på et meget spinkelt empirisk grundlag. 
Materialistisk videnskabsopfauelse var disse mennesker meget imod, og clairvoyance var ofte 
hovedmidlet til ~viden" om fortidens praksis og hellige viden. 
Et historisk tema af stor betydning tor disse kredse var mytologien omkring "wehmretterne" l 
t\lellemeuropa eksisterede fra ca, 1100 en række autonome, lokale retsinstanser. Disse bestod 
af en hemmelig, indviet kreds af mænd, og havde uinskrænkede beføjelser Oftest virkede de 
konservativt, imod opbrud i traditionelle feudale magtstrukturer. Vehmretteme fungerede 
sporadisk så sent som i 1700-tallet. 
Disse historiske kendsgerninger blev omgærdet af en romantiseret mytologi; - Disse 
hemmelige selskaber 'l,.irkede med usvigelig retfærdighed og uinskrænket magt - ingen synder 
undslap. Mytologien om wehmretteme som ganunel ario~germansk retspraksis tiltalte disse 
højreekstreme kredse, bl.a. i deres kamp imod demokrati. Dette endda saviat, at hojreekstreme 
kredse efter første verdenskrig kaldte sig "wehmiske mordere", og dræbte adski!li~e politikere. 

7: Det germanske tusindeårsrige. 

OTO eksisterer internationalt den dag idag - også i Danmark - og er et hemmeligt. 
broderskab især helliget Crowleys tanker omkring "The law of the strong", udvikling af 
personlig viljestyrke og selvkontrol, antimaterialisme og rituel magi. I USA har OTO i de 
senere år været involveret i retssager om, hvorvidt de er nazister. 

søgedok, s. 5 

Bl.a. List var meget aktiv i fremstillingen af en verdensanskuelse, hvor en strålende fremtid 
fremmanedes komplementært til de nostalgiske beskrivelser af den strålende fortid, Fortid og 
fremtid fremstilledes således som dobbeltpol til utilfredsheden med nutiden. Denne tankefigur 
stemmer overens med teosofiens antagelser om historiske cykler - som også kan genfindes i gI. 
nordisk mytologi. Ideen om det kommende germanske tusindeårsrige byggede dog i lige så hej 
grad på en kristen apokalypse~ og frelsetænkning. (En gennemført cyklisk forståelse ville 
medføre, at det strålende tusmdeårsrige ",ille miste lidt af sin glans, da også det selv en dag 
måtte bukke under) 
Centralt i denne apokalyptiske tænkning "'ar ideen om at netop som tingene ser værst ud, 'l,.il 
en guddommelig frelserkriger ~ "der Starke von Oben" - dukke op og frelse verden fra 
ondskaben og blive guddommelig diktator, hvorefter alt fremover vil være fryd og gammen. 
I de daværende politiske forhold mente disse mennesker at se tydelige tegn på ondskabens 
stigende indflydelse; de hjemløse germanere i østrig-Ungarn, laissez-faire og storkapitalismen, 
jøder, demokratl kvindefrigørelse, kommunisme, urbanisering etc. Bag dette onde, der var på 
vej mod sit klimaks, opererede angiveligt "The Great International Party", subjektet bag 
progressive, demokratiske og antinationalistiske kræfter. Dene fantasifoster mentes at bestå af 
forskellige interessegrupper, som disse mennesker ikke brod sig om ~ altid jøder og socialister, 
men ind i mellem også fr. frimurere. 
Udfra astrolog'l og teosofi regnede List sig frem til at 1897 matte være det verdenshistoriske 
vendepunkt. Dette ændredes senere til 1899, men heller ikke det vis[e sig at holde. Ved 
udbruddet at første verdenskrig var mange overbevist om, at !Ilt var øjeblikket inde, og langt 
udover de okkulte kredse tiljubledes krigen som "det hellige og endelige opgør med det onde" 
Efterhånden som krigen udviklede sig tilføjedes hertiL de faldne soldater skulle reinkarneres 
som et elite-messiaskorps i den nationale revolution, der skuHe følge efter sejren. 
Udbredt bland[ tyskerne efter den tabte krig var opfauelsen af "det store forræderi"; og i 
højrenationale kredse tillages ansvaret for nederlaget de, der havde underskrevet overgivelsen 
og den forhadte VersaiHestraktat. 

8:Jorg Lanz von Liebebfels og theozoologi. 

Jorg Lanz von Liebenfels (1874-1954) var en yngre kollega til List, der ligesom han blev en 
vigtig ideologisk figur, særligt i udformningen af "ariosofi" og "theozootogi"; samt - i højere 
grad end List - stod i spidsen for mere praktiske og organisatoriske bestræbelser 
Lanz var mere inspireret af religiøse forestillinger end af v6lkische, og tog desuden afsæt j en 
række teorier som socialdarwinisme, teosofi, astrologi, okkultisme, orientalsk mysticisme saml 
nye opdagelser som elekt:roner og stråling. 
Han udviklede et verdensbillede befolket af gudelignende ariske supennennesker, visionære 
new-age racistiske riddere, mystikere, abemennesker osv. 
Den grundliggende tese var, at oprindeligt havde den ariske race været gudelignende, haft 
supersanser (kunne telepatere samt sende og modtage elektroniske signaler) - og levet 
lykkeligt. Denne harmoni var afbrudt af et "syndefald", ved at laverestående 
menneskeraceriabemeIUlesker havde forurenet den guddommelige ariske race. Midlerne til at 
oprette deIUle katastrofe var racehygiejne. dels som udryddelse af mindreværdige 
raceelementer. dels gennem foranstaltninger, som at ariske kvinder blev holdt i stramme tøjler 
af ariske mænd og oprettelse af raceklostre, hvor avlsmødre blev betjent af renblodede ariske 
mænd (en ide, der overtoges af SS). Endvidere måtte den ariske races fødselsreuigheder til 
hele kloden realiseres. 
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Denne rent biologistiske forklaringsmåde blev dog ikke gennemført stringent, idet 
"laverestående" ofte blev overført til samfundsmæssige forhold; således overførtes taker om 
racehygiejne også til "de svage" i samfundet _"De svage" og "medlidenhed" kom til at hænge 
sammen, og Lanz talte meget imod begge - i praksis: socialisme, demokrati, kvinders 
rettigheder og lignende blev hovedfjenderne 
Lanz var meget aktiv· især sammen med List og Hartmann - i at udgive og skrive i den 
sværm af blade og magasiner, der udkom i de første årtier af dette århundrede, og som især 
beskæftigede sig med germansk nationalisme og mysticisme samt racisme - det var bl.a. her at 
racerenhedskriterier opstilledes. Særligt bidrog Lanz til fantasierne om tusindeårsrigets 
komme, bl.a. opmuntret affascismens fremmarch i Spanien., Italien og Ungarn. 

9: Den nve tempelorden. 

Som tidligere nævnt tiltrak myterne om tempelridderne romantiske fantasier om ridderlig 
heltedåd, dette bl.a. efter inspiration fra Wagner. 
lfolge Lanz havde disse riddere kæmpet for en germansk statsmagt - byggende på racistisk 
gnosis - som skulle omfatte hele middelhavsområdet. Riddernes sagnomspundne søgen efter 
"the holy graaJ" var angiveligt blot et symbolsk udtryk for en stræben mod gennem 
racehygiene at framavle den renblodede ariske races særlige psykiske evner. Undertrykkelsen 
af tempelordenen var således mindreværdige racers triumf - hvoraf de følgende århundredes 
kaos sh.)'ldes. 
For at "genoplive" en racistisk tempelriddertradilrion starter Lanz. med flere ONT i 1907 
Formålene var flere' gensidig arisk hjælp (bLa. indenfor handel), udbredelse af arisk racistisk 
bevidsthed m.m. - dette under et hagekorsbanner. Aktiviteterne var i stanen mest af kulturel 
art. mens en kolossal mængde mere og mindre hemmelige ritualer og disciplinære 
forholdsregler udfærdigedes - størsteparten fra kristne og andre religiøse traditioner tillempet i 
racistisk og gnostisk retning. 
Kun ariere kunne optages i ONT, og måtte gennemgå tests over ojenfarve, hårfarve og statur 
(mere eHer mindre "ario-heroisk"). Ordenen inddeltes i syv underordener, bl.a. efter 
"racerenhedsprocent". 
indtil første verdenskrig voksede ONT ikke meget. men var omgivet af en stor vennekreds, 
bl.a. nobiliteter, og var kendt bl.a. gennem en række blade og bogserier. Alene blade[ 
"Ostara", som Lanz udgav, udkom angiveligt i perioder i et oplag på 100000 eksemplarer. 
I løbet af 1920'erne - godt hjulpet af den kaotiske tid efter første verdenskrig - etableredes 
01..rT ; Tyskland ug Ullgiifll, bl.a. med hj<e:p [iii. kapitalstærke ,Hænd. M.angc af de tilko,.!me 
medlemmer var - umiddelbart paradoksalt ift. en meget Tysk-nationalistisk retorik ~ mænd, der 
efter at være flygtet eller rejst fra deres hjemland havde bosat sig i Tyskland. 
Udfra konceptet om pan-arisk samarbejde mellem højreorienterede racistiske grupper overalt 
på kloden etableredes kontakter til bia. det spirende nazistparti samt italienske, franske. 
engelske og amerikanske fascister. Fjenden var "den store jødisk-bolsjevikkiske 
sammensværgelse", og ONT-medlemmer deltog i mange af de aundre væbnede politiske opgør 
j Mellemeuropa i mellemkrigstiden. 
ONT's storhedstid var meUem 1925 og 1935. hvor der var ca. 300 medlemmer med 
udgangspunkt i 5-9 forskellige borge i Mellemeuropa og Nordtyskland. 
Efter en sympati med den fremstormende Hitler, blev ONT - sammen med alle andre okkulte 
selkaber - forbudt under anden verdenskrig. 
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De13: Ariosofi i Tyskland. ; 10: Germanerordenen. 

Mange af List's følgesvende arbejdede aktivt for at brede de ariosofistiske ideer til Tyskland. 
Bl.a. var de aktive i etableringen af forskellige hojreekstreme organisationer, heriblandt 
"Reichshammerbund" (1912) og dennes skjulte parallelorgani sation "Germanerordenen". 

Theodor Fritsch (f 1852) havde allerede en lang karriere indenfor antisemitisme, da han i 1902 
grundlagde tidsskriftet "HammerGemeinden" (senere "Deutsche ErneuerungsGemeinde") 
Læserskaren heromkring dannede grundstammen, da "Reichshammerbund" og 
"Germanerordenen" dannedes i 1912 med formålet ar indfore racistisk diktatur. 
Reichshammerbund kom aldrig til at bestå at mere end et par hundrede medlemmer, og selvom 
deres agitation var intens, svandt organisationen hen. 
Germanerordenen opbyggedes efter principper om hemmeligholdelse, detaljerede 
spektakulære indvielsesritualer etc .. bl.a. med henvisning til. at der malte være i en således 
organisationsfonn, at jøderne skjult udøvede deres magL Efterhanden grundlagdes også celler 
udenfor Tyskland. 
Organisationens mål var primært registrering af jødisk akti ...itet, gensidig forretningshjælp og 
formidling af især anti-semitisk propaganda. 
Ikke bare "ikke·ariere", men også fysisk handicappede og "ubehageligt udseende" personer 
nægtedes optagelse. 
Efterhånden prægedes organisationen af runer, heraldik, hagekors etc. efter inspiration fra 
List. 
I 1916 splittedes organisationen (foranlediget af Philip Stauff - medlem af HAO og vistnok 
også ONT) grundet utilfredshed med at lederen· Hermann Pohl - tilsyneladende var mere 
optaget af pompøse ritualer end af handling. På trods af flere års fOf\irring arbejdede de to 
grene videre, bl.a. med politiske mord. Rudolf von SebottendortT tilsluttede sig i 1916/1917 
pohrs gren - kaldet "Germanerordenen, Walvater" 

11: Rudolf von Sebottendorff og Thuleselskabet. 

Rudolf von Sebottendortf'! (f 1875) havde indtil første verdenskrig gefmem sit liv som 
kosmopolit og spion erhvervet sig organisatorisk og okkult \>iden. SebottendortT gik ind i 
"Germanerorden, Walvater" i 1916/1917, og allerede i 1918 havde han etableret en stor 
afdeling i Bayeren. Pga. afdelingens størrelse og offentlige højreekstreme arrangementer tog 
den udadtil navnet "Thuleselskabet" for ikke at tiltrække opmærksomhed til dens hemmelige 
paralleleeller i ordenen. 
Thuleselskabet dominerede i de hojreekstremistiske organisationers kamp mod den 
socialistiske magtovertagelse (anført af soeialdemokraten Kurt Eisner) i Bayeren i november 

lu Sebottendorffvar egentlig født Adam Alfred Rudolf Graver, men ligesom List og Laoz 
tillagde han sig adelig titel. 
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1918 og april 1919. Herunder blev en del Thule-medlemmer henrettet, hvilket gav 
Thuleselskabet en martyrrollell. 
SebottendOJfopkøbte i 1918 en avis ("V6Ikischer Beobachter"), og ændrede den fra at være 
småborgerlig og reaktionær til at være åbent racistisk. Den blevet par år senere nazisternes 
hovedpropagandaorgan. 
Omkring Thuleselskabet opstod fra 1918 et miljø afvethavende hojreekstremister. bl.a. flere 
senere prominente nazister som Rosenberg og Hess. 
For også at appellere til arbejdere dannedes med udgangspun1.1 i Thu!eselskabet i 1918 
"Deutsche Arbeiterverein"I"Politische Arbeiterzirkel", hvilket i januar 1919 omdannedes til 
"Deutsche ArbeiterPartei", domineret afhojreekstrem nationalisme fremfor arisk okkultisme. 
Den 12 september overværede Hitler i egenskab afmilitærspion et mode i DAP - og meldte sig 
kort tid efter ind. Han begyndte snart efter at arbejde på at udrydde resterne af okkult 
organisering. En del retorik og rimaler viderebragtes dog. bl.a. hagekorset. I 1920 ændredes 
navnet Deutsche ArbeiterPartei til NationalSozialistische Deutsche ArbeiterPartei" 

Sebottendom skriver i 1933 i sin bog "Bevor Hitler kam: Urkundliches aus der Fruhzeit der 
nationalsoziaUistischen Bewegung": 

"Th!Jle menbers were the people to whom Hiller first tumed. aud whu firs! allied (hemselw!; 
Wilh Hitler. The armame/lt ol !he cmnming Fiihrer ,-,ansisTed .: besides Ihe Thrtle sodet)' ilsell 
- ol "Deurscher Arbeilt:n'erein", lounded in rite nl/J/e by Bmlher Karl Harrer at MIt/1u:h, aud 
lhe "Dewscb-Sodalislische ParTei", headeJ (ilere by Ham Georg Gras.\"fnger. w/Jase argon 
wtll The "Miinchener Beabachler", later lhe "~'dlkischer Beobachrer". From Ihese tliree 
sOl/rces Hiller credled the "Nmionalsozialisl1sche Arheilerparæi"." 

12: De he!lige runer og Eddaselskabet. 

Efter l. verdenskrig mindskedes List-selskabet i betydning, men andre tog over. bl a. Rudolf 
von Gorsleben (1883-1930), der udover at være aktiv i Thuleselskabet og højreorienterede 
frikorps i 1920 etablerede avisen "Deutsche Freiheit" - senere" Arische Freiheit" - der med 
udgangspunkt i visionen om arisk verdensherredomme beskæftigede sig med runer. eddaerne 
og okkultisme. Avisen og kredsen omkring dens udgivelse var i starten primært nationalistisk 
og racistisk, men blev stadig mere okkult/magisk (antimaterialistisk, magiske ariske kræfter 
etc.). Åndelig vækkelse og okkult uddannelse ansas efterhånden for vigtigere end 
racehygieir.e. RI.!:1e::le ' ;:;g k....ysta!ler. <lumera\cgi osv. - h~vde her en ~ædig betydt'.ing !:om 
magiske redskaber til at styre den materielle verden 
Eddaerne betrag'cooes som den "igtigste kilde tif den ariske intellektuelle historie, og i 1925 
etableredes "Eddaselskabet" sammen med andre ledende højreorienterede forfattere og 
organisatorer. Ved Gorslebens dod i 1930 ovenog BO[ow ledelsen af Eddaselskabet og 
udgivelsen af "Arische Freihei[", der skiftede navn til "Hag All All Hag", senere "HagaJ" 
Selskabet beskæftigede sig med nordisk mytolOgi, runer etc. - men ikke mere verdensfjern t, 
end at de bød den nazistiske magtovertagelse velkommen. 
Andre i de[te miljø ( fx. F.B.Marby og S.A.Kummer) beskæftigede sig med runer j en mindre 
racistisk kontekst, og fokuserede på runernes heaJende egenskaber. I denne forstaelse er 

" Nogle af de henrettede var af aristokratisk oprindelse. hvorror deres henrettelse vakte 
harme langt ud over Tysklands grænser. 
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runerne ikke blot bogstaver, men repræsentationer af positurer og bevægelser, gennem hvilke 
mennesker kan fremme modtagelsen afkosmiske stråler. 

13. Herbert Reichstein og ariosofi. 

Bl.a. omkring Herbert Reichstein etableredes særligt i perioden 1925-1929 en række selskaber 
("Swastikazirkel", "Deutsche Arbeitsgemeinschaft fur Menschenkenntnis und 
Menschenschicksal", "Arische Kulturzentrale" o.a. ) hvor en række personer fra det okkulte 
miljø, ONT samt nazister (bl.a. folk fra SA og SS) og andre højreekstreme organisationer 
udgav bøger og tidsskrifter, især skrevet af de tidligere omtalte personer, men fx. også 
Mussolini. 
Fra 1929 fik kredsen tættere forbindelse med nazistpartiet, der identificeredes som kraften, der 
skulle realisere ariosofisk kultur og doktrin, Hitler hyldedes som "guds instrument". 

14: Karl Maria Wiligut, Heinrich Himmlers private magiker. 

De hidtil beskrevne ariosoflster. runeokkultister etc. fik indtlydelse på nazistpartiet gennem 
deres udbredelse af ideer til brede folkemasser. Særligt en person - Karl Maria Wiligut 
(l 866-1946) - fik direkte indtlydeise gennem sin position som Hinun1ers mentor i mytologisk 
spørgsmål. 
Wiligut havde miHitær baggrund. og virkede i det v6lkishelokkulte miljo (bl.a. med forbindelse 
til ONT og Eddase(skabet), hvor han havde en særlig statuS, da han angiveligt nedstammede 
fra en slægt med aner langt [ilbage'L~. Disse aner havde han angiveligt clairvoyant hukommelse 
om, hvorfor hans påstande måtte tages for gode varer. Hans doktrin var en privat blanding af 
List"s og Lanz·. Han anså sin familie som havende en særlig funk1ion som bærere af arkaisk 
viden, hvorfor sammensværgelsen af jøder, katolikker og frimurere særligt var ude efter ham. 
En overgang var han indlagt på psykiatrisk asyl begrundet i paranoia og storhedsvanvid. 
Under navnet Karl Maria Weisthor gik han i -33 ind i SS. hvor han arbejdede under Hlmmler i 
anliggender omkring runer, mytologi, kosmologi, magiske landskabsforma[ioner etc. I 1934 
blev han leder for arkivafdelingen i "Race· og Kolonihovedkontoret" med tlrel af 
SS-Oberfuhrer. Wiligut:l\\'eisthor trak også andre okkultister ind i SS. De okkulte tendenser 
mødte modstand fra de akademiske forskere tilknyttet SS, men Himmler støttede den okkulte 
(læg-)opfat!else. 

Wiligut havde stor indslydeise på udformningen af SS-ritualer (hedenske bryllupper med runer 
osv. for SS'ere, design af SS' "Totenkopfring"), udarbejdede planer for reetablering af "den 
gamle religion" etc 
Fra 1934 havde SS hovedkvarter i byen Wendelsburg, som tog form af et kultsted. Her 
opbevaredes afdøde SS-oberfuhreres vabenskjolde og totenkopfringe, her udførtes ceremonier 
af ariosofistisk art, rum opkaldtes efter figurer fra den nordiske mytologi Med slotte i 
Wendelsburg som centrum planlagdes bygningen af et kæmpebyornråde, som ifølge planerne 
først ville blive færdiggjort i 1960·eme. 

- Og hvem gør ikke det? " 
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IS: Ariosofi og Adolf Hitler. 

Hitler fødtes i 1889 i Østrig, og f[k gennem sin opvækst kendskab til v6lkish tankegang. l 
1907 forsøgte han forgæves optagelse på kunstakademiet. Fra 1908-1913 levede han et liv 
blandt suppekøkkener, herberger og hjemløse i Wiens heksekedel af fattige tilflyttere. I 
perioden 1913-1914 ernærede Hitler sig som maler i Munehen. 

Ifølge nogle - usikre - kilder besøgt Hitler Lanz i 1909, og det synes sikkert, at Hitler gennem 
bladet "Ostara" har fået kendskab til ariosofiske tan.1.ær før l verdenskrig. Om han også fik 
kendskab til List's tanker er tvivlsomt. 

Der er ingen doh.'Umentation for, at Hitler var med i Thulese1skabet, og da han trådte ind i 
DAP, var dette parti·ill-spe ikke særligt optaged af ariosofildet okh.'Ulte, men fremfor alt afden 
tabte krigl"Versaillesforrædderiet" og antisemitsime. Derimod vides det med sikkerhed, at 
mange andre nazistiske ledere deltog i Thuleselskabet fra 1920-1923. 

Opsamling: 

Selvom bogen primært beskriver forskellige organiseringer og personer omkring 
ariosofi, giver den et billede af, hvilke betingelser, der ligger bag denne 
"Weltanschauung". 

I store træk udgøres disse betingelser af de økonomiske og politiske forandringer, 
der tager fart i løbet af det 18. århundrede. Økonomisk oplevede Mellemeuropa i 
disse år store omvæltninger fra et traditions- og jordbaseret samfund til et ungt 
kapitalistisk samfund. Dette gav sig generelt udtryk j urbanisering og ukendte/usikre 
leve- og kulturelle vilkår. Ikke mindst for Østrigs vedkommende kontrolleredes det 
kapitalistiske apparat fra udlandet, og tiden var præget af vekslende økonomiske 
konjukturer. 

Især tyskere i Østrig-Ungarn følte sig ramt af tiden, idet deres traditionelt stærke 
politiske position svandt grundet nye grænsedragninger og deres mindretalsposition 
i åen delflokratiske udv;~~:inff. 

Den ariosofistiske doktrin havde primært sit udspring i de tyskere, der følte sig 
hjemløse j Østrig-Ungarn. Des mere umulige de politiske perspektiver syntes. des 
mere fantastiske synes visionerne at være. Denne politiske bevægelse er før 1. 
verdenskrig for en stor del sammensat af hjemløse eventyrer, der hverken synes om 
status quo eller den fremtid, som kapitalismen indebar. Visionerne indeholdt ikke 
udviklede økonomiske og samfundsorganisatoriske principper, men var primært af 
"åndelig art" - og altid yderst antidemokratiske og racistiske. Alt deUe åndelige 
"hokus-pokus" og hemmelig organisering kunne aldrig få udformning som bred 
organisering, men vedblev at være for "de få udvalgte", ofte rekrutteret blandt 
velhavende lediggængere. 
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Kulturelt og ideologisk var især tiden op til 1. verdenskrig præget af en blanding af 
fantastiske fremtidsdrømme og katastrofeforudsigelser. "Verden var af lave", og 
myriader af forskellige bevægelser, religioner og organiseringer ~ ofte iblandet 
fantastiske perspektiver fra den tids videnskabelige opdagelser - havde hver deres 
bud på, hvordan verden var skruet sammen. Ustabilitet prægede det politiske billede 
i denne opbrudstid mellem traditioner, de stor-imperialistiske sammenbrud, 
kapitalismelliberalisme og de store fremtidsvisioner - bl.a. den betydningsfulde 
kommunistiske verdensbevægelse. 

Efter første verdenskrigs smædende og for mange overraskende nederlag vendtes 
de mangfoldige fantastiske visioner til en meget udbredt skuffelse. Økonomisk og 
politisk var det en uoverskuelig tid. 
I denne tid vender de okkulte organiseringer sig udad, og forsøger i højere grad at 
fange "manden på gaden". Samtidig med deUe forandres de fantastiske forklaringer 
om "alt mellem himmel og jord", aberacer, forsvundne kontinenter, telepatiske evner 
etc. i retning med en mindre kompliceret verdensanskuelse, primært baseret på race 
og nation. De ideologiske forestillinger om verdensherredømme forandres ikke, men 
de fantastiske begrundelser for hvorfor netop denne særlige gruppe mennesker 
arierne, tyskerne - har ret og pligt til at være verdensherskere forsvinder. Tilbage 
bliver kun påstandene og fjendebillederne - og nogle meget mere praktiske politiske 
visioner: det er ikke længere mystiske kræfter, der skal forandre historiens gang, 
men krig, terror og propaganda. 
Denne udtynding og forandring af de politiske visioner og den samtidige forandring 

af de organisatoriske principper fra et hemmeligt hieraki til el åbenlyst og 
uimodsigeligt diktatur er to sider af samme udvikling. En udvikling, der også 
indebærer en ændring fra troen på den guddomelige eners indsigt i en verdensfjern 
viden til troen på racen som et på forhånd givet samlet subjekt, og samtidig hermed 
aflives den mangfoldige og løsslupne ideproduktion og -udveksling til fordel for et 
kommandoregime med meget kortfattede slagord - og døden for de, der modsiger 
disse. 

referat af 

F. W. Haack: '.'Wotans Wiederkehr", Claudius Veflag Munch.,!, 
1981. 

7-9: Iflg. "Bevar Hitler kam" var Hitler, Julius Streicher, Hess, Goring, Himmler.
 
Rosenberg, Hans Frank, Karl Harrer, Karl Haushofer, Gottfried Feder og Dietrich Eckart
 
medlemmer af Thuleselskabet Ordens-højmester: Sebouendorf; Ordensmestre: von List og
 
von Liebenfels. J-fJtler var i -33 fører for ordenen.
 
Efter A5 er den nygermanske bevægetse igen blomstret op - uden at ønske offentlighed, og
 
det er her, man kan finde de hårdeste antidemokratiske njTacistiske højreradikale aktivister,
 
som kæmper med en elan, som kun religiJJs tro kan fonnidle.
 

lIf l det 19. århundrede voksede en nationalisme frem i Tyskland, Frankrig, England og
 
andelsteds. I Tyskland og østrig omkring "artens egne rødder", kristendommen
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Holzkamp: 
"Personlichkeit - zur Funktionkritik eines Begriffes" . 

********************************************************* 

Tekster. problematiserer d~ interes5er, der er impliceret 
b~ugen af peLsonlighedsbegrebet. 

2. Socia1økonomi: Udgrænsning som nod~ætningsfuld tunktionbe
sternmelse at det "hverdagsteoretiske" personlighedskoncept. 

Degl ig brug af begreber som "persor.lighed'. "person" mm 
b2tegner s~rpr~g, Kvaliteter. svagheder wm, der tendentielt 
overskrider de aktcelle kommunikationserfarinaer, idet en 
t i 19rundl iggende "væn,n" hyposto.seres, hvorudfra "enheden" cg 
den tidslige konsistens gives. Disse tendenser giver sig 
teor~tisk udtryk inden ror omr~det "social kognition" som 
"konsister.steori", "at tribut ionsteori ", "i:rrpression format ion" 
mv. i funktioner'. "orient=ringsledend~ gennem :;<lkonomisering". 
Dette er ogs&. en udklamring af virkelighedsaspekter. en "fat
tiggøreise", et realitetstab. 

Handlinger kan herindenfor begrundes med "personlige egen
skab"'t-" (-::;< misundelse, utr,=,værdighed. godmodighed 05v1 
Herved lukkes for videre intersubjektiv "udvidelse" gennem 
kommunikation/argumentation. Dette ~iver sig ofte udslag 
aggression .::ller "at give till:::ag~ med s~rn!!le m:;<lnt". En mUlig 
fuktion af hverdagsbr-ugen af b':!grebet "personlighed" er b~ud
det i den int~rperso~elle forst~els€sproc€s; forsøg på magtu
døvelse i et konflik~f~lt genn~m indskrænkning ~f de subjekt
beste~te rcdighedsmuligheQer (- og derved at fremprovokere 
Jr.odstand) . 

Disse konfliktstrategier ligger som "tilbud" i sproglige 
mønstre og beg~eber. og ma s~ledes ses som udtryy. for scm
funds~Æssigt typiske kor.fliktkonstellationer. og må analyseres 
som interpersonelle fremtrædelsesformer af s~mfund~lf~ssige 

modsætning~r: som formidling af den centrole samfundsmæssige 
modsæ~ning mellem kapitalens værdiforøgelsesinteresse og den 
enkeltes subjektive leveint~resse, tendentielt som forsøg på 
gensidigta at kontra 11.::re hinanden (indenfor formen "din 
fordel min ulempe" og omv.::ndt}. 

Denne reducering af intersubjektiv kommunikation og er
faring V<:ld "værensbestemmelse" er }:onkordant med den herskend.:: 
in:"eresse: i3tedet Ior !~lles at erkende den fælles ramthed af' 
ee samfundsmæssige ~odsætningers r~alitet reproduceres/fik
se~es denne blindt gennem den persoligg:;<lrende tendens. 

"Personlighedsfastsættelsen" finder sted i varierende 
grader, mere eller mindre som "tilfælde" af socialt definerede 
grupper ("mand", "unge" osv). 

Således træder den manglende gensvarsmulighed frem som hin
dring af den intersubjek:ive forståelsesproces gennem er
faringsnægtelse: hvad kan man svare et menneske. der betrag
ter en selv - gennem en "personlig væren" - blot som mani
festationen af "den ~lags" nennesker? 

Det~e tydeliggør, hVOrledes udgrænsning af hele samfu~ds

mæssige grupper finder- sted som fordrejning/naturalisering at 
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samfundsmæssige intere~sem0dsætninger; hvor sædvanlig kommuni
kation/forståelse syn~s overflødig grundet tilsyneladende 
naturgivne p~rsonlige forskelligheder. 

3. "Mai n-stream-psyko logiens" person l ighedsJ<oncept: Erkende 1
seindsknenkning gennem teoretisk "fordobl ing" af den modsæt
ningsfulde funktionsbestemrr.e Ise af dag ligdagens "person l ig
heds"-:astsættelse. 

Den indenfor "main-strearn"-koncept!?t ti lstræbte "viden
s:.-:abe 1 iggøre l se" (ex gennem "personl ighedsstruktur". "-tests". 
"-skalil€r" etc.] har ci""t m.ll sA vidt muligt at fdstl~gge d.en 
"pel-son l ige væren" . Dag ligdagens perso:d ighedsforstAe Ises 
funktionsb!?stemmetse og interesseforhold gør€s ikke til g~n

stand for analyse. men reproduceres blindt. En nærmere analyse 
af specielt de klinisk-diagnost:ske fremgangsmAder viser at 
dette ikke blot foreg;r ureflekt~r~t, men at dette syn sAgar 
ensidigt fastlægges; ved ge:lne!1l procedu~~er "bag om ryggen" p'; 
probo.nden at for3øge at kort lægge "person1 igheden". dens 
præstationer, forholden sig og fremtidig skæbne pa en mAde. 
hvor d~n intersubjektive forst;els~sproc~s suspenderes tft. 
kontroll~n over probanden. 

Den opstillede testsituatio~ umuliggør inters~njektiv 

kommunikation. Proba.nder. er v~rge- og hjælpelØS overfor "vi
denskabe 1 igheden" og diagnost ikeren h<lr ikke mu l ighed for a t 
ir,ddrage pl-ob~nden som subjekt. idet dette dels vil vær!? 
uforeneligt ned den diagnostiske forst~elsesmåde. dels ville 
sætt~ spørgsmålstegn ved selve konstella~ionen. 

Dette spændingsfelt af mistro og udlev~rethed resulterer i 
en "strukt.urel pinlighed". der fører til fordrejede re:f~rdig
gøreiser fra psykologens side og til mistro (mere eller minere 
til ~ll~ psykologer) fra probandens side. 

Samlet kan siges om disse procedurer (udover selvfølgelig 
sammenhængen mellem "personligheds"-hypost~seringen og de 
h-=-~skendes interesser) o.t de er udtryk for redlitetstcb. og 
dermed (tendent i e l t) videnskabe lig forte j 1ing. De opst il1 ede 
kriterier for reliabilitet og validitet er da hell~r iYke 
tilnærmelses~ist opfyld~lige. 

Hvor:or ta.ges procedurerne på baggrund af disse problemati
ske aspekter så ikke op til kritisk overvejelse. men forsøges 
i stedet udviklet oe perfektioneret? Fordi viden2k<lbelig 
er~endelse ikke (primært) er den drivende interesse; snarere 
e!'" den he,3YAnde intere~se i ideolr::.gi:;l: p~rsc;i'iliggørelsc/ir.di

vidualisering ar den samfunds~ssige priviliger:ng. forfor
deling og udgrænsning af men~esker/men~eskegrupperden driven
de bestemmelse ("bog om ryggen" p,;. psykologerne). og den 
videnskabelige "indpakning" opfy:der en legitimerings- og 
sløringsrunktion. 

At udtale sig om den eksperimentelt-psykologiske/"grundvi
denskabelige" ;'!nvendel~e af "pcrsonligheds"-begrebet er mere 
kompliceret. idet formidlingen til de samfundsmæssige inter
~ssekonstellationer cg -mods~tninqer fø~st m~ fremanalyseres, 

Kritikken af b~ugen af "peY"scnlighed2"-begreb.st må tydelig-

S'Øl-~S som en kritik af den "variabelpsykologiske" tænkning o 
metode. 

Umiddelbart ses det. at der benyttes de samme eller 1ignen-' 
de procedurer. som indenfor pcrsonlighe~sdidgnostik. og det 
ka~ tænkes, at den eksperim~ntelle tradition p~ lignende 
"førvidenskabelig" vis blindt reprGd·.lcerer den interessebetin
gede erkendelsesindskrænkning 

Ofte indføres ud·::,ver "uafhængige variable" ogse. "personlig
heds\,'ariable" som "afklaring af variation". nogen gange endda 
i formen "uafhængige Variable" (ex hvordan reagerer "intr
uvertc"/"ekstroverte" pa de og de betingelser). He:r-ved fore
gribes det betingelsesanalytiske eksperiments eventuelle 
konklusioner. og gøres til grundlag for eksperimentet som 
"person l ige v~rensl.Jestem!ne lsel~" . 

Interessen i erkendelsesindskrænkningen er indEnfor dette 
"gnlndvidensJ.:abelige" omr~de ikke d:rekte knyttet til inter
esse~odsætninger ift. de terørte. men i en mere generel inter
esse i "forskningsresultater" omkring bestermnelse af personer 
som bærere af invar i ante "værensbestem'Uc l scr" (være disse 
"medfødte" eller "resultat af socialisationsproces"). hvor ud
fra disses forhold€n sig kan forudsiges udfra et ydre kontrol
standpunkt. (Modsat at se individet som standpunkt for sub
jekt-aktiv indflydelEe p'; egne livsbetingelser.; 

4. Konsekvenser, 

VEd tale Gm "p-?rEonlighedspsykologi" m& det vær~ klart, at 
der ikk~ kan tages udgangspunkt i (dl et fore liggende "person
l igr,.;.ds"-begreb, men at ethvert sAdant ogsc. m"; 5~S som konsti
tuerende bestem~elsesmoment. og sAledes må gøres til genstand 
for overvejelser over dets status som $cmfunds~4ssigt-socidlt 
forr,ridlingsbegyeb. i hvilket :interpersoncllr: og :ideologiske 
interessef~rhold nødvendigvis er impliceret. 

Dette betyder ikke at interessemodsætningen kan ophæves 
blot gennem refleksion ove~ -disse forhold. hverk,.;.n i ,-jo? d.agti
ge fremtrædelsesformer eller i den videnskabelige analyse. Det 
er derimod muligt - og for en videnskabe:ig proces uomgænge
liat - at inddrcge de historisk-konkrete forhold. hvorunder et 
"personligheds"-begreb opstAr som middel til egen eksistenssi
kring genn~m i~dskrænkning af andr~s subjektivitet. Det be
tyder Qg~a i fælless~cb at udvikle de betingelser. hV0~~nder 

det ikke er nødvendigt at Leve sit liv p~ andres bekostning 
dette under d~t omfattende historiske perspektiv af de sam
fundsir.æssige forhold "hvori den frie udvikl ing af d!?n enKel te 
er betingelse for o.l1e-s frie udvikling". 

"Personligheds"-begrebet mA således udvikles fra. at være 
genstand ror videnskabelig forskning til at være videnskdbe~ 

ligt grundbegreb. som indenfor det fælles liv kan fremanaly
seres som min unikhed. livshistoriske dignitet og ceri ogsA 
mit liv for andre og almenheden. 



Psychologjsche Therepie und politisch~s Handeln. 

KaDPeler: 
AL 

I1arx bet.egner ideologi som en samfundsmæssig nt;:dvendig 
falsk bevidsthed. (I1EW 3, 1969, 67) 

Den herskende klasses tanker er i enhver epoke de hers
kende tanker; gennem rådigheden over de materielle 
forhold. (ibid, s 46) 

1Ql. 
Betydning er en almeng~relse af virkeligheden, der i sin 

bærer ordet og ordkombinationen er krystalliseret og 
fikseret. Dette er den ideelle, åndlige form, hvori den 
samfundsmæssige erfaring, menneskehedens samfundsmæssige prak
sis er indeholdt. Betydningen h~rer dermed til de objektive 
fremtrædelsers område. (Leontjew, 1973, 219) 

2L 
Mange terapeuters praktiske erfaring, at klientens livs

betingelser væsentligt bestemmer terapifor19bet, forbliver i 
h9j grad teoretisk ubegrebet. 

Adskillelsen mellem den terapeutiSke situation og den 
9vrige konkrete livssammenhæng som en ideologisk fiktion, hvis 
modsætning til virkeligheden forstyrrer kommunikationen mellem 
terapeut og klient, med hindring af behandlingen til f9lge, 

101, 
Det strikte neutralitetskrav er et tilspidset udtryk for 

det borgerlige individs fremmedg9relse for sig selv, og dets 
adskillelse og isolering fra andre individer. Det er udtryk 
for spaltningen af mennesker i arbejdsmæssige funktioner og 
"privat-personer" (i en offentlig og privat side), der i den 
udviklede kapitalisme har fundet sit h9jdepunkt. 

Holzkamp & H. Osterkamp: 
l~7: 

(dyr/menneske-overgang) ... hvorved den eVOlutionære opti
mering af levevæsenerne til verdenen herigennem overlagres i 
den modsatte proces: optimeringen af verdenen til menneskerne. 

1.2IL 
Dette betyder, at stadig modalt set at de for 

samfundsenheden ("Gesellungseinheit" J i dens al tid historisk 
bestemte form u9dvendige evner, egenskaber, indstillinger, 
behov etc. gennem den individuelle samfundsmæss igg(:relse af 
det enkelte samfundsmedlem må reproduceres personalt i dennes 
interesse i egen livssikring. 

12.L 
I den grad den enkelte yder betydningsfuldt bidrag til 

det fælles mål om forbedrede livsbetingelser, vinder han også 
betydning for de andre, bliver altså af disse "bekræftet" isin 
eksistens og fremmet i sin udvikling. 

150, 
Terapimål : generelt set altid klientens evneg~relse 

til opnåelse af optimal kontrol over sine egne livsbetingel
ser, samfundsmæssig integration og bevidst livsf~relse og 
selvudvikling if~lge samfundsmæssige og individuelle 
livsn~dvendigheder i fuld realisering og udvidelse af givent 
handleL:um. 

161, 
Begyndelsen af den terapeutiske proces er alment kende

tegnet ved patientens bevidstl~se involverethed i sine 
modsætnings fulde og restriktive livsoIDStændigheder, og gennem 
blind reaktion herpå til egen skade. Gennem den vellykkede 
terapiproces konuner denne til erkendelse af de egne psykiske 
besværligheders afhængighed af de objektive livscmstændigheder 
og disses indflydelse i l~bet af individualudviklingen som 
selvstændiggjorte fejlhcldninger, tendenser til konflik
tuudgåelse, emotionelle forstyrrelser etc., og dermed den 
altid overskridende mulighed for at overvinde disse problemer 
gennem bevidst ændring af disse betingelser, for at nå til 
optimal selvudvikling og livsfylde. 

Dernæst kan tilsyneladende blot "private" problemer 
forståes som individuelle fremtrædelser af menneskelige 
livsmuligheders samfundsmæssige restriktion, hvor igerJlem 
isolationen tendentielt kan ophæves i retning af sammenslut
ning med mennesker i samme objektive situation under det 
fælles mål af forbedringen af de almene livsbetingelser. 

162, 
{i forb m "besværlige" unge:) Karakteristisk for den 

slags "standard-problemer" er, at der ikke derved menes 
problemer for den unge, men for de, der har med vedkommende at 
gere. Derved kan der ikke fra disse "klager" udledes tera
pimål, da disse må overtages af klienten. 

166: 
Ved at der i psykoanalysen udelukkende arbejdes med 

~ådannc .. ::;kæbne-agtige'; fakt.a fra den c.idlige barndom, 
indskrænkes blikfeltet til sådanne hændelser, som man princi
pielt er udleveret til (ex~ moders d~d) . 

Sådanne "tilfældige" livshistoriske hcEndelser er af 
betydning, men kan kun forståes som besværende faktorer inden
for den klassespecifikke livssituation, hvorindenfor de alene 
er bestemmelige. 

Muligheden og n~dvendigheden af at ændre de egne livsbe
tingelser for virkelig overvindelse af psykiske problemer 
udklamres således. 

lll.c 
Den videnskabeligt begrundede nægten af at betragte den 

"personlige skæbne" som blot privat hændelsestilfælde er ikke



en fors~mmelse af denne skæbne, men grundlaget for en adækvat 
begribelse og bevidst ændring heraf. 

Terapien som kontakt fra "privat" til "privat" lader de 
egentlige grunde for problemerne uforandret. 

178: 
De blot "sociale" behov forandres til behovsgrundlag for 

menneskers tendens t.il kooperativ integration i sarofundsuLæssi
ge relationer, dermed udvidelse af indflydelsen på den 
samfundsmæssige proces, altså egne livsbetingelser. 

179: 
Fremkomsten af "motivation" afhænger altså ikke kun og 

primært af subjektet, men forudsætter n~dvendigvis eksistensen 
af samfundsmæssige mal, der gennem deres objektive beskaffen
hed faktisk muligg~r udvidelse af deltagelsen i den 
samfundsmæssige realitetskontrol og kooperativ integration, og 
dermed forbedret kontrol over egne livsbetingelser. 

180, 
Det udgangspunkt, som motiveret handlen opstår i er altid 

den subjektive modsætning mellem oplevet n~dvendighed af 
=orbedret kontrol over egne livsbetingelser på den ene side og 
de anstrengelser og risikoer der er forbur.det med en aktivitet 
til sådan livsforbedring på den anden side. 

Trods den subjektive n~dvendighed af forbedring af 
indflydelse på egne livsomstændigheder kan individet hænge 
fast i en tilstand af "umotiverethed" , 
-når samfundsmæssige mål, hvis forfelgelse muligger udvidelse 
af kontrol over egne livsbetingelser, ikke er til stede hhv. 
ikke kan erkendes 
-når muligheden for aktualisering af de for opnåelse af malet 
fordrede færdigheder reelt eller subjektivt ikke består og/el
ler 
-når individet gennem en mOdsætnings fuld og ikke strukturerbar 
behovssituation ikke kan rette emotionaliteten mod målopnåpl
se. (Disse J aspekter er tæt forbundne.) 

181, 
"Ar:gstberedskab" er her karakteriseret som trussel mod 

egen €;..;;.sis t",r,S ge.....'1€:u. trU€ilUe tab af kor.:r:o.l over 
samfundsmæssige, og dermed egne livsbetingelser, og bliver til 
"manifest angst" når overvindelse af den nuværende udleveret
hed til aktuelle livsomstændigheder ikke kan anticiperes; når 
individet altså passivt må gå en tilstand af stadig voksende 
eksistenstrussel i mede. 

(ifm overtagelse af "fremmede" samfundsmæssige krav:) Det 
reale alternativ til "motiveret" opgaveopfyldelse er altså her 
kravopfyldelse under ydre eller indre tvang. I sådanne tvangs
situationer er anstrengelsen ved handlingsretningen altså ikke 
gennem anticipation af "produktiv" tilfredsstillelse indeholdt 
i en positiv emotionel vurdering, men fremtræder fuldt i 

dennes negative værdi, og kan kun frembringes gennem isoleret
viljeskraft. 

182, 
(mht evner til at tilfredsstille fremmede interesser:) 
Evr.er, der er n~dvendige til at realisere påtvungne 

målsætninger, bringer ikke i deres anvendelse ikke i sig selv 
udvidelse af selvbestemmelse, og dermed livsfyldeudvidelse, 
men tjener i bedste fald muligg9relsen af handlinger som "mid
del til målet" om forbedring af livssituationen under 
afhængighedsbetingelser. Disses fremstilling er derved ikke et 
moment ved "produktiv" behovstilfredsstillelse. 

184: 
Da den emotionelle vurdering kun forholder sig til reali

tetsforhold såvidt og således som de kognitivt opfattes af 
subjektet, hænger den emotionellie truffethed og handlebered
skab overfor et omverdensforhold sammen med graden og arten af 
subjektets kognitive forståelse. Lovmæssighederne ved et 
individs emotiQnelle vurdering af de objektive sa:nfundsmæssige 
livsbetingelser kan altså kun adækvat forståes i konteksten af 
lovmæss ighederne ved individets (evt. :ej l-) erkendelse af 
disse livsbetingelser. 

Den "orienterende" erkel1delse er det enkeltes instrument 
til at finde sig til rette i en naturlig-uforanderligt opfat
tet omverden, i værensbemægtigelsens tjeneste. 

enhver skelnen mellem frentrædelse og væsen udebli
ver, overfladen er identisk med virkeligheden. Udvikling som 
frembringelse af noget kvalitativt andet og nyt kan ikke 
tankertiæ:ssigt reproduceres; fortiden såvel som det fremtidige 
struktureres efter nutidens overflades "m~nster" , hvorved 
hverken nutiden Og fremtiden kan forståes som foranderlig, men 
fremstår som den af mennesker uafhængige "naturlige" omverden. 
(oods. "begribende" erkendelse). 

186, 
Overgangen fra det gnostiske stadie af "orienterende" til 

"begribende" erkendelse er ikke at betragte soen et endegyldigt 
individualhisc:orisk skridt. Alternat_:.ve'::. .stilles igen og igen 
i forskellige sammenhænge og på forskellige niveauer. 

llfu-
Det i den orienterende erkendelse liggende afkald på 

kontrol over de samfundsmæssige rammebetingelser for den 
individuelle livsbemægtigelse, betyder objektivt set at den 
til orientering opbyggede struktureringsmåde df hveruagsreali
teten til stadighed kun er "brugbar" såfremt de gi~me rammebe
tingelser ikke forandres. 

~ 
Man kan ikke betragte II handleevne " som noget absolut 

opnåeligt, men må skelne mellem forskellige niveauer af rela



tiv handleevne som forhold mellem selvbestemmelse gennem
indflydelse pa almene og dermed individuelle livsbetingelser 
og graden af ydre stabilisering og fremmedbest.emmelse gennem 
samfundsmæssige afhængighedsforhold. 

Psykisk konflikt mellem den emotionelle værdi af reali 
serbare alternativer står i mOdsætning til truslen mod eksis
tensgrundlag fra de samfundsmæssige magtinstanser. 

193, 
En konfliktbemægtignede skelnen betuder en sammenhængende 

emotionel vurdering og dermed handleberedskab. 

195, 
En vurdering af "farerne" kan f~re til at de forandrende 

handlinger er mulige. Hvis de skcnnes at have for uheldige 
konsekvenser, betyder det ikke at målene opgives, men 
henlægges til andet tidspunkt eller opnåelsesvej. 

197, 
Konfliktafværge er alment set regression fra den opnaede 

status af begribende erkendelse til den blotte orientering. 

pa denne mAde bliver sammenhængen mellem de egne 
interesser og interesserne hos andre mennesker i samme 
samfundsn~ssige situation elimineret bevidsthedsmæssigt, hvor
med ansatsvise kooperative relationer til gennemsætten af 
fælles mål underkendes som blot "sociale" relationer, hvorved 
såvel egne som fremmede interesser og behov isoleres fra de 
objektive livsbetingelser og personaliseres som udspringende 
fra den enkelte. 

~ 
I konfliktafværgen sælges evnen og behovet for hCjere 

niveau af selvbestemmelse og livsfylde tff. den relative 
angst frihed ved stagnationen af den kooperative integration, 
og derved udviklingsicshed. 

hvorved ogsa emotionaliteten som samlet vurdering af 
omverdenen i f t . de subjektive ncdvendigheder bliver stadig 
mer.:! diffus. 

Den med forskellige konfliktafværge-tekrtikker forbundne 
naturalisering og personalisering af samfundsmæssige 
modsætninger og det dermed forbundne tilbagetrækning til 
privatlivet er objektivt i kapitalens interesse og i mangfol
dige former indeholdt i den borgerlige ideologi. 

199, 
I mange afværge former står benægtnelsen og fortrængningen 

af alle kognitioner om historisk skabthed, modsætninger og 
foranderlighed i forgrunden, 

i andre afværgeformer bliver muligheden og n~dvendigheden af
 
n~dvendigheden af forbedring af egne livsomstændigheder
 
benægtet,
 
i andre igen omvendes de objektive samfundsmæssige udviklings

skranker til individuelle utilst.rækkeligheder. 

Afværgetendenser kan gennem opvæksten selvstændigg~res. 

Reinterpretation af det freudske "overj egs u -begreb som intro
jektiv identificering med de irrationelle, vilkarlige fordrin
ger og indskrænkninger fra forældre og opdragelsesinstanser. 

~ 
Den onde cirkel (spiral) at angstundgaelsen gennem 

konfliktafværge er samtidig udviklingsbetingelse for angsten. 

202, 
Terapi: 

- de objektive livsbetingelsers metodologiske primat 
- fordring om politisk-~konomisk funderet udarbejdelse af 
klientens klasse- og positionsspecifikke livssituation. 

indsigt i lovmæssighederne ved sammenhængen mellem livsbe
tingelser og menneskelig subjektivitet. 

Analysen af den subjektive livssituation ma tage udgang
spunkt i klientens emotionalitet, da afg';rende informationer 
om klientens omverdensforhold og disses mulige forsturrelser 
er indeholdt heri, og da klientens lidelse og den terapeutiske 
overvindelse heraf er ensbetydende med den nuværende karakte
ristik og den ~nskede opnåede forandring - emotionaliteten som 
udtryk for arten og maden af klientens beherskelse af den 
objektive verden. 

NLc 
Indledningen af enhver analyse af den subjektive livssi

tuation danner en overfladisk "status" over den berCrtes 
emotionelle befindende, herunder de emotionelt vurderede egne 
og fremmede kognitioner af/over klienten. 

204, 
I en tilstand af maliCshed kommer man ikke til entydige 

vurderinger af hverken egne eller anders handlinger, da disse 
kun kan vurderes i deres betydn1ng tor udvidelse af iivsmulig
heder. 

205, 
Indledningen af terapi ofte foranlediget af at hidtidig 

risikolr::se handletendenser pga. forandrede konfliktkonstella
tioner skaber nye handlenr::dvendigheder. 

207, 
Pa dette stadie af terapien nytter det ikke det fjerneste 

at terapeuten meddeler klienten sin viden om den menneskelige 
subjektivitets objektive betingethed, og altsa ogsa klientens, 
og om de almen lovmæssigheder ved "subjektiveringen" af den 



-,
 
objektive livssituation i den individuelle udviklingspro
ces.For klienten - som netop er karakteriseret ved fangethed i 
"orientering" - har eget subjektive befindende tilsyneladende 
ikke det fjerneste med nogle klassespecifikke livsbetingelser 
at gere. Sådan information forbliver ydre 1ft. klientens 
subjektivitet, og ændrer ikke ved dennes emotionalitet og 
handleevne. 

208, 
I stadig h~jere grad må sådanne situationer inddrages, 

hvori klienten selv indvinder kognitiv-emotionel evne og 
beredskab til begribelse af egen subjektivitets objektive 
betingethed, hvor altså modsætningerne i klientens livsf~relse 

tilspidses, at de objektive årsager nærmest gives herudaf, 
således at terapeutens bidrag og informationer kan optages som 
stadig virkelig udvidelse af klientens subjektive erfarings
verden. I seunme proces må terapeuten konkretisere sin hidtil 
"abst.rakte" viden om sammenhængen mellem klientens subjektive 
og objektive livssituation således at de rigtige "oplysninger" 
gives på rette tid og måde. 

214, 
Da man if~lge den borgerlige ideologi oplever sig selv og 

sin emotionalitet isoleret fra de samfundsmæssige forhold, kan 
man tilskrive egen manglende motiverethed og deraf betingede 
evnemangel til egen utilstrækkelighed som ubetviveligt primat. 

215: 
Gennem den manglende motivation bliver diskrepansen 

mellem ydelsesn<::dvendighed i egen interesse og ydelsesevne 
stadig st<::rre, og kappes smrunenhængen over, kan cirkelen 
(spiralen) mellem evne- og motivationsmangel ikke længere 
gennembrydes ved egen kraft. (terapi). 

221, 
F<::rste betingelse for senere at opnå adækvat konfliktbe

arbejdning er bevidstg<::relsen af konflikterne, altså ophævelse 
af konfliktafværgen, og dermed emotionelt beredskab til at 
optage den hidtil undgåede omverdensindgåelse til udvidelse af 
kontrollen over egne livsbetingelser. 

De ri",~k02r, som han tidligere er trådt tilbage for, må 
g<::res bære lige for klienten; han må se sin reelle chance. 

Da klientens hidtidige konfliktafværge er bundet til 
frygten for hjælpel<::shed og isolation, er det centralt for den 
terapeutiske relation at udvirke en udvidelse af klientens 
"blindnisbasis". 

222, 
Ved starten af denne proces må terapeuten træde person

ligt frem som klientens f<::rste forbundspartner. 

224, 

Her er det subjektivt nedvendigt med en rnellemfase i den 
terapeutiske proces, i hvilken det er at ophæve de omtalt 
forskydninger og sieringer af aggressionsmålene indenfor det 
"orienterende" omverdensmede; altså ikke allerede en afperso
nalisering, men fCrst at forbinde aggressionen bevidst og 
manifest til de tilstedeværende ophavsmænd til restriktionen. 
... Han må f~rst være ganske sikker på egne behovs realitet, 
at den personlige undertrykkelse foregår, og berettigelsen af 
egen aggression mod ophavsmændene, f~r en begribende analyse 
af de forhold, der manifesterer sig i personers forholden sig, 
og dermed udvidelse af bevidst og motiveret stræben efter 
kontrol over egne livsomstændigheder. 

225, 
Da forholdet mellem samfundsmæssige og individuelle inte

resser indenfor det "orienterende" omverdensm~de ikke realise
res, og livsbernægtigelse ses som det enkelte individs finden
sig-til-rette i en usamfundsmæssig-natuagtig omverden, har 
enhver indenfor dette begrænsede synsfelt med egne behov og 
krav udfra eget standpunkt altid "ret" indenfor modsætninger 
til "den anden". Terapeutens tagen-parti for klientens behov 
er her altså sagligt begrundeligt med den implicitte (som må 
senere g~res eksplicit) begrænsning "fra dit standpunkt. 

285. 
N~dvendigheden af en realhistorisk relativering af tera

pifremskridtene (medtænke ydre forholds betydning), hvor de 
gældende handlerum og udviklingsmuligheder i de givne udgang
ssituationer n<::je må fremanalyseres, besværligg~r en objekti 
vering af terapifremskridtene - men dette er ikke noget vi 
vælger at g~re besværligt, det ligger i sagen. 

290, 
Det nytter ikke, at klient og terapeut indenfor den 

traditionelle setting blot "forholder sig bevidst hertil". Da 
begrænsningerne ligger i terapiprocessens materielle basis. 
vil de slå igennem. om ikke andet, så "bag om ryggen" på de 
deltagende. Derimod må organiseringen af terapien bringes i 
overensstemmelse med teorien; erkendelsen af psykiske forstyr
relsers samfundsmæssige årsager og de objektive og subjektive 
betingelser for overvindelsen heraf må så vidt muligt finde 
materiel gestalt i den terapeutiske organisering. Kun på denne' 
m~.de er en virkelig praktisk. omsætteise af teorien til at 
arbejde henimod. 

Jesper, Jan -91. 



klaus Holzkamp: "PRAXIS: FUNKTIONSKRITIK ElNES BEGRIFFS" 

1. Tilnærmelse til problemstillingen: Det psykologiske praksisbegrebs forhold til 
andre discipliner og traditioner. 

Ekspemler fra andre discipliner på, hvordan "praksis"-begrebet benyttes: 
Socialvidenskab: sptrgsmål om anvendelse 
Politik, administration, politiske programmer: evaluering 
Filosofi (Kant): skelnen mellem "ren fornuft" og "praJ..1isk fornuft"; (Haberrnas:) skelnen 
mellem empirisk sandhed 

i teoretisk kontekst" og "praktisk rigtighed som for nuftig moralsk handlen" 
Det er svært at svare på, om det er denne skelnen (teori/handling), der er tale om i dagens psy
kologi, men det er tydeligt, at selvforståelsen af "praksis" ikke sættes i forbindelse med moral 
og morallære. 
Marx bestemmer praksis som "den materielle forvandling af den objektive realitet, og "det 
drejer sig om at forandre verden". 

Denne skelnen meHem "tolkende" og "forandrende" fanger ikke problematikken.
 
"Teoretikere" har også en praksis; praktikere forandrer også verden; en skelnen mellem
 
rådgivning af studerende og rådgivning af "klienter"?
 

Kun de klinisk-terapeutiske og de diagnostiske arbejdsområder synes entydigt at kunne 
kaldes "praksis" 
Med "psykologisk praksis" menes ikke primært nogen form for kollektiv praksis, men den en
keltes praksis. 
Man kunne vælge at opgive begrebet ttf snævrere begreber som "klinisk-psykologisk erhvervs
virksomhed", men derved forfejles det karakteristiske ved teori/praksis-kontroversen, idet 
selvforståelsen af "praksis" artikuleres som en modsætning til "teori" som grundvidenskabelig 
psykologi. 

"Dagligdagens" forståelse afpraksis er rettet mod det umiddelbart pra1."tiske, "a[ komme til sa
gen", "at tage fat", at lave kompromis'er, "få gjort noget ved sagerne", og i forlængelse heraf 
kommer [eori til at betegne "skrivebordsarbejde", "at (nøjes med at) snakke om tingene" etc. 
Disse tanker genfindes hos psykologer, hvor "teoretikere" betragter "praktikere" som "blotte 
håndværkere", der ureflekteret opnår "resultater" med tvivlsomme midler, og benytter person
lig indflydelse i stedet for strenge metodiske kriterier, hvilket også slår igennem indenfor 
læreanstalter. 

Kontroversen viser tilbage til ikke formulerede "bag ved" liggende modsætninger, og Jo;::; må 
undersItges i dens funktionalitet gennem en analyse af de individuelle. dvs formidlede sa.m
fundsmæssige interessesammenhænge. 

2. Modsætningen mellem videnskabelighed og praksisnærhed i traditionelle og alterna
live koncepter. 

Den moderne main-stream-psykologi begyndte med den funktionelle-behavioristiske vending, 
hvor psykologien etableredes som en "eksperimental videnskab" med laboratorieeksperimenter 
og selvstændiggørelsen af rigide metodologiske "kanons", hvorved fagets indholdsmæssige er
kendelsesinteresse trådte i baggrunden. Senere er "konjunkturelle" vendinger indtrådt indenfor 
dette koncept, som fx. SR-psykologien (fysiologi og statistik) og kognitionspsykologien 

(computervidenskab). Dette som forstg på at bevise psykologiens værdighed som videnskab
 
ved at overtage anerkendte videnskabers metodik.
 
Denne main-stream-psykologi er ikke at betragte som praksis, idet den defensive
 
modsætningsfuldhed og splittethed allerede her er en del af den grundvidenskabelige
 
psykologi.
 

Med produktionens voksende kompleksitet og arbejderbevægelsens voksende magt er en "vi

denskabeliggØrelse" af kontrollen af den subjektive faktor i produktionen i kapitalens interesse,
 
ex taylorisme, "human relations" mv. Den historiske udvikling af denne kontrolvidenskab har
 
været svær at omsætte i praksis, og har været præget af at de hidtige fiaskoer/manglende re

sultater er søgt bortforklaret hhv. kritiseret ift nye "teorier", der loves mere udbytterige. Paral

lelt hermed har været forsØgene på at videnskabeliggØre rationalisering og kontrol ifin
 
uddannelse- og opdragelsessektoren gennem testdiagnostik; med grundliggende ul~ste pro

blemer omkring validitet, der overses tlf beskæftigelse med mere "tekniske" aspeL.-ter sam
 
reliabilitet.
 

Laboratorieforskningens "naturvidenskabelige" eksakthed har vist sig umulig at opnå i den
 
psykologiske praksis, med den heraf resulterende opsplitning mellem "statistisk" og "klinisk"
 
tilgang.
 
Den grundvidenskabelige psykologis anvendelse er problematisk, selv indenfor laboratoriefor

skningen, hvor replicerbarhed og tolkningsforskeUe volder besvær. Disse uenigheder henfØres 
ofte til "forskningens (manglende) udviklingsgrad". Grundvidenskabens forskningsresultater 
kan ikke benyttes til at begribe psykologisk praksis, hvorved det fra grundvidenskabens side 
ligger nær at kritisere "praktikere" for uvidenskabelighed. "Praktikerne" er således af "teore
tikerne" ladt i stikken på to måder: en gang gennem teoriernes manglende brugbarhed (til at 
fremstille adækvate begreber og fremgangsmåder til videnskabeliggØreisen af praksis) og for 
det andet ved degradering af praksis til andenrangs videnskabelighed.
 

Som alternativ til den naturvidenskabelige konception udvikledes psykoanalysen, de humanis

tiske psykologier mv. der (især for psykoanalysen på problematisk vis) distancerede sig fra de
 
naturvidenskabelige kriterier; med den fltlge at de fremstilles som uvidenskabelige - og den na

turvidenskabelige tilgangs monopol på "videnskabelighed" ikke antastes.
 
Umiddelbart fremstår disse "alternative" koncepter som i modsætning [il kapitalens interesser;
 
ved at tage subjektets standpunkt med grundbegreber som "selvaktualisering", "spontanitet"
 
osv, altså terapeutisk lettelse af den fra samfundsmæssige forhold stammende lidelse. I praksis
 
dog som et forsØg på at bedre befindende uden at ændre de samfundsmæssige betingelser,
 
hvori lidelsen opstår. Herved ligner de to koncepter hinanden'. For "den altcmative" psykologis
 
vedkommende med en aura anette, nærmest magiske lØsninger, begrundet i
 
psykologens "ekspertstatus".
 
3. Den psykologiske (arbejds-) praksis defensive og brudte selvfontåelse. 

"Praktikeren" står uden analysemidler, der kan gennemtrænge samfundsmæssige interessefor

hold mv. Fra dette udgangspunkt må teori/praksis-kontroversen forståes som et defensivt
 
forsltg på en overlevelsesstrategi som bemægtigelse hhv. afværgen af den modsætningsfyldte
 
situation mellem videnskabelig isolation og den perspektiviske umulighed i at opfylde de op

stillede forvenminger og fordringer.
 
Grundet den psykologiske praksis' manglende videnskabelige anerkendelse - og manglende
 
identitetsskabende metodekanon - og tvivl på nytten af eget arbejde, må den psykologiske
 
praktiker uafladeligt forsØge at bevise/overbevise om nytten af sit arbejde.
 



Denne forsvarsposition befinder sig indenfor en række forskellige interessesfærer: opdrags
giver, berØrt (evt. forskellige interesser de bertrte imellem) og psykologens afhængighed af 
opdragsgiverens interesser/tilfredshed. 

Da psykologien i praksis befinder sig i fronten af de samfundsmæssige modsætninger og un
dertrykkelsesforhold, er det nØdvendigt at råde over en "samfundsmæssig-subjektiv 
sammenhængs- og modsætningsviden", der er så fjemt fra "grundvidenskabens" laboratorier 
som tænkes kan. Netop denne nØdvendige viden er det, der betegner psykologens område 
overfor "konkurrerende" siscipliner som medicin, socialarbejde, pædagogik etc. og at udvikle 
og almengØre denne viden er måden. hvorpå dcn defensive rolle kan vendes til en påviselig og 
offensiv funktionsbestenunelse. 

Den historisk forsØgte lØsning er en anden: speeialisering, "ekspertise" omkring enkeltindi
viders funktioncring, med retning mod "teknisk psykologisk særviden", som ex: testdiagnostik 
og terapiteknik. Ved pral..'1ikemes manglende begrebslige grundlag, og den derved skabte "te
kniske særvidcn" vinder den naturvidenskabelige baserede tænkning indflydelse, så at sige "bag 
om ryggen" på praktikerne. 

4. Aspekter af den defensive (arbejds-) praktiske argrællsnillg/distancering ar teori. 

Grundet afstandstagen fra "teori" fremstår praksis som ikke eksplicit begrebsligt påviseligt 
og ej heller muligt offentligt at diskutere. Derved kan praksis heller ikke "læres" på traditionel 
vis, men ses istedet som en l-valitet ved "praktiker-personligheden", der kun kan erhverves 
gennem en specifik udvjklings- hhv. socialisationsproces. Vidcnsudvikling kan derved ikke be
gribes indholdsmæssigt, men kun måles kvantitativt som "praktisk erraring". Værdien af erfar
ing afskæres tff en pseudo-abstrakt kvantitativ målestok. (Sml. kriterier for autorisation.) 
Herved afskæres "teoretikere" og "nybegyndere" fra at udtale sig om forhold vedrØrende prak
sis, - pga. manglende "erraring" Immunisering mod kritik. At dygtiggØre sig som praktiker 
fremstår så som et lærer/e1e'oforhold, hvor eleven må iagttage lærerens praksis, specielt institu
tionaliseret i psykoanalysens lærlingeagtige læreanaJyse-konstruktion. I disse kredse tæller kun 
de "indviedes" mening. 
Karakteristisk nok forsvinder spændingsforholdet mellem opdragsglver- psykolog-berØrt bag 
den personaliserede tendens tff. et "umiddelbarhedsforhold", hvor psykologens evne til at 
håndtere disse forhold fremstår som det, der betegner den "erfarne praktiker" som person, og 
som en evne "nybegynderen" må tilegne sig. 
Hvorvidt der handles i de berØrtes interesse, og hvorvidt dette eventuelt står i modaØtning lil 
praktikerens interesse er her ikke muligt at problematisere. Sådanne spørgsmål affejes sonl 
"teoretiske". 
KC~\lrL.-~er5t:H 11l\;:Heifl "teori" og "Pldks1s" er slags "sk'jggeboks..ing", :;Cffi f~r:;:: b~...'l blive real 
og virulent når "teorien" kan bringes udover de naturvidenskabelige rammer tff. at frembringe 
erkendelsesredskaber til gelUlemtrængen afpraksis. 

5. Teoretisk eklekticisme i praksis. 

Den åbne videnskabelige diskussion angående "teoriens" holdbarhed og konsekvenser med 
praksiskolleger er ikke bare sjælden, men sågar ofte mere eller mindre tabueret. Kollegasnak 
drejer sog som regel enten om personlige problemer eller tekniske spØrgsmål. At problematis
ere teoretisk holdbarhed, grundantagelser. ansvarlighed ved benyttede terapifremgangsmåder 
etc. fremstår mere eller mindre som "fredsforstyrrende", som at sætte den enkelte praktikers 
kompetence i tvivl. "Teori" bliver en privatsag, der ikke må rodes op j, for ikke at rode op i 

modsætningsfulde forhold, som praksis - og dermed psykologens naterielle eksistensgrundlag 
hviler på. 

Såfremt psykologen gnidningslØst indgår i arbejdet er det en privatsag bvilke teoretiske 
brokker, der benyttes, og spØrgsmålet om., hvorvidt disse teoretiske "overbevisninger" er be
grundede, indbyrdes forenelige, hvilke samfundsmæssige interesser, der ligger bag, hvilke 
fØlger de har for klienten etc. er kontraproduktivt for praksis, ja nænnest "indiskret", idet de 
overskrider "privatsfæren" for praktikeren og hans arbejde med klienter. 
Praktikeren ser det ofte som sin ret at skalte og valte med tekniske brokker efter egne behov, 
og sptrgsmål herom anses for teoretikeres ignorering af praktikernes "behov". Dette får ofte 
fonn af at praktikerne erklærer sig som "udogmatiske, åbne, pluralistiske". 

6. Perspektivel: at overvinde den egentlige mOdsætning mellem praksisteori og 
grundvidensk.abelig teori. 

Psykologisk praksis kan ikke fmde sted uden teori, og modsætningen me(\em "teori" og 
"praksis" er falsk; istedet må denne ses som en modsætning meUem "implicit, privatiseret og 
personaliseret praksisteori" og "offentlig og eksplicit grundvidenskabelig psykologisk teori"; 
altså et modsætningsforhold mellem to teoriopfatte1ser. Også prak1ikeren vælger sine teorl
brudstykker efter overveje1ser om anvendelighed og om hvorvidt disse brokker tilsyneladende 
modsætningsfrit kan stykkes sanunen. Virkelige eklekticisme, hvor forskellige teorier "pluralis
tisk" integreres og omfonnes er umulig. Ideologisk tænkes enhver sammenhængende teori 
som dogmatisk - i modsætning til kravet om "pluralisme"; "monopluralisme". 

Såfremt man forstår "praksis" "politisk" som den virksomme ud...ikling af menneskelige leve
vilkår i alles interesse bliver "teorien", som gennemtrænger menneskers umiddelbart bundethed 
under de herskende vilkår, erkendelig som ntdvendigt bestemmende moment ved praksis. Og 
derved også psykologens egen praksis under bestemte muligheds- og begrænsningsforho(d, 
hvorved psykologen bevidst kan udvikle egne muligheder i en mere omfattende orientering. 

Det moralske krav om at kunne "svare for sin praksis" overror de berØrte er også et krav om 
videnskabe(iggØre1sen af praksis. 
Teori er ikke et instrument til udgrænsning ift. normer, men må aktiveres i sin mulighed affor
klaring, hvad der faktisk foregår i "praksis". 
Ganske som teori uden praksis er fØlgelØs, så er praksis uden "teoretisk offentlighed" blind. 
Og således må det ikke overses at modstillingen mellem teori og praksis i sidste ende er i den 
herskende interesse; en neutralisering af "teoriens" kritiske potentiale for praksis. Vi kan fØrst 
udrette noget, når vi ikke længere lader os splitte i "teoretikere" og "praktikere". 

Fremover må det konkretiseres hvordan det psykologiske teori/praksis-forhold under sub
jektvidenskabeligt perspektiv positivt kan bestemmes. ' 

(fra; Dehter & Wetzel (hrsg.); "Zum VerhiiItnis vom Ttleorie und Praxis ilt der 
Psuchologie". VA&G 1988, 1j-48) 

Jesper L 
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Indledning om praksisrorskning 

Noter til grenundervisning 

Praksisforskning er generelt en type forskning, der har som mål at bidrage til, 
at en given praksis kan beskrives mere dækkende og udvikles. 

Deltagernes private-erfarIng og tavse v~d~~_ og kompetence skal frem, belyses, 
diskuteres, vurderes, bruges og udvikles. 

Uklarheder i praksisbeskrivelsen bunder som regel i problemer i denne praksis 
(Dreier, 1991; Markard & Holzkamp, 1989). 

Problemer bunder i, at de brugte midler er problematiske for at nå de satte mål 
(D reier, 1993; Holzkamp, 1983; Seidel, 1976). Problemerne kan være led i 
interessekonflikter om denne praksis' mål og midler mellem dens umiddelbare 
deltagere og/eller andre middelbare parter rundt om den. 

Praksisforskning sætter fob..'1ls på rfoblemer og muligheder: Kritik og 
videreudvikling udgør en enhed (Holzkamp, 1983, kap. 9). Det er 
relevanskriteriet for denne type forskning. Ellers kan man ikke 'være sikker på, 
at jeltagerne har sådanne interesser i forskningen, at der kan udføres pålidelig 
og valid subjektvidenskabelig forskning. 

Forskningen i ændrings- og udviklingsprocesser er selvet led i at fremme dem 
og i at lære systematisk af dem. Den bør tilrettelægges og udføres sådan, så 
den fremmer praksissens disse, snarere end forstyrrer og overtager kontrollen 
over dem (Dreier kap. 8 og 9, in press). 

Ved udvikling forstås deltagernes forøgede rådighed over deres 
praksisammenhænge. I den forstand er udvikling knyttet til en bestemt 
opfattelse af, hvad det vil sige at sikre og udvikle denne praksis' kvalitet, i 
forhold til de samfundsmæssige mål og interesser, den forfølger. 

~~orskning og ændring skal føres ud i livet af deltagerne, fx praktikerne selv, 
luP\'<'- ikke udefra og oppefra (Taylor & Bagdan, 1984; Sieber, 1981). 

Praksisforskning vender sig mod en normativ måde at udføre forskning og 
gøre dens indflydelse gældende på. 
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Bedriver man forskning af praksis udefra og oppefra medfører det, at man 
overser, hvorledes aktører på stedet indefra selektivt er (u-)opmærksomme på, 
opdager, forbinder eller adskiller og realiserer eller forsømmer aspekter ved 
de omfattende sammenhænge, de handler i. Det må netop være et centralt træk 
ved enhver handlingsorienteret teori og metode og et uomgængeligt krav for 
enhver forskning, der er rettet mod at fremme deltagernes egen rådighed over 
reproduktionen og udviklingen af deres egen praksis. 

Praksisforskningens udbredelse kan bIa ses som en reaktion mod en oppefra og 
udefra styret effekt- og evalueringsforskning. Herudover afspejler den, at det 
er nødvendigt og nyttigt for deltagerne at analysere deres egen praksis mere 
systematisk. De har praktiske interesser heri, som er afgørende for deres brug 
af forskningen i praksis. 

Praksisforskning er et opgør med center-periferi-modellen for vidensspredning 
og -anvendelse. Den er omvendt for deltagernes indflydelse på forskningen. 
Den er en variant af deltagerorienteret forsknin.z (Elzinga i Holmer & Starrin 
(red.), 1993; Whyte, 1991; Drejer, 1993). Den virker for at demokratisere 
forskningen. 

Forskningen skal kunne forankres og placeres .hensigtsmæssigt, overkommeligt 
og ~ontinuerligt i den daglige praksis for at l'Unne virke udviklende i praksis 
(Borg, 1986; Dreier, 1993, kap. 9; Højholt, 1993). 

Selve forskningspraksis studeres derfor ligeledes med begreber om subjekters 
handling i samnenhænge. Der lægges vægt pa forskernes særlige, begrænsede 
deltagelse i de handlesammenhænge, de studerer, og på de særlige muligheder 
for at bidrage til at systematisere erkendelse, det rummer. Praksisforskningen 

'\-tE\ må analyseres som en særlig tidsbegrænset og lokaliseret deltagelse i de 
udforsked~ sammenhænge i form af deltagelse i sammenhængens praktiske 

~h~ Iopgaver, deltagelserobservation, ~nterviews; ko?~~_~~~t~od,- su~e:~~~o_~, 
etablering af særlige refleksionsfora,-fxSkriveværksteder, møder, ol.. På helt 
tilsvarende vis lægges i den kildekritiske analyse af ~eltagernes handlinger og 
udsagn i forskningsprojektet vægt på deres særlige andele i forskningen og 
særlige brug af den. Forskningspraksis er en af et sæt særligt forbundne 
handlesammenhænge for deltagerne (se nedenfor). 

Der er flere perspektiver på en sammensat flerparts praksis. l modsætning 
hertil tager forskning ofte udgangspunkt i at priviligere eller ligefrem 
monopolisere en parts perspektiv. Som regel forskerens på den studerede 

praksis, men til nød den professionelles perspektiv på klienten. 
~~ræ~r også om den professionelles perspektiv, men åbner op for 

at udforske den professionelle som et selvstændigt subjekt fra sine ..§l~er i 
sine egne handlesammenhænge og ikke kun som subjekt for sin klient. 

Deltagernes perspektiver stammer fra parternes ståsteder og de standpunkter, 
de finder frem til herfra. 

Praksisforskningens konkrete lokalisering, mål, arbejdsformer og 
fremgangsmåder bør derfor gøres til genstand for forhandling og aftale, mellem 

___de involverede parter. Praksisforskning er et anliggende mellem mange 
forskellige parter med oftest delvist modsatrettede interesser Gf ovenfor om 
problemer og konflikter. I forhandlingen spiller fremdragelsen af 
standpunkternes formidling gennem deltagernes forskellige ståsteder og af 
ståstedernes indbyrdes forbindelser i den praksis, der skal udforskes, en 

nøglerolle. 

\c.~\..yl'\-~rp;;randringerne er ofte forskellige og har o.fte forskellig betydningJor de 
I}~':)enkelte deltagende parter. Disse forskelle og deres gensidige bcungning af 

hinanden er det vigtigt at afdække. Det er en central del af forskningens 
analyser og resultater, der ikke skal gemmes bort bag ensidig \ægt på, hvad 
der er fælles. Det er faktisk netop selvet generelt træk ved de udforskede 
praksjsprocesser (Drejer, 1989, 1993 kap. 6 & 9, in press). 

W""""" '-I; ....i.I forskning, hvor begreberne mål og opgaver spiller en nøglerC!lle, forsømmes 
S\l'~_}-\-tr'<- flerheden og forskellene i ståsteder, perspektiver og standpunker på praksis 

oftest. Striden om praksis' mål, opgaver og midler fornægtes. De 
entydiggøres på en måde, som for det meste implicit beror på forskeresn 
perspektiv eller repræsentation af sin opdragsgivers perspektiv, 

En praksis finder ofte sted med deltagere, der kommer fra, bevæger sig rundt 
mellem og repræsenterer forskellige handlesammenhænge, og som gennem 
deres måde at bevæge sig rundt mellem dem på søger at benytte træk ved en 
sammenhæng til at opnå indflydelse på en anden. De stræber altså efter at 
etablere og udnytte bestemte forbindelser mellem sammenhængene eller 
omvendt at holde sammenhængene adskilte på bestemte måder. På den måde 
forfølger de egne behov, interesser og mål på særlige måder. 
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Det hører til de centrale opgaver i studiet af forandring at indfange, hvorledes 
forbindelser og adskillelser, tilgang og udelukkelser forandres over tid Uf Lave 
& Wenger, 1991). 

Sammensatte praksisser bør derfor studeres fra forskellige ståsteder og med 
fordel fra de forskellige delvise handlesarnmenhænge, de sættes sammen af. 

Institutionel praksis bør eksempelvis studeres som dele af servicestrukturer og 
via den brug, deres klientel gør af dem for og i deres egne 
handlesammenhænge . 

Professionel praksis udføres fx ofte i en sammenhæng, men har til opgave at 
øve en bestemt indflydelse på praksis i en anden. Derfor bliver det et centralt 
anliggende at forfølge, hvilke forbindelser og adskillelser, tilgange og 
udelukkelser der findes, og hvordan de udvikles for de enkelte involverede 
parter. Herigennem bestemmes parternes spillerum og interesser i at deltage. 

Omvendt er reguleringen af forbindelser og adskillelser mellem sammenhænge 
og af tilgang til eller udelukkelse fra sammenhænge et afgørende middel for at 
udøve magt. 

Kriterier for bekræftelse og afkræftelse samt generalisering er spørgsmål om 
praksis. Mere specifikt bunder de i deltagernes muligehder for at håndtere 
problemer og udvide og realisere handlemuligheder. 
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loriske nynazister i Lund, Den Danske Af andre undskyldninger kunne være neste var klar over, aldrig havde eksisteret meget bannerstof pa at plædere for 
Forening, osv. osv. Selvfølgelig er mange en forken. påklædning eller de forkerte en sådan gruppebesluLning. Nu var del Hvad jeg ønsker er en genindsænelseANTIRACISTISKE 
elemenler i disse grupperinger og projek sko, på trods af, at vi havde bedt .de klarlagt, og be5tyrelsen IruMe derfor af det, som jeg mener er røget noget i 
ter både tåbelige og farlige, men det er fremmede" om at tage sig nydeligt ud, bakke op om Studerende mcx1 Racismes baggrunden, nemlig focståelsen og 
den ureAekterede salf'.menkædning der netop for at undgå et s;ichnt afslag. Mine aktiviteter. Meu deue forhindrede ikke mig etableringen af det fælles forum, hvor derAFVEJE generer mig. jeans og slidte 5tøvler V::lr aldrig den store ial blive stemplet som værende gået over kan snakkes om tingene, uanset om man 

Denne samrnenkædningsflksering hindring. til fjenden. Enkelte iStuderende Med har son. hår og brune øjne, om man gllr i 
fandtes ikke i Studerende Moo Racisme lil Vi lavede efterfølgende et indslag til Racisme havde den holdning, at man ikke jakkesæt og læser Borsen, om man går påFor langt de fleste menneskerS får folk til al tærke, og til at være opmærk
at begynde med. VI fik holdt fat i nogle P4, og reaktionerne v1l' mange. At sådan ,h3vde ret" (?) l~ at kalde sig antimcist, hvis Jura og har en cirkel af stjerner pi sokkervedkommende er det uhyre somme på en problematik, der måske 
gode problemst~linger, og der var plads Iii noge!: kunne ske her i voreS egen by, det man ikke var paral t~ at for;WJre sig mod ne, eller om man er bilejer, og synes atvanskelIgt at opretholde et aldrig eUers ville have været synliggjort 
at invitere uenige .eksperter" til vores var noget af en voldsom overraskebe. ijenden, i fysisk forstand. Og jeg fik broen el en fantastisk ide. Samtidig ser jegMen det, der skulle være disse antiforholdsvis konstant og paneldebatter, ~ diskussionen kunne derudover at vlde, at der aldrig mere ville gerne en nedbrydning af de stereOlyper,racisters styrke, bliver samtidig 1}71hurtigt
nogenlunde dækkende billede af finde sit rum. Derudover kastede vi os Et spørgsmll om ven eller fjende \'xre en antiracisisk be\cægelse, der san jeg også mener dele:If den antiracis
til deres største svaghed. Ideres iver efter

verden, dens logikker, over diverse konkreLe akrioner, hvoraf Jeg er ikke længere med i Studerende nogensinde mere \'ille have noget som tiske fløj har været eksponent for. Man erat fortælle folk om verdens generelt
retning5llnler, og moralkodeks. sial nævnes en enkelt, der som jeg ser del, M<Xi Racisme. Dels fordi jeg ælv har helst med mig at gøre, nu og i al fremtid. netop med lil at skubbe bag på utrygheduretfærdige karakter, isolereres de 
Ikke desto mlndre er det så godt nelop på grund af sin begræn:>ede, ler trukket mig, dels fordi jeg af el par af de en ved den konstante udbasunering:lf desamtidig i en alternativ, rucdsatrettel 
som umuligt at eksistere, uden at anskuelige mission, kan gøre mere gavn andre medlemmer blev sulidl ud, og dels Tilbage til den floskelfri forståelse dumme svins sammenslutning, der fOIl.."gårhelhedstænkning. Istedet for at stikke ril 
forsøge. folks opfattelse af \'ickeligheden, ved al for oplysningen end den skyttegravskrig fordi gruppen som sådan er næsten Disse mennesker giver ordet antiracist en både til venstre, men mest til højre for os 

gribe fal i konkrele illustrationer og på p1l'oler og partifarver, jeg mener er ophørt med at eksistere. Ihvertfald 1 ganske særlig betydning, som jeg syntes alle. Svinet er vel ios aJle, men det er den 
Generaliseringens kunst har reddet mange blevet så tydlig i det anliracistiske arbejde Sludenlfrhuset, hvor vi ellers holdt til ,og virker la :lt blive mere og mere populær potentielle syndebuk ogsåtanke\"ækkende eksempler, kommer de 
en sjæl fra fortvivlelsens mørke. Det kan idag. hvor jeg samtidig var -og stadigvæk er hos nogle, samtidig med at disse, for h\'em Der kan ikke være tvivl om, al derorganiserede antirac~1fr til lil at daMe 
de færreste vel Sige sig fri fra. At hoppe ~tadig mangler en masse oplysningsmedlem af Beslyrelsen. Det var idette betegnelsen gælder, ijemer sig mere ogderes egen opfattelse, der i lige så 5tor 
QI'er h~'or gærdet er lavest, at holde fast i arbejde, ikampen og forebyggelsen mcx1En konkrel aktion h.'erv, jeg fik en såkaldt .forræderisk mere fm seh'c sagen, og de mennesker. de

udstrækning ikke lader sig ændre på. 
nogle stereotype forestillinger om en vis På et tidspunkt gik der rygter om, at der i fremmedhad og racisme. Og selvom derrolk", ved at tage kraftig af:;tand fra så gerne skulle idialog med,FOIståelsesaspektel forsvinder, og man 
naturlig reuærdighed, hvor man får løn det københamske natteliv foregik en tilstedeværelsen af de telefonkabler, der Man kan godt påpege nogle generelle heldigris er en 5tor del mennesker. derforblændes i jagten på .synderen". Man 
som fortjent. kan være en lettelse 0& en række ting, der nænnede sig raci&isk for:irsagede den meget omtalte lukning af problemer i vores samfund, der nærmer sig beskæftiger sig med nelop deLte, ogsåglenuner at denne synder findes i os alle. 
befrielse, som de fieste mennesker må ly forskelsbehandling, VI blev informere\ om, huset, samtidig med ar. jeg tiUcx1 at den strukturelle racisme. Delte kan ikke iblandt de studerende, ville del være rart,Dog i forskelligt omfang, be~-ares. 
Iii fra lid tU anden. For at opretholde en at man på mange diskoteker ikke ville stemme for en midlertidig suspendering af gøres til nok. Men hvis man på ukritisk hvis endnu flere log aldiv del idialogen. 
troværdig og holdbar ide om sin egen En gruppe-transformering lukke gæster ind, der havue el.fremmed" netop Sluderende Mcx1 Racisme som facon bare er ude efter at få sine .<l.1temati\·e Udenfor skyttegravene. Uanse'. om man sa 
placering. Hvis man mister billedet af sin Jeg har igennem næsten 2år værel udseende. Derfor allierede vi os med gruppe i huset, pga. gruppemedlemmers magtidealer genopli.,et, og ien meget sort! ellers kalder sig antimcisl, post-raciSl., ny· 
omverden, miSler man samtidig sig selv. medlem af en amiracistisk gruppe kaldet nogle Jremrrede" forsøgspersoner og en udtalelser om, at der forelå en gruppe hvid \'en-ijende-opdeling glemmer at se pa antimcist, humanist, pacifL5t, akti.cist. eller _ 
Og her kan den re~eklerende forståelse skjult mikrofon, for at flflde ud af, om besluUling omkring disse kablers tilsede fællesnævnerne og de konkrele sager, der bare menneskelig. Hvis \'1 endelig skalStuderende Mcx1 Rdci>me, hvis formål var 
\'ære et særdeles forstynende e!emenl at infonnere og oplyse om racisme, bia. dette. havde noget på sig. værelse. Formålel med denne suspen· kan reJgeres imod, ien pa~sende sammen genwli>ere . så lad os gøre det ordentligL 

Del kan være enonnt irriterende al få via en række offentlige møder med Det havde del Godt nok blev rares dering ...ar at få disse forhold opklarel, og hæng, gør man sig selv til noget specielt, 
statistiske materiale ikke overvældende, af Bestyrelsen ophævede da også efterføl der slår breen op, og i \·irkeligheden ikke 

besværligt, når nogle menne.:;ker stiller sig længere. Delte skyldes dels nogle kon ressourcemæssige årsager, men ved de gende suspenderingen, da der, som de ønsker den fæileshed, der ellers spildes Pædagogik cg minUJritetssluaJEr 

op og gør z!l for al aflive ens bevæg krete ~givenhedei, som jeg kort y j[ 

prikket: hul pi sine iæer.lsærerdet varierende temaer. Det er jeg ikke -Chrtsllan Aabro 

første 4 lid af 5 besøg kunne vores 
,fremmede" venner ikke kon1ll1e ind.grunde for at mene som man nu gør. Som konune ind på, og dels nogle overordnede 

nu for eksempel de såkaldte anlif;l.cister perwlllige be1r.l.gUlinger angående det Undskyldningen fra dørmanden var typisk 

kan gøre det:. De gør tilsyneladende all for anliracbtiske miljø generelt, et miljø som en oplysning om, ar. den pågældende aften 

at ry5te folk ud af deres ,iIlussionsaglige" jeg efterhånden anser som vxrende alt for var medlemsaften, og at der af denne 

fortolkning af samfundets indreUling. De politisk indskrænket, for unyancerel. j sin grund ikke knnne tillades enrre uden et 

er budbringere af, ja om ikke den rigtige virke\ighedsopfal1else, der er meget specielt adgangskort Dene forhindrede 

mening, så ihvertfald af dårlig samvit konspiralionsftkserel, og desuden en dog ikke mig ial konllDe ind, ej heller de 
andre dansk-udseende. Dette gentog siglighed. De gør opmærksom på, at nogle kende for konfliktba.seret, der betyder en 
på Aere diskoteker, og spredt på'f1ereting ikke er som de burde være, at der e\'ig jagt efter en fælles fjende, for at holde 

bliver gjort forskel på folk, ud fra nogle sammen på .fronten". aftener. Ved spørgsmål til, hvordan man 

urimelige og dybt åndssvage kriterier som Fjenden har mange fremtrædelses kunne erhverve sig delle medlernskon., 

hudfarve, p~klædning, eller med begrund former, det være sig unionen, broen, blev der henvist til, al man henvendte sig 
til chefen i rngl1meme. på et givent 

kullurbegreb, opfundet til lejligheden. De rncrlerale, de oorgerlige, samt de obliga- telefonnummer. DelJ.e gjorde vi så. Der var 
aldrig nogen hjemme. 

else iel abstrakt og lUfældigt konstrueret politiet., politikerne, universitetet, de 

HVAD 8< 006 DETTE 
Fæ EN lUMULT, 
HR, OVERtlEr.JE~ 

-Z ..........,~--::s 

'''"" _ • "'T'1 

-~. 



Frigga Hagg : El'2ietmng und gesellschaftliche produktion. 

Denne tekst falder i to kapitler. I første kapitel forsøger Haug at indkredse begrebet manipula
tion. I andet kapitel viser hun, hvorledes udviklingen i samfundet kræver nye uddannelsesstra
tegier, og hvad det er for nogen. 

1. kapitel. Manipulation defineres som en bevægelse, der går baglæns, der går imod den enkel
tes interesser. I denne forbindelse kritiseres også ensidige opfattelser af samfundet som bestå
ende af de almægtige herskende, og de almægtige manipulerede. De elementer, der skal indgå i 
en manipulationsteori, opridses: subjekt, objekt, årsag til manipulation - systembevarelse og 
behovet for afsætning afvarer 

Til en nærmere bestemmelse af manipulation ridser Haug ekstremerne op: det manipulerede 
menneske, hvis tanker og handlinger bestemmes af handlinger af det selv. Det sidstnævnte rar 
en uddybning: det ikke-manipulerede menneske kan siges at have kontrol over sine egne livs
betingelser; heroverfor opstilles den øjeblikkelige samfundsmæssige indsigt som manipulati
onskriterium. Manipulation kan skilles i tre typer, dvs. handling og tænkning kan siges at være 
afhængig af; 

I) mennesket kan tvinges til at handle på en anden måde, end de egentlig ville. 
2) mennesket kan påvirkes lil ar rænke, at de handler på en anden måde, end de egentlig gør. 
3) mennesket kan påvirkes tiloverhovet ikke at handle overfor et bestemt forhold. 

Manipulation er altså også karakteriseret ved at indeholde aktive handlinger af enkelte sam
fundsmedlemmer, "på" andre, men det er ikke nedvendigt, at der findes en hensigt om al mani
pulere. Manipulation er ikke de begrænsninger samfundets aktuelie udviklingsstade sætter, eI
ler simple ekonomiske begrænsninger. Manipulation ligger i spændingsfeltet mellem det sam
fundsmæssig mulig indsigt, og den herskende praksis; dvs. at der må påpeges strategier, der 
begrænser den enkeltes indsigt. Manipulation findes de steder, hvor samfundsmæssig praksis 
kan ændres, men ikke bliver der; her er der modsætningsfulde interesser. Manipulation er en 
proces, ikke en enkelt handling, og manipulation foregår Skjult. BerutYerbot er således ikke 
manipulation. 

2.kapitel. Den private ejendomsret viser manipulationen hen til det sted hvor profitten skabes, 
til produktionen. Man må kigge efter ændringer i menneskers forhold til arbejdsmidler og 
-genstande, man må kigge på produktivkræfterne. Her går Haug ind i en analyse af ændringer
ne fra den første industrielle revolution frem til infonnationssamfundet. Et vigtigt træk i for
holdet menneske-maslcine i den første industrielle periode var, at maslcinen stillede krav til 
mennesket - om mOnotone bevægelser etc. Ved overgangen til automatisk præget produktion 
forsvinder mennesket ud af den umiddelsbare produktionsproces. På produktfremstillingens
niveauet kan menneskets muligheder overskrides, (robotten kan f.eks. lave) hurtigere og mere 
nøjagtige bevægelser etc., på kapitalsiden kan man glæde sig over flere og nye produkter, der 
kan afsættes på et ellers fyldt marked, og på arbejds-proces-niveau stilles der krav til arbejde
ren om individuel produktionsviden. Spændingen mellem hånds- og åndsarbejde forsvinder, 
dvs. grundlaget for klassesamfundet er væk - men klassesamfundet er ikke nødvendigvis Væk. 
Informationssamfundet gør det både muligt og nødvendigt at inddrage mennskets skabende 
evner i produktionen; Haug g!r over på at der er en modsætning mellem lønarbejdets karakter 
og behovet for skabende, selvstændige mennesker. Haug går over til at analysere dette nærme
re, hvilke følge lønarbejdet har for den "subjektive" faktor. Den teknologiske udvikling i den 

traditionelle industri medfører en stadig sterre opslitning industri medfører en stadig større op
splitning af det menneskelige arbejde (i små delbevægelser o.l.). Arbejderen rar et ligegyldigt 
forhold til maskinen, arbejderne er blot objekt for maskinens produktion. Men udbredelsen af 
automatisk produktion stiller nye krav til arbejderen. Handlebehovet vender tilbage til arbejde
ren, men hvad er arbejderens motiv for at handle (rigtigt) i forhold til produktionen? Arbejde
ren skal altså kende produktionsmidlet, maskinen, og produktionsgenstanden, materialet - på 
et højt symbolsk niveau; og have "ansvarsholdning". Arbejderen går fra at være et vedhæng til 
maskinen til at være herre over maskinen; her opstår der en modsigelse mellem nødvendighe
den at af bibeholde vedhængsværen til kapitalen, men samtidig ikke til produktionsprocessen 
en modsætning mellem produktivkræfter og produktionsforhold. Det fører til en skærpelse af 
de ideologiske klassekampe. Højnelse af J...-valifikationerne giver legitimationsproblemer (tænk 
på Kina). Lønarbejderfonnen må allså udfyldes med en ikk-Iønaroejder holdning. Lønarbejde
ren må betragte hele samfundet som sin ejendom. Det er menneskesiden ved produktivkræfter
ne, der må udvikles. Den socialistiske personlighed er nødvendig. Der forgår altså modsæt
ningsfulde opgaver i socialisationsprocessen: 

l) formidling af videnskabelige færdigheder og viden, analyseevne etc. og samtidig en be
grænsning, en individualisering af disse færdigheder. 

2) legitimationsproblemet vokser. 

3) der skal skaffes en bevidsthed, for hvilken der ikke findes nogen basis, der må skaffes et 
"skin" af socialisme. 

Dvs nye uddannelsesstrategier : bedre vidensfonnidling, strategier til systemintergration, og 
strategier til en "som-om" væren. Arbejderen føler ikke manglerne i sit arbejdsliv, men føler 
manglerne som menneske. F.eks. fritidsbeskæftigelseme kan ses som en måde at skaffe sig en 
nedvendig selvstændighed og J...-valifikationer, men det bliver ofte ved "skinnet". Man må kigge 
på hvilke uddannelseskC''lcepter der løser hvilke opgaver, og hvilke, der peger fremad hhv. 
bagud. Her mener Haug, at man finder de samme strategier, bedre udviklet i erhverslivet, som 
man finder i skolen. Det handler primært om arbejderens motivation, om hvordan udviklingen i 
produktivkræfterne fører til tilståelser til arbejderen~ "menneskelighed". Fra Taylor over mayo 
til hele "humanrelations" bevægelsen. Jobberigelse, humanisering af arbejdet etc. Denne bevæ
gelse fører samtidig til en større selvbevidsthed hos arbejderen. Denne modsigelse kræver nye 
metoder. 

Familien kan ikke mere klare reproduktionsopgaven tilfredsstillende, samtidig med at samfun
det griber ind med uddannelse på alle niveauer. Metoderne, der anvendes er primært metoder 
til "livssimulering" - interaktionsteorier og holdningsændringsmetoder. Forholdene menneske 
imellem bliver blandet sammen med menneskers forhold til arbejdet, lil samfundet som helhed. 
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Bogen retter eig mod udvikling af de "kommende voksne rr 
t og det med rien inter

esse at forbedre samfundet, også for den enkelte. M.en hvordan ger man dette. 

Viser man samfundet som "dårligt", så opdrager man ti] ulydighed og ikke-kon

formitet, og den enkelte vil med et sådant abstrakt nej n~ppe kunne finde sig 

til rette 1 samfundet - eller overhovedet begå sig. V12er man samfundet som 

" godt", så opdrager man til lydighed og konformitet, 02; den enketle vil illdret

te sig bekvemt, trods den nødvendige skuffelse over det godes 1&rligdom.. Des

unen er dette kun muligt, når man ser bort fra den konflikt, som opdrageren 

300 person må have med en sådan bestræbelse. Endvidere er opdrageren selv barn 

af sa.ro.fundet, dvs bærer allerede defotnlationen i sig. Man kan sige at formen 

for den subjevtive bearbejdning af de samfundsmæssige betingelser - som den en

kelte forefinder - ændrer 3ig med disse betingelser, sJ.ledes at opdrageren og 

formidleren af samfundsmæa&ig erfaring selv er subJect for andres forholden 

Slg. 

IlMotivationstab" stå.r centralt i debatten i dag. Og ikke for ineen ting ople

ves de officielle strategier og rettesnore som manip'l!ative - som tilpasnings

metoder til bejaelse af det best~ende. Hvad gør så. kritikkeren overfor dette~, 

riar, cr·'Stl.l1el" - Ill.d. l:ltii.le .Gig ova,::(vl' - at l."ee sit formio..L1nt:iSprooJ.era t:it en 

sådan måde, a~n bærer fremskridtet med sig! Dvs at hver enkelt står oVerfor 

den opgave, at g~re op med de tilbudte løsningsstrategier, og dette således 

at han trækker de fremxkridtvenlige elementer ud - uden at tege de "manipula

tive" med i købet·. 

Frigga vil gennemtænke problemet om det bestemte forhold mellem emancipation . 

og manipulation på ny, det vil konkret sige at finde de målestokke, gennem hvil-. I 
ke det nutidige samfun~ i 3ig sel~'føre~ til udvifret fremskridt; herved under

støtte emancipatoriske former, og hvordan dis3e i voknende modsigelse til op

retholdelse af de. bestående loonker må sættes igennem. 

s14	 Frigga'e be3træbelse at undersøge et pædagogisk instrument mht til dets frem

skridt- og ti~ageskridts-lighed, underforstår ikke kun, at det er muligt for 

opdrageren at hjælpe den opvoksende fremskridtsmæsBig't" men også. at det er IIlU

ligt at fOrmidle tilbageskridt. Da tiloage3kridt er i modaigelse til den men

neskelige målrettethed, så kan det forudsættes, a~ for.midlingen af tilbageskrid~ 

løber/kan føro5 tilbage til den enkeltes interesse. For denne proces vælges be

grebet manipulation. 

Dtte begreb er omstridt. To måder det anvende3 på. De:~s tænkes på en " central 

instans"for tilbageekridt, eller dels t..:enk"es hele samfundet som en enorm mani

pulationssammenhæng (Kritisk Teori). l diSse ligger en tænkninB i did~nnionen 

"hArre - knægt", som værende iboende hver celle i systemet. Overfor dette
 

~~ttes praktisering af modmodeller (16n). Bevidstheden ses som lænket mod
 

konsum - og må frigøres herfra.
 

Frigga vil overfor dette beg~~de sin analyse med modbegreber - dvs i sit udg,
 

pkt samtidig at spørge efter det ikke-manipulerbare, og dette fordi den fal·
 

ske kurs ikke kan erkendes, nAr den rigtige kurs er ubekendt.
 

Et manipuleret menneske kan tænkes som ~ menneae, hvis handlinger og tanker
 

bliver bestemt af an?re, medens et ikke-manipuleret menneske er et, der selv
 

tffinker og handler ud fra egen indsigt (19n). Men er formidline af tank~r i e:
 

selv manipulation? NIX. Det det drejer sig om er, at mennesk~t handler ud ~n
 

sine egne behov og interesser pga. egne overvejp.lser. Alle tre instandser er
 

midlertid hi3torisk tilblevne. Og summa for frigga er: menneaet handler ud f:
 

indsigt i de historisk givne nødvendigheder. - dette er hendes maxime (20~).
 

Konkretiserende forudsætter manipulation aktiv handlen og påvirkning fra en
, 
kelte samfundsmedlemmer overfor andre, og dette uafhængigt af om det er eub

jectivt villet og har en manipualtiv hensigt eller ej. Manipulation bestemme: 

således af Frigga som en proces i spændingsfeltet mellem samfundsmæssig muli, 

indsigt og overensstemmende praksis. og et systembehov for kun begrænset ind 

sigtsfulde medlemmer, og hendes forsknings~ning er hermed givet, og den bes 
~~t 

i at~ enhver strategi, som forhindrer den enkeltes udvikl1ngsmulighed. 
cddolk~--( f 

Di~e~osen IlmaniPulatJ.8E~Ji[l:fltiRasigt i det bestå.ende samfunds utilstrækkeligh 

er wulig som forudsætning for ændringer. Et grundlag for manipultaion er mod 

sieelsesfulde intereseer, hvilket traditionelt udtrukkes gennem begrebs parre 

herre~knægt, og som det fremtræder under kapitalismen. 

Manipulation betegner - og dette er en sidste ydereligere bestemmelse - en p 

en vis måde fordækt/skjult fremgangsmåde, idet det har det mål, at styre den 

enkeltes adfærd således, at det forl~ber pd den ønskede måde frivilligt og u 

fra egne drivkræfter. 

Frigga viser med udg.pkt. i tesen om autoroatision, der fører til højere-kval 

fikation - negation af arbejderen som hængsel ti1maskinen (:konsekvensen af 

første industrielle revolution) - at der fødes et systemsat behov for II S0lll_ 0 

strategier (36n). Automation-kan kun ftmgere når arbejderen er med i process 

som "socialistiske ejendom'l - og dette må enten indfries' eller tilre'ttelæg~ 

via "som-ow"-makanisemr. Dette dobbelte forhold må også slå: igennem i opdrae 

sesprocessen. Med automationen er helhedspersonen kommet ind i billedet (43n 

og dette viser sig i opdragelsesprocessen i form af nye opdragelseametoder • 

rollespillet. Som kan anvendes - hvis det er i sammenhæng med produktionsfoJ 

hold og på. basis af erkendelse/tilføring af viden om denne. 



KAMPEN OM SUBJEKTET! 
- eller slavens subjekt. 

Der var et plænernøde mellem mig, der ønskede en 
snak,' og så dig og din sammenhæng. I var tre ialt 
der deltog, hvor du sad i midten. Her hørte jeg din 
højre hånds person lyve, og 'din venstre hånds 
person ikke bestille noget andet end at tale s i t 
hjørne af sagen væk. Begge var endvidere så håne
fulde, at de må være i klemme til anden side. Hvad 
det var for en sag, der måtte være på spil, og for 
en afklaring heraf, det var umuligt at komme igen
nem med. Du lyttede som den eneste på direkte 
kontakt, men du gjorde intet særligt for at komme 
en afklaring nærmere. Det virkede nærmest som sad 
du omgivet af to sekundanter, der 'havde deres egen 
private rolle i et drama, hvor drejebogen var skre
vet på forhånd. så er jeg ikke mere naiv, end at 
når der lyves og s løres fra en organiseret 
sammenhæng, da er det enten aftalt - og så er det 
en ren angribertankegang - eller også er der 
enkeltpersoner, der fisker i rørte vande, dvs 
personer der så at sige privat kører med 
sammenhængen, indtil de selv kan gribe magten i 
samme. 

Jeg har ingen grund til at diskreditere en intens 
indsat, tvært imod, men jeg må gøre opmærksom på en 
intern blind plet, der lægger det øde, som også 
systemet stjæler fra os hver dag: en stump af 
livet. 

Jeg kender ikke jeres magtstruktur - hvem der 
samarbejder med hvem om hvilken position i forhold 
til hvilket område - men j eg kender deri sag, som 
det hele angår. Og det var et overgreb af de grove 

på en person, der bliver offer herfor. Denne person 
er vidnet. 

Du var blandet, da jeg slutteligt nævnte, at der 
var noget skrevet om sagen. Du ville kun have det, 
hvis det omhandlede vidnet. Pudsighed nummer eet: 
ja selvfølgelig hvorfor skulle jeg bringe dig 
andet, når det er vidnet, og handlinger herom det 
hele handler om. på den anden side så jeg det også 
som en åbning fra din side overfor at diSkutere, 
hvad det egentlig handler om. Du var træt af 
parader. 
Dette papir eksisterer stadig, og er stadig 
tilgængeligt, når du måtte ønske, 

Pudsighed nummer to: hvorfor får du så bare ikke 
dette papir? Svaret er: omtalte papir er sekundært 
i forhold til, at man - nogen, kun? - vælger at 
lyve, sløre eller mangler interesse i en afklaring; 
og det bliver d~rfor først relevant, når de dulgte 
motiver er blotlagte. 

Det er derfor dette, i forhold til vidnet 
sekundære, som det følgende handler om. Og det er 
skrevet ud fra den dorn over din sammenhæng, at 
~'ocialismen er faldet ud af jeres" personlige 
sammenhæng, og når det te sker indenfq,r strukturer 
og imellem mennes ker og sammenhænge, 'dEn arbej der 
ekstraparlementarisk, udenomsparlementarisk eller 
militant, så er det en foruroligende ting. Den 
spanske' borgerkrig blev blandt andet tabt, fordi 
anti-fascistiske grupper ikke i praksis kunne skel
nes fra den fjende, som de - under betingelser a'f 
anarko-syndikalisme - søgte at bekæmpe. Jeg sætter 
deJ:-for min lid til, at de pågældende" udsagn og 
sætninger - herunder løgnen, hånen og blindheden _ 
er struktureffekter af løbsk praksis, snarere end 



det er produkter af en planlagt kollektiv frem
gangsmåde. Den efterfølgende personkritik skal 
derfor opfattes som bidragende til at stoppe løgn, 
hån og blindhed, når og hvis det skulle fortsætte. 
Kritikken.i det følgende er derfor ikke en kritik 
af personlige egenskaber hos de kritiserede, men en 
kritik af at man som struktur indretter sig herpå 
uden at stille spørgsmål, uden at gå i dybden: og 
uden at støtte den enkelte i at handle anderledes. 

Inden det videre skal jeg nævne, at jeg bevidst 
handler på min -lid-på den måde, at dette papirs 
information tilgår de personer, der har vist sig at 
være nøglepersoner i, at en kollektiv struktur kan 
løbe af sporet så grundigt - og faktisk også så 
skammeligt som tilfældet er - og så forventer jeg, 
at samtlige i din oprindelige sammenhæng også selv 
gives mulighed for at læse med. Jeg understreger 
oprindelige sammenhæng; men papiret kan også kopie
res, men ikke inddrage andre med identifikation end 
de, der i forvejen kender hertil - men hvorfor 
skulle du egentlig overholde et sådant forslag, når 
den udløsende kritik mod mig netop er, at jeg har 
brudt en edi Fordi du har den skam i livet, at du 
ikke helt vil afskrive, at der dog må findes en 
sandhed, trods alt. 

Det har taget mig meget mø j e at nå dertil, hvor 
dette står klart. Jeres nærmest aktive modstand mod 
at afdække det oprindelige udspring for dette her, 
har jeg ikke kunnet få til at passe med jeres gene
relle ord om revolutionær handlen. på den anden 
side forstår jeg godt, at det er svært at komme 
dette oprindelige udspring nærmere: en udåd sender 
altid svære chockbølger videre, som det kan være 
svært at være på forkant med en takling af. Men så 
må man komme detl 

Men sandheden er, at er der brudt en ed, så sker 
det til anden side - og her er det din sammenhæng, 
jeg tænker på. Og dette er jo noget ganske andet, 
end hvad jeg er blevet tudet ørene fulde med: "at 
jeg ved jo godt, hvorfor man ikke hilser på mig; 
jeg har jo brudt eden ved at informere en bestemt _ 
af os alle - bekendt kvindeperson". 

på dette centrale omdrejningspunkt for det hele 
kunne j eg stoppe ved at gøre dig opmærksom på 
følgende: Det er omtalte bekendte kvindeperson, der 
oprindeligt informerer mig om din sammenhæng; hun 
handler endvidere i sit hjørne heraf ved at nogen 
af jer bliver gjort bekendt med vidnets sag; men 
også jeg handler selv: jeg kontakter dig om person 
til person støtte- i forhold til vidnet. I får som 
sammenhæng information fra flere sider; og I ved 
også, at vidnets sag er blevet diskuteret i min 
sammenhæng med henblik på, hvad at gøre. 
Jeg må derfor spørge mig selv: hvorfor skal dette 
udløsende niveau i min sammenhæng - mig og kvinde
personen som handlende ift vidnet - bortlyves til 
fordel for, at jeg bryder en ed ved ikk~ at holde 
kvindepersonen ude. Niveauet og hermed kvindeperso
nen var jo inde fra starten. Vi snakkede endda om 
dets eksistens - også om at min sammenhæng havde 

. diskuteret vidnets sag - på et møde.' i dit sted, 
hvor også din højre hånds person var cilstede. Her 
var mit, at til jeres handleniveau havde kvindeper
sonen sin erfaring med fænomenet at b'idrage med. 
Men du valgte følgende argument mod yderligere 
inddragelse af hende . her: "Det kan være et problem. 
for kvindepersonen, at hun kender .. mig .. direkte, 
når det er en opgave af denne art, der er på tale". 
Et lignende argument er også blevet brugt mod mig i 
forhold til andre niveauer af opgaven. Og der er en 
kerne af rationalitet heri: ens involvering kan 



være for direkte til, at man holder hovedet koldt 
nok, respektivt at selvom dette ikke er tilfældet, 
at dette argument alligevel kan bruges af andre mod 
een. Her bagefter synes jeg dog ikke, at det holder 
konkret. Men i forhold til j er blandede j eg mig 
udenom jeres dispositioner ud fra perspektivet 
autonom. Jeg havde tillid. Et yderligere argument 
fra jeres side - måske kun din? - var det sikker
hedsmæssige, og dette ud fra, at kvindepersonen og 
personer i din sammenhæng var involveret samme 
sted. Og med dette overlap var der en vis res son i 
ikke at inddrage kvindepersonen på jeres 
handleniveau. 
Men der er et spring fra ovenstående til dine sene
re plæneudsagn, at det omhandlede "jalousi" fra 
kvindepersonen som udløsende grund til, at hun 
skulle holdes ude af jeres opgaveniveau. Det er 
ganske enkelt ikke rigtigt at blæse dette op som 
eksklusionsgrund - dvs temaet forelskelse og had 
gør blind - og så søge at tørre denne udtalelse af, 
som en udtalelse kommende fra mig. Her nærmer du 
dig en fordrejning, der er svær at skelne fra løgn. 
Jeg kender udmærket kvindepersonen, jeg kender også 
alle vores skænderier, men jeg kender også den 
sjældenhed her hos hende, der hedder ægte solidari
tet, det er derfor jeg kender hende - og det er 
den, hvor forelskelse og had ikke gør blind, men 
inviterer til kærlighedens mange former. 
Jeg kan derfor kun forstå dig eller j eres stand 
punkt her på den måde, at fordi jeg ikke har 
ekskommunikeret kvindepersonen ud af saGen, ud af 
mit liv, ud af miljøet vel nærmest; så har j eg 
brudt eden. Men jeg har overhovedet ikke lavet 
nogen ed på det punkt, for det er der inaen grund 
til. da der fra min side i forvejen ligger en 
fortrolighedsramme om det hele. Eden ligger et 
andet sted - den formuleres af dig på et senere 

møde hos mia, 00 dette om et ganske andet niveau. 
Om dette senere. Her blot følgende: en ed om 
ekskommunikation af kvindepersonen som jeg 
aldrig, for at gentage mig selv, har lavet - ville 
jeg også gå imod, og hvis dette havde været en 
betingelse, så var jeg gået imod med den konsek
vens, at l var ude af sagen. 
Nu har jeg SV2rt ved at tro, at du selv og tiden 
alene har ændret din hukommelse i ovenstående 
fordrejede retning. Der skal noget mere til. Og 
dette "noget mere" kan nærmest kun komme fra din 
sam~enhæng, der hvor denne sammenhæng støder på 
kvindepersonen. 
Og her slår det mig, at ovenstående påståede ed _ 
ekskommunikation af kvindepersonen er lig den 
måde, s om f lere fra din s ammenhæng reagerede på 
overfor hende, da de havde modtaget hendes brev 
omhandlende diskussion af disses anti-ansvar og 
tilbageholdte informationsvideregiveIse i forbin
delse med en helt anden sag. Her blev der som 
bekendt med magt lukket for diskussion med begrund
elsen, at "indholdet vil man ikke diskutere", fordi 
"problemet er den måde kvindepersonen tænker om 
andre mennesker på, og det,ved vi godt hvordan er, 
og det er sygeligt". Samtidig henvises der til 
.eksperters udtalelse for dette standpunkt. Den måde 
dette kørte videre på i andre sammen\længe var, at 
kvindepersonen har "misbrugt psykolo,gisk viden", 
hvilket "skulle være udtalt af kompetent eller 
faglig person". Ud over at dette er' et snobbe
argument, der ikke fører nogen steder hen, så 
kender' j eg det brev, der bedømmes sådan - og j eg. 
finder ingen anden løsning, end at den såkaldte 
kompetente eller faglige person må træde frem med 
sin analyse i den dertil hørende sammenhæng. Indtil 
da er det en ren syndebuktankegang i retningen 
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autoritær psykiatrisk sygeliggørelse. Den omtalte 
faglige analyse er desuden direkte fejlagtig. 

Jeg forsøgte på plænernødet at komme til orde med 
denne problemstilling. De mange identiske forhold 
måtti kunne medvirke til afdækning af uagtet stof 
eller skjult materiale. Men jeg fik tilbage fra din 
venstre hånds person, at jeg "er syg i hovedet". 
Men denne måde at argumentere på er pudsig nok lig 
den måde, som kvindepersonen mødte i sin 
sammenhæng. 
Selv på områder, hvor din venstre hånds person 
intet kunne vide, og intet vidste, vidste personen 
bare meget bedre end andre, hvad der var foregået 
personen var faktisk så klog at personen kunne 
undvære hovedet - og dette accepterede du og din 
højre hånds'person, selvom det betød total mystifi
cering af, hvad der egentlig var foregået. For 
eksempel vidste personen, at jeg havde formuleret 
en bestemt tekst - løgn, jeg var skriverkarl herpå. 
Det er også hetz - for er der noget man ikke med 
sikkerhed ved noget om, så må man tie, indtil man 
har undersøgt det, fremfor at gå i byen med sine 
falske konstruktioner. I parentes bemærket er det 
her den maoistiske tankegang hører hjemme - hvad 
Mao så ellers er blevet brugt til af politisk 
afsporede grupper: Mao analyserer netop 'modsigel
ser indenfor folket', og centralt i hans analyse 
er, at når man udtaler sig uden selv personligt at 
have undersøgt sagen, eller hvis man mener at vide, 
hvad andre mener uden at have spurgt dem, og dette 
tages som sandheden om selve sagen, ja så bidrager 
man til udviklingen af falske modsigelser mellem 
men~esker - modsigelser som forhindrer. mennesker, 
der i bund og grund har samme langsigtede. interes
ser, i at gribe fat i hinanden og smide al magt ad 
helvede til. 

Men sagen er jo klar nok alligevel: der er nogen 
der ihærdigt forsøger at skjule noget - koste hvad 
det vil, koste hvilke midler det måtte indebære og 
koste personer, eller kort sagt: at nogen går efter 
at rette bager for smed, for at redde sin egen røv! 
Det er her svært at konkludere andet end følgende: 
der er nooen eventuelt flere - der kører rundt 
med dig 00 din sammenhæng, ved at køre rundt med 
problemstillinger fra det ene fora til det andet og 
tredje omhandlende bestemte personer som syndebuk 
ke, men hvor det ret beset omhandler eone private 
opgaver 00 konflikter. som vedvarende søges skjult 
eller forsøges smuttet fra. Socialismen er væk og 
den private overlevelseskamp nærmest mod andre sat 
i stedet for, og faktisk oqså på tværs af de andre, 
der kunne have fæl l es interesser med een 00 med 
hvis hjælp livet igen kunne blive værd at leve. 
Eet er at dette direkte skader de involverede 
sammenhænge - det skader også det samlede miljø, og 
det også udover de lidelser som kammerater påføres 
igennem hetz og udgrænsning. 
så ved jeg ikke, hvem der har hvad på hvem, men jeg 
ved så meget omkring løgne, at i den grad at der 
lyves, og det vides, at den anden ved, at man 
lyver, at da handler det om, at nogen har en kle~me 

på-een - hvilket også kan være definitionen på en 
negativ ed; - Og det er også, hvad 11\an kalder 
porten til en gangsterve ,rden for"" det er en 

'lliill.9sterlogik! 
• 

så fremfor en brudt ed fra min side, må jeg nødven
digvi's snakke intrige fra jeres side - for i en 
intrigesamrnmenhæng handler det om, hvem der er inde 
og hvem der er ude, ikke ud fra sagslige araurnen 
ter" der stås ved og bearbejdes på det . niveau , de 
hører hjemme, men ud fra, hvem der mener at have 
autoritær suverænitet til at bestemme over, hvad 
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andre skal gøre og mene og hvad de skal handle på 
uden indsigt. Det er også i intrigernes verden, at 
der argumenteres med personlige sympatier/antipa
tier som arundlaa for handleinitiativer, hvilket 
altid' fører til cirkularitet - en 'pati begrunder 
nemlig sig selv - og til en bundløs brønd af intet 
sagligt. I en intrige omhandler' det brugen af magt 
til at fastholde egen magt over tingene. Det er 
også i denne intrigens verden, at man kan ressonere 
med Machiavelli (:en feudal magtteoretikker): "En 
klog fyrste må derfor ikke stå ved sit ord, hvis 
det ville skade ham, eller hvis de grunde, der 
bevægede ham til at afgive sit løfte, er bortfal
det. Hvis alle mennesker var gode, ville dette være 
et dårligt råd, men da alle er slette og ikke vil 
holde deres'ord mod dig, behøver d~heller ikke stå 
ved dit". 
Mit standpunkt overfor dette er, at hvis ikke 
intriger brydes og dermed gøres åbne, så fører det 
til et nederlag for de kræfter, der i sig selv er 
gode. For de laver nemlig ikke intriger og er 
derfor lette ofre herfor. 
Modtrækket mod intriger som galopperende rygtedan
nelser og hetz kan være svært at tage, fordi 
modtrækket er total offentliggørelse af det, der 
forsøges holdt skjult igennem intrigen, og en sådan 
offentliggørelse kan få svære personlige konsekven
ser for intrigemagerne. Man står altså med et etisk 
problem, der handler om, at selv intrigemagerne må 
tilstås solidarisk rum for arbejdet med egen 
afmagt. Konsekvensen for een selv bliver dermed let 
handlingslammelse, hvor man alene kan stole på, at,
de, som, intrigen søges spillet af på, kan tænke 
selv og handle~ derefter. Det er netop h§r, at d§t 
at 'gå på grænsen med sine informationer- er tvin
gende nødvendigt - og en løsning på dette etiske 

problem, og faktisk også løsningen for alle 
involverede mod en fælles fremtid. 

Fra min part vil jeg ikke være med til, at en ed 
fra min side domineres af en intrigestruktur i din 
sammenhæng, med tilsvarende forsøg på udgrænsning 
af mig til anden side. Jeg vælger derfor - og har 
med dette papir også valgt - at gå på grænsen med 
mine informationer. Alternativet er, at jeg advarer 
andre mod jer uden indhold - hvilket I omvendt 
åbenbart ikke har nogen skrupler over at gøre. så 
kan den Spanske borgerkrig startes op igen, 
internt, nu af os selv. Det .i§g vil, d§t er at 
kOTh~e den private centersuverænitet og magttænknin
gen til livs. For borgerskabet har indrettet sig 
sådan med Christiansborg som deres suverænitetscen
ter, og jeg ser ingen grunde og argumenter for at 
gentage denne brøde indenfor en venstrefløj. 
Du/I kan selvfølgelig vælge - strategisk - at 
intensivere kampen mod mig og/eller min sammenhæng, 
altså en kamp om magten i vores fælles rum. Men så 
skal I vide at denne kamp tager jeg gerne som 
modmagt overfor private magtbestræbelser - jeg er 
nemlig skide ligeglad med magt. 

Der blev på plænemødet snakket meget ,0Ijl "sladder" 
fra jeres side; og her tænkte jeg, at 4et var fordi 
'r havde dårlige erfaringer med sladder,' men da det 
så blev fremhævet, at "inden nogE>n i jeres 
sammenhæng havde fundet ud af at fortælle det vide
re til' andre af j er, så vidste disse andre det 
allerede"" så kan jeg ikke lade være med at tænke, 
at det squ da er j er selv, som I rammer med denne 
sladder-karakteristik. Det er squ ikke ,mig eller 
personer i mine sammenhænge, der snakker med Gud og 
al verden - og det har jeg heller ikke haft lyst 
til at tro, at I gjorde. 



Men faktisk er I som gruppe de eneste, sammen med 
min gruppe, der kendte til vidnets sag. Det, der 
skete for vidnet, blev behandlet med den fortrolig
hed, . som personer og sammenhænges pålidelighed ud 
fra' tidligere praksis havde afsløret som væLende 
Leel nok. Her stolede jeg på kvindepersonens vurde
Ling af jeL. Jeg synes deLfoL, heL bagefteL, at din 
sa~~enhæng også har et pålidelighedsproblem mht 
oLdentligt at varetage informationer, deL tilflyder 
jer f La flere relevante berøLingspunkter. Du 
eller måske var det din højre hånds person - nævnte 
så også, at "det ikke skal VæLe en god historie". 
Nej vel! Men den bemærkning må altså stå for egen 
regning. Personligt har jeg fanerne svært ved at se 
den gode h~storie, deL hvo L jeg vælger at gå hen 
og hvor jeg vælger at gå hen, det er ganske 
bevidst. Her har din sammenhæng deLimod et PLoblem. 

Jeg har nævnt at eden ligger på et andet område end 
ekskommunikation af kvindepersonen . Den formuleres 
jo også først af dig selv på et møde i mit sted, 
hVaL flere fra din sammenhæng er med, og hvor deL 
ikke nævnes et ord om kvindepersonen . Det er så 
heller ikke nødvendigt, for en ed gælder de perso
ner, der er tilstede, og handler om ej til anden 
side at formidle eksistensen af involveredes iden
titet. Mig bekendt har dulI involveret andre, netop 
de· andre i din s arruuenhæng , som ikke - af alle muli
ge grunde -. var tilstede, men som var en del af din 
gruppe. Og det skulle dulI selvfølgelig også gøre, 
men dette kunne kun gøres uden edsbrud fordi det lå 
implicit i selve edsdannelsen, at I som gruppe 
handlede som fortrolighedssammenhæng - hvilket også 
gjalt for mig mht min opgave at handle direkte på 
offentlighedsniveauer. Der er som sådan to fortro
lighedssammenhænge til stede: jeres ift jeres opga

veniveau, mig med min ift mit opgaveniveau. Efter 
dette møde skiltes vi. 

på plænernødet havde jeg derfor nogle ting at sige 
til jer. For det første, hvad manglende hilsen fra 
andre end jer, havde med jer at gøre - for det er 
sådan at har man noget på nogen, så siger man det 
selvfølgelig, så gør man noget ved det direkte ift 
personen, fremfor at gå i byen skjult bag om ryggen 
på personen med, hvad der på denne me.de ikke kan 
blive andet end, rygter; men dette er så åbenbart 
ikke jeres selvfølgelighed, jeres etiske norm - den 
synes nærmest at handle om ikke at ville væLe i 
stue sammen, og så på lukket vis at advare mod een. 
For det andet nævnte jeg at være søgt presset ::ra 
anden side til at ekskoIT@unikere kvindepersonen, og 
om I havde noget med dette at gøre. Intet svar! I 
var kun interesseret i at få navn - hvad I ikke fik 

ej i at afdække den problemstilling, der måtte 
bevæge sig herL 'Jeres mangelfulde engagement her, 
og det at I var ekstremt hurtige til at køre 
diskussionen i anden retning, gør mig mistænksom: 
har nogen af jer brudt eden - for den går også den 
anden vej r husk lige det! Eller lyver I også for 
hinanden? 

~ed hensyn til mit opgaveniveau, så e~min tilbage
'melding til min fortrolighedssanmenhæng, at det 

omhandler offentlighedsniveauer. Jeres opgaveniveau 
formidles gennem udsagnet, at. "det klares". Min 
fortrolighedssarruuenhæng eL her alene kvindepeLso-. 
nen, og ikke min oprindelige sammenhæng, der intet 
ved herom. Der sker da følgende for det videre: på 
grund af uenighed i min sammenhæng mht:. , karakteren 
af sagen, besluttes det at trække også offentlig
hedsarbejdet ud af denne, og lægge det over i en 
anden, som for mig er den mest sikre sammenhæng 
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overhovedet. Dette sker for at sikre j eres eksis
tens mest muligt, og desuden lukkes vidnets sag i 
min oprindelige sammenhæng fra min og kvindeperso
nens side på den måde, at handlinger på jeres opga
veniveau er opgivet, og vel at mærke opgivet af en 
anden sammenhæng end jeres. Dette er vel en 
udmærket sikkerhed, som kan gives, da I ikke er den 
eneste sammenhæng af jeres karakter. 

Den sammenhæng som offentlighedsniveauet lægges i, 
har den kommentar på opgaven, at der først skal 
handles på jeres opgaveniveau. Og da jeg ikke lyver 
overfor fortrolige, formidler j eg, at "der bliver 
handlet her". 
Jeg ved så ikke om I kunne forestille jer at handle 
uden i genE;relle træk at vide, hvad der er gået 
forud, dvs vide hvad der gås ind til, altså hvad 
sagen er og hvorfor den er kommet i stand. Jeg tror 
det ikke, men som jeg forstod plænesnakken, så 
skulle jeg få andre til at handle uden viden om 
problemstillingen overhovedet - det var nok "det 
klares" - men dette er fascistoid tæskeholds logik, 
en negativ ed, og denne er I ikke blevet budt - og 
I eller andre skal heller ikke byde mig den. 

Hvad angår kvindepersonen og den anden sammenhæng, 
som offeritlighedsniveauet lægges over i, så, er 
omstændighederne i forhold til jeres konkrete 
eksistens l at enkelte - hvis de ønsker det - kan 
lægge to og to sammen, og hvor det så vil være 
muligt at pege sammenhænge ud, hvor din kunne være 
del heraf. Men jeg har tillid til min sammenhæng 
den er kommet til veje ved at søge at gå hvert et 
skridt så kollektivt ordentligt som muligt - og jeg 
ved at ingen vil misbruge denne tilgængelige infor
mation. Hvorfor skulle de dog detl Det er en 
arbejdsdeling mellem flere forenede parter, der 

handler på hvert deres niveau - og med samme mål: 
modmagtens konkrete logik. Alternativet til, at 
j eres gruppes karakter, af fortrolige, kan identi
ficeres indenfor en - forøvrigt stor - vifte af 
lignede grupper, er at jeg skal konstruere et 
netværk af løgne indadtil i min egen fortroligheds
sammenhæng: jeg skal bortlyve handlebetingelser for 
og om andre, der handler for samme sag. Hertil: 
NEJ! Ingen kan tillade sig at ødelægge en kollektiv 
sammenhæng for egen eller andres vindings skyld. 
Ligeså må man kræve af sig selv, at man ikke brin
ger andre i fare, og det er også derfor, at det for 
en modmagtsbestræbelse er muligt at låse hinanden i 
eden om, at information til identificering ikke går 
videre. Dette er en vigtig ting. Men opgaven er 
også, at undgå at låse selve udviklingen af modmag
ten til at være en paraverden, og til at eden 
erstattes af en suveræn, en ny magt over een. Og 
dette gøres ved, at man må vælge at sætte sig selv 
ind i risiciens centrum, og som eneste focus for de 
tråde, som magten- vil kunne trække til modmagten, 
for ellers bliver andre soldater og stråmænd for 
een. Man kan derfor ikke handle ved at skubbe andre 
foran sig eller aemme sia bagved andre. 

Nu-blev - på plænemødet - denne anden sammenhæng af 
din højre hånds person kaldt "et sladrested" - og I 
andre gik ikke i rette hermed. Det vi~_jeg derimod 
gøre; sammenhængen får kopi af dette papir, og jeg 
forventer, at din højre hånds person tåger kontakt 
hertil hurtigst muligt. Vedkommende må selv stå til 
regn~k~b her - og I andre skylder et svar på, hvor-, 
forl lod det passere. Det er også på dette område, 
at der lyves om et navn fra samme person: konfron
teret med, hvor personen har det fra, ko~~er først, 
at det er fra mig, hvad personen godt ved er løgn; 
da det pinlige går op for personen, kommer det så, 
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at det er fra kvindepersonen, men det ved jeg til 
gengæld er løgn, hvilket jeg siger . . . . . Og vips 
blev snakken af dig og/eller din venstre hånds 
person trukket over i noget andet! Med denne hand
lin~ dækker I bevidst over direkte løgnagtighed. I 
sanktionerer dermed også, at det er OK at lyve for 
at skade andre. Og kort hertil: skal der være 
konflikter, så lad lige de rigtige få lov at eksis
tere - fremfor de små private hævntogter, der 
ødelægger ethvert generelt arbejde for alle. Og 
dette indbefatter også at stoppe med at gå efter at 
lukke munden på de folk, der ser lortet hos jer. 

Der var på plænernødet nogle hånlige kommentarer til 
mig om, at. når jeg ikke kan det, ·som I åbenbart 
kan, så kan j eg/man ikke lave undergrundsarbej de. 
Der skal en stor skæppe til at rumme dette udsagn 
men inden den vokser helt ud over jordkloden skal 
jeg bemærke den enkelte ting, at undergrundsarbejde 
nødvendigvis må have et perspektiv, hvor det bliver 
synligt som konkret modmagt; og det må kunne klare 
en sådan konfrontation i offentligheden, hvor det 
vinder som det gode, ellers er det dømt til at 
blive en gentagen historisk parentes, og dem er der 
nok af. så er det jeg ikke forstår jeres hån eller 
bedrevidenhed, når ·nu den anden sammenhæng - som 
min opgave flyttes til - er mere sikker end den 
første, som I endog kender karakteren af (men den 
falder måske for meget sammen med jeres fordomme og 
fjendebilleder - hvad de så end måtte dække over). 
Flytningen gøres også for at sikre offentlighedsar
bejde helt igennem - og dette siger jeg, fordi jeg 
ikke kan se hvordan en struktur med et center, i 
dette tilfælde jeres, kan gøre dette. Jeg synes det 
vidner om respekt for jer og som en væsentlig 
sikkerhed at give jer, at dette niveau i problem
stillingen blev trukket ud til andet center. 

Ovenstående skisma - eet center som har patent på 
det hele (: jeres), eller flere der på horisont~l 
vis handler suverænt i respekt for og ud fra en 
analyse af sagen, kan jeg se som selve udgangspunk
tet for alle senere misforståelser. Problemerne 
kagen - skyldes så at vi ikke i starten fik snakket 
dette ordentligt igennem. Men dette stemmer allige
vel heller ikke - det er i hvert fald ikke nok til 
at forstå, hvorfor det er gået, som det er! - for 
det har jo været klart for alle fra starten, at der 
var flere centre: du i din sammenhæng, og mig i min 
sammenhæng, hvori også kvindepersonen var, og hvor
til du også eksplicit spørger mig, om der er snak
ket om sagen her, og hvor mit svar var ja - for 
ellers skulie jeg handle alene, og det har aldrig 
været planlagt eller aftalt. Tvært imod skulle jeg 
finde folk. så at der kommer en konflikt af den 
art, der er, må omhandle noget ganske bestemt. 

Og dette "ganske bestemte" kan jeg finde omhandler 
såvel en handlefejl som en undladelse af at handle. 
Jeg ser begge som harmløse - og som sammenhængende 
- men at de i og med en omgivende intrige struktur 
·så~ åbenbart kan bruges til at stille spørgsmål ved 
edens overholdelse respektivt dens., sikring; og 
dette ud fra private hangs/sympatier/antipatier! 
Efter edsdannelsen er der lukket for informationer 
til min sammenhæng, og der, hvor der t=r åbninger, 
der peger udad mod identifikation af nogen, der 
lukkes der aktivt, for manglende informationsgiv-. 
ning er i sig selv af informativ karakter. Det 
gøres - som nævnt - af mig og kvindepersonen, ved 
at jeres .handleniveau er opgivet af en' sammenhæng 
til anden side. på denne måde vil jeg sikre eden. 
Der sker så det, på et sent tidspunkt, at offent
lighedsniveauet trues af en systemlakaj: "Hvis ikke 



vi stopper, så .. " Det er her en vurdering fra min 
side, at skal der ske mere her, så er det os selv, 
der skal fremme sagen - systemlakajen har ikke 
synderlig personlig interesse heri, men vi mener 
ikke' at sagen på det foreliggende grundlag kan bære 
mere fra vores side, vidnet mener det i hvert fald 
ikke, hvad der er afgørende. Een person fra din 
sammenhæng informeres i denne forbindelse af kvin
depersonen med følgende ord: "Jeg kan godt lægge to 
og to sammen, og derfor skal du vide, at .... " om 
eksistensen af denne systemlakaj i horisonten. Jeg 
synes hertil, at det er en handlefejl fra kvinde
personens side, at I får denne information på denne 
led - jeg synes den er overflødig - og kvindeperso
nen har også taget kritikken til sig. Omvendt havde 
kvindepersonen så en kritik til' mig, om ikke at 
holde jer nærmere underrettet - og dette er en reel 
kritik mod mig, men også mod jeres mur af total 
ignorering. Desuden mente j eg at have, fra anden 
kant, nogle sikkerhedsomstændigheder imod mig, som 
gjorde at j eg måtte vente. Senere går det efter
hånden mere og mere op for mig, at omtalte person 
fra den sammenhæng, hvor der er overlap mellem jer 
og kvindepersonen, må have en særdeles central 
position når det gælder om at finde den skjulte 
kilde til leveringen af 'skytset' til jeres fordre
jede/løgnagtige 'viden' om og fremstilling af kvin
depersonens handlinger, ord, motiver og sindstil
stand. Her skal jeg blot nævne forestillingen af 
"jalousi" , som j eg kender til. Det lader til at 
denne person har problemer med at træde med infor
mationer imellem de to sammenhænge, der her er på 
tale. Denne person må stå frem i en konfrontation, 
hvor alle parter er tilstede, så en afklaring af, 
præcist hvor troværdighedsproblemet skal lokalise
res til, kan komme for dagens lysl 

Omkring det første - den overflødige information _ 
ligger der imidlertid en undladelseshandling fra 
jeres side, fordi I som gruppe har undladt at 
afrunde tilbage til dette samme sted - kvindeperso
nen - hvorigennem I som sammenhæng fra starten får 
informationer fra, ud over fra mig. I har ladet som 
ingenting - og dette er også en information I Alli
gevel bliver flere fra din sammenhæng vedvarende 
ved med at spørge kvindepersonen på fortrolig vis 
om, hvor sagen er henne - så handlefej len kommer 
også fra f lere af j er. I kunne have holdt næsen 
væk, nu I alligevel ikke havde noget med det at 
gøre! Jeg skal her tilføj e, at det så åbenbart er 
tilforladeligt for dig eller personer i din 
sammenhæng at pumpe den anden sammenhæng for infor
mationer. Og dette uden om mig, som eden laves med. 
så I har selv skabt en fejlhandling ved at undlade 
at handle og ved at handle skjult på en særlig 
måde. Det vil svare til, at jeg søger en fortrolig 
samtale med en, person, j eg "formoder" - uden konk
ret selv at vide det - er del af din sammenhæng. 
Din venstre hånds person havde også den bemærkning, 
at kvindepersonen bare vildt og bredt i en brandert 
talte om sagen - hun glemte lige at fortælle, at 

.. hun selv havde spurgt hvordan det gik med den, og 
at det faktisk var en afgrænset snak mellem dem, en 
snak der foregik over en øll Igen ea .. fordrejning, 
der tenderer en løgn for at skade kvindepersonen. 
Omkring det andet - min manglende tilbagemelding 
til jer - så tager jeg ikke kontakt, dels fordi I 
har 'direkte kontakt til vidnet, men dels venter jeg 
på, at sagen skal blive mindre sammensat - og dels 
fordi jeres mur forvirrer mig, indtil den intrigan
te struktur går qp for mig. Dette er så min fejl: 
jeg skulle have søgt et plænemøde, så snart jeg' så 
en intrige dukke op i en sammenhæng, der havde 
direkte forbindelse til jer. 



I et lukket system, som jeg mener de to sammenhænge 
udgør - det er det i hvert fald fra min side - er 
en overflødig information ingen information, og 
derfor handler jeg ikke selv på dette overlap. Jeg 
ser ingen grunde. til det; der er så også de ydre 
betingelser, forhold til anden side, imod mig - men 
desuden har I kontakt med vidnet, og kan derigennem 
tjekke, hvad I måtte ønske, hvis I så et problem 
heri. Jeres sikkerhed er mig og kvindepersonen som 
membram - og er der et problem her i, så er det 
alene jeres intrigestruktur i forhold til hende, en 
intrigestruktur jeg på daværende tidspunkt nægtede 
at ville se hos jer: Jeg får jo kontakt med jer via 
kvindepersonen og forestiller mig ikke dette hos 
jer. Derved stoler jeg på kvindepersonen, samtidigt 
med at jeg underkender hende: Jeg ser jo godt at 
hun skranter men lukker øjnene for grunden: den 
magtbestemte syndebuks strategi : er der uenighed i 
et synspunkt, svines man personligt til. 

Nu har jeg så mine egne erfaringer at tale ud fra, 
og hertil nogle yderligere "pinde", der springer ud 
af plænesnakken: 

- Din højre hånds person siger, at "vi lever i et 
borgerligt samfund, og det kan man ikke sætte sig 
ud over". Jeg fatter ikke, at sådanne ord kan komme_ 
fra din sammenhæng - uden at andre dele af 
sammenhængen protesterer l Det hele kan da ikke bare 
gå ud på - usocialistisk - at erstatte een 
magt/stat med ens egen anden magt/statl 
- Du/I siger, at der altid er mulighed for at finde 
personer til støtte for nogen i bekneb eller knibe. 
I må tænke på psykiatrien eller den borgerlige 
psykologi - der ikke hjælper, men blot gentager 
ethvert overgreb i en ny privat form - men hvordan 

fanden kan I tænke sådan, når alle, også I, kender 
eksistensen af Istedgade med junk og børneprostitu
tion - bare for at nævne et enkelt sted! Et andet 
sted er diverse statshospitaler, hvor mennesker 
knaldes ned med kemiske midler. Et tredje er 
fængslerne! 

- Du/I har svært ved at acceptere, at jeg og kvin
depersonen fandt den støttekvinde , Som vi gjorde. 
Og det er for dig/jer helt utilgiveligt, at 
støttekvinden bagefter søgte kvindepersonen for 
støtte. Her snakker I uden at vide noget om sagen, 
og hvorfor gør Idet? Fx er støttekvinden ikke en 

.nær veninde af kvindepersonen, som det fra jer 
påstås ud i det blå - hun var en faglig bekendt, 
tilhørende en relevant kvindesammenhæng. Grunden
til at støttekvinden søgte kvindepersonen for at 
snakke var, at hun- havde svært ved at magte 
problemstillingen for sig selv, og hvad hun gjorde 
var at søge vejledning, hvor det var muligt. Man 
kan sige at det er beklageligt, at hun ikke bare 
kunne klare det - man kan også sige, at det ikke 
altid er muligt at forudsige, hvordan man selv 
eller andre reagerer i skærpede situationer, og at 
qette gælder alle. Alle fagfolk arbejder desuden 

- ikke uden faglig vejledning fra kollegaer. Når l/du 
så udtrykker, at man altid kan finde folk til 
støtte, når der er brug for det, så inakkes der mod 
bedre vidende, hvad jeg også sagde; og hvor I så 
tilføjede "nåja, måske skal man betale for det" _ 
men: det kan mange ikke, proletaren kan slet ikke, 
og-desuden kan kvalitet ikke bare købes for penge~ 

ikke hvis man mener noget med livet. Jeg kan næsten 
kun forstå dette standpunkt fra jer på den måde, at 
mennesk~r der havner på røven, helt nede, selv er 
ude om det. Og som I åbenbart opfatter en 



overgrebet person, så er vedkommende det også. I 
forfægter den stærkes, de i forvejen priviligere
des, ret. 
Du spurgte mig, om jeg vidste om vidnet kendte 
noget til den snak mellem støttekvinden og kvinde
personen - en snak du vel kender noget til via en 
gruppefælle, der har overlap med kvindepersonens 
sammenhæng. Hvad der egentligt er snakket om ved du 
ikke - men du himler op ud fra, at de to kvinder så 
åbenbart har snakket sammen, eller er sammen i 
samme situation. Jeg sagde tilbage til dig, at "jeg 
ikke vidste om vidnet kendte denne snak. Jeg troede 
det, men er ikke sikker, og måske ved vidnet det 
ikke". Her var dit så: "så synes jeg ikke vidnet 
skal have det at vide. Det vil være' for ydmygende". 
Hertil skal jeg dags dato fortælle dig: jeg har 
undersøgt det, og det viser sig, at det i snakken 
mellem støttekvinden og kvindepersonen blev aftal t 
som præmis for at gå ind i en snak, at det skulle 
formidles videre, af støttekvinden, til vidnet, at 
der havde været en samtale, men desværre, viser det 
sig idag, har dette ikke fundet sted. Så har jeg 
selv fortalt vidnet om eksistensen af denne samta
le, og om din holdning til at dette ikke skulle 
gøres: "det ydmygende"! . Støttekvinden og vidnet har 
endvidere senere snakket sammen. 
Jeg synes det er svært at se din kritik på anden 
måde end du synes det er et problem, at vidnet har 
snakket med andre end jer om brøden. Men det synes 
jeg ikke kan være noget kritisabelt: vidnet bestem
mer vel suverænt selv, hvem og hvor der skal søges 
støtte - ellers bliver støtten på andres præmisser, 
og det kan ikke være solidarisk. Jeg synes dette 
fra din fra - det ikke at formidle alt til den 
berørte, ej heller bagefter, hvis der fejles, og 
det om den stærkes ret - meget nærmer sig, at over
greb i bund og grund er ens egen skyld, for man 

kunne bare have været stærk nok. Altså skam over at 
ydmygelse finder sted. Men det er det samme som at 
skamme sig over at blive ydmyget. Jeg kan godt 
forstå dette som følelse - den er også reel inden
for overgrebets form - men det må sgu fastholdes, 
at det er handlirrgen, der er ydmygende, ikke den 
person, som det går ud over, ellers havner man i en 
slags omvendt "Blarne the Victim"-logik, altså "ynk 
offeret, ynk den svage"; og denne logik - en særlig 
okkult logik - fører absolut ingen steder hen. Det 
er selve handlingen der er ydmygende og hinsides 
enhver menneskelig grænse - og det må andre kunne 
rumme overfor det ramte medmenneske, fremfor blindt 
at gentage fordømmelserr, hvad jeg Synes I gør med 
jeres forholden-sig. 

* 
på plænernødet udtrykte du en fortørnethed over, at 
jeg går med informationer om vidnet som jeg gør. 
Men hvad der fortørnede dig gav du ikke andre ord 
end, at vidnet' var "min sag", en sag jeg kunne 
profilere mig af, bruge selv. Men er det da din 
sag? Altså en kamp om, hvem der skal bestemme, 
råde, kontrollere? Det kan du mene. Men j eg var 
helst fri for nogen sag overhovedet, og prøvede 

-'såmænd bare at forholde mig så solidarisk Som 
muligt. Der er rigeligt med overgreb i forvejen at 

. måtte forholde sig til. Og hertil er"'"der generelt 
for få ressourcer at arbejde med overhovedet. 

Du kan tilskrive mig intentioner af slet art, men 
det er i sidste instans handlinger, der tæller" 
Dette papir er også et papir om et handlingsforløb, 
og som dette forløb træder frem, så, er det jo 
nærmest Konkurrence om, hvem og på hvilken måde, 
der bedst arbejdes med sager, som den vidnet var 
ude for. Her er det så åbenbart "in" at referere 
til den borgerlige psykologi, der har plads til 
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alle - hvis man kan betale! - og "yt", hvad jeg.og urfaderen: først magikeren, digteren, klovnen og 
Iligesindede måtte give udtryk for. Jeg kender da narren, der for folket kan gennemspille det fælles 

også udsagn på åbne møder, hvor din venstre hånds tabu på en for autoriteterne uskyldig made; - Og 
persdn håner udsagn omhandlende "vigtigheden af at endelig træder det menneske frem på den historiske 
passe på de nuværende fristeder, støtte dem til at scene Freud selv - der ved at lave sin egen ~
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blive bedre, samt at arbejde for flere" fra mig med 
"sikken noget psykologsnak" - åbent og så ikke 
engang ville stå ved det at have sagt sådan bagef
ter. En sådan løgnetype omhandler at redde egen 
røv, idet man lyver om sig selv for nogen, for 
flere. 

bevidste analyse af det ubevidste, afslører denne 
dødssynd, som det samfundsmæssige liver opstået 
kraft af. 
Det er godt nok umuligt at lave sin egen analyse, 
sin selvanalyse, idet man tvinges til at stå alene 
overfor Faderen, hvad man netop tidligere ikke 
kunne, har kunnet eller kan. Her knækker Freuds 

Jeg tror bare ikke man kommer så langt hermed 
også fordi det er sådan den borgerlige psykologi 
med Freud 'forstiller sig samfundets opståen. Hos 
Freud omhandler civilationens opståen følgende 

.myte: først var urhorder, hvori de forenede sønner 
levede under dominans og fordrivelse af den 
patriarkalske, voldsherskende og skinsyge fader, 
der holdt alle kvinder for sig selv; da besluttede 
de at myrde ham for at få del i det attråværdige, 

I
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psykologi, og hans teoretiske konstruktion bliver 
selvmodsigende. Men selve budskabet er der stadig: 
civilisation som tæmning af drifter, gennem ratio
nalitet, under herredømme af naturlige autoriteter, 
indstiftet af den eneste ene! Psykologisk er dette 
vel den stivnede sans at hænge fast i det første 
oprør - og ikke ,at ville slippe det. 
Nu er Freud mand, og han skriver om sig selv ud fra 
mandens naturlige suverænitet. Dette kan ingen 

for selvom de elskede og beundrede ham, så stod 
han i vejen for deres egne magt- og seksuelle krav; 
men gjort så måtte de af fortrydelighed indstifte 
en ny orden til at holde sammen på socialiteten: 
tabuet om mordet og at alle fremover i lige grad må 
give afkald på de af dem eftertragtede kvinder. 
Totemismen som historiens første kultur eller 
samfundsorden opstod således - i følge Freud - ud 
af denne fælles beslutning om at blive sammen, og 
samtidig pålægge hinanden bestemte ubrydelige 
tabuer og normer, gentaget som ubetvivlelige 
elementer i ethvert individ (ødipus- og elektra
komplekset) til enhver artsrnæssig tid. 
Som tiden går finder kreative sjæle ind til den 
akse, hvorom alt drejer uden at kunne finde bevid
ste ord: det ubevidste og længselsfulde savn efter 

anden end den eksisterende borgerlige magt bruge. 
Men man kan også skifte manden ud med kvinden, der 
_hersker over det hele og-over alle mænd, og de 
forenede sønner med de forenede døtcr~. Myten er 
stadig lige sigende, men også... lige så 
undertrykkende. 

Den borgerlige psykologi har imidlertid også et
 
andet' bidrag til forståelse af civilisationens
 
opståen. Det er Sartres: her levede menneskene
 
antropologisk først uden nogen form for gensidig

hed, uden reciprocitet, og kun serielt; opståel

sen af ydre trusler - andre grupper eller egen
 
forarbejdede materie - får imidlertid de menneske

lige individer til at søge sammen i fusionsgrupper
 
med en formidlet reciprocitet; lykkes det at trænge
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truslerne tilbage, da bliver gruppens enhed et 
problem, men eden om at fastholde denne kan over
vinde dette, og den edssvorne gruppe er opstået: I 
den eds svorne gruppe - der for Sartre både er para
diginet på den revolutionære gruppe og på "menneske
hedens begyndelse" - må den aflagte ed bakkes op af 
sankc:ioner i tilfælde af løftebrud, hvad der gør 
terror, godt nok i en åben form, til legitim basis 
for samfundsmæssighed, hvilket dog er stabiliseren
de for den næste sociale gruppe - organisationen 

hvor arbej'dsdelingen er blevet permanent. 
Når enkelte individers ene-projekter om fællesover
levelse og sammenhold er det, der indstifter det 
samfundsmæssige, så må der blive problemer med 
samvirket og koordineringen af disse projekter 
hinanden i~ellem. Sartre har da også et yderligere 
gruppeniveau - institutionen - hvori man ikke 
indgår ud fra at have deltaget i beslutningen af 
den almene målsætning, men af andre, personlige 
eller tilfældige grunde. I institutionen, der er en 
tilbagevenden mod serialiteten, finder der en 
kollektiv gentagelsestvang sted, samtidig med at 
dens virke beherskes af en suveræn, den eller de 
personer, hvorigennem institutionens projekt inkar
neres. Staten er i forlængelse heraf at se som den 
suveræne institution, der ligesom serialitetens 
indirekte recipr?citet, må afløses af den dire~t~, 
hvis mennesket skal bevare s ig selv som menneske. 
Vejen hertil er den selvsamme, som allerede er 
betrådt - og ikke noget at sige til, at Sartre 
finder mennesket i, hvad det gør sig selv til. 
Således henvist til ikke at kunne gøre andet end 
betinget gentagelsestvang - hvad der også er essen
sen hos Freud - forsvinder. realisering af det 
menneskelige som udvikling af samfundsmæssige 
grundforhold. Men modsat Freuds stivnethed i det 
første oprør, så er Sartres psykologi pubertetens 

uendelige oprørs-sans, udgået fra at der ikke synes 
muligheder for andet end uvirksom etablerethed. 

Centralt i både Freuds og Sartres opfattelse er, at 
mennesket, uagtet køn, er henvist til sig selv og 
til kampen om magten over enhver sammenhæng _ og 
det er jo et meget godt spejl på, hvordan det 
borgerlige samfund tvinger individet ned som slave 
af sit liv. Men dette betyder så også, at kan man 
ikke bryde med de logikker for forståelse som Freud 
og Sartre tilbyder, så kommer man med eller mod sin 
vilje til at konkurrere både internt i egen 
sammenhæng og eksternt overfor andre sammenhænge. 
Han (for)bliver en privat smågruppe i evig strid 
med sine omgivelser. 

Hen - kan man spørge - hvad fanden har Freud og 
Sartre med j er a t gøre: det har de fordi begge 
siger noget væsentligt omkring opståelsen af 
forbrydelser, tabuer, intriger, løgn og eder. Og 
det er også, hvad der startede vidnets sag: vidnet 
mødte een, der gav sig ud for at være en anden end 
faktisk, og dette bedrag og selvbedrag blev brugt 
mod vidnet i en magt- og fornedringsbestræbelse . 

-Vidnet gennemskuede ikke denne uhyrlighed før det 
var for sent. Men som uhyrlighed kører den også 
videre, nærmest med sit eget liv;,,-_'når vidnet 
fortæller det videre. De ord jeg kender herfor er, 
"at der sendes chockbølger videre, som søger at 
gøre. a,ndre til statister for videreførelse af den 
oprindelige ondskab". Freud og Sartres teorier er ~ 

dette lys to måder at indrette sig på i en verden, 
hvori dette - forbrydelser - finder sted, men det 
er også teorier, der ikke tænker ud over, videre, 
end dette. Som sådan er teorierne spontane tanke
former for løbsk praksis - de siger derfor meget om 
denne - men de bidrager med intet til at komme ud 



over en sådan nedrig verden. Hvad jeg kan kritisere 
hos jer - løgn, hån og bedrag - er i dette lys, at 
også I bliver berørt voldsomt af den oprindelige 
brøde. Der er grunde til at man berøres dybt, og 
derfor er det vigtigt at finde kilden hertil, frem
for at stoppe ved de personlige egenskaber for 
kritik - disse er jo selv uhyrligt præget ved mødet 
hermed.
 
Jeg har ingen interesse i at køre konkurrence med
 
jer. Freud og Sartres psykologi er ikke min, og jeg 
synes der er skrevet andet - og der praktiseres 
også andet - end deres. Hen alle - i og med det 
borgerlige samfund som den aktuelle ramme - har dog 
også en rem af dem, og hvor denne rem eksisterer må 
den kritiseres , så den kan skubbes. ud af de fælles 
sammenhæng~. Jeg synes i har en sådan rem, og j eg 
synes i skal skille jer af med den. Jeg prøver det 
samme, der hvor jeg bliver mødt med lignende kritik 

for problemet er centralt: sålænge det ikke er 
muligt at overskride sin egen gruppebundethed mod 
stadig større fælles sager - upåagtet køn - så længe 

det anti fascistiske kommer af, at når magten er 
organiseret både nationalt og internationalt, så er 
der brug for en organisatorisk funderet modmagt på 
det generelle plan; det feministiske som modmagt 
til, at mænd idag er det køn, som magten personifi 
ceret lader sig repræsentere igennem. 
Hvor marxismen sætter focus på udviklingen af 
frihed - dvs kampen for og etableringen af de 
sociale omstændigheder og betingelser, der gør det 
muligt at mennesker kan mødes og slå sig sammen for 
at gøre verden beboelig - så sætter det anti 
fascistiske focus på opgør med den magt, der bruges 
af kapitalen til at holde mennesker isolerede og 
splittede fra hinanden med, medens det feministiske 
giver det nødvendige pej lemærke for både mænd og 
kvinder, når der skal gøres op med samtlige system
satte og -gjorte krænkelser på det nære og medmen
neskelige område. Hvor feministiske kvinders opgave 
kan være, blandt andet, at alle kvinder går med i 
den selvfølgelige ret til at bestemme over eget 
liv, så er mandens position i den feministiske kamp 

l
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~er alle slaver. Heraf overskriften på dette papir. nok så meget at rydde op i egne rækker, finde og 

En vej ud er derfor at skabe et nyt politisk para
digme for fælleshandling , som mE~l både kan handle 
ud fra og som kan samle bestræbelserne for udvik
lingen af det klasseløse samfund, hvor menneskelig 
værdighed og social frihed, upåagtet køn, etnisk 
oprindelse, race, nationalitet og sexualitet står i 
centrum. Et sådant politisk paradigme kan være 
"socialisme, anti-fascisme og feminisme": det 
socialistiske begrunder sig selv, og dette ud fra 
at Marx kom på sporet, dels af at forhold udvikler 
sig historisk, dvs er historisk tilblevne, hvorfor 
de også- kan ændres, og dels af at kapitalismen kun 
kan udvikle sig videre i socialismen - med mindre 
barbariet skal gentage sig i endnu større målestok; 

I

stække de svin, der mener at de i kraft af deres 
eget køn har legitimitet til at handle nedværdigen

_de mod mennesker af mr-dsat køn. 
De tre elementer - socialismen, ant~-fascismen og 
feminismen - må, min opfattelse, opfa~tes og takles 
som niveauer i kampen for frihed og menneskeværd, 
som ikke er nået så længe, der bare Br een slave 
tilbage. Det betyder så også, at man ikke kan glem
me eller undlade eet eller to af niveauerne til, 
fordel for ren handling på et tredje. I bedste 
eller værste fald bliver socialismen tandløs, 
bedste eller værste fald selv magt - og det samme 
gælder de andre niveauer. Det må derfor drej e sig 
om at udbrede niveauerne, så det kan komme til 
fælleshandlinger på alle niveauer samtidig, og 

i 



dete:e betyder så også, at ingen kan monopolisere 
kampen på det ene, andet eller det tredje niveau, 
idet man så ellers bliver som sin fjende: borgerlig 
magt - med Freud, Sanere eller en anden original 
som menes at råde over hvad sandheden om det hele 
er. 

Jeg skal berøre ee: sidste punkt: stikkeren. En 
stikker er en, der går til anden magt med salgbar 
information. En helt er een, der handler selv for 
at få magten ud af de fælles livssammenhænge, hvad 
der så end internt skal sættes focus på for afkla
ring af, også selvom kritikken for ikke-handlen 
eller hand~efejl falder tilbage på ,een selv. Og er 
der et dulgt motiv med dette papir, så er det "en 
ode" - en lovsang - til, at alle kommer længst som 
helt, ,finder helten i sig - for løgnen er ikke en 
slave værdig. 

~ ... 
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Cl-lAKRAS. 

7. CROWN / SANASRARA
 
Gold or violet. Higher purpus, vision, love of God,
 
transformation, unity, seeing , self rnastery. ,
 
Mt. Cook, New Zealand
 

o.	 THRID EYE / AJNA 
Violet ar indigo, mission, statement, values, beliefs. 
Love af life, revilation, cornpassion, intution, higher 
emotions. 
Gobi-Lop-Nor dessert, Mongolia 

5.	 THROUAT / VISSUDDHA 
Blue, communication, outer expression, advertnsing, 
love af truth, illumination, compassion, understanøing, 
aktiv intelligens. 
Great pyramid Giza, Egypt. 

4.	 HEART 
OUTER / ANAHATA INNER / ANANDA KANDA 

Green, pink, white. Unconditional love, service, intution, 
education, public service, awekening, harmonous higher with 
lower nature, harmony in acceptence, personal dimentions, 
self creation, true self. 
Inner : Avebury Outer Glastonbury. 

3. SOLAR PLEXUS / MANIPURA
 
Product, the will to know, self definition, anylysis, iden

tity, righ\ thought.
 
Good Ayers Rock, Australia.
 

2.	 SACRAL / SVADHISTHANA
 
Orange, sexual, regenerativ produktion, systems, buildings, 
the will to feel, pass~on, right feelings. 
Macchu Picchu, Peru. 

1.	 ROOT / MULDAHARA 
Red, goldenred, raw power, raw material, finanses, self
preservation, the will to live, order, re lease fear, right
 
action, seat of Kundalini.
 
Mt. Shasta, Californien.
 

.:"1 

1.	 White spiral, PingaIa nadi, solar. 2. Matching dark, spiral, Ida Nadi, 
lunar. 3. Central line, Sushumna, neutral center, bIue, rainbow. 
The shakrasor energy vortices , recive energy from sceond and in a threefold 
current circular energy upward until #7 where it returns to the 1 chakra. 



TRYK pA DE RIGTIGE ZONER STIMULEI<ER
 
NERVER OG BLODOMLØB:
 

KROPPENS
 
INSTRUMENTBRÆT
 

Zoneterapi har længe været omgivet af en del skepsi';,
 
men nu henviser læger deres patienter til zoneterapi. Forsøg pJ sygehuse har vist,
 

at den ældgamle behandlingsform virker.
 

Tryk under Coddlerne kan helbrede 
migræne, ondl i ryggen, allergi, for
døjeIsesproblemer og meget. me

gel andel. ~t Yil lUsindvis af menne
sker, der har prøvet zoneterapi, skrive un
der pl Behandlingen har enten Ijernel 
deres sygdom eller lindret symplomerne 

SeI ... i den IUlOriseredc behandlings
'Yeroen, der ellers tidligere kun rystede 
pi hovedet ad den slags hokus-pokus. er 
noglc s4 småt ved i11 blive overbevislom 
lo' der er nogel om snakken. 

Blandt lægerne er skeptiktrne for
mentlig endnu langt i ovenal, men ski 
ilk sA fl pnkliserende lz:ger er begyndl 
al foreslå deres pillieruer ill prøve z.diiJIC. 
DPi. Andre overbevisende fakloren=r de 
Il forsøg. som er foretaget på sy~ehuse 

De viser blandt andel, al zoncterJ.pi kan 
bruges som smertestillende middel mod 
nyrelilens-anfald, og al behandlingen!Gtn 
spare smertestillende midler og operJ.
liw: indgreb i forbindelse med fødsler. 

Zonelerapiens fonid fortaber sig i no
gen grad i lågerne. men den mcnc~ al væ
re en Anusindgamme1 behandlingsronn 
med rødder både i 0;;len, Eg)'pten og hos 
de amerikanske indianere. 

El tryk på næsen 
~jr"er som b~dovelse 

I sin nuværende form er z.onelerapi op· 
slåel i USA i begyndelsen af dette ~r
hundrede. 0re-, næse- oG halslægen Wil
lilm H. Filz.gerald på SI. Fr.mcls hospila
ICI i Hartfont Conne..:tieul, orJagede til· 
fældigvis, ilt el pres mod el besteml Sled 
pi næsen gaven bedøvelseseffekt så 
god, som havde der værel brugt knk.1in. 

Han gav sig lil at forske i emnet Oll 
fandl ud af, al uyk på mange fookllige 
punklCr på kroppen gav sOlenelindring 

-Ih ~_..... HoI"""'''''"'_tfoo<vWlllD._ 

andre steder. H:ans forskning og fo~øg 

resulterede i, at han orJelle dCI menne
sklige legeme på l:angs i 10 1.oner. Hans 
konklusion var; at en trykp~virkning el 
hvilket som helst Sled inden for en zone 
kunne påvirk ;dle de organer. der be
fandl sig indcn for samme zone. l 1917 

Zoneterapi kan
 
fjerne smerter ved
 

fx føds/f"
 
og nyrestensanfald
 

udgav han sammen med kollegaen Ed· 
win F. Bowcrs en bog om sinc lcorier 
vedrorende zoneterapien. 

For den praktisk udbredelse af l.One
terapicn slOd først og fremmesl l!n af 
FitzgerJ.lds elevcr. massøscn Eumce D. 
lngharn. Hendes bog: ,.,Stories lhe fi:et 
Can Tel1«, der udkom i 19J8. hleven 
beslseller. Ingham indskrznkede 1.onele· 
rapien lil kun al handle 0111 lryk p:'J. fød· 
deme. Hun udviklede et system. dcrn~je 

fonæller, hvilket punkl p:'J. foden dcr sva
rer lil hvilket organ i kroppo:n. Ingham 
kalder disse punkler for rcllekspunkler. 

Der findes ingen videnskabelige for
klaringer på, hvo!1or del hjælper pd syg
domme eller symptollll:r andr~ M..:der i 
klllppcn dt blive Iry~,J':CI under f~lddl:rne. 

InglHlrllS h:ori var, at lI.:r ved u!lurlllille 
funklioner i kroppen \.j[ udskillc~ '(f)' ,stalltgncnde ~toffer vcd nerve-..:ndcme i 
fødderne. Krystallerne nedsa."lIer bllK!

I
kredslebel, ikke blol i foden, mcn ogs:'J. i
 
det orllan, der svarer ul rellebpunklel.
 

Ved tryk p:'J. en s:'J.dan lil~toppel neTYeen
de vil man føle ømhed eller direkte 
Slllcne. Et vedvarende Iryk eller massilge 
kan imidlenid knuse krystallerne. s:'J. de 
ophobede SlolTcr kan føres bon med blo
del, som herefler kan strømme frit, ogs~ 

gennem del sygdomsrJ.mle organ. 
Den leori, der i dag rormuleres ar zo

ncterilpeuter fokuserer pi krupr-=n som 
el energikredslob. Ved energi !orslls 
livsenergi. c~r Slnlmmer rundt i kroppen. 

Alle dc1c ,.1' kropJ>Cn har brug ror en 
nøje afslCmt energitllforsel. P:'J. en mide 
er det paralleli til blodrorsyningen. Hvis 
blodet ikke n,\r rundt lil alle dele af krop
po:n, l~r dct nogle negative konsekvenSer. 
Grund·ideen er si ud fra en hclhedsori· 
enterellllgang at 13 MOppel og vendl den 
negalive kæcereaklion i kroppen. 

Aest danskere går 
til zonelerapeut 
Encrgiblokerin~erne kan ophæves ved 
~hand1ing med tryk p:'J. f~k1dernes re
llekspunt.;ler, men wnclempi er kun l!n 
af lilgangen" lil at 11 ....el1dl den ncg.nive 
kædereaktion. Akupunktur bygger p:'J. 
samme leori. og dCI gor andre allernative 
behandlingsliJrnler ogs:'J.. 

I Europa har ikL.:e mindst danskerne la· 

gel l.Onelerapien til sig. Interessen for 
LOneterdpi er støTTe i Danmark cnd no
gen andre Sleder. De danske 7.onelera
pculers udd;tnnelse er ogsi langl mere 
omfattende end i andre lande. 

En land~dækkende ulldl·~I.gelse i 
sommeren 1992 vblC, ;ll 26 Plll(Clil lIf 
den voksne danske befolkning har pmvet 
zonelerapi. Heraf mener 1J procent, al 
de har haft gavn af behandlingen. 

De helbred'problemer. zonelerapeu· 
ten ofleSt sth over ror, er lideher'j bc\'oc

"'....u.'e' Vod.n....b n, 509l 

---------,~--------------
, 

II Her findes de vigtigste zoner på venstre fod
 
Venstre lod har lorbindelse iii venstre side af kroppen. Pinealkirtel Hovedområde for bihUlel
 

højre Jod lil højre side af kroppen. Der er således ingen hjerte
 Øjets bihuler 
zone under højre lod. Ved behandling trykkes der i
 

nogle minutter hårdt på de zoner. der påvirker det sted i krop

pen, hvor man ønsker en helbredende virkning
 

Hypofyse 

l~
ø/ets bihuler øjets bihuler HarshVitV!er~~~-::lre~I=l",lh~k Ol'" 

løje 
Skjold
bNSk
kirtel 

stigende Nedadgående 
tyktarm tyktarm 

Bugspyt
irtel 

Mave 

-~ 

Endetarm __ F-~ Her lindes de vigtigste 
Iskiasnerve zoner på højre hånd 

Højre hånd har forbindelse 
lil højre side af kroppen,/ venstre hånd til venstre side 
af kroppen. Håndflade og 

Haleben fodsål i samme side al 
kroppen er opdelt i ens zoner 

Ø" / Rygsøjle 

\.. l \,. Je Hovedområde 
~ lorbibuler 

Æggestok 
eller prostata 

Opad

Lever 

S·formet 
tyktarm

OGSÅ ZONER PÅ HÆNDERNE. De fleste zone/er,lpeUler .Jrbeider kun med fodsJ!erm', men hJndf/aderne kan bruges pJ 
s.mlme m.ide. \t·d lf'lk p.1 ileS/em/e {JUllkrer p.l fods,llen eller h.1ndflilden p.fvirker nJ.ln el orgiln ,. kroppen positivt. 

I 

geappar:ltel. fortlojelsesproblemer, ast dCI uden betydning, om behandlingen~ men virtningen var gennemsnitligt af 
effekl kan bcvise~ videnskabelige De konere varighed. 
tn<'ller derimod. at del vrimler med le •. ~ fødeafdelingen p:'J. Amtssygehuset i 
\'cnLlc h..:\·iier for. at 1.tlneler.'pien virker. Glostrup gennemfønes i 1989 et !iJ~(lg 

med brug. af wnelerapi lil godl 100 fø
dende kvinder. 68 procenl ar dc fødende 
behØvede ikke anden romt for smene
lindring. Af dem. der ellers skulle have 
h;lft et ve'~limulerende drop, slap halv
delen for L1roppel ved hjælp af ZOtlClerJ.· 
pi. Og ud af 14 tilfælde. hVOr moderka
gen ikke løsnede sig af sig selv, blev de 
Il klaret med 2.Onelerapi, så patienterne 
slap for et opC'ralivt indgreb. O 

Der finde~ dOll ogs.å fOf"i0g i det elab
ler~L1e sundheds\';rsen, stlm viser en c[". 

kkt af hehandlingen. Blandl disse er en 
undefSllgelse ["rJ. midlen af 1<J7U'erne på 
Kohe'lllavns Amts Sygehus i Glostrup. 
hnlf tu læger pn.lYcdc, om 2.0neteralli 
kunne han- en VIrkning mod nyre.~tens

gCl\n..:m vidctl.,kahdigc forsøg. Fur de anrald. Rcsultalel ar undersøgdsen \'ar. 

dennc argumcmalion ahsurd. RJr dcm er [!cre end den sil'L1vanligl brugte medicin. 

111:1, hronkllis, allergi, kIl'>\.' og ekscm. 
hovedpine, migr...... ne, fOr"'~llelser, hel;cn
delser og h'lrnhlshed. 

ZOnl'lerapt giver 
lell~re fødsler 

M.mge I:t'r,er alvi.,er UII fmetlægcvtd..:n
ik:lhdigl ,yn,punkt. :ll allern;lli\'c he
h;llldlillge[ ,nm l,otIClcr:lpl har en recl cr~ 

fekl, furdi en sI\dall efl"ckt Ikke er bevisl 

tLl(redse hrugcrc ar I,oneter..lpi virkr allOnelerapien lindrede smenerne huni

li 
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>j,<;'	 •VÆ DOEru=:.N 
-~ 
" , 

Jeg står på den nøgne mark, som ligger uforuFbejd,et, ubevo)<:set,
 
uden, mærkbar s~utning foran mig. Der blæse~ kolde martsvinde.
 
Jeg er lidt beklemt over dette sceneri af ingenting. Hv.ad'skal
 
der egentlig ske her ?
 
Hen da ser jeg en luende lys flamme fare imod mig. 'Er det 'en
 

fakkel, er det en kvinde eller er det kun en dan'll~nde: gnist ?
 

Vædderens i~d brænder i sig selv. Hun ~ ilden. Hun stormer
 
frem, en sprudlende fontæne, ud af det punkt, som er, jeg 'et.
 

,~ "f 
. ". -:"-:i;, 

Hun er begyndelsen af alt: Der står hun på den nøgUe mark,
 
som endnu er uden historie, uden begivenheder. vædd~ren~ 'ø~ske
 
er samtidig hendes nødvendighed: At starte noget"h~;, h~"
 
vil og hun må starte noget her. ,Hvilken kraft må hun, ikk,,? '
 

besidde for at være den første. Vædder~nsstør~te'styrke er' " 
. ."
 

hendes selvbekræftigelse, hendes idenditet med sig ~el. Al~ , ,
 
som har væry' eller som er, er hende sel. Verden er,endnu enkel;
 
rå, ukompli~er~/i de få beg~eber der' eksisterer. V~dderens', "
 

erkendelse e~)lige så betagende som enkel - JEG ER ~ intet andet.
 
Engang er dette ikke mere nok. I det fjerne, overfor hende, '
 

skimtes vægten, som begynder med at henvende sig med et DU.
 
Hen vædderens fuldstændige idenditet med sig sel, gør det" "
 
umuligt for hende' osse at være nor;ret andet, umulie;t at træd'3
 
ud af sig sel. Desto nødvendigere er det for hende at finde
 
noget udenfor hende sel, hvorhen hun kan udlade 'siri ',energi, , ,
 

sin ild og sit mod. Hun er lissom kastet ud af,in~etheden 

Mars, kraften i sig sel, som den koncentrerede kraf~ der endnu
 

•	 intet mål kender. Derfor må hun søge sine mål, vil prøve alt 
'hvad hun kan stille op med sine kræfter. Hendes kæ;lighed,
'.	 . 

hendes raseri, får næring fra hendes egen fontænes dybe op
rindelse og samtidig er' hendes ubrydelige væren-sig-s,el hendes
 

største problem.
 

Alle andre tegn har en forg~nger, alle har de en historie der
 

belaster dem, men som osse er deres erfaring.
 
Vædderens eksistens er ubetinget, oprindelig og endnu nøgen.
 

Fuldstændig kastet tilbage i sig sel, bliver denne - hendes
 
største magt - hendes største indskrænkning ••••••
 

TEGNENE 
Vores søgen efter en Feministisk astrologi - Phoenix og
 

Barbel Messmer. Oversat af Anne, Inge og Franziska.
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Vædderens erobrinD af marken følges af de første spæde planter,
 

væksternes begyndelse. Tyren er dulcket op, har set jorden, og
 
besluttet sig for at gøre den til sit element. Hendes forhold
 
til den fugtiDe, brune grund er konkret - sanselig. Hun berører
 
græsset med sine bløde læber, suger det ind i sig. Der står
 
hun, næsten ubevægelig - den hvide måne~o, tung og massiv i
 
kroppen. Hun er et potentiale af stor kraft, meget langsom og
 
meget sammenvokset med det som berører hendes klove.
 
j"eg tænker på I hvad der vil ske I når hun har sat sig noget for?
 

Blind for alt omkring sig, besat af at nå dette eneste mål.
 
Hendes besættelse bliver hendes skæbne. E~n gang sat i bevæ

gelse er hun ikke mere til at stoppe. Hun er fange af sit eget
 
væren. Men hun er påholdende, :tv3.d hun gør, det gør hun virke

lig. Uforstyrret og hårdnakket holder hUn fast, ved de ting
 
hun vil. ( og når hun har har nået målet, så bekræftiger det
 
hende! ). Når nogen advarende råber til hende, at hun skal
 
vende om, at hun skal lade være, - latterligt, hun vil slet
 

ikke høre det. Det eneste der betyder noget for hende, er de
 
erfaringer, hun har mærket på sin egen krop. Tyrens øjne er
 
bløde, drømmende, men" for hende er drømmen lpm betydn:"ngsfuld,
 
såvidt den lader Slg realisere. Det er hendes ønske at gøre
 
ting konkret, og det betyder for hende, fremfor alt, sanselig.
 
Hun vil mærke på den bløde pels, hun vil lugte rosens duft, .
 
pun vil smage på det friske brød. Det er hendes måde at tilegne
 
sig verden på. En vis måde at Døre sig silcker på, at forsikre
 
sig hver gang en gang til - Sådan er det osse, når hun elsker",
 
det er hendes måde at elske på : Igen og igen skal hun mærke
 

den anden kvindes hud.
 
Pludselig kommer jeg til at tæru{e på,"at tyrens tidsalder ( ca.
 
4220 - 2100 f.k. ) var den sidste tidsalder i matriakatet I
 

Jeg husker tyrene på Kretas væGffialerier - disse tyrespringersker.
 
Jeg husker Egyptens tyretilbedelse - tyre]{ulterne ••••
 
Tyren virkeliggør sig ikke mindst i gennem det hun har, dette
 

førte i det gamle Egyptens blomstrende tidsalder til, at al
 
rigdom og ejendele blev taget med i graven for at være brugbare
 

i de hinsides liv •••.•••• 

TV"LL\NGEN :re. ~ 
Min fredelige betragtning bliver afbrudt. Noget har rørt mig ved
 
mit venstre ærme. Let som et luftpust 



Tvillingen løber forbi mig, vender sig om, jeg ser stjernerne 
q'!l 
~ 

i hendes øjne. Jeg ser nøjagtigt efter Hun kommer som to, 
. hun ef dobbelt ~ Hvilken en af dem er hun egentlig ? Hun kan 

ikke se l sige det. Hun trækker på skulderen og smiler , lidt ,...-. 

forlegent. Hun skeler til sin søster, og søsteren skeler til
bage - og så siger blm ( som det første tegn taler hun I ) : 
I virkeligheden er jeg bege;e dele, jeg er'både hende og mig•..• 
Og så følger en lang, kompliceret tale, som til sidst gør hende 
sel så forvirret, at hun gestikulerende stryger væk og opløser 

alt hvad hun har sagt i luften., hendes eget element. 

Hun har ikke sel nogen idenditet, og hvis hun har en, så er 
den dobbelt. Forvirrende,lissom tånkebygningerer, men allivel 
mulig, fordi tanken tillader alt. Hun forbliver ubeslutsom 
!'ien bvorfor skal der overhodet finde noge'nbeslutning sted ? 

Hun er sel et levende bevis for, at begge dele er mulig ••• 1 
Hendes dobbeltværen gør hende' hurtigt fOrvirret, hun opløser 
sig sel i den anden kvinde igen, inde i hende slider de. to 

sider af alle ting i bver sin retning•••.Dette er hendes evige 
dillamma. Men det giver hende osse en genialitet, en evne til 
at bevæge sig utrolig hurtigt, fleksibilitet. Gir hende mulig
henden for 8.t S8 dobbelt 85. r.~g:>~· .::3t' lader l:.ende springe over 

i den anden kvinde og tilbage igen. Tvillingens store opdage~se 

er, at bun kan videregi verden omkring sig.·Efter at Vædderen 
og ~~en har skabt betingelserne for den nøgne eksistens, er tvil
lingen nu den første, som med kæmpestor nysgerrighed begynder 
på at gøre verden begrebsmæssig. Hendes intellekt gør det mu
ligt for hende at stille noget mellem sig og det som er. Denne 
afstand er midlet for hende til at se det andet og finde sig 
sel som en, der prøver at definere det andet. 
Hen nu er, jeg osse lidt forvirret. Tvillingen er omkring mig 

med sin frihed, begejstret over sine opdagelser. Fortæller 

allerede nu noget nyt -.indtil det midt i sætningen går op 
for hende at ••••• Allered nu forstår jeg ikke mere, så hurtig 
er hun •. " Hej" råber hun som det sidste, " Hej, vi ses snart " •••• 

KRE&:>E.N
 
Jeg må lede inden jeg finder det næste tegn. Jeg finder det 

i en søs stilhed, i en skov med mørkegrønne grantræer. En glat, 

sølvglinsende sø. Det bliver afteno Krebsen sidder ved vandet. 

Hendes pande lyser hvid i fuldmånens lys. 



Hun er omhyllet af vand, hendes eget element, som fuldstændig 

kan tildække hende, lade hende forsvinde, og dog er hun helt . 
nøgen. Hun er revet ud af liv~oderens dUQ~le, fugtige, flydende 
varme, men hendes erinding om den er der. NU er hun i verden 

De tre andre tegn før hende er der osse, hun er .ikke den første, 
men hun er den første, der husker sine oprindelser,og hun 

sørger stadig over tabet af dem. Et helt.hus bærer hun med sig, 
for at kunne beskytte sig : sig sel og sin mor der hviler i 

hende. Dette var en tilstand, hvor det at gi betød at tage og 

det at tage betød at gi, en uafbrudt strøm af udveksling. 

Født ind i verden - Virkelig født ind i verden, under de 

lange, smertefulde, hårde overraskelser som ~ fødslen - Hun 

søger igen denne strøm, og for ~t skabe den, stiller hun endog 
sin skal ( sit hus) til fri afbenyttelse. 
Fra sine rødders dybe grund henter hun den beskyttende kærlig
hed, som ikke stiller nogen~betingelser. I skovens sorte mørke 

får jeg det ejendommeligt. Jeg knuger mig ind til hende, som 

er hjemme på dette sted. Hendes krop er blød, eftergivende, 
lissom flydende, og jeg falder· dybere og dybere ind i hende. 
En musling fuld af øjenvipper ••• drømmen bliver sand •••• · 

Drammen skal aldrig blive sand : Symbiosen erjo ikke længere 
mulig. " Det er for sent" vil ;,jeg sige til hende, II Du kan 

ikke gå tilbage! ". Men da jeg ser hendes ansigt, ved jeg, 

at hun osse sel ved det. Du og jeg - to adskildte .sjæle; som 

sel skal påtage sig sit eget ansvar, for deres sikkerh~d: gives 
der ingen anden garanti end kun dem sel. Men hvor godt forstår 

';"""." ..~',' jeg dog hendes forsøg, hendes smerte: Det er. så svært virkelig 

at ~tro på det .......•
 

, 

LØVEN c!2 0 
I den opstående sols strålende lys møder jeg løven den næste 

dag. Hvad der kom tul verden. i krebsen, bliver i løven til det 
legende ( med sig sel legende) barn. Et lykkeligt barn under 
Solen.- Løvens ønskedrøm. Solen er hendes ild, af hvilken hun 
lader sig bestråle og varme, fuldstændig i glansen af sit eget 

lys.' ( Er hun osse fanget deri, fordi hun er helt siy~~ert 

(}; afhængig af den. ) Det lykkelige vilde barn under solen. 

~-"-
" ',0 



,,	 Under en hårtop af pjusket hår, i besiddelse af hendes faste, 

brune barnekrop, forsynet .med hendes s~nsers rigdom, hendes 
oplevelsessyge. Stolt viser hun mig de selbyggede borge i 

sandet og danser,begejstret over sin egen charme, en hjemmelavet 

runddans omkring dem. Hvis dette barn vad, at hun er elsket 

hvor meget strålende lys kommer der så ikke fra hende ! Men ta

ber hun varmen fra omverdenen, så sluld(es osse hendes indre 
glød. Hun bliver vred med narsisistens forfængelighed. 
Hvor stor kan Løven ikke gøre verden, fordybet i verden, i 

den sikre tro at være verdens midtpunkt. En tro der giver hende 

storsindethed. Elementernes cirkel ( Ild, Jord, Luft og Vand) 

er ved hendes tegn gået en gang igennem. Hun begynder nu igen 

med ildens direktethed - Ild kan aldrig overses, i~d er mest 

umiddelbar og tydeligst sig sel ••• 
Jeg ser ørkenens løvinder, hvoxdan de sammen slanger Slg på 
steppen, gennemsivet af deres egen skønhed. Dyrenes dronning, o

verbevist om sig sel,som med'selfølgelighed tager, hvad der 

tilkommer hende. En solbeskinnet fred, som kun kan trues af 
en begivenhed, der kan forvandle h~le sceneriet til en 
brølende magtkamp: Hvis Løven har en angst så kun denne, at 
hendes lille imperium, d.eJ:! li l :'.8 -''?r:39n som hU!: bar skabt sig, 

bryder sammen. Bedraget bliver opdaget : Verden er ikke din 

skabelse og aldrig vil alle kUnne elske dig - Barndommens 

smertelige erfaringer ••••••• 

jOMFR.UE.N 'fl} ~ 
Da jeg ser Jomfruen, spørger jeg mig sel, hvordan hun har kla
ret at,' tage det kæmpestore spring fra Løvens store drømme til 

hendes ilu3ionsløse klarhed. Jeg finde~ hende på arbejde i 

haven til et hus. Der sidder hun, i bedenes orden, i visdommen 

som ligger i ordenen af de forskellige planter, der står ved 

siden af hinanden. Jorden er hendes element i den betydning, at 
hun arbejder med den. Hun udnytter den uden at udbytte den. I 
bendes jordbrune h@nders greb, i den rolige, harmoniske krops 

bevægelser ligger en potentiel kraft, en bestemt mængde af 
stilhed og bevægelse, af fasthed og eftergivenhed af forsigtig

c;~1	 hed og overbærenhed ••• En samklang med hendes omgivelser som
omgivel-

hun 
prøver at mærke. Som jordtegn finder hun sig sel igen i 

sernos konkrethed. 
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Hun kigger op og smiler til mig. Om jeg vil drikke en kop tue 

med hende? Ja, for jeg er træt og ødelagt. Vi går ind i huset, 

som ved første øjekast synes meget ordentligt. Sikkert osse en 

orden som svar på r..cndes inclre kaos. Hun er for:Jøc;et på at 

gøre sig klar over det, SOQ har modnet i hende fra Viideren til 

Loven, i skabelsen af jeget. 

Helt åbent har hun draget slutninger, men hendes viden om det 
er gennemsivet af usi~cerhed, den usikkerhed som ledsager be
gyndelsen på noget nyt. Hvad ved hun ? Først siger hun ikke 

noget, hun ser prøvende på mig og spørger så, om hun skal 

massere mit hoved. Jeg overgir mig til hendes hænders varme, 

der ejer jordens ··'1telc:r:-edende kraft. Langsomt bliver jeg vir

kelig forbavset. Denne kvinde forsøger at gøre noget, at gi 

sit liv en mening. Jeg spørger migsel, hvorfra den usikkerhed 
allivel kommer, der som et slør ligger over hendes venlighed. 
Hun skænker the op til mig og sætter sig overfor mig. Hen,over 
bordet betragter hun mig, jeg, der er en fremmed for hende, 
og som hun allivel har budt velkommen og som hun endog er 
hjælpsom overfor. Hendes udtryk ( blik) er skridtet over den 

grænse, hvorpå hun sel står. Noget er afsluttet med Jomfruen 
fra nu af er det ilckemer:o nokkuD.' ,at bestræbe sig på at finde 
de flere jeg ••••Alt hvad der kommer nu, skal osse være en søgen 

efter de andre. Jomfruen sørger over afslutningen af en histo

rie som var uden spørgsmål og entydig. Hun er afslutningen 
og samtidig viser hun, at det nu vil gå på andre måder •••• 

VÆGTEN 
Men starten af Sadiakens anden halvdel er uden nogen sorg. Den 

bærer tværtimod begyndelsens håb og ophidselse. Vægten danser 

fTe~. Ja, hun danser midt i en strøm af andre kvinder. Hun er 

omgivet af dem, hun svømmer med dem. Hvem begyndte - Hun eller 

alle de andre ? Hvem bestemmer retningen - Hun eller alle de 
andre ? For Vægten er det ligegyldigt. Sådanne spørgsmål stil
l,~ hun ikke sig sel. Hun smyger sig ind i den samlede dans~s 

bevægelse,ly~celig over alle de mange muligheder, alle de mange 

spejl, alle de mange DU omkring hende. 
Hun forlader kredsen - som lufttegn behersker hun den evne at(;:.

'.:2" 
svinge sig bort - og finder med det samme den næste. Kærl~gt 

bliver hun modtaget. Hendes lethed 



,l 

. som fjerens trylleri. Hendes stadigt vedvarende, let sitrende
" 

bevægelse af de to dansende vægtskåle - Hun er fas ineret af 

det spil, af ,forsøget på at finde balancen. Massernes lighed, 

som ildce betyder, forskellighederne SJ 'tilpasning, me~ deres lige-",;~,~.."'. 
vægtighed , ,deres lige store betydning. "Vægten vil tilfreds- ..,'. r.•, 
". • '. : • . ~. ',o . _.~ 

stille alle •. Hver kvinde har noget værdifuldt, og det tilkom- ., .
 
mel' enhver kvinde at blive smilet til af he~de. Er det hendes
 
spile, eller er'det virkelig hende? Spørger jeg' mig,'henført ·af
 

. . . . . ..' i'" 

hende " men 'samtidig tror jeg på ~n eller anden måde ikke på,;; . 
hende. Vægten tænker aldrig på dette spørgsmål:" For hende'er 
livet spil og spil livet. Hun har; lissom Vædderen - ~t,ubetin-·;. 

. . get forhold/til hvad som foregår' r'i~dt .om" hende. VæddereI;. vilie' 

være fortabt; hvis hun ikke havde 'kraften fra sit eget initiativ •
 
. D~nne nødvendighed findes ikke længere for Vægten, . fø dt. ind .
 
.i en verden'," sbm allerede er befolk~t'med så meget , so'm åbner'"
 

forrigdorr:me~ af man~eveninder, for broc;cG.:.,"fEl.rVe~" og
 
melodier - Var det virkelig det værste, at tabe siteget,ini

tiativ ??Der er osse en anden grund ti~,at hun udtaler ting
 
så roligt Vægten er centreret i ·midten, midt imellem hendes 'r .
 

svingende skåle ligger hendes jernhårde , ubevægelige centrum. .'i.
 
" " . 

Når jeg lidt senere ser hen!1.e ',",?c1i~~ere ved e:'! lille å, op
søgende dette centrum i sig sel, aner jeg for første gang, efter .,
 

. ~"dagens undre~"og for~dring over hende," osse hendes an~st. 
( som hos alle tegn, opstår der ud af den størtse styrke:osse

'o . '. . 

samtidig roden til hendes problem). Hendes centrerethed er
 
enlivsnødvend.ighed for hendes udstI'ømmende spil : Men hvad
 
skal hun gøre, når det mislykkes for hende med det umulige 

at bringe de to vægtskåle i balance ?? •. : ...•
 

.i 

SKORPIONEN 
Pludselig fornemmer jeg noget bag mig, der sidder en sort engel.
 
Ikke så langt væk fra Vægten. Egentlig er det kun hendes tøj,
 
der er sort, men alligevel virker alt på hende mørkt. Måske er
 
det øjnene. Hun ser på mig - og øjeblikkelig føler jeg mig
 
berøvet alle mine ilusioner. Jeg er fortryllet. Jeg er forfærdet.
 
Der sidde"r Skorpionen, og hun sidder der b~re, og alene hendes
 
blik får mig til at gå hen til hende, en fortryllelse i hvilken
 

dødens sødme svinger med. Dødsenglen, djævelens skønhed. Skorpi


onen har afsluttet ligevægtskålenes harmoni totalt. Hun læsser
 

tonsvis af vægt på den ene side, og lader den anden bare springe 

i vejret. Hun er uden nogen forståelse for Vægtens bestræbelser. 



II 

\(. t t 
'.
. Hun udfører sin handling til den sidste yderlighed. _ II Måske 

v~l jeg alt I mørket i hvert et uendeligt fald I og hver opgangs 
lysende si trende spil. II ( Rilke, Das 'Stundenbuch. ) Hendes .;!, 

'bevægelser fald og atter rejse sig igen ,'er så stærk,";{~o:'"" 
. ,~ • . : . ':-,':.J-:,r·· ;~,'!·.j •.JJj":~:,0~~·i~;t"(,:~,~_;,,, ", 

, det at dø og b1J.ve født 1geno Og hun dør v1rke~ig•.,i,,~~~,t:P~~~1f''.i(.'·; 

'er den først::l,' der rører ved døden ....!'Iår jeg ert~;t me'd')h'~ride'~~~E,: 
.-. ". .' • .' . ~;":~'.l: .' .' ·.'-~·'::;:s1~~';t!1~~'1;l~~'."}" ~ 

ser Jeg nu osse smerten 1 hendes øjnp., som ser ud som om 'de''-:l,~i\r';''', 

stivner. 'Marss sværd er bøjet indad og kører lang~o~t~~d'(l'~~~,t: ,. ',!
'.. ' ,. " . . . "; ~}_::,'-.. ',".. . ~ ik~:-n~~g, '-:::..:',' 

h~ndes, s.l~ kllJ;ve •••• Hun dør inde~i. ,Det er ikk~,:~~l~!5\:i~~tvE\r~J" 
standse, det er hendes egen ,beslutnlng. Hun har drevet det ':så,';:" 
'. , ;, ':"t'~I;;':::;" .. " 

langt - Hun' må drive det så langt, for det er hendes enest'e '1;r.:r:-/; 
. '.. ". ,., :~:}·,-·~~t~-f:/' ~.;,: . 

måde at leve' på: Hun ved, at der i en hver død bor en fødsel,.' 
. ..... "',' ",'.;::.-.:. :. ": .. 0 " ,,0,.: ':';:.3~;~~';'Zi:1!,I,;.'>':-';",." 

og at Em hver fødsel engang skal' Emde med døden. Og at "hv;er':;~:::.;, ' 
, .. '. . .' .; : ., , . ";:, 'jill'" 

kvinde' var ler I skal være alene' dermed.' "",,;!,~,' 
": _.,~,:: ..{;~~~,~;' 

',Jeger stum, hvad skulle jeg ossesige ? ,Skorpionen tier,"'hem-', ' 

m~lighedens d;bde. Og dog ~taler vi iTi~d hinanden : Vi kend~;~19::' 
hinanden, vi erkender' hinanden: Alle Skorpioner kender"h{~~~den, 
som søstre hvis hjem ligger på et skjult sted; Skorpionen~r 

t "'_.'_' . "., 

vand. Vandets dybde er så uendelig så hun sel bliver forskrækket. 

I hver af hendes død, eller snarere i deres overvindelse, ligger 
. . '-'; , 

hendes magts hemmelighed. Det er som om hun, gl0derindeni.
 

Hun 'vokser igennem sig sel.... ,,',
 

,Og pludselig ved jeg, at hun altid vil forstå,min sorg:"Hun
.' . .. .". ~':,':, :>,'I~' '. ~ 

,vil ikke fjerne den, for hun er den sidste som tror på; at 
• • .;'. I' • 

vi kan tage smerten bort fra hinanden. Frygtløs går hUn på tå~
 

rernes sti. Hun ved noget om det; '~om så mange stir;e~.:'-på'~ed'
 
• . . ";'1;". . . 

angst, ja, slar bevidst ind på den vej, igen og igen. Hendes
 

li.i",.~ .l abelighed lader alt ske : ", Skønhed og skræk I man skal,
 

blot gå : Ingen følelse er den fjerneste'; "( Rilke ) .'~ .;' •••':
 

, 
Jeg sidder endnu med Skorpionen i ·den blå times skumring, da 

der galoperer en hest ind: Enstor hoppe, en stor kvinde med 

flagrende hår sidder på den og holder en fakkel: Den lysgi~ , 

vende, strålende flamme er skyttens ild. Hun river mig op, jeg 

i"~ 

k' 
skal med op på hesten, sammen farer vi hjem til hende.' Hun har 

en uhørt fart på. Alt går hurtigt, ingenting må stå i vejen. 

Hendes fart minder mig om hendes genbo, Tvillingen, osse hendes 

store videlyst. Men Tvillingens fart var osse noget nervøs, 

~ens jeg synes- at denne er meget målbevidst. 
,,' 



I huset står utrolig mange bøger. Spredte notitser, skrevet,
• l , ~, 

læst, land- og verdenskort. Jeg ser: Skytten vil nå langt. 'I det 
fjerne, videre og videre. Tvillingens interesse for tingene 
omkring hende bliver hos Skytten forstørret, udviddet til de" 
. . .;' ~>.;~., 

højeste områder : Hendes ønske om viden, 'det ikke blot at ville':.: 
vide, hvordan tingene omkring hende er gjort ~:\m~n osse at fiIld~'~;;::, 
noget andet bagyed. Huri er åben, venlig, nysgerrig. Der er et)(:·;. ' , '. :" ~ . 

overdådigt måltid. Skytten elsker overflod, righoldighed. Hun!'F': 

vil ikke .kun noget, hun vil alt. ';1' er morgen d~age;hun afsted.Y;'; 
.på sin hoppe f9r' at søge et nyt mål, som hun kan sigte. på med," , 
sin bue. Sandsynligvis vil huil snart begive sig ud' på en større' 
rejse igeIl, fortæller hun mig. Med store' armbevægel~~r:st~rt'er .' 
hungenne~ værel~et, viser mig bøger, ogtale~ ,om he'ndes'egne' ,.' 
tanker om 'dem, som stro::kker sig som planter ud af det læste. ' 
Hun oplyser min ånd , som hun før har oplys't m~'~ketmed faklen'-<" 
St~rsindettilb;derhun mig-.at sove hos sig.D~~,er :fle~e .sen~r 
at vælge imellem, Skytten giver mange beskyttel~eunde~sit 
tag. Jeg ligger allerede halvt i søvne, mens hun ~~dn~ sidde~ 
ved pejsenhensunket'i dybe tanker. 
Den næste dag tager hun mig ined på sit ridt gennem '.verden.- Jeg. 
bliver forbavset over hencleE energi, men jeg s'er'osse': bagved 
rastløshede:t i hendes evige søgen. Der findes 'in'gen' ste'der, in-

o '. .., • ." ".'-" -. ".,' L'.:"'\. ,.< " . 
gen enge, 'ingenting hvor hun vil eller kan bpholde'sig' 'i 'længere " 

. . " , \ . . ,'".:-, '., .'" ,', ::" ',!:.,,' . l 

tid. Hun søger'målet, hvorhen hun kan rette sine pile -.hun 
k~n kun udvikle sin kraft, når hun har fundet det·.Hun~r fl\ld
stændig udleveret til sin egen sult ~fter det'~ye og'en~unoget 
nyt. Og hver tilfredsstillelse bestyrker hende i søgen efter 
det næste mål ••.•• 

6TENGEDE.N ;O Q., 
Da jeg nogle dage senere rejser igen, efter mit mangfoldige ophold 
hos Skytten, bliver det hårdt. Terrænnet bliver karskt, klippe
fuldt, bjergrigt - enkelte vækster i deres finhed af torne. Jeg, 
er kommet til Stengedens område ! Jeg må næsten bande - Da, •I 

springer hun imod mig pi tynde ben, let og åndel:Gt sikker. Efter 
hvert spring, efter hvert fald, lander hun dog igen' sikkert på 

~ sine fødder .,Stengeden har lært at overleve •. l hendes terræns 

~ karrighed - klippen som den hårdeste form for jord, hendes ele
~~ ment., kan hun lege hen over klippens skarpe kanter. Alene her-I ~~pe men på trods af dette langtfra fortabt. Hun får meget ud
 
,~det som er der. - Hun viser mig de pjuskede planters vilde
 



f 
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skønhed, og hvor bekvemt der lig~es i de mange stenfordybninger.
 

Hun klarer endog at ophøreet teaterstykke for mig på den nøgne
 

klippe. Hendes spil erkendes som sådan. På trods af dette ove'r 


'vældes jeg derved, af en følelse af total forvirring, 'de man':'!' 
. , ''>,. '·-l~· 

ge ansigter af hendes skuespil er hendes jegs ansigter,:-.,osse·'ik, 
: , ", ,. . _. ..:~;:,,_~C~j1,1.:>,,~,,-I.~''f~-i!'4:'~~.•:.:_.; 
Tlår det er tænkt som teater, så er all~ personerne i '~tYk,k.;~~A}f?~" 

. ., ",~ '." ',".~. J~""'~'~,'" .

egentlig hende •.' Hun tager masken på - .Hun laveret billede ..·af·;;";. 
· ~ '. ~ • '. .''. '. ,:,\·),f!~·;..' ":: '<_.':'j::~.~'t::l'... O', 

· sJ.g sel, og samtJ.d:lg er hun bJ.lledet. Det bliver mørktog';,z:~,}:" 
· .... . ." .," ..:.:.:;>'.:!.:." ~ ... :·?-~oi:\):',::.,. 

'langsomt Osse koldt. Mens jeg står der, lidt frysende ,:,samler T:':, 
;.... . . .' '. - '.'. : -",..~~t.~· .' ";, f.' :';" , :,;?'.':., ,~.. ",' 

Stengeden med hurtige spring træ til et bål. Vi sætter:~os ',: ;:>'. 
sammen på hug foran 'flammerne. Stengeden fortæller' ~:ii·th~Ordari ':;,1

'.::h~~r::~:::::~>.::~ t~~r=,:i:.: t~:~::åd:~:~ .k~~p=~~:~t~i~C" ~
 
sluttede venskab med alt levende heroppe. Jeg betragt~:r:.,b,ende"å' • 
i den blussende i,19-s skær._ forandrerhendes .~~i~Si~tSi~,;~~~adigtti;/. 

'. ~~i::e 1~::t~::/:~k::;::\~~;e:Ø:å b::::~ :~::~i~~~j·;:i;~i~:·n~~~ :1:' 
" -. • ""-';'>"~:"':l .,~:f.'~~~' .. . -:.,~. 

modet til at starte sin årstid, vinteren, med den længste·nat. 
. ~ .'. . '.; ·rl'; 'r; ..;. ~} .•'"'!," ',.••i.' ~ 

Jeg spørger migsel, hvad hun' brugerforklædningeri,til W,?;''- , 
. , ;'''''',' .·~:~~·r l:.:.:t.".,~~'~"i"~;'_:;:\"'·,, 

Bålet bliver større - og pludselig ser jeg under .iØ-lle .:aii~igterne, 
. . .' ., . , ~ ...."r -~.!:.t..:'",. i.": .:.,:;: ;:'2,"'>' . 

noget meget tungt.- En glødende sten, uigennemtI"engelig.:Jeg ser 
.'. . j .1i... ·i. • :: ',. ' • .;'. ;'!-''- .' ~.: t,. 

,hende, hvordan hun trækker, slæber, dette noget'~.fi;er,!lig.Det 
'·'i.'" .~ \-".,. .' '- .,.,;j;lI~~·.~;t,'il!'.!:..:t(~·'t~: ..,·.·;:;, , 

· forekomm~r \mit .'J.t lissom grundsubstanseH·'.~?;~·~~,tt.~;~~: " .....være ...
 
af ethvert spil," hviler tungt i hendes indre.·•• ~Jeg 'kigger. nøje 

" ,', .." '·;;:.;rj;·· ......', 

og genkender dette noget igen: det er sjælen, sjælen,s~~ i. 
· \ .". '. , .' . . . ,.- ,::,; ~,LI .' . 

Stengedens genbo Krebsen, blev opdaget. I Krebsen opstod.for 
. ': '. . '. '.' " . , .•... : ~:-' .. - . 

første gang bevidstheden om vores sjæl, Krebsen var be~øreren
 

af den første erfaring." Stengeden har ikke glemt det •.,Dybt inde
 

i hende hviler den viden om det - og hvad mere er : sjælen
 

'er gået igennem en hel halvdel af Sodiaken og hargen~emgået 
'mange erfaringer, Stengeden ved at sjælen er.berørelig, og at 

hun osse kan berøre andre. Men hun vil ikke længere udsættes 

for Krebsens sårbarhed. Hun vil kunne handle med berørbarhedens 

potentiale. Krebsen har gemt sig med denne erkendelse i sit 

ønske om sikkerhed. Hendes sjæl eksisterede i'første omgang kun 

for hende sel. Stengeden gør noget med den. ~un bærer sigsel 

ind i verden. Og hendes beskyttelse,' som giver hende sikkerhed, 

er hendes mange ansigter . 

',,, . 
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Satan 
Frit efter Kahlil Gibran 
Af Jan Borregaard 

Folk betraglede astrolog Pelersen som 
deres vejleder både i spirituelle og 
livets andre forhold, for han var en 
kilde til inspiration og dyb viden om 
tilværelsens mysterier. Han havde råd
givet mennesker ud fra deres hOro
skoper og lagt mangen frem lid klar for 
dem. 

Han følte selv, han havde en op
gave som hjælper i deres kamp med 
tilværelsen. 

En ahen, da han kørte hjem gennem 
en øde egn, så han en nøgen mand 
ligge på jorden med blodet strømmen
de ud af flere dybe sår. 

Han så ikke rar ud, men den bløden
de mand udstødte med en smertefuld 
stønnen: ..Kom og hjælp mig, der er 
ikke andre, der vil«. 

Petersen var lige ved al vende om og 
løbe sin vej, da han hverken vidste, 
hvad han skulle gøre ved en sådan 
person eller sådanne sår, men den 
fremmede udslødte i smerte: 

-Kom og hjælp mig, du kender mig, vi 
har været knyttet nært Iii hinanden 
Qen~em lang lid«. 

..Du Iyver«, sagde Petersen.•Hvem er 
du?.. 

..Jeg er din kære arbejdsgiver, du taier 
dagliglom mig og beskæffiger dig 
med mig, uden dog at kalde mig ved 
navn. Mit navn er Satan." 

Petersen veg lilbage, men Salan sag
de: 

I·Kom og rens mine sår og luk dem. 
Det er den forbandede gladiator-eks
pert lil Michael, der pludselig steg ned 
fra himlen med en hærskare, og havde 
jeg ikke spillet død, havde han slåel 
mig heil ihjeiu. 

ilDet var en skam, han ikke gjorde det 
helt al med dig«, sagde astrolog Peter
sen, men Satan protesterede: 

..Er du ikke klar over, at jeg var og 
stadig er kilden til din rO og lykke. Du 
lever og blomstrer i skyggen af mil 
væsen. Du har adopteret min eksistens 
som en undskyldning og et våben til 
din karriere, og jeg slår hele tiden 
som undskyldning for dine dyder. Har 
det, jeg har gjort i fortiden mod men
nesker ikke været nødvendigt for dig, 
tor al du kunne opnå dine mål og 
fortsætte dit arbejde, og også at jeg 
fortsætter med dette i fremtiden? Har 
du ikke på den baggrund kunnet be
rige dig selv? Har mit rige ikke været 
det skræmmebillede, der gjorde, al du 
kunne lette deres lommer for guld og 
sølv? 

De har købt dine råd med deres 
sammensparede skillinger, Tror du, de 
ville købe noget i morgen, hvis de 
opdagede angsten og modstanden i 
livel ikke længere eksisterede? Dit 
hverv vil dø med mig. Alle de spirituel
le, religiøse og åndelige bestræbelser 
er opstået som spejlbillede af min 
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eksistensl Den gamlt. 'konflikt med del 
materielle, onde, forhindrende er den 
hemmelige hånd, der fjerner guld og 
sølv fra de 'troendes' lommer og pla
cerer det i lommen på deres ledere. 
Hvordan kan du lade mig ligge og dø 
her, når du ved, at du vil tabe al pre
stige, dit hjem og all?.. 

Fra en ydmygt bedende tone var Sa
tan nu slået over i 8n tillidsfuldt be
troende, 

..Kære astrolog, du e; stolt, men fryg
telig blind og uvidende, Nu skal jeg 
iortælle dig, hvordan aslrolagi og an
den spirituel vejledning opstod: 

I den gryende første lid stod menne
sket foran Solen, strakte sine arme op 
mod himmelen og sagde, al i Himme
len var der en stor og kærlig Gud. Så 
vendte mennesket sig om og så med 
ryggen Lil Solen sin egen skygge og 
sagde, at i dybet og mørket på Jorden 
var der en mørk djævel, som elskede 
ondskab. 

Tidsaldrene fulg\e med den overbe
visning, at mennesket var stillet mel· 
lem la kæmpende magter, og de men
te, al de måtte tagE tilflugt det ene 
sted mad det andet. Da civilisalianen 
opstod, opstOd også familien og ar
bejdsdelingen all eher den enkeltes 
stammes kunnen og behov. Nagle 
dyrkede jorden, andre var gode til at 
bygge huse, andre igen til jagl. I en af 
de forste stammer var der en mand, 
der var meget intolligent, men ekstremt 
doven og afskyede al slags legemligt 
arbejde. Derior sov han mangen nat 
med tom mave. 

En sommernat, da stammen holdt 
rådslagning omkring deres høvding~ 

opdagede de skrækslagne, at 'Nat
gudens' ansigl var helt sort, og at all 
lå i mørke, Den omtalle dovne, men 
snu mand havde set en formørkelse 
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før og så nu denne lejlighed som sin 
redning. Han trådle frem og sagde: 

'Se den onde mørkets gud kæmper 
med den lysende nalgud. De, der ser 
dette nu på dette lidspunkt, ligger 
under for en mørk skæbne. Men kom 
til mig senere, så skal jeg se på him
lens andre guder og finde en vej ud 
for jer, Hvis I indstiller jer futdl på det 
med lukkede øjne, skal jeg se, om jeg 
kan få mørkels gud lil at slippe sil tag 
lor en tid'. 

Derefter fremmumlede han mærkeli
ge ord som 'Sol trigon Jupiter, Måne i 
eksaltation' osv. Derefter bad han dem 
om at rejse sig igen og se, at nu hav· 
de natgudinden igen sit klare ansigt. 
Høvdingen kaldle ham den nal til sig 
og hædrede ham som en vismand, 
der havde demonstreret indsigt i en 
skjult viden og gav ham en høj rang. 
Den nye astrolog fortalte ham om de 
onde kræfter, han kendte, og som 
ufravendt ødelagde menneskets håb 
og lilværelse, spredte elendighed og 
uro og foreslog, at vejen frem var at 
kende denne Satans karakler og for
udsige hans næSle fræk. På denne 
måde kom forudsigelser til jorden.. 

Sådan sagde Satan til Petersen, ..og 
min eksistens var årsag hertil. Den 
blev udviklet til en pertekt, guddomme
lig protession, oplagel af dem, hvis 
indsigt var moden, hvis sjæle var 
noble og hvis hjerter var rene og hvis 
indbildskhed var kolossal. Holdt men
nesker op med at kæmpe mod mig, 
ville sløvhed overtage deres hjerner og 
hjerter.", 

..Jeg er den storm, der får mennesket 
til at kæmpe sig frem mod det bedre. 
Den munk, der beder i stilhed for at 
holde mig væk, er som den skøge, 
der inviterer mig ind i hendes seng. 
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Jeg er del fryglens fundament, hvorpå Satan brølede af lattGr: 
alle spirituelle uddannelser er opbyg· 
get. Uden trygt og selvkærlighed vil ..Hvor er du dog intelligent og sikke 
mennesket stræbe ud over sig selv og en vidunderlig viden, du har, og nu 
håbet om noget høiere og bedre op· har du oven i købet givet mig noget at 
høre med at eksistere, livet vil blive leve videre for. Vi har brug for hinan
tomt og koldt. Hvis jeg forsvandt, vil den, vi to. Kom nu herhen og luk mine 
de, der bekæmper mig, også forsvin· sår, for halvdelen af mit blod ligger 
deoc • allerede på jorden, og jeg kan mærke, 

at døden nærmer sig... 
Med den sidste kraftanstrengelse så 
han indtrængende på Petersen: Astrolog Petersen gik mod sit hiem 

med ryggen bøjet under den tunge 
.Undskyld at jeg snakkede så længe byrde. 
om noget, du selvfølgelig vidste i for· 
veien. Tag nu og hjælp mig eller lad Hans tøj var oversprøjtet med blod, 
mig ligge og dø, jeg føler, mine kræf· som strømmede ned fra byrden oven
ter ebber ud... på ham, men han kæmpede sig frem· 

ad, idet hans læber bevægede sig i 
..Jeg skal ikke tøve længere«, sagde en fortvivlet bøn for den døende Sao 
Petersen, ..Selvfølgelig skal du leve. tans liv. 
Uden din eksistens vil mennesket ikke 
længere kæmpe for at højnes... Jan Borregaard 

See you in Switzerland 
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Lidt om projektion \ 

og næstekærlighed 
Af Ole Christensen 

Det er egentlig en artikel af Jytte ls
hvara Orvad, der har inspireret mig til 
at skrive dette. Jeg håber, at hun kan 
tilgive mig for at bruge nogie eksemp
ier fra hendes eilers udmærkede artikel 
..En ny verdensorden«, 

Projektioner 
En af de ting, som jeg ofte har set 
formidlet på lignende måde, er når 
man skriver; ..Opdagelsen af Uranus 
medførte drastiske omvæitninger 
elektriciteten blev opdaget« eiler "Plu
tos opdagelse i 1930, der udløste 
børs-krakket«. Disse udtaleiser ligner 
mest af alt projektioner. 

Hvad er det så, man kaster ud på 
planeterne? Det man gør er, at man 
lader planeterne være årsagen tii nog
le hændelser, hvilket er det samme 
som at kaste ansvaret fra sig, og i 
samme ombæring gør man planeterne 
til .Gud-. 

Det kollektive og det personlige 
Det kan være lidt svært at se, når det 
er sådanne koilektive hændelser, men 
hvis man tager et mere jordnært og 
personligt eksempei, kan det måske 
blive mere kiart, 

Hvis jeg nu i en uge konstant skæn~ 

des med min samlever, uden der u
middelbart er nogen grund til det, og 
jeg så, for at finde ud af hvorlor vi 
skændes, ser i mit horoskop. Der ser 
jeg så, at transit-Uranus står i et 
spændings-aspekt tii Venus i mit fød

selshoroskop...Aha", tænker jeg så og 
tror, jeg har fundet ud at årsagen til 
vores skænderier. Vrøvl, jeg har kastel 
skyld-føletserne ud på nogie planeter i 
stedet for at komme ind bag ved skyl
den for at se, hvad der gemmer sig af 
emotioner og fortrængninger for der
efter at tage min del af ansvaret i 
vores fæiles skænderi. 

Jeg har på fornemmelsen, at det er 
en feji, mange af os gør i et eiler an
det omfang. Det er korrekt at sige, at 
aspektet forekommer samtidigt med. 
hændelsen, men at sige at aspektet er 
årsagen/skyld i hændeisen er en pro
jektion som gør, at man sniger sig 
uden om problemerne og ansvaret. 

Racisme og næstekærlighed 
Det næste, jeg vil prøve at tage fat i, 
er et mere ømfindigt emne, nemlig 
racisme/næstekærlighed. Det er svært 
at sige noget i den sag, unden al få 
på puklen bagefter, men jeg våger et 
forsøg. 

Jeg vil igen tage mit udgangspunkt 
i den før nævnte artikel. Der er to be
mærkninger, der umiddelbart springer 
frem for mit øje. Den ene er omkring 
en præst, der udtaler sig om sin me
ning om næstekærlighed, og den me
ning passer ikke helt til vores syn på 
sagen, og så kalder vi det for "Nep
tunsk tågesnak«. 

Det næste står få linjer iængere 
nede som en slags konklusion: »Raci
ster er mennesker, der af en eller an
den grund tror, at de. er bedre end 
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andre, og derior }e naturligt privile
gerede... 

En ting er helt sikkert. Os, der ikke 
er racister, vi kan lide alle fremmede. 
De eneste, vi ikke kan lide, er racister· 
ne, og vi føler os heller ikke hævet 
over nogen andre mennesker. Det 
skulle da lige være over racisterne. 

Den lille racist i os alle sammen 
Dette får mig til at overveje, om man 
skulle indføre en ny opdeiing, som 
f.eks. "sorte racister« og ..hvide raci· 
ster«. De »sorte racister« kan ikke lide 
de fremmede, og de "nvide racister.. 
kan Ikke lide de »sorte racister.<. 

Igen har vi med projektioner at 
gøre, nemlig den lill& racist, der findes 
i os alle sammen. i stedet for at kalde 
"racistiske« udtalelser for tågesnak, 
ligesom de kalder vores snak for naivt, 
skulle man måske hellere prøve at 
erkende vores egne racistiske tenden
ser, så man måske fandt ud at, hvad 
der ligger tii grund for dem. Det ville 
være mere konstruktivt i længden, tror 
jeg. 

Jeg vil nu prøve et, dog kun spin
kelt, forsøg på at kcmme lidt bag ved 
racismen. Det første., der melder sig, 
er en lille historie, c:er handler om en 
mand og en bi, og som enhver anden 
historie starter den med: "Der var en· 
gang<<: 

Der var engang 
Der var engang en mand, der havde 
et problem. Han var overiø\som over 
for bi-stik. Dette fanDt han ud af allere
de i sin barndom, men efterhånden 
som han blev ældre, glemte han sit 
problem, mest af ,Jl fordi han ikke 
kunne lide at værE' anderiedes en!! 
sine kammerater. 

Nu gik tiden, og den gik egentlig 
godt bortset fra, hV3rg""ii han hørte 

STJERNERNE 1211992 

ordet bi, elier han så en bi, fik han det 
mærkeligt inden i. Han følte sig bange 
og truet på livet, så derfor ansatte han 
nogle vagter, der kunne holde bierne 
uden for de grænser, han havde sat, 
og hvis de kom inden for disse, skulle 
vagterne slå bierne ihjel. 

Der gik nu mange år, hvor den 
stakkels mand blev mere og mere 
bange, men han turde dog aldrig ind
rømme det over for sine vagter. l ste· 
det for prøvede han konstant at over
bevise sine vagter og sine venner om, 
af bier er de farligste dyr, der over
hovedet er på Guds grønne jord. Han 
vidste også, at hvis han nogen sinde 
kom til at røbe, at han var bange, vilie 
hans venner og vagter helt sikkerl 
forlade ham. Dette gjorde ham kun 
mere bange. 

Bistaderne 
Nu kunne historien jo slutte her, men i 
dette sjældne tilfæide kom der en 
meget gammel mand forbi lige der, 
hvor vores historie foregår. 

Den gamle mand. som var en me
get vis mand, kunne straks mærke, 
der var noget gait del pågældende 
sted, så derfor slog han sig ned på en 
mark lige i nærheden af vores ven. 
Det første, den gamie mand gjorde, 
var at bygge fire bistader på marken, 
for derefter at give sig til at lede efter 
bier dertil. 

Det hørte vores ven med rædsel, og 
.med det samme sendte han sine vag
ter ud tor at hente den gamle mand. 
Straks, de var sammen, begyndte vore 
ven at fortælle den gamle mand, hvor 
grusomme og farlige bier er, 

Den gamle mand lyttede af hele sit 
hjerte og følte straks den angst og 
frygt, som virkelig var gemt i vores 
ven. Den gamle mand kunne mærke 
den lidelse, som vores ven konstant 
gik rundt i og kunne straks se. at 
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,J 
,"" vores vens kamp ikke var en kamp 

mod bierne, men derimod en vedva
rende kamp med sig selv. Dette, blandt 
mere. var nag[e at de få ting, som den 
gamle mand sagde til vores ven under 
deres til tider uge-lange møder... 

Til sidst brød vores ven sammen i 
gråd, da han godt kunne se, at det 
ikke var biernes skyld, at han var over
følsom. Sammen gik de nu j gang 
med at finde et middel, der kunne 
afhjælpe overfølsomhedsproblemet, 
men inden skulle de først finde tilbage 
til den oprindelige årsag tii problemet. 
Dette lykkedes også efter længere tids 
søgen, og de to fik sammen lavet et 
middel som gjorde, at man· ikke bliver 
syg af et bistik i ny og næ. 

Den gamle mand rejste videre, og 
vores yen ansatte j stedet alle hans 
vagter som hjælpere, for de skulle nu 
hjælpe med at passe de fire bi-stader, 
som den gamie mand byggede. 

Psykodynamisk PSYKOTERAPI 
Samtale,· drømme-, tegne- og kropsterapi

* Individuelle sessioner* Par· og famHieterapi* Fortlobende grupperI
Konsultation: 

CENTER lor 
PSYKOTERAPI og PERSONLIG UDVIKLING 

2000 Frederiksberg
 
Bestilling af tid I brochure:
 

JANNE EILBERG 
veluddannel' 14 ål' e~aring 

48797956 
(Træl'lelidopIY'EI d~glig1 ~J l~relonsvaru) 

Rettelse ti l 

STJERNERNE
 
Årshoroskoperne j Stenbukke-numOleret 

(siderne 12-17) 
var skrevel afCalhrine Oppenheim. 

Vi beklager fejlen 

Nogle ting har ve. 'ven nemlig lært. 
og det er: Bier stikker kun, når de er 
bange og bliver truel (lige som han 
selv). Bier er farligst, når de sværmer, 
dvs. når de ikke har noget sted at bo, 
rnen hvis man giver dem el sted at bo 
og plejer dem forsigtigt, så kan de i 
stedet for at stikke en, give en den 
dejtigste honning. 

Det var enden på den historie, som 
jo endte lykkeligt, ligesom de fleste 
andre eventyr. Jeg mener ikke, der e
gentlig er nogen grund til, at jeg skrl· 
ver nogle kommentarer til historien. da 
den jo næsten forkiarer sig selv, håber 
jeg. Jeg håber stadig, at Jytte 0rvad 
ikke føler sig ..forfulgt«, for det er ikke 
min hensigt med at bruge eksempler 
fra hendes artikel, men dedmod håber 
ieg at have lrampet lidt i vores alle
sammens skygge-sider. 

Ole Christensen 
Sønderborg 

ASTRON
 
* den astrologiske 

lommecomputer 

* 
Beregner et komplet 

horoskop helt uden brug 
af ephemeride. 

Forhandler: 
STJERNERNE 

Pris: 
1300.- ved forudbetaling 

I 1350,- pr. efterkrav 

Stjernernes
 
Brevkasse
 
Ved Christian Borup 

Denne mtmeds brevkasse lægger ud 
med et læserbrev fra Paul Mahler Dam 
(Orions Flamme) om en fejlbehæhef 
brochure om astrologi, som for nylig er 
blevet offentliggjort. 

Om uvirkelige horoskoper/l
 
Flere henvendelser angående en til

sendt brochure fra det svenske forlag
 
Wilhelm Brohmers Forlag, Stockholm,
 
afslører blandede føielser ved modta
ge/sen af samme. Enkelte meget in~ 

lJignerede modtagere har bedt mig 
fremkomme med et 'ndlæg i relevante 
tIdsskritter ang~end,. de fataie infor
matroner j brochuren. Jeg forstår godt 
indignationen, selvom jeg personligt 
tager brochurens indhoid med en god 
portion humoristisk sans. 

F.eks. står der, at "engang i 1860
erne besluttede europæiske astrologer, 
at aile tegn ..for nemheds skyld« skuile 
gøres lige lange« m,m. Utroligt, når 
man i det daglige sidder med de man
ge bøger og skrifter fra tiden tilbage til 
William Lilly, Regiomontanus, Tycho 
Brahe, Henrik Rantzau. Michel Nostra
damus, Jerom Carda1 m.fl., biot for at 
nævne nogle af middelalderens astro
loger. Alle disse gæve gutter skulle 
itølge brochuren Være blevet brændt 
p~ bålet eller deres værker i det mind· 
ste destrueret. Så galt er det nu ikke. 

Det afslører bl.a. den ny-kopierede 
tekst fra William Lilly's bog "Christian 
Astrology", som udkO'Tl i 1985 (1. udg. 
1642). Jeg har personiigt talt med en 
af de begejstrede initiativtagere, Geof

frey Cornelius, kort inden færdiggørel
sen af dette kæmpemæssige værk. 

Wiihelm Brohmers mangei på astro
logisk viden er ikke værd al ofre mere 
tid på, dog kunne den evindelige mis· 
forståelse af præcessionen, dvs. jor
daksens "sUngren.. og dermed forårs
punktets og den tropiske zodiaks for· 
skydning bagud i forhold til stjerne· 
himlen (hvis stjerner iøvrigt også har 
flyttet sig siden oldtiden). I brochuren 
står. at »stjernehimlen har forskudt sig 
(for nemheds skyld) ca. 30 grader" 
m.m. Der står intet relevant om præ
cessionen på ca. 1 minut pr. år eller 
ca. 1 grad for hvert 72. år. Hertil kom
mer, at stjernekonstelJationerne ;kke 
udgør hver 30 grader af ekliptika. Som 
det fremgår af omstående tegning, er 
Gemini og Cancer f.eks. mindre end 
Leo. Der »mangler.. oven i købet el 
stikke mellem Taurus og Gemini. 

Man vil også bemærke, at forårs
punktet 00 Vædder (tropisk) stadig 
mangler ca. 3 o forskydning før det er 
inde under Aquarius' indflydetse. Dette 
fasttømrer iøvrigt også den kendsger
ning, at der endnu mangler ca. 3 x 72 
år = 216 år, før vi når til den snart til 
hudløshed omtalte ",Vandmandens 
Tidsaider". 

Hvis man har tid og lyst lil at efter
forske gamie profetier om "profetiske 
tidsaldre", f.eks. "De gammeltesta
mentlige Pseudepigrapher" (Gads For
lag). bekræfter tidsregningen der de 
her omtalte astronomiske kendsger· 
ninger. Menneskeslægtens og del 
enkelte menneskes udvikling under 

8 STJERNERNE 12/1992 STJERNeRNE 12/1992 9 



Sjælens far1h!r
 
Maleren Sven Okkels har prøvet at indfange farvernes sjæl, som de kommer til udtryk på lærredet. 

VÆLG dit tøj efter hårets gå l gang med pensel og lær
farve og køb dine • Violet• Rødred; ja. så står vi dermedsel Flammer og blod. Gløderne Djævelske kunster, magI ogsmykker efter øjnenes. Find vefarvens brand op l øjnene. 

l bålet. Elskov, kamp og trolddom. VlOlet rummerdine farver; find din type Vi griber efter dens sjæl- og vildskab. det uvante. Den kan loftegennem farverne ag du ved så er det godt lige at have dig op mod himmelen for såstraks mere om dig selv. Men tænkt over hvilket sprog vi Rosa pludselig at kaste dig dybthvem kan slrJfte personlig egentlig benytter os af, når Hudens eftergivelighed og ned mod jorden.heden ud for at følge modens vi vd tæmme regnbuen og berøringens glæde. Venus'
farver? være kolonster. fødsel under en regn af roser. • GrønDet kan synes mdlysende, Farvens sjæl, dens sym Den vegetariske verden,at tingenes farve er en uad bolik, er jo så forslællig fra • Dybrød frisk og saftig. Foråret ogskillelig del af tingene; men i land til land; fra kultur til Størknet blod; rædsel og det nyudspungne; men også,kunsten er omverdenen blot kultur, a t der tilsyneladende gru. Dagen er slut og solen som mørk, skovens dunklepåskuddet, der sættergang j ikke findes et fælles menne går bort. utilnærmelighed og dybemalerens fantasi. Hvad han skeligt holdepunkt. Alhge stilhed..vil udtrykke er hans egen vel synes farvens magi at ta • Brun
hemmelighed som han ikke ge form og jeg skynder mig Jorden under vore fødder. 
engang selv kender, før den • Orangeat indfange dens ide på lær Tyngden, som vore ben for Solens varme, det luendedukker frem for hans egne redet. nemmer den. Gravens farve. bål; branden i mit indre.undrende øjne på lærredet. 

Glæden, der smelter sig vejLyseblåHan har dog killl sin palets gennem is og mLsmod.farver til at udtrykke den Himlens lethed og vandlø
med; denne hemmelighed, bets friskhed. Det jomfrue o HvidGulder også kaldes hans sjæl, lige. Fjerne bjerge og skyer Der er alting i et blændendeeller personlighed. Vi har Solen som den brænder os l der opløses i intet. nu. Hvid får alle farver til atden alle. Forskellig er den øjnene midt på dagen, hed strål.e, men er selv uden far
for alle mennesker; mengri og hensynsløs. Æggets in • Mørkeblå v,.
ber vi efter farven i tuberne dre. Svovl-ild og djævel Havet. Nattens komme. 
og trykker den ud for så at skab. Himlens dyb som det ople

ves fra bjergenes tinde. Her • Sort
Manglen på farve, manglen- Lys okker er ikke langt til åbenbarin på lys; ingen ting; Ul forskel

Bleg som den lerede jord vi gen- Mørkeblå er derfor også fra enhver dyb ku1tJr, der til
er kommet af. Rolig og blid den dramatiske tilsyne syneladende nærmer sig det 
som bækken. F!ugtbar som komst, ligesom den er detSven Okkels: sorte, men som er væsens

landskab, Provence flcx:ien. kongeliges farve forskellig fra denne ved sIn 
enorme intensitet. Sort" svækker enhver farve som 
den sættes ved siden af. 

Forsøg på at fange farvens 
sjæl kan bruges på mange 
måder. Teatrets dekoratlO
ner og dragter suger næring 
af dIsse kilder; Film og TV 
naturligvis også. Moden 
fanger epokens humør med 
denne madding; og kunst
nerne, ja de har fyldt deres 
indre dermed, så farve og 
deres sjæl bliver et. • 

SVen Okkels er den ene af 
lærerne på Malernkolen i 
Spanien. Han er københavner 
med liv og sjæl og har, siden 
han udgik fra Kunstakademiet I 
1952, gennem 30 år udstillet 
separat l Den Frie 
UdstllUngsbygning i 
København. Sven Okkels har 
legnet sig gennem den halve 
verden; han har illustreret 
mange bøger og selv skrevet 
et par stykker. Tegningerne er 
grundlaget for oliemaleriet, 
som slår hans hjerte nænnes!. 

FARVERNE
 
påvirker vort liv
 

~ 
> 

§ 

l 

Rødt på væggene i børneværelserne sætter endnu mere krudt i ungerne. 
Farver rummer kræfter, der ikke bør ignoreres. 
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ikke blev solgt samme dag, . gesom det bclønningsflag kaler i lysorange, rosa, hvidt giver nærhed og intimitet vistsigat gøre beboerne hdt stald hurtigt faldt til ro, "Ændringen af vares I orange. Da den blå øger 
de var lavet, skulle overhæl EF de seneste år har uddclt og lidt sort. Det vil skærpe rødt er sUrnulerende for vokedeligere, end de behøver mens de i de røde båse fort  blodomløb hænger sammen koncentratIonsevnen mere 
des med rød farve og sælges til strandområder i med appetitten for de søde sager. res seksualdrift - så giverat være, så kan det være et satte med at skrabe i jorden med, at farv(>.rne påvirker end den grønne barden nok 

vælges i arbejdsværelset, til en lavere pris. lemslandene, hvor der er	 specielt den blå farve køligsvært valg, nårmanskai gø med hovene og slå med hovore ner-vesystemer_ De 
mens man nok må se i øjnevederne i timevis rødorange farver påvirker Men den røde fa rve ud gjort en ekstra indsats for	 hed og distallC€. Et lille rumre sit indkøb hos farvehand Intensive farver ne, at rødt på væggene i 001"det nervesystem, der hedder stråler også fa rt, kraft, sek miljøet. Ganske i overens	 holdt i røde og orange farverhoren. "For farverne skal Andre forskningsresulta
neværelserne vil sætte endharmonere med ens indre ter viser, at planter vokser Symphaticu.s og som får os sualitet og aggressivitet. stemmelse med, at den blå Når man vælger farver har vil derfor virke meget varmt 
nu mere lrrudt bag i ungertil at bevæge os. Gul påvirjeg. Hver farve påvirker os bedre j rødt lys end i blåt. Og Tænk blot på den rode farve virker beroligende og det også stor betydning, og intimt, men tUlige vil det 

ker det samme system men i ne" SJXIrtsvogn og kvindernes nøgtern. Et rødt, gult eller hvor længe man skal ophol føles mind.rE".pa godt og ondt". siger KaT! at myrer hgefrem skyer det 
MenfarvffTIehar~åenlangt svagere grad. Blå og brug af rød læbestift. Det er orange flag ville få badegæ de sig i de enkclte rum. Er Karl Fischer mener ikke,FisCh.eT, der er professor ved blå lys, mens rotter, høns og 

kulturpsykologisk betydtildels grøn påvirker Vagusinstitut fUr Baubiologie i ænder viser større vækst og heller ikke nogen tilfældig sterne til at tro, at der var man der kun kort tid ad at man kan løse problemet
ning. Et symbolsprog hvornervesystemet, som hjælperWien, hvor man i snart tyve vægttiltag i rødt lys end i hed, at næsten alle revolu noget galt. gangen, er det en god ide at ved at male det hele hvidt el 
de signalerer helt bestemteos med at slappe af", siger tioner igennem tiderne har Ligesom ingen er i tvivl vælge stærke og intensive ler gråt.år har rådgivet både private blåt. 
ting. Tænk blot på færdselsKarl fucher.og offentlige bygherrer om At hestene i den blå stald brugt den røde farve på de om, at det er tilladt at gå kulører, da de skærper san "Hvidt har været moder
loven og dens brug af farverfarvevalg. faldt hurtigst til ro, og at dyr res faner. over, når der er grønt lys, så serne. Men kun for en kort ne i flere år. Men de hvide 
på skilte og lyskurver. Her er det heller ikke tilfældigt, periode. Man bliver hurtigt vægge, som bliver altdomiFarver har altid spillet en og planter vokser b~t i Bruges i terapien Friske fisk understreger rødt eksem at motorvejs-skiltning er mættet, og farverne bgynder nerende, uanset hvad derstor psykologisk rolle for os rødt lys hænger sammen 
pelvis forbud og farer, ligeDe biologiske gnmdvirkmennesker. Men det var med, at de to farver udstrå Til forslæl fra den røde fane holdti blåt eller grønt. Gule, at virke negativt. Derfor er hænges på dem, har vist sig 
som det er et advarsclstegn,ninger bruges flittigt indenfflrsl da forfatteren og na ler kulde og varme. I et for er FNs flag blAt. Akkurat li- røde eller orange farver ville stærke farver gode i bade- at virlæ kedelige og uinspi
når den røde lampe på bifor stimuleringen af handi rere."1de på de mennesker,tw-forskeren Johann Wolf søg med mennesker, hvor 
lens benzirunåler pludseligcappede bom og indenforgang von Goethe i 1810 ud den ene gruppe opholdt sig i der bor der. Hvidt er ligesom
lyser. Hvis omd.rejningstælpsykiatrien, hVQr en del afgav sin farvelære "G€  et rødmalet rum og den an gråt og sort døde farver. Og
leren på en motor bevægerden terapeutiske behand forsøg har for nylig vist, atschichte der Farbenlehre", den i et blåmalet rum kon
sig op i det røde felt, er der Når man gennemgår en om ens omgang med andre farver op mange gange og ophold i ikke-farvede rumling kan være at opholde sigat vores forhold til farver staterede man., at gruppen i 

farvetest, ~l man blandt mennesker, og feltet nedunder båcle farvevalget, deresrisiko for, at motoren bræni rum malet i forskellige far går udover både kreativiteblev sat i !iyStem. det blå rum allerede følte, at 
andet vælge farver og lægge er konoentrationsfeltet, placering og den rækkefølge,der sanunen. Det samme"Goethe sagde selv, at det var koldt ved en rum Vff" ten og koncentrationen.dem op på plader med fire diciplinen og ens evne til at man 1y1~ felterne Ud, erafudtryk for aktivitet er denEt rum malet i røde farverhans farvclære va r vigtigere temperatur på 15 grader, feltef. Hvert felt har sin egen gøre noget færdigt Hvis man betydning for psykologen. De I virlæligheden bør man 

røde farve i vores ansigter,vil virke stimulerende og betydning og dækker sin del af har lyst kan man også lægge to eksempler, vi fterviser, er farve alle nunmene i et hus....nd noget andet, han havde mens gruppen i det røde 
når vi enten er vrede ellerpirrende samtidig med, at ens jeg. øverste venstre felt er en femte farve midt~ pladen. begge konstruerede, og viser forskciJigt. Afuængigt afskrevet - Faust inclusive. Og rum først sagde, at det var 
har feber. faderfettet der fortæller om Denne farve, der altid skal et meget negativt og el meget hvad de skal bruges til, ogdet vil øge pulsen og blodhan betragtes i dag som pio koldt ved 11 grader. Opfat

ens ego, ide og sjæl. Feltet lægges til sidst, kalder positivt farvevalg. Selv farven på røde pølsergennemstrømningen. Gulemoren indenfor faIVepsyko tclseafkuldeog varme svin hvem der skal bo der. Symp
nedenunder er modetfettet, psykologerne for jokeren; det er et faresignal. I det mindfarver sætter gang i moto haticus og vagusmenneslærlogien", siger Karl Fiscl1er, gede med and.rE ord 4 gra der handler om ens krop og er den, der siger, al på trods afste ifølge traditionen. Forrikken, kirtlerne:; sekre kalder vi også populært A ogNår det østrigske institut der. Denne forskel hænger materien (modsat ldeeri i de fire andre farver, er detden rode farve på pølser blevtionsudskillclse og virkerskal rådgive privatpersoner sammen med, at den røde fader1e1tet). ØVerste højre telt det he.-, jeg vii.	 E mennesker. Og måske 

oprindeligt introduceret afforstærkende på nervesyste er kDntaktfeltet, det fortæller Under en farvetest lægger man	 kunne en gul eller orangeom farver, er det derfor med. farve er nærmest det infra

dmmentrækkende, stabili • c"	 af det ultraviolette. Sam FA~)ERNEÆndrer blodfrykket serende og dæmpende på
 
Farverne påvirker os rent lys i øvrigt meget lidt på den
 

menlagt fylder det synligeaJERIKCLAUDI blodomløbet. påvirker vort liv 
F

En generel regcl er derfor, 

ORKERTE FARVER på le heste efter et væddcløb i skala, som også rummer al 
biologisk. Forsøg med at de elektromagnetiske belge

at husets afslapningsrom Ftwtsallra side 21
 

væggene kan give ho~ to stalde, hvor den ene var mindeligt elektrisk lys,
 bar være holdt i grønne eller 
bLå nuancer, mens rnotionsvedpine, stress og depressio malet rød og den andeu blå, røngtenstråLer, mikrobelger 

ner. Og da hVIde vægge har viste, at hestene i den blå og radiobelger_ I rummet kan være rødt eller 

myndighederne i Wien i bemet. Den grønne farve er beden ene hånd på den gamle røde og vannegivende i sin 
gyndelsen af lBOO-tallet, daroligende og dæmpende,digters digre værk, mens de balgefrekvens, mens blåt lys 
de krævede, at pølser der ~mens d~n blå farve virkermed den anden lader kun har en frekvens i nærheden 

den gennemgå en række 
farvetests, som giver et tyde
ligt billede af personens 
psyke. 

"VlSer testen eksempelvis, 
at man erenmystisk lidt in
desluttet person, så kan Inan 
enten vælge at forstærke det 
mystiske med violette farver 
eller modarbejde det de
pressive ved at tone den over 
i det udadvendte røde eller 
det afklarede blå. 

Omvendt skal en stresset 
udadvendt person næppe 
have rødt på væggene i. sine 
dagligstuer. Så ville hans 
blodtryk aldrig få en chance 
for at falde til ro. På den an· 
den side skal man ikke luge 
hans arbejdsværeU;e for rø
de, orange eller gule farver, 
fordi hans underbevidsthed 
dermed Vil føle sig hjemløs. 
Dervil ikke være farver, han 
kunne identificere sig med". 

SAMVIRKEtfIlOVEMBER 1991 

r r""'ry~ "'~~.,.;g i.iL~~ 

i" -Hi:'''---~~ 
I" "' 
~~.-Ol 

~	 r~' 
i~"-
~ . 
~ .'æ .. ---·':':;i:}:F:l·~~;'~:~H.:·?~~ :.;rWddÆ l~:" 

2221 

nllance i soveværelset få B
mennesket til at stå mere 
villigt op, når vækkeuret 
ringer". 

Hovedparten af de, der 
henvender sig tildet østrigs
ke institut for at fil foretaget 
en fa.r-ætest, erpar, som ikke 
kan enes om farverne. 

"Somregelerdetpar, der i 
øvrigt kan godt sammen", 
men hvor alting går i hård
knude, hver gang der skal 
bestemm.es noget med farve 
på. Problemet forsøger vi at 
løse ved at lade dem gen
nemgå en:række farvete;ts, 
som ender med at give dem 
et tydeligere billede af dem 
selv. På en måde et portræt 
af deres indre. Og mange 
gange kommer resultatet 
bag på dem, når det faktisk 
visersig, at de i årevis harle
vet med en farve, SOlO har 
fremhævet egenskaber hos 
dernselv, somde ikke bryder' 
Slg om. ERIK CL'\.U'Ol 
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i	 blot anspol"l" bilisterne til at 
køre endnu stærkere. Der er 
også sWld fornuft i, at fiske
handleren holder sin butik. i 
blå eller grønne nuancer. 
Det Wlderstreger, at hans 
produkter erfriske. Ligesom 
en konditor vil kunne have 
gavn af at ind.rEtte sine lo

"
værelser, bryggerser ag ~
nerngangsrum, mens PaJ>tel
nuancerne bør dominer€ i 
opholdsrummene og SOVf?
væreU;erne. 

"Desuden må man ikke 
glemme at tage hensyn til, 
hvor store rununene er. 
Mens symphaticus farverne 
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KKERVI 
SERNE 

Ligesom dyrene har vi mennesker et personligt territorium, vi vogter nidkært 
over. Usynlige grænser, som bestemmer, hvor tæt på vi tillader andre at komme. Hvis 
nogen vover sig ind i en zone, de ikke har adgang til, udløser det stærke reaktioner. 

Et landlægebesøg er for de fleste ikke 
just noget al glæde sig tiL Naturligv.is 
i hØj grad på grund af frygten for det 

hvinende bor. Men det er ikke hele forkla
ringen. En stor del af det ubehag, vi føler, 
når vi læner os tilbage i tandlægestalen. 
bunder i tanken om, at tandlægen for at 
gøre sit job er nødt til at trænge ind i vores 
intimewne. 

Noget lignende oplever vi, når vi befm
der os i en tætpakket elevator. Situationen 
er ubehagelig, og vi aner derfor ikke, hvor 
vi skal placere blikket. Alles øjne hviler 
- i mangel af bedre - på de tal, der viser 
etagen. Forklaringen er, at vi også i eleva

36 Af Ib Sa:omon. Illustration: P. St,ult 

toren er frarøvet det personlige rum, vi 
plejer at omgive os med. Den zone, hvor 
der nonnalt ikke er adgang for andre. 

Specielt vogtcr vi nidkært over en zone 
omkring kroppen. Intimzonen kaldes den 
"luftboble", som vi betragter som vores 
hclt private. Kun de, oer står os meget 
nær, får lov til at trænge ind i den. 

Zonen afuænger af den kultur, vi er 
vokset op i. I den vestlige kultur strækker 
intirnzonen sig ud i 46 centimeters afstand 
fra kroppen - de 46 centimeter svarer nøje 
til den mindsteafstand, vi holder, når vi 
står og taler med en anden. Grænsen er 
defineret af en uskreven lov, som næsten 
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I
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alle respekterer. Kun når loven brydes, 
lægger vi mærke til det: De fleste kender 
det diffuse ubehag, der opstår, når en 
fremmed tillaler os og samtidig går for tæt 
på os. Den fremmedes indtrængen i vores 
intirnzone får hjertet til at slå hurtigere og 
gør os i det hele taget beredte til at tage 
kampen op. Eller at flygte. 

Reaktionsmønstret er så at sige indko
det i os, og det ligner meget den måde, et 
dyr reagerer på, når et andet dyr kommer 
for tæt på. Det har længe været kendt, at 
dyr har en individuel zone. Et dyr holder 
en klar afstand til sine artsfæller, og kom
mer en af dem ind i dets zone, reagerer 
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I 4. Den offentlige zone 3. Den sociale zone 

Den offentlige zoneVores sociale zone 
strækker sig fra 3,6 meterbegynder ved 1,2 meter. 
og udad. Hvis vi forDet er den distance, vi 
eksempel skal tale tilautomatisk vil forsøge at 
en større forsamlingholde, når vi taler med I af folk, vi ikke kender,fremmede mennesker. 
vil vi søge at holdeDet gælder for eksempel, hvis 
mindst denne afstandvi skal spørge nogen om vej 

• • 
I 

[3 • 
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I 
dyret enten ved at flygte ener aggressivt
 
ved at gå til angreb.
 

Hvis dyret hverken kan flygte eller
 
angribe, kan det ende med at få stress. Det
 
kan for eksempel ske i et hønseri, hvor
 
dyrene går tæt - her ses ofte de typiske
 
stress-reaktioner: Dyr, der bliver sløve,
 
ener dyr, der begynder at gentage den
 
samme bevægelse igen og igen. Samme
 
reaktion kunne ses i gamle dages zoologi

ske haver, inden zoologerne opdagede
 
dyrenes behov for afstand.
 

Vort territorium strækker 
sig 3,6 meter ud fra kroppen 
At vi mennesker også har brug for afstand,
 
påviste den amerikanske antropolog
 
Edward T. Han, og hans studier er siden
 
blevet udbygget, så adfærdsforskere i dag
 
ed ganske meget om vores behov for per

- sonlige områder. En viden, som også bli
ver brugt i hverdagen, for eksempel af 
folk, der i kraft af deres arbejde nødven
digvis må bevæge sig ind i andres person
lige zone. Det gælder blandt andet læger, 
frisører og optikere. 

Det personlige rum har vist sig at bestå 
af flere zoner: Den intime zone nær krop
pen, en personlig zone, som strækker sig 
godt en meter ud, en social zone og en of
fentlig zone. Den offentlige zone strækker 
sig fra 3,6 meter og udad. 3,6 meter viser 
sig at være den afstand, vi stiller os i, hvis i, 
vi skal tale til en større forsamling. !Den personlige zone er den afstand, vi
 
holder til hinanden ved fester og lignende,
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TANDLÆGEN GÅR OVER GRÆNSEN. 'For at udføre sit job trænger tandlægen ind 
i intimzonen. Derfor er et tandlægebesøg ubehagelig" selvom han ikke borer. 
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JAPANERNE HAR MINDRE ZONER. De personlige grænser varierer med kulturen. 
/Japan er behovet for albuerum mindre. Det gør fx Tokyos kollektive trafik effektiv. 
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38 Foto: Paul ChesleylTony Stone Worldwlde og Robert Harding Pleture library 

at være i flok. Hvis en fugl sætter sig mel
lem to andre, opstår der uro, indtil alle har 
genfundet den rette afstand. 

.' Med næsten samme lovmæssighed ind
tager vi mennesker en tom stolerække i en 
biograf. Den første sætter sig midt på ræk

~ ken,'hvorefter den næste, med stor sand~ 

synlighed, sætter sig halvvejs mellem den 
første biografgænger og stolerækkens 
ende. Bliver rækken helt fyldt op, starter et 
lille," territorialt slagsmål: Kampen om 
lUmlænet. 

EW@LENE 
l;lb~~ER NØJE 

'AfSTAND' 

SAMMEN OG HVER FOR SIG. Trækfugle, her svaler, holder indbyrdes afstand. Ikke 
for tæt. men heller ikke for spredt, s§ de mister trygheden ved at være i flok. 

.. side 37 
mens den sociale zone svarer til den af
stand, vi holder, når vi omgås fremmede. 
Dem holder vi, populætt sagr, tre skridt fra 
livet. Nogle gange afmærker vi ligefrem 
vores zone: Far lader piben og tændstik
kerne ligge ved siden af sin yndlingsstol, 
mens datteren bevidst lader tingene flyde 
på et bord for at markere, at hun regner det 
med til sin zone. 

Også med kropssproget vogter vi tyde
ligt vore grænser, for eksempel ved at stå 
med korslagle arme, en stilling, der udsen
der klare, afvisende signaler. 

Japaneren pressede amerikaneren 
baglæns gennem lokalet 
Enhver kan studere de personlige zoner. 
Firmafester eller andre sammenkomster 
byder på oplagte studiemuligheder, som 
også adfærdsforskere udnytter, selvom de 
naturligvis går mere videnskabeligt til 
værks, for eksempel ved at benytte vi
deokameraer. På optagelseme er det let at 
opmåle den faktiske afstand mellem to 
personer, der taler sammen. 

En videooptagelse fra en konference, 
hvor der deltog amerikanere og japanere, 
afslørede, at intimzoner er afbængige af 
kulluren - og tilsyneladende også af, hvor 
tæt befolket et land er. Japanere har såle
des en mindre intimzone end amerikane~ 

re, og derfor kunne adfærdsforskerne stu
dere et sælsomt spil, når en amerikaner og 
en japaner talte sammen. Japaneren indtog 
naturligvis den afstand, han var vant til, 
men trængte derved uforvarende ind i 
amerikanerens personlige rum. Amerika
neren reagerede ved al træde et skridt bag
læns for at genoprette afstanden. Når 
videofilmen blev spillet med høj hastig
hed, så det ud, som om detjapanskJameri
kanske par dansede gennem lokalet. 

Handelsrejsende og andre, der færdes i 
mange kulturer, er nødt til at være bevid
ste om de kulturelle forskelle i personlige 
zoner. Ellers kan de, uden at ville det, 
komme til at krænke dem, de gæster. Også 
for turister er det værd at bemærke sig de 
kulturelle forskelle. Eksempelvis er dan
skere, der beSØgte Australien, kommet 
galt af sted, fordi de overskred den lokale, 
inlime zone. Ved at placere sig lige så tæt 
på folk, som de var vant til i Danmark, ud
sendle de kropssignaler. der ubevidst hlev 
tolket som en seksuel tilnænneIse. 

Bilister opfatter et stykke af 
vejen som deres territorium 
Også traftkforskere er nødt til at tage hen
syn til vores behov for et personligt rum. 
Det viser sig, at mange bus~ og togpassa~ 

gerer, akkurat som elevator-brugerne, 
føler stort ubehag ved at være tvunget til at 
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sidde eller stå tæt på andre. l Sverige har 
trafikforskere taget konsekvensen. De er 
nu ved at udvikle en ny city-bus med langt 
mere fleksible siddepladser. De rejsende 
skal have oplevelsen af at råde over mere 
plads, og på langt sigt ventes det, at større 
personlige zoner er noget, der kan få selv 
inkarnerede bilister til at vælge den kol
lektive transport. 

Netop bilen tjener i øvrigt ofte som en 
slags forlængelse af vores personlige rum. 
Og bilisten opfatter, ifØlge flere adfærds
forskere, ikke kun selve bilen som sit per
sonlige område, men regner også et pænt 
stykke af vejen med til sin udvidede zone 
- derfor de aggressive reaktioner, hvis en 
anden bilist drister sig til at køre for tæt 
på. Det behov for afstand, som vi alle har, 
er ikke medfødt. Tværtimod har det lille 
barn behov for at blive berørt, trøstet og 
kælet for. Men i puberteten sker der bog
stavelig talt en frigørelse. Den unge 
ønsker privatliv og sit eget område, sit 
eget territorium, Det er ønsker, som kan 
være svære at forstå for forældrene. De 
år nu pludselig ikke lov til at bevæge sig 

ind i den unges intime zone, medmindre 
moderen eller faderen da tyer til et af de 
ældgamle tricks, såsom at rette på sønnens 
eller datterens tøj. 

l dyrenes verden er det stort set slut 
med kærlige berØringer, når dyrene er 
voksne. l hvert fald, når det gælder han-

Først i puberteten
 
sker den frigørelse, som
 

fører til kravet om
 
et personligt territorium
 

neme. Kun under de, som regel meget 
kortvarige, parringer lukkes de igen inden 
for hunnens intirnzone. 

I menneskets verden ser det noget 
anderledes ud. Behovet for at blive berørt, 
benovet for ømhed og nærhed, lever vide
re, og i mange situationer kommer det i 
direkte konflikt med behovet for en per

sonlig zone. Af samme grund er der op
stået masser af socialt accepterede former 
for indtrængen i hinandens personlige zo
ner. Det gælder fx dans. Under en dans er 
det tilladt at røre hinanden, uden at det tol
kes som en trussel mod vores personlige 
territorium. Derfor føler vi, som regel da, 
heller ikke noget ubehag ved at være tæt 
på vores dansepartner, selvom det er en 
fremmed person. 

At give hånd er også tilladt, på trods af 
at det egentlig er en indtrængen på privat 
område. At kysse hinanden kan også være 
acceptabelt. Graden af accept varierer dog 
fra kultur til kultur, men kysset tjener 
mange, ofte symbolske, formål. Det kan 
være at besegle en pagt mellem lige
mænd, at markere forsoning eller at give 
udtryk for hyldest eller lykønskning. 

Den mest intime indtrængen i vores 
personlige territorium er naturligvis sam
lejet. Forud for det går da også en lang og 
næsten rituel række tilnærmelser, der trin 
for trin tillader partneren at komme tæt
tere og tættere på vores aIlennest intime 
zone, kønsorganerne. D 

VI HAR BEHOV FOR AT BRYDE VORE GRÆNSER. Det personlige territorium kan komme i konflikt med vores behov for kon

takt og berøring. Derfor er der særlige siflJationer, hvor det er socialt accepteret at bryde grænserne. Det gælder fx ved dans.
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DERFOR TRYLLEBINDER KARISMA.TISKE LEDERE 
STOR AFHÆNGIGHED lyser af karismatiske lederes taler viserlidt skade på selv-opfattelsen på et tid

(
TUSINDVIS AF MENNESKER: 

EN MANDS MAGT
 
OVER MASSERNE
 
Magtfulde statsmænd har gennem historien formået at lede kæmpemæssige 
skarer mod store forandringer. Nu peger ny psykologisk forskning på, at disse karismatiske 
ledere har været langt mere styret af deres tilhængere end hidtil antaget. 

D"'Ih,' olrhundr...de har om noget 
\æret et lids~pand med voldsom
m... orllYæltninga. revolutioner. 

krig ... og polilj~ke og religiøse korstog. 
Store, magt(ulde ledere som SUllin, 

Hiller. Gandhi og r-.bo Zcdong er ufravi
geligt knytl"'l til d... fomndringer. d..r <."r 
skI. :'-ko \TI, det ledem~ der ~tyrede nl

slOriens gang i kraft ar deres karismati
slæ glad? Eller var de selv marionener 
tor ulyk.klig.. indi'"iders flugt fra indr.. 
og. ydre ..kndighed? Ny SQclQlogisk og 
p5ykCJlogi~k forskning tyder på. at der er 
lal.. om <."1 dyblliggende gensidigt behov 
i ledere og lilhæng..re 10r hinand..n. 

,.Kamma" betyder gunst~visning og 
blev IJprindellg brugt i religios betydning 
IJffi m..nn<."sk"r m..d et særligt guddom
meligt kald eller nadegave. Tidligt i dette 
århundrede Q\-eniJne sociolog:en Ma.'\ 

16 .o.rH",~~~,,,,,,, "'cM s..uP'."""c<o. 

\I,'eber begrebet til en mere generel beo
 
tydning. lfolge Weber er brisma en eks

traordinær kval ilet i en person. og karis

m:uisk aUloritet skal forslås som magt
 
over mennesker - en magI. som tilhæn+
 
gerne underkaster sig. rordi de tror pa
 
personens særlige evner.
 

Den karismatiske leder
 
er en fornyende kraft
 

I Max Webers øjne er karisma et opgør
 
med e.amle. stivnede former. allså en for

nyende kraft. Derfor tillægges den karis

matislæ leder en helteagtig kankter. Stu

dier af karismatiske ledere op lil
 
1980'eme har især koncentreret sig om
 
lederens personlighed og dennes st)'rke.
 
magnetisme og inspiration.
 

Det har den'or længe været en gængs 
antagelse. at det var lederens personlig

hed alene. der kunne Iryllebin,.. lasser
ne. så de på suggestiv vis bk\ underlagt 
lederens personlige vilje. I de ~eneste IO 
ar er der imidlenid kommet analyser. der 
forklarer den karismali.~ke leders magt 
som snæven forbundet med de personer, 
der folger ham. Den politiske psykolog 
jerroid :'-1. t11$1 er t:lI al J.."jl. d<;r llar 
vendt foku~ fra lederen lil lill" :eme. 
Det er skrt ud fra betragLnlll);' m. at 
alle ledere - specielt de karisrnallskr 
fundamenLaIt set er skabt af deres tilhæn
gere- Han mener derlor, at der er en dybt
liggende. gensidig afllængighed mellem 
leder og tilhængere. 

Jerrold M. Post definerer den karisma
tiske leder og dennes tilhæll~<"~' som 
narcissistisk skadede menne,l... ud
folder to forskellige. men forhun... ,...:, for· 
mer for personlighed. Begg" typer har 

11lc.;"po"'· ',aen'kaO "'. 4193 

ligt. kritisk tidspunkt i deres udvikling 
Den ene personlighedsrype udvikler et 
overdimensioneret. grandiost selvbille
de. der hnngrer efter bekræftelse og be
undring. mens den anden type fonnersig 
som et mere selv-udslettende individ. 
der knn foler ~ig v~rdifuldt. ~å la:ng:e 
han bil furblnde sig til andre. idealisere
de figurer. Jerrold M. Post placerer den 
karismatiskr ledo:r i den forste kmee.ori. 
Han er en »spejl-hungrende« p~rso~lig
hed, der har brug for en stadig qrom af 
beundring fra sit publikum for at nære sit 
udtærede .dv. Til der fonnal udvikler 
han evnen til at gengive en (oleIse af 
styrke. ovcrb~visning ag ~ikkerhed, 

Ideal-hungrende mennesker 
søger tilflugt hos en leder 

Denne storhed og styrke er umådeligt til
lrækkende lor individer i den anden kate· 
gori. Disse menneslær har en »idelll
hungrende« personlighed og find~r styr
ke gennem den karismatiske leder. 

Derfor passer lederen og hans tilhæn
gere til hinanden som hånd i handske. 
Den karismatiske leder kommer sine ide
:!.! b::grende prosdy{ter ti! undsætning, 
så hans succes bli ver tilhæne:emes snc
ces. Omvendt ville den karis-matiske le
der være en tom skal uden sine tilhænge
res nkrilislæ respons. 

l fællesskab styrlær de to personlig
hedstyper hinanden på et fundament, der 
hedder: Kampen mod fjenden. For al 
kunne opretholde sin oppumpede selvfø
lelse må lederen fraspalte alt del. han ik
kr tillader 5ig 5elv at rumme. Det overfø
res i stedet til »fjenden«. der hyppigt ka
rakteriseres som kilden til alt ondt. Ana-

1""",,,Æ{ V,d""5"~ n, 41!13 

en stærk opsplitning i godubndl, styr
kelsvughed. altlintet. Ofte refererer en sa
dan leder til sig selv og sine tilhængere 
som Guds udvalgte. mens ..de andre" 
lignes med Satans bom. Dette fremhæ
ver lederens identitet som en. der besid
der overnaturlig og uovervindelig kraft. 

Jerrold M. Post fremhæver dog, al den 
karismatiske leders magt ikke altid ska-

Den karismatiske leder 
udnytter kriser, 

hvor menneskef er fulde af 
usikkerhed og irygt 

bes af personligheds-skadede tilhænge+ 
re. Mange helstobte personer vil lade sig 
friste <lf en karismatisk leder i lider med 
samfundsmæssigt stress og krise. 

Gennem dygtig brug af retonk er en 
sådan leder i 'Land Lil at overbevise sine 
hnngrende tilhængere med budskaber af 
(,V pen' d:ClE; mig. 0& jeg vil tage mig af 
jer. Sammen kan I'i skabe el nyt samfund. 
rejlen er Ik.ke inden i o,. men udenfQr. og 
den eneste barriere mod den lykke. fred 
og velst3nd. vi fonjener. er fjenden del
ude. som kun er ude på al edelægge 05." 

En af de ~Iærkeste destruktive 
kræfter i vorl århundrede 

Del er indlvsende. :lt den karismatiske le
der kan udnytte kriseperioder, hvor men
nesker er fulde af lvivl. usikkerhed og 
frygt. lil at opbygge og styrk~;il for

/Grismatiske ledere er Fundamentalt 
set skabt ar" deres tilhængere Der er 
derfor tale om en gensidig afhængig
hed mellem leder og tilhængere. 

vm:n!!:ede seh·-billede. Men hans ma!!:t 
kan kun opretholdes. hvis der er tilstræk
keligt med tilhængere af den ..ide:Jl· 
hungrende« slags. I delte århundrede har 
denne ledelitilhænger-forbindelse være. 
en særdeles destruktiv kmft. Hitlers her
redomme i TyslJand er del tydeligste 
eksempel. Stalins udrensningspolitik og 
Khomeims islamiske korstog er andre. 

I kontrast til denne destruktive made 
al udtrykke sin sårede personlighed på 
står en anden ud.::ave af den brismatiskr 
led~r og hans tilhængere. Der er den 
..regenererende« leder som fx Indiens 
M<Jhatm<l Gandhi. Frem tor at tbspalte 
og nedkæmpe sine egne personligheds
sår. repræsenleret ved ydre fjender. har 
disse ledere søgt al helbrede og genop
bygge ~ig sel\ .... ia helbredelse af el ~aret 

og spliltet ~;]ffifund. 

Lig,e!!vlrli!!t hvordan de vdre omstæn
dighede~ i deenkelte1:lnde-og verden ser 
ud. vil der ;;hid være individer, hvis indre 
b... hov nilda dem Lil at søge ideal-ledere. 
Og når dis;.c "Ideal-hungrende« lilhæn
gere flOder en »spejl-hungrendeu kder. 
OPSlår denn ... ,pecielle karismaliskr le
dedtilhæm::er-forbindelse. ~lan kan be
tragte såd.inne forbindelser som ubelyde
lil!:e sekler i lider med relati\' soci~1 fred 
og harmoni. ~len i tider med samfund~· 
mæssig kri,e kiln disse maglfulde forbin
delser vok........ lil ~r blive kemen i SLT~ 

omvæltende sociale bevægelser. [j 
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r- DERFOR TRYLLEBINDER KARISMATISKE LEDERE 
TUSINDVIS AF MENI\lESKER: 

ENMANDS GT
 
OVER SSERNE
 
Magtfulde statsmænd har gennem historien formået at lede kæmpemæssige 
skarer mod store forandringer. Nu peger ny psykologisk forskning på, at disse karismatiske 
ledere har været langt mere styret af deres tilhængere end hidtil antaget. 

(
 D ette århundrede har om noget 
været el tidsspaIld med voldsom
me omvæltninger, revolutioner, 

krige og politi5>ke og religiøse korstog. 
Store, magtfulde ledere som Stalin, 

Hitler, Gandhi og Mao Zedong er ufravi
geligt knyttet til de forandnnger, der er 
sket Men var det lederne, der styrede hi
storiens gang i kraft af Jeres karismati
ske glød? Eller var de selv marionetter 
fm uLykkelige individers flugt fra indre 
og ydre elendighed? Ny sociologisk og 
psykologisk forskning tyder på, at der er 
tale om et dybtliggende gensidigt behov 
i ledere og tilhængere for hinanden, 

))Karisma« betyder gunstbevisning og 
blev oprindelig brugt i religiøs betydning 
om mennesker med et særligt guddom
meligt kald eller nådegave, Tidligt i delte 
århundrede overføne sociologen Max 

16 Af Helene Flend!, Folo' Saba Press Pholos 

Weber begrebet til en mere generel be
tydning. Ifølge Weber er karisma en eks
traordinær kvalitet i en person, og karis
matisk autoritet skal forstås som magt 
over mennesker - en magt, som tilhæn
gerne underkaster sig, fordi de tror på 
personens særlige evner. 

Den karismatiske leder 
er en fornyende kraft
 
I Max Webers øjne er karisma et opgør
 
med gamle, stivnede former, altså en for

nyende kraft. Derfor tillægges den karis

matiske leder en helle~gtig karakter. Stu

dier af karismatiske ledere op til
 
1980'eme har især koncentreret sig om
 
lederens personlighed og dennes styrke,
 
magnetisme og inspiration,
 

Det har derfor længe været en gængs 
antagelse., at det var lederens personlig

hed alene, der kunne tryllebind~ dasser
ne, så de på suggestiv vis blev underlagt 
lederens personlige vilje, I de seneste IO 
år er der imidlertid kommet analyser, der 
forklarer den karismatiske leuers magt 
som snævert forbundet med d~ personer, 
der følger ham. Den politiske psykolog 
Jerrold M. Post er en af dem, der har 
vendt fokus fra lederen til tiIl,·,. :erne, 
Det er sket ud fra betragtnin~l:, ·.m, at 
alle ledere - specielt de karismatiske ~ 

fundamentalt set er skabt uf deres Lilhæn~ 

gere. Han mener der fOl; at der er en dybt
liggende. gensidig afhængighed mellem 
leder og tilhængere, 

lerrald .\1. Post definerer den kari,ma
tiske leder og dennes tilhællp.cn' som 
narcissistisk skadede mennesr:;~ . ud
folder to forskellige, men forbuJlutiL, for
mer for personlighed. Begge typer har 
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lidt skade på selv-opfattelsen på et tid
ligl, kritisk tidspunkt i deres udvikling. 
Den ene personlighedstype udvikler et 
overdimensioneret, grandiost selvbille
de, der hungrer efter bekræftelse og be
undring, mens den anden type former sig 
som et mere selv-udslettende individ, 
der kun føler sig værdifuldt, så længe 
han kan forbinde sig til andre, idealisere
de figurer. ferTold M. Post placerer den 
karismatiske leder i den første kategori. 
Han er en »spejl-hungrende~( personlig
hed, der har brug for en stadig strøm af 
beundring fra sit publikum for at nære sit 
udtærede selv. Til det formål udvikler 
han evnen til at gengi ve en følelse af 
styrke, overbevisning og sikkerhed. 

Ideal-hungrende mennesker 
søger tilflugt hos en leder 
Denne storhed og styrke er umådeligt til
trækkende for individer i den anden kate
gori. Disse mennesker har en »ideal
hungrende« personlighed og finder styr
ke gennem den karismatiske leder. 

Derfor passer lederen og hans tilhæn
gere til hinanden som hånd i handske. 
Den karismatiske leder kommer sine ide
al-hungrende proselytter til undsætning, 
så hans succes bliver tilhængernes suc
ces. Omvendt ville den karismatiske le
der være en tom skal uden sine tilhænge
res ukritiske respons. 

I fællesskab styrker de lo personlig
hedstyper hinanden på et fundament, der 
hedder: Kampen mod fjenden. For at 
kunne opretholde sin oppumpede selvfø
lelse må lederen fraspalte alt det, han ik
ke lillader sig selv at rumme. Det overfø
res i stedet lil ))fjenden{<, der hyppigt ka
rakteriseres som kilden til alt ondt. Ana~ 
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lyser af karismatiske lederes taler viser 
en stærk opsplitning i godt/ondt, styr
ke/svaghed, alt/intet. Ofte refererer en så
dan leder til sig selv og sine tilhængere 
som Guds udvalgte. mens »de andre« 
lignes med Satans børn. Dette fremhæ
ver lederens identitet som en, der besid
der overnaturlig og uovervindelig kraft. 

ferTold M. Post fremhæver dog, at den 
karismatiske leders magt ikke altid ska-

Den karismatiske leder
 
udnytter kriser,
 

hvor mennesker er fulde af
 
usikkerhed og frygt
 

bes af personJigheds-skadede tilhænge
re. Mange helstøbte personer vil lade sig 
friste af en karismatisk leder i tider med 
samfundsmæssigt stress og krise. 

Gennem dygtig brug af retorik er en 
sådan leder i stand til at overbevise sine 
hungrende tilhængere med budskaber af 
typen: »Følg mig, og jeg vil tage mig af 
jer. Sammen kan vi skabe et nyt samfund. 
Fejlen er ikke inden i os, men udenfor. og 
den eneste barriere mod den lykke, fred 
og velstand, vi fortjener, er fjenden def

. ude, som kun er ude på at ødelægge 05.« 

En af de stærkeste destruktive 
kræfter i vort århundrede 
Det er indlysende, at den karismatiske le
der kan udnytte kriseperioder, hvor men
nesker er fulde af tvivl, usikkerhed og 
frygt, til at opbygge og styrke sit for-

STOR AFHÆNGIGHED 
Karismatiske ledere er fundamentalt 
set skabt afderes tilhængere. Derer 
derfor tale om en gensidig afhængig
hed mellem leder og tilhængere 

vrængede selv-billede. Men hans magt 
kan kun opretholdes, hvis der er tilstræk
keligt med tilhængere af den )ideal
hungrende« slags. I dette århundrede har 
denne leder/tilhænger-forbindelse været 
en særdeles destruktiv kraft. Hitlers her
redømme i Tyskland er det tydeligste 
eksempel, Stalins udrensningspolitik og 
Khomeinis islamiske korstog er andre. 

I kontrast til denne destruktive måde 
at udtrykke sin sårede personlighed på 
står en anden udgave af den karismatiske 
leder og hans tilhængere. Det er den 
»regenererendc« leder som fx Indiens 
Mahatma Gandhi. Frem for at fraspalte 
og nedkæmpe sine egne personligheds
sål~ repræsenteret ved ydre (jender, har 
disse ledere søgt at helbrede og genop
bygge sig selv via helbredelse af et såret 
og splittet samfund. 

Ligegyldigt hvordan de ydre omstæn
digheder i de enkelte lande og verden ser 
ud, vil der altid være individer, hvis indre 
behov nøder dem til at søge ideal-ledere. 
Og når disse "ideal-hungrende« tilhæn
gere finder en »spejl-hungrende« leder, 
opstår denne specielle karismatiske le
der/tilhænger-forbindelse. Man kan be
tragte sådanne forbindelser som ubetyde
lige sekter i tider med relativ social fred 
og harmoni. Men i tider med samfunds
mæssig krise kan disse magtfulde forbin
delser vokse til at blive kernen i stærke, 
omvæltende sociale bevægelser. D 
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ganglie-celleme, der oversætter lyset: 
til elekbis',.;e nerveimpulser og 

sender dem videretil synscentret 

/ 
Der, hvor p.E.'I\'etråde 

fører signalerne 
bagud med hjernen. 

er der i hvert 
øjeen blind plet 

/ på net.hlnden, 

'/ 

--~ - "~.~ 

Glaslegemet el" ....... 
den gennemsigti __ 
f.le masse mellem 
linsen og neltlin
den. Den består af 
99% vand. 

Regnbuehinde \ 

/ 

Unserl fokuserer 

kastes gennem 
øjets glaslegeme til 
den lysføisomme 
nethiJ"l(je bagest i 

_ 

1------------------

sen er. jo krafrigere s:llllles lys-'lr5.lemc 
udefm. Jo w~ttere en gen.stand kommerpii 
ojel. des slæn..ere må de SlO:1 øjenmnskler 
lnel-.ke sig sammen for al 1'5 linsen til :.Ir 
kruml'.l~ maksim<llt. 

Nethinden oversætter 
1)'5 til nerveimpu\ser 
Reguleringen af linsen foregur. uden al 
man behøver al lænke over del. Men man 
kan mærke dt'"l. Prov fx at læse denne 
tekst nær ved øjet. Jo rænere tel-.stel1 kom

mel' på øje!.. jo mere må man an,lrenge 
ojl:t for at ~e bogst;\verne ~k;upt. Det. mdn 
anslrt'ng~r. er Lie smn muskler. der ,ørger 
for ar krulllme linsen. pn el givet punkt 
bil øjet ikke justeres mere, og hvis man 
yd..::rligcre nærmer tebren til pjet. bliver 
den u~k;trp og til sid.'ir Illæ~elig. 

I el I-.:lmew bil linsen ikke ændre,. lI	stedel s"ydes den frem og: lilbage. så 
afstanden mellem Husen og filmen varie
res. S:lll1me syslem bruger nogle fi.skear· 
rer. når de skal foknsere. Men hos menne

------... 
--.~ 

... I-/Jr IO 
Reguleringen af pupillens _,IOfTetse -'''er 
ved hjælp af nogle små muskler, der ligger 
i ,.kn Farvede Llel ar ojct. regnbuel1inden 
eller iris. 

fnde j morker - over for pupil;1bningen 
- sidder nelhindl."n. Den bekl.I:Mr den 
bage~(e hulvdel af ojeæblcb indep;jdt'. Det 
er i nethinden. aL lys fra omgivelserne 
opl";lues og over.;ættes lil elektriske impul
s~r. der k:m sendes til hjernen. Nelhinden 
er illls!l placeret samme steLl sonl den lys
fplsomme film i et fotograli;lpparJt. Lys
stråler. der udgår fr.l ct bestemt punkt i 

fm øjet. villys~tn\lel11e konllne nælmesl 
p'lI"alle!1 ind i pjet. SlrJleme ~kal ikke bry
de, ,å meget For at samles pa nelhinden. 
Men fra gcn't:mde, der belimler sig tætte
re p:i. vi! lyst'"l ~\rjk ud og spred.:s. inden 
del når ojet.N:1r man kigger på nogel. der 
er tæl pi. m:1 atbøjningell derfor øges. 

Det er linsen, som sorger for al tinju
s,ere atbøjning.:n af lyssrr:lleme. sn de 
fol-.useres p!l. nethinden. Linsens krum
ning kan nemlig øges ved hj:dp afnog1e 
smil muskler i øjer. Ogjo krulOmere lil1

OH1',!ivelseme. sk~l hebt samks i el 
!Jes;",mt punkt på nethinden - ellers bliver 
billedet u~karpL Det samme gn:IJer i el 
k;lmera. hvor lyset skul samles p1 tilmen. 
ror at billedet bliver skarpt. I pjel er det 
hOlllhinJen og øjt"l.' linse. dt-r btyder I....~
slrålerne og ~<lm1er dem. Allerforrest i øjer 
sidd~rden gennemsigtige hornhinde. som 
erendnu mere hvælvet el1d ~e1ye "jet. For
di homhil1dcn hvælver fremaJ. vil'kerden 
samlende p.'\.lysSll'åleme. 

LInsen stiller skarpt 
ved al krumme sig 
Efta homhll1den p<lsserer l: ,et ojers for
re,w bmmL'rog .'ilr:J.kr inLi gennem pupil
len. lige bag regnbuehinden og pupillen 
ligger "je':s linse. Hvis l1l<llll-.igger p;'! no 
get. der belinc!er sig mere t'"nu ,eks meler 

~-t~ • ~ ,~<V''"~. .L.~ ~ 
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HER SIDDER ØJETS FARVESYN 
Nethinden består at"millioner af sta ~e 

og ti1ppe. Farvesansen sidder i de lilla fa/? I 
pe. De Iysrolsommestave ses ikke her. l. 
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En milliard beregninger i sekundet 
øjet er en direlcte fooængelse aJ hjernen, for 
øjet nøjes ikke med blot at opfange lysets stråler. 
Det er også i øjet den første bearbejdning af 
synsindtrykkene starter:. Hvert sekund foretager 
øjet over en milliard beregning€f. der ender 
med at blive til b~leder i vores bevidsthed. 

Homhlnde\ 

l!, Pupil 

t
7 !f'! \/k \);-:--4.-' l 

f 
t: 
1: 

Lyset reflekteres 
fra personen på 
stolen og brydes 
i øjets hornhinde. 

lysstråJen, der"Muskleri 
regnbuehinden 
justerer pupHlrns
åbning til Iys- . 
rTIæflgden. 
Gel'1t1em pupillen øjet. 
går lyset videre til 
ilnoen. 

IlIuS\",,,,1 \fjd.~5kao or 12J!!~ 

skel og hos andre palrcdyr er af'imnJen 
me)]em lin~en og nelhinden fast. 

Ved nelllinden holder sammenlignin
gen mellem ojelog:~1 kamer:l op. ~ethill
den er il-.I-.e en Iysopf:taende tilm. hvor et 
stalisk billede indprenter 'iig. Ganske vi,r 
danner lyss\ralerue ct bilkJe ptl nelhin· 
del1. H\,i~ nl:.lll kunne placere e'.l IiIle 
sk,~rm umiddelban foran nelhinLic'l\. 'lU
k man kunne se del. Billedel er p:l. hove· 
del. fordi pjels optik h:lf vendt Jet om. 
Men nerveeelleme i nethinden er ligegl<.l" 

Nethinden består af to slags celler: tappe 
og slEve. Der er tre slags tappe, som 

opfatter forskellige bo~e1ængder af lysel 
og ser dem som faNer. Stavene ser kun 

IysIrnørke, men er til gengæld utrolig lys· 
Iolsomme. Foran dem sidder 

Efter 20 minutter 
kan man se i mørke 
Billedet. Li~r dal1n<.:~ i ((l\'ea '.·~·Illralj,. a 
t'uldstæm1ig ,I-.arp(. ll1en~ bilkdcl l'l'a 
resren er nClhinden er mere ulLil'llt. \Ien~ 

man h \.c~<'r en ~ide her i blade!. kan ]ll:lIr 
hde uden t"Ofl\elllll1e lel-.slspalkTlw. Jer 
luller fra lop lil hllllJ. Mcn knn Il,rg!c m 
orJ. ,om n"U1 ser Liirel-.lc på. 'I:ir I'uld· 
~Iændjg[ kl:J11 Re'ilen,;r fnrmyddige lil al 
læ.,c. Derfor ~r d,'l noJvenJi'.!l :\1 flvllc 
ojnene. e1krh~ln,kll som m:m l:cscr. ' 

T.H'1:'Rne <T ~\lts:\ (kn-,. ,l1a" h;';lg~T. t\,ir 
man ~kal 'I-.dnc deraljt'"r. D<'I er 'lg'i:lI-.UIl 
rappene. der kall oplatre farver. Slavene c' 
lil geng:eld goLic III at 'ie Jy~. Dc 'ior~.'~r rur. 
al vi h:lll se i IU~Il1nrke. Del pigmentsl!)!". 
som ,iuder i ,ravenes lysnpfallenJc Jd. 

.,idc 1.1 ... 

VIRKELIGHEDEN AFFOTOGRAFERES 
Elsyn5mdln k ~t<l(ter med, al I}"~ ref7ek
teres iri.! det vi ser )Ja. Giet opt:m,'if'1 del 
rerlekterende ly,; og slipper del ind ,'it'n
rrem pupillen. Linsen fokuserer fli5e1. og 
et bil/ede dll1ne5 på nethindcIJ. 
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Skanning af mennesker 
bekræfter abeforsog 
De for,og, ~om aberne blev ud~al for, kan 
ib.b.e ge~neml"ores på mennesb.er. Men 
Z..."-i har i ~Iedel summen med kollegerne 
R. Frackowiak 02 J. Wat~on fra Ham
mersmi!h HospiLal i London gennemførL 
PET-skanninger på top;ogspersoner. 

Fo["';b.trne bad en r,cb.ke pe["';ouer om al 
betra><le eL farverh::t ;Jb~;lIakt m<.:.kri. lmen, 
ble\ hjemen PET'::;kanneL. Billederne blcv 
sammenlignet med PET-sb.nnmger af 
personer. der havde belragtel el ti]svaren
de maleri i grålOl1er uden farver. Forskel
len på hjernebillederne var aktivilet i et 
bestemt lille område. der ligger nær VI 
bagtil i spalten mellem de to hjernehalv
dele. Semir Zeki mener. at dette hjerne
omr.ide svarer til V4 ho, aberne - alt,å eJet 
hjerneeemer, der regislrerer farver. 

Ved tIlsvarende forsøg har Zeki og hans 
kolleger fundet et center i menneskets 
hjerne. der registrerer bevægeb;e og allså 
svarer til omr1de V5. Det s)TIes altså klar

side lo .. 
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CELLER UDEN KERNE 
Cellerne i linsen har ingen kerner; der kan 
forstyrre lyset i at trænge gennem linsen. 
Linsen pa billedet her har en ridse. 

bevægelse. Z... ki kom frem dl. ar c... ll... me i 
elomd.de. der belegnes V5, reagerer på 
be\ægeIse. m...ns celler i området V4 rea
gererpå farve. Samtidig er hjerneceller i 
omriide V4 også følsomme for retningen 
af en linie. Omr.id...rne V3 o" VJA sanser 
tormer. Efter forsogeue fre;:;'sane Semir 
Zeki i I970·eme den teori, at der er en 
,karp arb...jd~deling. når hjernen bearbej
der ~ignaler ["ni. ojnene. Oplysninger om 
form. far,"e. retllll1g og bcvægcbe analy
seres h\ ...r lor si0:. 

Ligeg~Idigl om d"'l er toml. farve. rel
ning eller be'·ægelse. der sames. er der 
dog alLId ;ll.,.tivitel i V I 00: i el omrilde. V2. 
SD[;l omkranser V I. Zdd mener. at infor
mationerne torst ~oneres i V l og derefter 
lede~ ud lil de mere specielle Ol11dder. Del 
er mnligL at V 1 og V2 fungerer som en 
~Iag, posLhus. der ford..:!er de elektriske 
,ignaier til rele\ante områder. 

~'I ') 
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Synsfelt 
venSlreøje 

Synsfelt 
hojre oje 

HVJIe krieøjne 
Skanning afslører synscentret 
Hos en peson i hVile og med lukkede øjne er der ingen aktivitet 
i hjernebarken. Når persoroen åbner øjrele, ses de' straks 
aktMtet (rød!). Her ligger synsc:entæt. Kigger personen på et 
kompliceret billede, stiger aktiviteten i hjernebarken voldsomt. 

Hjernecentre med hver sin specialopgave 
Synscentret ligger i hjernebarken bagest 

i hjernen. Informationerne fra øjet sorteres og 
behandles hver for sig. Form, farve og 
bevægelse opfattes adskilt, og derer 

intet sted, hvor informationerne samles 
igen til et billede. Billedet i vor bevidsthed 

opstår; fordi der hele tiden er livlig 
kommunikation mellem de 
specialisetBde synscenrre, 
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.,: Fal'Ve ._:; Bevægelse ~~ o
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Opgaverne uddelegeres 
Et synsindtryks farve opfattes i den del af synscentret, der hedderV4. 
VS opfatter bevægelse. form opfattes! V3. Dybde opfattes også afVS. 

~~~ 
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Nervebaner forer 
synsindtJykkEoo til 
spedalcentrerle i 

~"""""ihjemen 

SYNSCENTRET SIDDER I NAKKEN 
Informationerne fra nethinden lores som 
nerveimpufser til synseentret bagest 
i hjernen. Unden'ejs deler nen'etrådene 
fra ojnene sig sJ begge hjemeh.llvdefe 
får synsindtryk fra hvert oje. 

.. side 13 
reagerer på selv meget små mængder af 
lys. Muligvis reagerer stavene på en enkelt 
fOlon, den mindst mulige Lysmængde. 

Det elektriske signaL opstil". når Lyset 
påvirker pigmentstoft'et og omdanner det 
kemisk. FOr pigmentstotIet kan reagere 
igen, skal det genopbygges, og det tager 
tid. Nar man fra Lyse omgiveLser pludseLig 
kommer i morke. kan man i begyndelsen 
ikke se ret meget. I lys vil der nemlig hele 
tiden ske en nedbrydning af pigmemswf
fel. Og fom når der bliver mørkt. har øjet 
mulighed for at opbygge depOlerne. Lidt 
efter lidl er der, som om øjet vænner sig [il 
mOrket, og omgivelserne ses mere klan 
trods den ringe belysning. Det lag"'r ca. 20 
minU[ter. forojet har vænnet sig tuldstæn
digt til mørkeL. Det er den Lid. der går. tør 
stawnes pigment-depoter er fuld! opbyg
gd. A-vitamin er nodvelldlgt ved dannel
sen af stavenes pigmenLstof. og hvis et 
menneske mander A-viwmin. erel afde 
førsLe sympto~er natteblindhed - mang
lende evne lil at se i morke. 

Hvert øje har 
en blind plet 
Alle nervetr.idene fru. hele nethinden sam
les i et bund[, der bliver til svnsnerven. 
Der. hvor det store bundt nerve'Lr.id... lorla
d"'r nethinden og lober bagud. er der ikke 
plad'i li! de lysopfanende edler. Områdel 
kald ...., den blinde plet. Normalt lægger vi 
ikke mærke til, at hvert øje har en blind 
plet. For hvad deL ene øje ikke kan se på 
gmnd af den blinde pie!. regisrreres i ste
det med del andet oje. Bearbejdningen af 
synsindtrykkene gor. aL vi opleveret sam
let billede - fri for pletter. Men når man 
unuelsøger hven oje ror sig. erder ho~ alle 
mennesker en lille defekL i synsfeltet. som 
svarer til den blinde plet. 

Synsnerven fører nerverr<l.dene fra net
hinden mod hjemen. Nerven løber bagud 
i øjt"'Tlhuien og ind gennem et hul i kraniet. 
Lige indentor i kraniet mødes de ro syns
nerver i en krydsagtig struktur, der kaldes 
ehia~ma opticLIm, synsnervekrydsningen. 
I krydset skifter nogle af nervelibrene 
side. De fibre, der kommer fra venstre del 
at·hojre øjes nethinde. krydser fra hojre til 
venstre. De tibre. der kommer fra hojre del 
af venSlre nethinde, krydser mod højre. 
Resultalet bliver. at alle svnsindtrvk fra 
højre del af vores syn~felt tbrdeles til vell
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stre hjemehalvdel, og alle synsindtryk fra 
venstre del af synsfeltet ender i højre hjer~ 

nehaIvdel. 
Fra krydset løber de nye bLIndler afner

vetråde videre ind i hjernen, hvorde når ti! 
en hjernestru"-l:ur, der kaldes corpus geni· 
culatum laterale. Det er en omkoblings
station. hvor nervetrådene fra nethinden 
danner forbindelse med nye nervec... ller. 
Her fordeles synsimpLIlserne lil hjernens 
synseentre og til andre hjerneomr.1der. 
Corpus genienlawm laterale er en del af 

hjernestnIkturen thalamus. som også er 
relæ-station for en mængde andre impul
ser, der indløber med sanseindtryk fra 
kroppen og sanseorganerne til hjernen. 

Fonn og farve opfattes 
to forskellige steder 
Langt de tleste af impulserne fra nethin
den tores fra relæstationen direkte til den 
primære visuelle hjernebark. hjernens pri
mære synseemer, også betegnet V l. Cen· 
tret liggerheltbagtil i hjernen og strækker 
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sig ind i spalten mellem de LO hjernehalv
dele i nakkeu. Hvis forbindelsen mellem 
nethinden og V I af en eller anden grund 
atbrydes. medfører der [Oral blindhed. 
Derfor har forskerne gennem mange år 
troet. at neLop V l var det sted i hjernen, 
hvor billedet blev "set"'. 

Men fors"-ningen har inden forde sene
ste 20 år bevisl, at andre områder end den 
primære visuelle hjernebark er vigtige for, 
at vi kan opfaLte synsindtryk. Forskerne 
h;u undersøgt aber. hvis hjerner ligner 
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menneskers meget. Der er bLevet opereret 
mikro-elektrocier ind i hjernen på forsog,
dyrene. og på d...n rnåde har for;kern... 
kunnet registrere abehjernemes reaktion 
på forskellige synsindtI)'k. 

Professor j ueLIrobiologi Semir Zeki fra 
universitetet i London har arbejdet med 
makak-aber. Elektroder i dyrenes hjemer 
m:ilte akliviteren i hjemeeellerne i bestem
te nabo-omrnder til den primære synsbark 
Dyrene blev præsenteret for farver, linier 
med forskellige retninger og for objekter i 
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ØJETS SKARPESTE STED. Midt pJ nethinden ligger kwea centralis, ojets skarpeste 
sted Her er særlig mange nervetrJde og blodkar, der laber ol-er Irwea-kan1en. 

... sid" 15 der SLøller ogs:1 denne Leori. I 1983 opda
Jagt.;u der OgS;l i menll".~kets hjerne tin gede lægerne t\:. at en patient led af 
de, t:"1l \karp amejtbddl11g oK'ltem fOr bev<.t:l!ehesb!indheJ. Det var en midal
sl...cJlige hjemcområder. limJerS\lgdser af dl~l1de lysk kvinck. der efter en blodprop 
[llllielllermed meget 'f'\.'cielle hjeme:'ika i hjernen havde Etd en lille hjerneskade. 

BØLGELÆNGDEN AFGØR FARVEN 
Synligl lys er menneskelS oplevet<e af 
elektromagnetiske stråler rnellem r.:a. .mO 
og ca.. 760 nallOll1t:>ter (nm). Der findes tf t:> 
forskellige typer af Iysopfanende tappe. 
der registrerer hver sin bolgelængde. 

Når ojet modtager lysstråler med en 
bølgelængde på 490-575 nm, reagcrer en 
type af de tre slags tap~ og sendt:>relek~ 
triske signaler videre lil hjernen. Vi opfat
ler signakrne som larven gron. På s:tmme 
milde ser vi violet/b];l(. nar en andt:>n af de 
tre slags tappe i nethinden rt:>agerer p:1lys 
med bDJgelængden -loUO·490 nm, og 
gulu'nxll. nilrden "·,'d.it:> slags tapre r"'I?e~ 

rer på lys llJeo en imlgei;engde llln"ring 
600 nm. Oplevt:>hen af de øvrige faf'ler 
opstår. n.3r hjemt:>n mootager blandede 
impulser fra dt:> tre typer tappe. f..fodtager 
hjernen en ligelig blanding af alle bølge· 
længder. [lpleves hvidt lys. De t:JPpe. der 
optårrer lys med l:Jv bølgelængde i det bl~ 
speklrum. udgør kun C:J. fem procent af 
tappene, mens der er bIlgt tlere af de 
grOnt- og gult/rødt-opfattende t.:lppe. Det 
betyder bl.:J., at vi har sværere ved at 
opfatte konlra..~ter i det blå/violette områ
de end i de grpnne. gule og rode omrJ.der. 

Et su:rligt træk ved synssansen er den 
konsL."Ulte farveoplevelse. En rød poslkas
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se .';er rod ud. hVJd enten vi opie\'erden en 
gdvejrsdag i november eller en juliaften i 
solnet.lgJngsbelysning. I virkeHghed..:n 
ud.,ender postka..,sen vidt forskellige 001
f.!dængder under de to omsLændigheder. 
Men vioplever postkassen som ~ i bt:>g
ge tilfælde. 

På samme made vil et stykke hvidt 
p:Jpir se hvidl ud. h.vad enten vi ser det i 
dagslys eller i mdlig elektrisk belysning. 

Di~.i}~r;erkan.~\el~Pfatte 
. I. \ 

" .I /
 
al / / \
 

I~! ( \ I 
B;jge~gd~ i na~om~(n;?J 

ØJETS TAPPE DANNER FARVESYNET 
Nethindens tre for5keflige ryper tappe 
opfatter forskellige bolselængder af I,;'s. 
En type registrerer n: de gronne nuancer. 

KI'inuen oplevede. aL hun su verden som 
en ,;erie ahlntiske billeder. Hun var lk"e 
længere i stand tll aL se bencgebe. De! 
gav hende smre problemer med simple 
ting som a! hælde karfe i en kop eller gå 
overen vej med Irafik. Det viSle sig ved en 
hjemeskarming, ar hjerneomr:1deL V5 var 
blevet Ixskadiget i Ixgge 'iderafhjemen. 

Bedstemor genkendes af 
celler i tindmgen 
P<'l. samme made kan hjerneskader i beo 
stemte områder af hjernen resultere i far
veblindhed. Pmienteme kan kun ~e grJ.Lo
nerog kan ikke engang huske fra Lidlige
re. hvordan far'o'er ser ud. Dog er det 
yde!>l sjældent, at farveblindhed ~eller be
væg~besblindhed op.~t!l.r som eneste 
symptom ved hjelTlesl-.-ader. Områder af 
hjernen odelægge, af fx svuhter, blod
pRlp~rellerbladninger. og det er lidel,er, 
som ikke respe"terer !!r;cn._eme meli,'m 
de rOl>kellige hj~mecclllre. 

Hvis omrJ.de VI bt:>4;adi\:!es. L'ller h_'is 
forbindelsen mellem nelhTndcn og V I 
a(br\de~. blivermun blind. J hvert t'ald ~r 

man- sig ik"e bevidst. ;\1 man ser nl)g_'t. 
Fm de egenllige synscelJlre er der de,· 

uden forbindelse lil andre llllldder af hj~r-

Det tyder på. ar øjet registrerer bag
grundsbelysningen og trækker den fra. 
Med et enkelt eksperiment kan man vi.'ie. 
hvordan den konstante tarveopfaltebe vir
ker. Et hvidt læ~d oclyses fra h\ljre m..:d 
!J\'idt ly~ og fr;l venstre med mdt lys. 
UmiddeJb;lrt ,er det ud til. at læITed~t 

~Ivses med l\'semdl [vs. [målen [rJ. den 
rple IY'''ild~·bn ma~ derefter ,æne el 
~lyl-.-ke pap. der ko.l.~teren 'il-.-:-gge på !ærre~ 

del. Der hvor sl-.-yggen t":1lder. erdet hVI
de lærred nu kun oc[vst af hvidt lvs. Alli
!ee\ el ser skvg!!en bl~·'!mn ud. vi s~r no
get. ._om ikkeer der. f.,-len eksperimentet 
vi~r. hvorrlan øjet normalt fungerer. 

Syns.~an,;en antager nemlig - bvad dt:>r 
t:>r Il'c"t ~11l1;nd\'li3t fl~ c!f'rfor mest sand
~ynIigl-:tt lærredet belyses fra en en"ell 
IY'kilde. Lyskilden ma da være aflyserud 
farve. Et område. der i en sådan bclY'ining 
ik"e retlekterer en smule rødt, m~ være 
gronligt eller bl<'l.ligt. Og sådan forekom
mer sl-.-yggen os dert·pr. 

Nojagtig del samme sker, hvis en grøn 
figur var malet p~ lærreder og belyst med 
lyserødt lys. Den gronne farve retlekterer 
især lys af middel bølgelængde. Da det Iy
~mde lys er fattigt på den grpnn~ bplge
længde, ret1ekteres llge meget lys af rødt 
og gront. øg resultatet bliver hvidt. Men 
figuren opfattes sorn grøn_ fordi synssan~ 

sen tager hensyn tit Ixlysningen. 
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Så let narres øjet 
Vi forventer 
lys fra oven 
[)ef1orblw 
dette mooster 
bl et xaf bu1er, 
hvis bladet 
drejes 90 grader 
til højre. 

Sådan forvandles to synsindbyk til et tredimensionalt billede i hjernen 
Tag et stykke karton i M-format og placer del: på hDjkant mellem de to kv.adrnter herunder, rnen oven Dver mønsteret KiQ, så 
højre øje kun ser højre kvadrat, og venstre øje kun ser venstre kvadrat. De Ul kvadrater skal smelte sammen til et Lad nu blikket 
glide ned overtegningen. Hjemen vil opfalte de to halvl:lnleder som et 3-D bil',ede. Tegningen gemmer både et ord og et landkort. 

O D 
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Sort og hvidt 
blandes i øjet 
C'erforser del: 
ud,somom 
der er grå pletter 
i de hvide kryds 
meler, de sorte 
firkant~ . 

Perspektiv 
snyder øjet 

-Prøv at afgøre 
på øjemål, om 
de to tykt op
tn.OO1e lodrette 
linier er lige 13l1
ge.Og mål så 
efter. 

SANSEN, DER LET BEDRAGES. Selvom synet er den sans, der lJartiiet mest p/Jds i hjernen, sj kan den let bedrages. Vel/.:,1I1 l(lr 
el.senJpel \',l:'re sv,Ht at se, om perspektivet / en tegning viser hulheder eller btl/er. Og et monster kan skjule en kode. 

nen. h\'or yderligere fortolkning af syns
Indlt;- kkene foreg:1r. En slags visuel 
hub)mmel,;e ~idder for ef..:sempd i hjer
nens tindingedeL Her findes celler, som 
reagerer ene og alene på meget specielle 
indll')'L fx kendte ansigL~r. Fordi dis~e 

celler er nødvendige for. ar vi kan gen
kende 1\: vores be<h;temor, har forskernt:> 
d\Jbt d~m "ocdsremorceIler"·. 

Skader i hjernens tindinge!ap kan føre 
til. al ':1 menneske fik wæn ved :.lt gen
kende ;msigler. [ nogle tilfælde kan pati
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enten ikke genk~nde ~in egen familie - ja 
Ikke engang ~jt eget ansigL i el ~pejl. 

De senere ;ir~ for~kning bar alt<j af· 
,10ret en r.æl-.-ke nye træ" ved 'ynssansen. 
Men præcis h\"ord:m de forskellige hjer~ 

necelllre arbejder sammen, s<'l.dan ,J( VI 
med vore~ bevidsth<X1 bn opleve et helt 
billede. d~t ved forskerne endnu ikk~. 

Dt:>r t:>k~i~lerer ti[wneladende ikke el 
ovt:>rordnet område, hvor resultaterne af 
arbejdl't i de forskellige centre samle'i. Til 
gengæld er d~r indbyrlb "ommum"ation 

mellem de enkelte centre - fre-m o!.' lilb;]· 
ge mellem VI. V2 og de mt:>re specie-Il,' 
centre for farve (V-lo), bevægelse (\ ·5' \'~ 

formopievelse (V3). Komri;unikillil,nc';' 
foregår desuden indbyrd~, lllt:>liell1 V.'. 
V4 og V5. For-;k~me mener i 0jebliU.. .:1. 

at det bevidsIe synsindtl'yk op~l~r IImkr 
selve bearbejdningen afsignalt:>rne. D.:r
for er vores synsoplevel~e af omgi_ d~<:r
ne meget fleksibel. Den iuslere~ hl'k 
tid~n, ~å vi ~lr:J"~ opfaLter f'x, bevæg':!>':l 
og ;endringer af l~ s og ~"ygge. _.. 
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)g. o:anIidig.' med"studieme";' hvordan de bar det Og hvordan"·
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i:· \neDem kroppeit og psyken.,~c.:..,Ved SY~ som AIDS . 
f. ;"),leaIing yftc Illa. ud pi. al mæic~, og ~ er. 1IIIIIIlIll-1<Jr5'r.lret

=""" berøring ~'. averlører' ,~ involveret. Disse "",'. ..' . 
energi til' andre meønesker•.':·~ benler prøver jeg at hjælpe. " .~ ,-",' 

Enten gj'r.· man af' sD, egen ':, bl..... via . den teori, at et' ~.i~~~~~'c;:~~;;~J~t~l!t.t~:k' '. "~Jr~~1~
energi eDer også fungerer man '" svækket innnun-io= har'
 
SW). en __ slags: k:m3I... der IIOget at gØre med venskabs-,
 
overfører energi .udefr..... til·. par- og kærlighedslorl>old, som.
 
denperson. derhar underskud. : !kIte fimgerer. Hvis man sætter Det er disse syv energipunkter,' det drejer"sig om. når beaJereø Lise Højer~verat skaffe~itil siDe patienter
 
Det er en teknik. soni alle kan' ind der, så vil man også fli mere" . ' .. ' ~':',,<;,: :"':(~:::.'~.', ":·::"'~'/l"~,~.:;>~ :~':: ... ;~', ;;;,::;.,.~:;.:<,: .. :~<.c~:~_' .._, }:"".': .. ' .:. . : :
",o .' 

lære. Man ~ lære at løle og '. styrl<e og fli det bedre. . . . alI=mmen 1I0get,"SW) vi. AIDS-ramte Henrik Giinther .,'. Irerer mig stærkt om spørgs- . yftc hen· Iil en, som er """..... 
sanse energ.en og sende den ~ .• " '. ' :. ,.. specieltergladefor.Oghvisvi. varhoshende.·;;; ... ·,;·''''·,r.:';·' målet. hvad er der galt med det. Lægger hånden ~ vedvidere til andre,. siger lise '. DET,MAN '''~:' "';, ikke holder last ved' de~,. . .. ",y :. '. ',:'.';", dette menneske. Jeg arbejder kommende og gi'r noget al dig

.H~ie:"~<':.·i:,.f.,',.;, '.. HOLDER AF:',:'. ~. ltæmperfordet-jor.svanrdet. ' MEDITATION. ', .. ,~. somensJagspsykisl«lelektiv.. selv. Men hvis, man selv
 

. Så svækkes vores immun-lor-'" .Ved·en sådan samtale prøver: .:.' Før øvrigt er vi an.. pr. natur mangler energi. ~ afskrækkes
ENERGIEN MANGlER".'; Det ~ også noge~ ande~ som 
_~_. . . har indflydelse pa Drumm-sy- svar,- siger Lise Højer. .' " jeg at slolbe en stemning som' en slags healete. Når du selv. man nærmest og Oygler rr..
 

: Jeg ,~""ider. ud fra den stcmet Man skal lorsvare de . Det var også disse emner, . ved en mediution. Jeg slapper' har overskud al energi • så dem, som har det dåriigt..
 
~tilling. at nar et menneske ting. man holder aL Vi har . Ilse H.jer tog lat på, da den mere og mere al og koncen- løJes det helt naturligt, at du siger lise Højer.
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MENTAL-UNDERSØGELSEN SKAL AFSLØRE, 
OM EN SIGTET ER SINDSSYG: 

DET PSYKOLOGISKE
 
SERVICE-EFTERSYN
 
Trænede øjne følger med ialt, hvad han foretager sig. Samtaler, psykologiske 
prøver og medicinske undersøgelser aAøser hinanden, mens den 
sigtedes livsforløb kortlægges. Alt sammen med et klart mål. Mentalundersøgelsen 
skal give retten svar på, om han var sindssyg, da han begik sin forbrydelse. 

Forbryddsen var en af dem. der fik 
aviserne til at finde de helt store 
over:;b.rirter frem 00 lr.l"isk var den' 

En ung f~ gik amok. 'ro~i h~s datter på 
bare to måneder en ml( blev ved med at 
græde. I blind vrede tildelte han pigen en 
byge af slag. Så mange, at hun få dage 
senere døde af de kvæstelser, hun havde 
ovem.\t på kroppen. 

Faderen har tilstået, at han stog. Så 
egentlig er forbrydelsen fuldt opklaret. 
Men nu vil rellen gerne vide, om faderen 
var sindssyg i gemingsøjeblikket. Derfor 
besluttes det at menmlunder.:>l'ge ham - og 
demled ,ætres er stort app;.wJI i sving. 

Der er dommeren, der ~slutter. om der 
skal foretages en mentalunder,;ogelse. 
men ofle sker det efter anmodning fra for
svareren eller ankla9.:eren. 

Den, der skal un<krsøgbi. er som regel 
fængslet. mens undersøgelsen foregik I 
mange tilrælde køres hm dagligt til under
søgelse på en specialafdeling på et psyki
atrisk hospita1. (andre tiltælde er den sig. 
u::de indlagl på hospila~,-:. Ir.,;:"" under
søgelsen stir p:1. 

Den sigtede er ikke
 
alene et øjeblik
 
Selve undersøgelsen stir et sped:tluddan

net hold af psykiatere, psykologer og ple

jere for. og i de følgende uger vil de kon

stmt overvåge den sigtede. Ingen steder
 
lades han i fred, og hver d:1g udveksler
 
personalet oplysninger om selv de mind

ste detaljer i hans gøren og laden.
 

I Danmark besluttes det mellem 500 Ol!" 
6IXl gmge om iret ae gennemføre en men: 
talundersøgelse. og i gennemsnit varer 
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under~øgehen seks uger. Hovedformålet 
er at give reteen et klart svar på. om for
bryderen var sindssyg i gerningsøjeblik
ket. Hvis SV;lTI~t er ja. skal der fremgå af 
undersøgelsesrJpporten. hvilken sinds
sygdom han lider af. 

t sagen med den nnge far lod konklu
sionen i øvrigt. at han ikke V:tf sindssyg, 
men at hm led af angstneuroser og ikke 
kunne udfylde forældrerollen. Vurderin· 

Ifølge psykiaterne er
 
det så godt som umuligt at
 

bluffe sig igennem
 
en mentalundersøgelse
 

gen har stor betYdning ror retten. for var 
den sigtede sindssn'.-vil han oftest blive 
fritaget for straf og i stedet blive idømt en 
såbldt ~handHngsdom- del vil sil!"e. at 
den sigtede er tvunget til at fplge e; be
~1elllt behandlin~. 

Fl'r psykiaterne er det rem håudværk al 
t'inde frem til. om den si.'.!:tede lider uf en 
sygdom i sindet. Aere hu~drede sindssyg
domme er i dlg Ixskrevet så godt. at der 
kan sænes navn på dem. De mest udbred
te er skizofreni. manio.-depressiye syg
dOt!lllle og sindssygdornme, ;;om er udløst 
af misbrul!: af forskellisre ru.smidler. 

Skizofreni viser si; al være den dia
gnose. psykiaterne hyppigst når frem til. 
hvis de konkluderer. at en forbryder var 
sindssyg i gerningsojeblikket. Skizofreni 

er en sygdom, som udvikler sig Imgson!t. 
ofte hos folk, der er indadvendte og har 
haft komaktproblemer siden barndom
men. Den skizofrene er plaget af angst og 
tankefoTStyneber og føler sig ofte forfulgt 
- det kan for eksempel være af ~temmer 

eller af fremmede magter. 

Griber til vold mod 
indbildte forfølgere
 
Den skiJ.:ofrene bevarer som regel sin in·
 
telligens. men trusleme fra de indbildte
 
forfølgere lam opleves som så piltrængen

de, at den skiwfrene griber til vold for at
 
for at fo~vare sig.
 

Ny forskning peger pd. at skizofrene, 
set i forhold til normale, mangler 4() PIU

cent afhjemecellerne i en bestemt del af 
hjernen. Sygdommen er kronisk, men bo 
behandles med samtale-terapi og medicin. 
Medicinen kan ~om regel dæmpe halluci
nationerne og vrangforestillingerne og 
desuden gøre patienten mere modtagelig 
for samtale-tcrapien. Ofte !!iver behand
lingen så gode resultater, at'patienten lam 
tå en næsten normal tilv;t:relse. 

Manio-depressive mennesker præges 
af perioder med sygelig opstemthed og 
overaktivitet, vek.knde med pa~siv ned- l' 
ttykthed. Depression og mani llører lil 
blandt det, der kaldes psykoser, og det 
psykotiske menneske, opfattelse afyirke
ti2.heden stemmer ik..lce overens med om
verdenens. Det viser sig typisk i form af 
vrangforestillinger- PsykOliske menne
sker har mistet evnen til at skelne mellem 
virkelighed og den indre forestillingsver
den. Underen depression præges den ma
nitH.Iepressive af hæmmede fplelser, min
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UNDER KONSTANT OVERVÅGNING. En vigtig del afmentalundersogelsen er 
observationer afden sigtedes generelle adfærd. Alt lige fra spise- og toiletvaner til 
måden at kontakte andre på regisU"eres afdet speciefr uddannede personale. 

illlJSl"""t Viden.~ab nr, 5~4 

dreværd, komplekser og skyldfplelser. 
Under en m.lJ1i et den manio-dcpressive til 
gengæld meget aktiv. hurtig og overfla
disk i sine tanker og undertiden aggressiv. 
Manio--depressive lam beluuldles med me
dicin og. elektrochok. 

Småforbrydere kan også 
blive mentalundersøgt
 
Selv for en trænet psykiater lam det være
 
svært at afgøre, om den si!.!tede var sind~


syg i selve gerningspj"eblikket, ikke
 
mindst, hvis den sigtede ikke længere vi

ser tegn på sindssyge.
 

Der findes eksempler på, at en forsva
rer foren sigt(,l har fastholdt, at han.') klio 
ent var sindssyg i blot en time. I delte 
tilfælde blev p.1,tanden dog underkendt af 
psykiateren. for der finde, ingen kendt 
sindssygdom af $.1 kort varighed. 

Mentalundersøgelser forbindes ofte 
med meget grov'; forbl')'delser. såsom 
brandstiftelse. drab og voldtægt. Men det 
er kun en del af sandheden. for det sker 
jævnligt.;lt en menta.lundersØgelse sættes 
j værk, selvom fOtbtydelsen er mindre 
dramatisk. Det kan fx være tiLfældet, hvis 
forbrydelsen et helt atypisk i forhold til 
den sie:te<ies normale adfærd - mdske dre
jer detsig om en usædvanLig ung forbry
der eller omvendt: En ældre mand, der 
pludselig ~gynder at stjæle med:ume og 
ben, uden at han nogensinde tidlIgere har 
"æret p;1 kant med loven. 

Hver da!'!,; samles alle 
personarels observationer 
Det personale. der foretager mentalunder
søgelser. har to vigtige værktøjer: deres 
ojne og deres erfaring. Alle, der arbejder 
med mentalunderspgeber. har en grundig 
uddDnnelse og er specielt oplært til at tøl
ge og vurdere andre mennesker. 

Og den. der bliver indlagt til en menr.aJ
undersogel;;e. bliver vitterligt nøje obser
veret. Der bliver blandt andet laer mærke 
til. hvonj,m han spiser, om ha~ omgå.~ 
andre. hvordm hall mier, hvordan hm 
kontakt('r personalet, om han overholder 
aftaler, om han går påfaldende meget i 
bad, om han l)tterefter skjulte mikrofoner 
i hjomeme. og hvordan hans dagsrytme er. 

Hvis den pågældende får medicin, øns
ker personalet som regel en periode. hvor 
de kan vurdere. hvordan den sigtede op· 
forer sig uden medicin. 

Pi et dDgligr møde bliver alle observa
rtonerfradet forgangne døgn fremlagt. En 
psykiater-:tItså en læge med en tillægs
uddannelse i psykiske sygdomme - har 
ansvaret for den endelige underspgelses· 
rapport. Som en ekstra sikkerhed skal en 
menwlundersogelse altid forelægges Rets

fOr/sælles ... 
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... fortsat 
lægeddet, hvor garvede psykiatere læser 
den krili~k, DeL~ for at vurdere, om under
sogelsen er foregfiel efter reglerne, dels for 
alljekke, om kouklusionen er fonnuleret 
sil klan. som retten ønsker-

Psykologiske prøver 
veJer rungt 
Men mCnlalundcrsogelsen best& også af 
andel end systematiske observationer. 
Ull{krvej..; har en psykiater timelange 
s:lJllrJler med den sigtede. ligesom en psy
kolog forelJger forskellil,.'"c fomler for test, 
derib1:lndt de s:!.kJldle Rorschach-prøver 
og TAl-lesten. hvor den siglede skal for
tælle Om sine tanker, når han ~r bestemte 
mlln.,rre og tegninger. 

Resu1tonet af en sådan psykologisk test 
kau lyde sådan: 

"ObservaJllen skal ud frade psykologi
ske prpveropfattes om jævnt velbegavet. 
og han er intellektuelt vdfungerende. Der 
crsåvd i samt,uesiruatiouen som i de psy
koltlgiske prøver seltcgn på en s~ udtall 
emolionsf1adhed, at man må få mistanke 
om. al observamen er ~~izofren (del vil 
~igc lidende af spalmingssindssygdorn). 
Man har videre set tegu p~en tomælt afvi
gende l<t~n~ning og p~ et privatpræget 
omend ikke egentligt aUlisli~k lankeind
hold. ligesom m:.tn fftr iudtryk af en ikke 
fulJgod impulskomrol. Ellatenl parJnoidt 
beredskab synes endnu ikke al slft igen
nem i el omfang. så realiletstesmillgen bli
ver egentlig svigtenJe, og all i alt vil man 
dertor mene. at der er (ale om en skizo
freni i iniljalra~en." 

Eksemplet her er hentet fr.l en sag. hvor 
en ung mand var sigtet for Ilere lyverier og 
en enkelt ildsplL,ænelse. Den psykologi
ske lest kom i delte lilfælde lil at veje 
tuogl. Selvom der ikke i de andre dele:lf 
mentalunder.;øgelsen blev fundet tegn p;l, 
at den unge mand havde en psykisk syg
dom. blev den sanllede indstilling til ret
len. ar den sigtede skulle have en behund
lingsdom. hvis han blev fundet skyldig. 

Sindslidelser kan have 
fysiske årsager
 
Ud over de psykologiske prover, samt.a

leme og observationerne indeholder men

w.lunder.;øgelsen også medieinske under

søgeber. Undeniden ved hjælp af Jet, der
 
kaldes en eT-skanning. Det er en skan

ningsmetode, som er specielt velegnet til
 
at give tværsnitsbilleder af hjernen.
 

er-skanning kan i nogle tilfælde påvi
se abnonne anatomiske og funktionelle 
forhold i hjernen hm skizofrene patienter. 
Desuden kan skanningen afslore lidelser 
som hjerne.,vulsler og hjernebetændelse. 
Det er kendt,:lt disse. lidelser kan give ski
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DEN SIGTEDE 
SKALTOLKE 10 
BLÆKKLATIER 

ROrschach-prøven indgår i den p>iykologi
ske det;rl" mentilunde,rsøgelsen. Prøven 
består i åt vise 'den sigtede-IO plancher. De 
erI,avet ved at folde et stykke papir om en 
blæ~at, så et syrrimetrisk møllsteropstk 
Fem pliUlchered sort. msch, .ll) er i sort og 
rød. og tre er mangefarVede. - 

o:. Den sigtfde·skaJ fortæ~e om, hvad han 
m~ner: mønstrene kuJ1n~e forestille. 011'
senere uddybe hvorfor. Om del: fx var for
merne eller farverne, han hæftede sig ved. 
Der findes ingen rigtige ellerfodi:erte svar. 
Rorschach-prøven kan både fortælle psy
kologen om den ;;igtedes intellektuelle fer 

sourcer'og om følelsesniæ$sige faktorer 
som aggression. seksualItet eller skyWfø-
leise. Selve adfærden under prØven kan 
også give psykologen oplysninger. 

Rorr.chach-prøven har været brugt i 40 
år, men er blevet kritiseret for, at psyko
logen ubevidst kan komme til at styre pati
entens laruær i retning af, hvordan psyko
logen selv opfatter de 10 plancher. 

-.'. I 

DEN AFSLØRENDE BlÆKKLAT 
Den sigtedes asSociationer over ti bfæk
kla~'?r som denne fOrtæiierpsykoirrIgen om_McJt: inrefligens og føfefsesliv. 

zofreni-lignende symptomer. En anden 
medieinsk undersøgelse, som forelages 
hyppigere end eT-skanningen. er den så
bidte EEG-undersl'gelse. Den kan på
vise, om de elektrisiæ svingninger i pati
entens hjeme afviger fra det normale. 

Mange alvorlige sindslidelser menes at 
have en fysisk mag, og teoretisk set kan 
sinds~ygdommen måske aflæses i gener
ne. Men endnu bruges geneliske under
s~'gelser kun ydenit sjældenl i forbindelse 
med mentalundersøgelser. Til gengæld 

undersoges det, om der i den sigtedes 
f:lmilie optræder eller har optr~dt sinds
sygdomme. 

Arvelige forhold kan nemlig haw 
betydning for nogle sindslidelser. For 
eksempel viser undersøgelser. at forældre. 
søskende og børn til skizofrene har 10 
procent forhøjet risiko for selv at udvikle 
sygdommen. Det skal dog ulIdenitreges. al 
skizofreni il:ke kan forklares udelukkende 
ud fra genetiske forhold. 

Den sigredes pArprende inddrnges også 
i ment:llundersøge1sen på andre måder. 
Ved hj.elp af samtaler med familiemed
lemmer. velmer, arbejdskolleger og Over
ordnede indhentes en lang række oplys
ninger, som efrerhfu\den kan stykkes S3m

men til et samlet og ret det1ljeret billede af 
den sigtedes Iivsforl~,b. 

Skuespillerne har ikke 
mange chancer 
Psykiaternes erfaring er, al kun få finder 
ment:llundersøgelsen ubehagelig. Næsten 
alle samarbejder villigt med personalet. 
Det forekommer enddn, at den sigtede 
selv beder om at blive menUllundersøgL. 
ligesom der - ved mindre alvorlige for
brydelser - kan foretages en ambul:lnt 
mentalundersøgelse. Med andre ord: En 
undersogelse. hvor den sigtede fortsat har 
sin frihed, men frivinigt møder op for at 
blive nndersøgt. 

Folk. der blot foregiver at lide af en 
sindssygdom, skal narurligvis afslorcs. Og 
disse simulanter kan give selv eksperterne 
grå hår. for en sigret kan have alt:lt vinde 
og intet at tabe. Har han held til at overbe
vise psykiateren om, at han var sindssyg. 
da han begik forbrydelsen. kan han måske 
undgå mange m fængsel. 

Men simulanter har ikke let spil. Man
ge er ganske vist dygtige til at lære sig alle 
de symptomer, der kendetegner en be
stemt sindssygdom. men det er ikke nok. 
Faktisk mener psykiaterne, al det er si 
godt som umuligt at bluffe sig igennem en 
mentalundersøgelse. Fordi det dels vil 
kræve et overorrientiigt veiuciviklet t:llenl 
tor skuespil, de Is en ~æsten ovennenne
skelig udholdenhed. n~r undersogelsen 
strækker sig over adskillige uger. Endelig 
følges den sigtede af mange forskeilige 
personer. og det gør ikke spillet lettere. 
Man kan nok lære vmngforestillinger 
udenad. men det er ulige sværere at leve 
med en foregiven sygdom. 

Det er svært at 
forudsige farlighed 
Når en mentalundersøgelse fastslår, at en 
sigtet er psykisk syg, bliver psykiaterne 
ofte bedt om at forudsige. om den sigtede 
vil begå nye. farlige forbrydelser. Nogle 

Illustrer,,! Vidansl<:1b nr. [;,'9~ 

psykiarere mener, at den opgave er s!I. godt 
som umulig, mens andre mener. at en erfu
ren psybaler faklisk har et fagligt grund
lag, der gor ham eller hende i st:lnd til al 
lewre en rimelig sikker prognose - i hvert 
f:lld. n:lrdet drejer sig om visse former for 
sind'isyge. 

Et eksempel: En psykotisk forbryder 
mener at hore Slemmer, der befaler ham ae 
opsøge alle rødhårede mennesker og slft 
dem ihjel med en økse. Hvor stor er faren 
for, at han gør alvor af sine trusler? Det vil 
re«en geme vide. Med sit kendskab til 
psykoser kan psykiareren i dette tilfælde 
svare, at risikoen er meget lille. Hvis den 
dømte vel at mærke tager sin medicin
for medicinen I]emer stemmerne og der
med de!. der opleves som en trussel. 

AI en mentalundeniøgelse varer s1læn
ge, skyldes ikke mindst, at der ikke må ske 
fejl. Konklusionen skal være fuldstændig 
sikker, for den følges i det store og hele 
altid af retten. Dermed kan psykiaterens 
ord få afgorende belydning for udfaldet-

IlluSlIere! Videnskab nr. 519~ 

TJEK FOR UNORMALE BØLGER 
EEG-testen bruges ofte i mentalunder
søge/ser. Testen viser; om den sigtedes 
hjemebø/ger afviger fra det normale. 

og en forkert vending kan sende en per
~on, der i virkeligheden er sindssyg, bag 
tremmer i mange år. 

I Danmark betragtes den ansvariige 
p,ykiater som en neutral ekspert, og han er 
ikke lil stede under selve retssagen. Men 
i andre lande sker det jævnligt, at psykia
teren vidner i sagen. I USA er det tilmed 
ikke ualmindeligt. at forsvarer og anklager 
hyrer hver sin psykiater. 

Sindssyge har altid 
fået særbehandling 
Det, at der tages særlige hensyn tiL forbry
dere. som er sindssyge i gemingsøjeblik
ket, er ikke nyt. I næsten alle retssamfund 
har der Været særreg-ler for sindssyge. f 
mange kulnJrer har holdningen tilmed 
været, at sindssygdom er straf nok i sig 
selv. Del fremgik for eksempel ;lfromer
retten for 2(0).1r siden, men også fr:l ret5
plejen i oldtidens Indien og Egypten ken· 
des der særregler, der kunne frilage sinds
syge for almindelig straf. O 

TVÆRSNITAF HJERNEN. O:skanning afhjemen kan være en deJ afmentalunder5øgelsen. Psykiske sygdomme skyldes under
tiden fysiske abnormiteter i hjemen, ligesom fx en hjernesvulst kan medfare symptomer, der minder meget om skizofreni. 
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Fologrnferel i synligilys, øversi, giver Andromeda-galaksen el omvendl indlryk i 
forhold til ;adiobilledet, nederst. Den Centrale Udbulning er stærkest på det optiske 
billede, fordi der er flest stjerner i galaksens midte. På radiobilledet er det omkred
<on, der er stærkest lysende, fordi der her er flest brint-atomer til stede. Den røde 

.'_ ·ve viser de brintskyer, der er på vej væk fra os. mens de blå nærmer sig. 

Rønlgen-billedel sfAndromeds giver et svagere billede~af galaksen, end et fotografl 
gør. Det skyldes, at røntgen-strålingen er koncentreret i noglefå stærke kilder. Det 
synlige lys, derimod, stammer fra Andromedas omkring 300 milliarder stjerner. 

30 AI Henry Nørgaard. FoIo: Foci, CaKøeh og E. BrinkS. llIustrarlon; G&91 Reinisch 
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det meste af strålingen fra rummet. Den 
hindring har raketter og satellitter klaret. 
Den anden barriere er forceret med nye te· 
leskoper, der kan samle andre typer strå
ling og danne et billede. 

Billederne, der er samlet af stråling 
uden for det synlige område, præsenteres 
kunstigt. Her vælger astronomerne at 
lægge farver på billederne efter en skala, 
som viser strålernes forskellige styrke. Den 
teknik anvendes inden for alle spektralom
råderne - også synligt lys, når billederne 
desuden computer-behandles. 

De falske farver er 
fotografiet overlegent 
Fordelen ved den fremgangsmåde er, at 
det er muligt at vise detaljer samtidig i bå
de den del af billedet, hvor lyset er stær
kest, og i den svageste del. På et alminde
ligt fotografi vil den del af himmellege
met, hvor strålingen er kraftigst, blive 
overbelyst, hvis man vil fange detaljer i det 
lyssvage område. Eksponerer man filmen 
efter det klarest lysende område, vil man 
ikke kunne se de svagere områder. 

Strålingen i det synlige og usynlige om
råde har i princippet den samme fysiske 
natur. Der er tale om svingninger og æn
dringer i de elektriske og magnetiske im
pulser, der udsendes fra fx en stjerne, en 
pulsar eller en galakse. Men strålingen i de 
forskellige områder af det elektromagne
tiske spektrum opstår ved vidt forskellige 
processer. Netop denne forskel fortæller 
om, hvad der sker i de ca. IOD milliarder 
galakser, som teleskoperne kan registrere. 

[sær inden for radioastronomien er det 
blevet almindeligt at vælge farverne, så de 
viser gasskyernes forskellige hastigheder i 
en galakse. Strålingen undersøges for 
Dopplereffekten. Den gør, at bevægelser 
bort fra os viser spektrallinierne forskudt 
mod den røde del af spektret, mens bevæ
gelser hen mod os er blåforskudte. 

Andromeda.galaksen roterer 
om sin egen akse 
Andromeda-galaksen, der også betegnes 
M31, er den regulære galakse, som ligger 
nærmest vor egen, Mælkevejen. De to ga
lakser er på mange områder ens. På et fo
tografi fremtræder M3l med en tydelig 
spiralform. I midten ses et meget klart 
område, der kaldes den Centrale Udbul
ning. Her er der mange flere stjerner end 
i de yderste dele af galaksen. 

Specielt radiobillederne af Andromeda
galaksen er der ofret store anstrengelser 
på. Det er især spektrallinien med bøl
gelængden på 21,1 cm, der er undersøgt. 
Her viser de forholdsvis kolde brintskyer, 
hvordan hele Andromeda er i systematisk. 

Illustreret Videnskab nr. 9190 
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Fond/88 røn/gen-kilder pil/re ilr 
Einstein-observatoriet har. siden det 
blev opsendt i i979, givet megen ny vi
den om galaksen M3J. Viden, der har 
bestyrket teorien om et sort hul midt i. 

- ,', 

rotation. Den nederste del bevæger sig 
mod os, og den øverste del væk. 

Kortlægningen af radiostrålen fra An
dromeda-galaksen er ikke nogen simpel 
sag. Samtidig med at den roterer om sig 
selvt bevæger den sig også i retning mod 
vores Mælkevej. Selvom afstanden mel
lem de to galakser er mere end to millioner 
lysår, er de så tæt på hinanden, at påvirk
ningen af tyngdekraften mellem dem er 
stærkere end effekten af universets gene
relle udvidelse. Det strider ellers mod det, 
der normalt er kendt som den generelle 
udvidelse. Men det er tilfældet for M31. 

Andromeda-galaksen er på kollisions
kurs mod Mælkevejen med en hastighed 
af 310 kilometer i sekundet. Det lyder fa
retruende hurtigt, men på grund af den 
enorme afstand mellem galakserne vil de 
kun nærme sig 0,OOOOOOOO4 procent i lø

bet af den næste million år. Virkningen af 
tilnærmelsen kompenseres der for på det: 

Styrken af farverne på ,billedet viser sambillede, der dannes ud fra radiostrålerne. !liiiiil~~~li!!i!il 
tidig, at der er forskel på mængden af gas 
i galaksent idet de stærkeste intensiteter 
svarer til de største gasmængder. 

Farvekodningen viser 
brint-skyernes hastighed 
Sammenlignet med det optiske billede af 
M3l giver radiobilledet et omvendt ind
tryk. Den Centrale Udbulning, som er 
stærkest på fotografiet, er helt mørk på ra
diobilledet, hvorimod udkanten er lys. 
Forskellen illustrerer de fysiske forhold i 
galaksen. I centret af M3l er stjernerne 
overvejende gamle, røde og gullige, og 
brinten er opbrugt. Enten ved ~t være ind
gået som en del af stjernerne, eller også 
findes den som fx molekyleskyer. l resten 
af den skive, som Andromeda-galaksen 
udgør, er der stadig en stor del af stoffet 
tilbage som brintatomer. 

Ved at vælge farvekodningen, så for
skelle på ca. 25 meter i ~ekundet angives 
med forskellige farver, kan man rå endnu 
flere detaljer at se. Helt uafhængigt af, 
hvor meget stof der er i galåksen, kan man 
vise, hvordan nogle af brintskyerne er i ro, 
mens andre bevæger sig. 

Radiobilledet viser, at de sorte områder 
er i rot ligesom det kan seSj at brintskyer
nes hastighed stiger ned mod højre i bille
det. Det vises ved at ændre farverne i ræk~ 

kefølgen rød, orange, gul. grøn, blå og vi
olet. Op mod højre i radiobilledet viser 
den modsatte rækkefølge af farverne, at 
skyernes hastighed stiger bon fra os med 
afstanden til galaksens cemrurn. 

Analyserne af radiobilledet viser, hvor
dan de farvede områder fortsætter ud til 
den yderste kant af M31. Det skyldes, at 
brintskyernes hastighed er ens for de sky
er, som er tæt på, og for dem, som er langt 
væk fra galaksens midte. Hastigheden 
burde aftage, da den er bestemt af mæng
den af det stof, der findes mellem skyen og 
galaksens centrum. Radiobilledet beviser, 
at der må findes stof længere ude i galak
sen. Stof, som ikke udsender lys og sam 
går under navnet pet Mørke Stof. 

Inden for det infrarøde område, eller 
vannestrålingen, er det blevet almindeligt 
at kombinere flere forskellige observatio
ner foretaget ved variable bølgelængder i 
det elektromagnetiske spektrum til et en
kell billede. Farvekoderne på billedet væl
ges, så stråling med forskellige bølgelæng
der får hver sin farve. 

Selvom den infrarøde stråling fortæller 
om temperaturent er det fortrinsvis de kai· 
deste medlemmer af universett astrono-

I side 78 ~ 
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Fandt 88 røntgen-kilder pA tre år 
EinsteinMobservatoriet har, siden det 
blev opsendt i 1979, givet megen ny vi
den Om galaksen M31. Viden, der har 
bestyrket teorien om et sort hul midt i. 

rotation. Den nederste del bevæger sig 
mod os, og den øverste del væk. 

Kortlægningen af radiostrålen fra An
dromeda-galaksen er ikke nogen simpel 
sag. Samtidig med at den roterer om sig 
selv, bevæger den sig også i retning mod 
vores Mælkevej. Selvom afstanden mel
lem de to galakser er mere end to millioner 
lysår, er de så tæt på hinanden, at påvirk. 
ningen af tyngdekraften mellem dem er 
stærkere end effekten af universets gene
relle udvidelse. Det strider ellers mod det, 
der normalt er kendt som den generelle 
udvidelse. Men det er tilfældet for M31. 

Andromeda-galaksen er på kollisions
kurs mod Mælkevejen med en hastighed 
af 3\0 kilometer i sekundet. Det lyder fa
retruende hurtigt, men på grund af den 
enorme afstand mellem galakserne vil de 
kun nænne sig 0,OOOOOOOO4 procent i lø-

Illustrere! Vldenl!lkab "t. 9/90 

bet af den næste million år. Virkningen af 
tilnærmelsen kompenseres der for på det 
billede, der dannes ud fra radiostrålerne. 
Styrken af farverne på billedet viser sam
tidig, at der er forskel på mængden af gas 
i galaksen, idet de stærkeste intensiteter 
svarer til de største gasmængder. 

Farvekodningen viser 
brint-skyernes hastighed 
Sammenlignet med det optiske billede af 
M31 giver radiobilledet et omvendt ind
tryk. Den Centrale Udbulning, som er 
stærkest på fotografiet, er helt mørk på ra
diabilledet, hvorimod udkanten er lys. 
Forskellen illustrerer de fysiske forhold i 
galaksen. I centret af M31 er stjernerne 
overvejende gamle, røde og gullige, og 
brinten er opbrugt. Enten ved at være ind
gået som en del af stjernerne, eller også 
findes den som fx molekyleskyer. l resten 
af den skive, som Andromeda-galaksen 
udgør, er der stadig en stor del af stoffet 
tilbage Som brintatomer. 

Ved at vælge farvekodningen, så for
skelle på ca. 25 meter i sekundet angives 
med forsk~lIige farver, kan man få endnu 
flere' detaljer at se. Helt uatbængigt af, 
hvor meget sto f der er i galåksen, kan man 
vise, hvordan nogle af brintskyerne er i ro, 
mens andre bevæger sig. 

Radiobilledet viser, at de sorte områder 
er i ro, ligesom det kan ses, at brintskyer
nes hastighed stiger ned mod højre i bille

Mdet. Det vises ved at ændre farverne i ræk
kefølgen rød, orange, gul, grøn, blå og vi
olet. Op mod højre i radiobilledet viser 
den modsatte rækkefølge af farverne, at 
skyernes hastighed stiger bort fra os med 
afstanden til galaksens centrum. 

Analyserne af radiobilledet viser, hvor
dan de farvede områder fortsætter ud til 
den yderste kant af M31. Det skyldes, at 
brintskyernes hastighed er ens for de sky
er, som er tæt på, og for dem, som er langt 
væk fra galaksens midte. Hastigheden 
burde aftage, da den er bestemt af mæng
den af det stof, der findes mellem skyen og 
galaksens centrum. Radiobilledet beviser, 
at der må findes stof længere ude i galak
sen. Stof, som ikke udsender lys og som 
går under navnet Det Mørke Stof. 

Inden for det in'frarøde område, eller 
varmestrålingen, er det blevet almindeligt 
at kombinere flere forskellige observatio
ner foretaget ved variable bølgelængder i 
det elektromagnetiske spektrum til et en
kelt billede. Farvekoderne på billedet væl
ges, så stråling med forskellige bølgelæng
der får hver sin farve. 

Selvom den infrarøde stråling fortæller 
om temperaturen, er det fortrinsvis de kol~ 

deste rredlemmer af universel, astrono
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Det er hårdt arbejde 
at være vægtløs ... 
Ved hjælp af målere, plaoeret forskellige 
steder i kraniet, undersøger man, hvor me
gen stråling der trænger ind. 

Vægtløsheden belaster 
immunsystemet 
Også på det mikroskopiske plan er der 
meget, der ændrer sig, når tyngdekraften 
forsvinder. For eksempel aftager belast· 
ningen af oellemembranerne. To undersø

'gelser tyder på, at menneskets immunsy~ 
stem fungerer dårligere i rummet end på 
Jorden. Lymfocytterne, hvide blodlege
'mer, der deltager i immunforsvaret, akti.. 
veres ikke som normalt. 

Til gengæld h.a, visse bakterier krone
de dage i rummet. Kulturer af ooli-bakte· 
rier formerer sig hurtigere i vægtløshed, 
end når de er påvirket af tyngdekraften. 
Samtidig bliver bakterierne mindre føl4 

somme for antibiotika. 
Alt.i alt viser de biologiske eksperimen

ter, at mennesket kan være meget udsat for 
infektioner i rummet. D 

- Grundstoffet osmium: 

KAN AFSLØRE FINGERAFTRYK

Det var den engelske kemiker Smithson 
Tennant (1761-1815), som opdagede 
grundstofferne osmium og iridium. 

Tennant var elev af den kendte skotske 
kemiker og læge Joseph Black (1728
1799), hos hvem han studerede i Edin
burgh i 1781. 

Som 23-årig besøgteTennant Sverige og 
Danmark. I Sverige mødte han den be, 
rømte svenske kemiker Carl Wilhelm 
Scheele (1742-1786), som forærede ham 
nogle mineralprøver. Disse fremviste Ten
nanl resten af sit liv med stolthed til ven· 
ner og bekendte, og i sommeren 1812 fik 
han besøg af en anden berømt svensk ke
miker J6ns Jacob Bertelius (1779-1848). 

I 1803 arbejdede Tennant med noget 
råplatin, som han opløste i )~kongevand« 

(~)aqua regia«) - en blanding af 1 del kon
centreret salpetersyre og 3 dele konoentre
ret saltsyre. Som andre kemikere før ham 
observerede Tennant en uopløselig sort, 
metalagtig rest, som man fejlagtigt troede 
var grafIt. Tennant bestemte sig nu for 
nærmere at undersøge det sorte stOf, og da 
han erfarede, al det kunne legeres med bly, 
antog han, at der var tale om et hidtil 
ukendt metal (grundstoO. 

En lignende iagttagelse havde den fran
ske kemiker Hippolyle Victor Collet-De
"otHs (1773-1815) gjort omtrentsamtidig 
med 1l:ruiimt, men allerede i foråret 1804 
var sidstnæVnte kommet så lan~ i siDe lin;" 
dersøgeiser, at han over for The Royal 
Academy omcielt kunne meddele, at den 
meget omtalte sorte rest, som bliver tilba· 
ge, når råplatin opløses i kongevand, intet 
havde med grafit at gøre, men bestod af 
hele to nye grundstoffer, som begge var 
metål1er. 

Det ene af grundstofferne kaldte han 
for iridium og det andet for pteno. Plene 
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kommer af det græske ord ptenos, der be
tyder vinge. Senere ændrede han dog dette 
lidt sære navn til osmium efter det græske 
ord osme, der betyder lugt. 

Navnet osmium begrundede Tennant 
med cen ubehagelige lugt, der opstår, når 
-grundstoffet opvarmes i luft. Det herved 
dannede stof er osmillmtetroxid, OS04' 
som er yderst giftigt. 

Et andet grundstof, hvis navn har en 
lignende betydning, er brom, hvilket kom
mer af det græske brornos = stank.- . 

l Grundstoffernes Periodiske System 
tilhører osmium de såkaldte »platinmetal
ler«, hvortil også hører iridium, rutheni~ 

um, rhodium, palladium og platin. 
Osmium er et meget hårdt metal, og det 

hører til de tunge5te grundstoffer. I natu
ren findes osmium fx i legeringen osmiri
dium, som dog også fremstilles syntetisk 
og anvendes til bl.a. fremstilling af fylde
pennespidser. Andre osmiumlegeringer 
anvendes i elektriske kontakter. Legerin
ger, der indeholder osmium, er meget hår
de og korrosionsbestandige, men kostba
re fordi osmium er så sjældent. 

Osmiumtetroxid, OS04, anvendes som 
et meget kraftigt iltningsmiddel (oxidati
onsmiddel), som katalysator for visse ke
miske processer og i påvisningen af fInger
aftryk. I en kortere årrække anvendtes os
mium soin tråd i glødelamper, mim blev . 
hurtigt erstaitet af det billigere imnd,tof 
wolfram. Osmium genkendes dog endnu 
i fmnanavnet OSRAM, der er en sam
mentrækning af osmium og wolfram. 

Symbol Os. Atomnummer 76 eAtom
vægt m,2 e Smeltepunkt 3045°C e Ko
gepunkt 5027°C • Densitet (mllSSefylde) 
22,57g/nn. 

Preben Hartmann-Petersen r,' 
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Usynligt lys røber
 
universets hemmeligheder ..
 
roerne observerer i den del af spektret. T) 
pisk er der tale om skyer med temperatt 
rer fra omkring -;- 100 grader op til + 1(}.2 
grader. Den slags skyer findes ofte i for 
bindeIse med unge stjerner, som skabes p. 
grund af tyngdekraften i skyen. 

Varmen fra denne proces resulterer 
kernereaktioner, som igen opvanner støv 
partiklerne i den omliggende sky, så støv 
kornene udsender infrarød stråling. På e 
år lykkedes det satellitten IRAS at find, 
250.000 infrarøde kilder i form af stjerner. 
tåger eller galakser. Tidligere havde astrO
nomerne kun optegnelser over 2000. 

Misll\nke om sort hul 
i Andromeda-galaksen 
Mængden af røntgen-stråling fra en nor
mal galakse er oftest mindre kraftig end 
synlig stråling. I Andromeda-galaksen har 
Einstein-observatoriet fra 1979 til 1981 op
daget 88 røntgen-kilder fra sin bane om
kring Jorden. Røntgen-strålingen opstår 
hovedsageligt i tilvækstskiverne omkring 
de små neutronstjerner med stærke mag
netfelter i galaksen. Er neutronstjernen del 
af en dobbeltstjerne, er betingelserne for 
røntgen-stråling til stede. Det stærke mag
netfelt fra neutronstjernen suger så at si~ 

ge stof til sig fra nabostjernen. 
M3! indeholder relativt mange stærke 

røntgen~kitder nær sit centrum, hvor den 
stærkeste kilde også befInder sig. Mælke
vejen har en lignende røntgen-kilde i sin 
midte, men M3l's er ca. 100 gange så 
stærk. Samtidig har det vist sig, at rønt~ 

gen-kildens styrke skifter hyppigere og 
mere voldsomt end de andre strålingskll
der. Det har forstærket mistanken om, at 
der er lale om stråling fra materiale, der 
falder ned i et sort hul i centret af M31. 

Flere andre galakser viser samme op
førsel. I nogle tilfælde med stOre variatio
ner i røntgenstrålingen i løbet af nogle få 
timer. Det betyder, at området, hvor strå
lingen stammer fra, må være ret lille og 
meget kompakt. Netop karakteristiske 
træk for et sort hul. Strålingen fra det mu
lige sorte hul kan dog ikke ses på røntgen
billederne. Strålingen opstår ved, at elek
troner med store hastigheder omdanner en 
del af deres energi til røntgen-stråling, før 
de forsvinder ind i det sorte hul. 

Alle disse observationer, der viser for
skellige karaktertræk ved universets galak
ser, er som brikker i et gigantisk puslespil, 
der venter på at blive lagt. Det bllver astro
nomernes opgave. Og de har nok at give 
sig til, efterhånden som de får stadig fle
re informationer at arbejde med. O 

lIlultrer8'l:Vlderlakab nr. 91'9 
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h~rT1 tor 0111'111.,.' 

GIV MIG MIN
 

SON HJEM 
8agsbehandlerengrinede bare ad 
mig, dajeg bad om at få min 
fireårige sØn hjem igen 

lCJ1 Knn d" r!ld .. mig lil 
[gi hvonlnn jeg Rlml fOl'~ 

Imh!t1 mig? ,1(',l! er 2:1 
Ar og har en ~f1n pl\ 'lr<' 111',

". \ 
.~Oln jnr, for li mflOedn 8i
d(~ll fik frivilligt rl1lhrnf{t, i 
fnmilicplf'jf> r.~ grund nf l'er

, ., .~oll[ige problemer. Men for 
Cl. pilT mfmeder Riden br· 
g'fndln dnr nl være probrc 
mer lll~d plejemodere:). Det 
vi~eT sii:. nl p!ejrfnlOilicll 
li~~er i ~I<i]~",i",,,,c_ '1':1 mis 
sir:er de. ol. det er min ~Øn5 
r;kyld, fordi hnn er "'/\ km:
vende. 

J\'~ kl~r,ed~' lil IIIiII ~I\~l'

IJchlllldlrr, ROm renl ud silgt 
hure l!rtncrlp"<1 mi(\"_ Nu hnr 
fnmilieplejen sligt. op, og 
min son ~knl fly',!.e i('!:en. ,1('1': 
JHlr p:\. mode; kmnmllnen 
hedl (lm~! f,l llI'll søn hjem. 
SIIr{sbehrmdleren Rvarl'de, 
uL den dnlt. jeg hnr min ud. 

IGip dem ud og brug dem, når 
System-Da.mnarh prØver at tryne dig 

D 
Min datter lider nrcn vrorllle. Jeg har p:\. )'PUr1(,B 
kroniE>k ~ygclnm, ~om ve~ne sngf. HnfSI'11S Kmn
bLn, bet.yder, nI. hun lIlunl' nm I1knn()lT1i~k hjrl'lp 

sknl hBVC mCI;('1 VlIrIlle. W (It'nnr eDerbl'l.l'Ilinp. IJll'll 
Derfor har butl fdet en ef- kUll fdeL en oprinl':nillg fro 
terregning pfJ. 1400 kr. for en RAg'llbehiJndlcr med d,'n 

~YH1"m Dllnmarl, har 
mnnge nwl.odcr lil at 
underminerr. bor/-:er~nes retr,!,:~rllnl,kr. DClJI metode, du beskril'er. er 

en fir dc nJf:'st. udbredte.
I ,TI'R' ~tfld('r pli cl"n hver 

enr.ste dng. Verf"r ~knlI jeg her km'!. he.qkrh·c I'n-I r<'lI r<'t.l-il'lhed,~~, ~.~ del 
kRl! klippeR nd ol! brugeilI	 ndr som helst: 

I 
1,) Hnr maJl mUndllil':' el· 

I ler telr.fQniRk anm{'del ~in 
kommune OITI hjælp !.il etI eller ~ndr.t, ~11 er del, Ikke 

I	 en urorp1ig-~,ende h)·gge. 
snak med 5<1l'lsbebulldle· 
ren. Del, er en "1I,~~gnl/lg. 

2,) J1vis ~all,l".'l1nodlerl'n 

siger: 'De'. knn ikke Inde 
aig Elnre', 'dc' kon do I':"dl, 
I;!l'mme lill om' - ellr.r 
med an<;lrc o:'rl nfvif;er "Il 

borger mllndlli('!:t, s§ r.r 
""licn i1;It~ lwtmco lide nf 
verdl'n. Sddnn en nfvis
nin!: r.r nemlig ell "fi:N'cI
.•e. 

3.) Hnr nlan S01l] hnrgcr 
rl\d <.~ ,,{'!:[<Iiv "fg1\rcisc 
lllundtlig-IJlr.lrfnllisk. si\ 
kl\n milli f.l\'!tml(C ell 
.,hiftlig bCI!I'IIII(,,·/.~r lor 
argllre!s('lI, (1·"lr",]I(ni!lr,~· 

lovens § KIL /',n hcgl1ccing 
"lil "II ,;lrlnn "kl'ifl[i~ he-

L ............
 

r1n"nrJnc er: hllr 1\'lIud ·rid· 
dNcn pd d('n hvide hest', sd 
førft. kan jeg fA hul'll hjem. 
Hvin jeg ~il 101lV," ruin Sf'lll 

hjcm nu, ~ blivcr n,m \:Inre 
tvnllgRQernet., lød beskeden. 
Mnn nng;vcr ikk~ det mind
ste grUml!ilg for en tVlmgs
I]crllr:lsc. 

Jeg 1,ll.ber, n!. du knll hjæl
p!: mi!,:, dl\ jcg I\nnrt er ved 
Ilt b:ivl! de.,perllt. 

Tinn, /llllri,."p. 

D Det klin j,,~ sool. for
- stli. Enhvl'r mor eJler 

f"r ville bliv\l dl'lIpe
ral. nver trusler ni den Brt, 
'"'''' <",~vn,rrc cl' h~lt Il1mill
dr.ligc j bØrlll',~Il~er. Ml'n du 
behøvr.r ikl(c ut finde dig i 
d<, t,nl .• lel. 

/lvml on~~r din 8f!ns 'fd
villigr' nnbriugcJsr. i plr.jcro
milic knn d" ikke blive d,lr-

Vind kr. 2500.-
UOMlolrs i form d tI ~lmh\1 I~ (lES\ 

Plil'lmic" k~n ikko fimbyllcl til kolol~nrer. 

SPAR 
698.

\W~~~1'; 

• ~:L':L~;;.;,.; 

En 23.!r11l mor følger !lig nu klnr til igen ",elv nt tllgc IIlg p( sin lille søn. Men 
m:yndl,::hedernc modl'r hf'mlll klUt med hAn og trul'ller. 
( ModeiCoto: Morten Dj<1l:'n Jensen) 

ligr.re RUl!r.I., end du 111I('r<'· 
de er. Du er fnnl'r.\. i el\ fæl· 
dp., hvodmod du får klore 
rcttighedcr, !lvi", kommll' 
nen vil ændre (,ing~ne 1fI 
\.~n]\i:sfjrrncl!\r. 

,1cg vil forc,~ld dig- følgen
fie: Allerfl1rst sk(ll du nllje 
tmnke i;rellnem, om dll hpr 
mnt. del s,, nH'I'''I. hl'dre, nt 
dl] ig('ll er i 910nd til Bt tnge 
d:1': [lf di!. burn li! dllglili. Vi! 
dcr bBvp bl"ul': for r.n ~no.~I,

ninr,sfomilir. i ell p"riodc7 

• liIbudcl Q<r.IJer kun 
ynd snnlinig nprellelle 
II! MOO~~ ullal~ i 
6 mlined~t. 

HveR LØRDAG B.U 

Tmnkl dd g"dt 'genne lU 
Dernælll - \lVi5 dll er !\ik

ker i din 80g - .l~ .lkr{iI til 
kommunen, nl du <1nHkrr ul 
fd drengen tUcm igen, [It du 
er I':ll\d for d(',n al(ltte, du 
hnr modtngnl i Cn perinde , 
Clfl" ot du t1U hor d'lt sti l'odt, 
Ilt du selv knn klnre fond
drl'G\1l'l0vcn. B",d n,U el "'r' 
de, hvor hjemgivr.iSf>n Ilf din 
s/ln nfloles nil.lrltler(', og 
hvnr det ogl'11 kn" nn nics, 
om du cflill" hjeflll':ive!Ren 

grundel~~ ~knl fr<'fltcmt
leo nver for myndigheden 
inden 14 dnl':'" ('fll'r, fiL 
man hnr ffle! dru mundt-
Iigl' be~kedl\lrl':l'rels'_·. [1('_ 
m~crk dl'nne 14-dn~cs 
rri~l Dr.!. I'r cl ~'·.11':!. 
pu"kl i den el1l'r.q >:"d(' 
forvollninl"~lov, fnr rH"
8kn ior;r.n lll"'lI1r~k('r 
kl'lIdrr der1l10 H-dar;es 
fælde. 

·4.) Forlang ni/id ~t r:l. rn 
skrifllig- heJ:rundelsl'. h\'i~ 
fin mllndtlir;t h,," råd cn 
llellRUv be,oked!nfl':fl]"(~!ce 
Der træffes oemlir, 1111l1li· 
gr. nJovlige of>:~rl'I~('r i 
knmlllllnernf', ~Olll l<llll 
m('ddeles mund IIi gl.. (lI: 

så kan inlo~ bl'vjl'f's. 

li.) I{olllmunell!m.l'ndif-!hr. 
f1r.n -'IkaI he~vnrl' en lil'l"."I'· 
rini: om ~krinlil': ('<'pur:
dr.l~e 'snnrr.sl mulll"! 
Hvis iklte det er skd in
den 14 dBp;c, sil .":{~J bnr· 
gnen um\nrcU"9 "lll 
grunol'n heri il ~"l1ll Olll, 
ll'l'orn:'\t bCit,erillJ-:rll 9å 
kan fOf\iellles hpB'nl'l'I. 

(J,) M~nd!ghl'i1p!1s n('gnl11· 
dl'l~e f,'r ('ll "k,,,,'I~,' "/:01 
indeholdp en hPlH'!Slllllf{ 
til <1e rdRHgl<:!r. drl Cl" 
grundJlIj! fnr 'lrr!'II'l'I,,,n. 
Ihi, ~rctll"('ls<'f\ ('("i"r <lis· 

forl,lIDt hnr brug lor .~IOI.le. 

Du sknl \;11;<' en Ilil\h\drr 
med til møde!.. 

Lud rndelig VU'f{' \lwll III 
fnre ud i den ~kilsll1i~s(,rIllJl' 
te plejl'funliEe fnr !let.· nl 
hente din dreng hjpm. Vet 
er i:ona1vl visl din rl'l. dB 
~Ilbringel!\en flr frivillig, 
men den rel rr kil n Hlarne
!udendr i S:r~lr.m-Dnl1llwrk l,vllllg~IJrrtH'l.'p k"l1 ''''111''
 
Prllvl'r du PI' <Id. vil l!('r 0ll 1':1 'ni"
 
~ll' konfronlation, ul: 11],'11 [Ju linr <i'i"''''·~ 11<'1-"1,' " '
 
"i1 pdal.', ul du \!<lall-,I!('r dil /:,nl';lllll"r, II' I~ d'll I"·",,,,,
 

se r('t<:fl'l':l<'r Iwern "':\ "1 I 
ndmllli,lrlllivl '</;~'I. ~k il I
b('r,t1ln.-\('h'" "fl<,1 ,,-,\-:'" 
de ho",'dhl'll.'.'d!, d," 1l1: I 
I;l'r bnl: 81"'n~\ld,\I"I<"n I 
7.) Eroil\'('l ill!!"I"I""II'lI! I 
fri. af f>ll IllY]ldlr-;!,,'d .,J,,,I 
I"d.q"cr< '01' kLJg,·"-il,,,1 
nillg lil h<lrl':r'r~'n. 

1Jf'1 Ri!!r,· SIr; ,,,h. "I '.; 
sl('l11\'t !<p,,'nrl"r I,..rI I,,, 
bnrg('nw~ 1'<:'1 li! ;II 1;1"1:' 
ov<'r ellll!r'''-'']<'', ,,;1, :U" 
gcrl'n h']r" :,r,·jq,." 11111"1<11 
li~ uden 1J"grnndd,<r' r,,~ 

kbrrl',·<,j)PrlTli,,~. 1)"1 ,.1,,·, 
hde l.i,JPIl 
S)sl{'mrl er d~<;lId<:'ll <"I 
Il"~dl ~l.l"kl", 11,<10 i ,"iI,,,II,, 
lOYl'n. lHir d\'I, \l"dl:ul~1 "I 
bl'ilonr/Ir' nI! 1"JC,·,,-,,'~;0,' 

h()r~,'r,'no j,!:.!:,. ''''r-I ,'I' 
Brr:orel~l' 111 Id"!r<'IIHlltr 
5/'0 D'.'II r ~"f .1"," "1:_"'" , " 
dri <,k~<,mrk'r P", O'·r·r", 
/', jf>g \Jf>!:}'lH\j ,11 rt,t\" ,,11, 
ur nI "l'nd!' ""rr'.' kh!"'1 , 

~:;~'~!~,,~; ~~;:;; ~~ ~"'I~: ~i,'l 'r"::: ft 

~~:~~I~:~'~~'~i~;;~;"l~~"'/, ~ 
s(f\'~;lll,l," I \','-k :-;1,1'- I 
am l "1 nd"C'!<ir'l1' ild :"". r 
1'1"lr N,,,,,,,. V"kl·j.:'d. 
17 11, 71111) \'I'il,', kil I 
112 ~1 (lil, l 

s"",,, P"I,I.-~''''II,i . 

!."... ..... --.,..,..r--r· 

b(',~k~d, iII ·drl k,ll 11.1", I 

d" ~'Ii I:"l"<' 
Dril IrI'IIlCCllIl!_'ll:")" 

dr.r jel': ikke lilfrcd"'lill 'I 
df>, ,in 11],11\ sum 111ll'l!"I' rj, 
med -"n~d('., f"l" :11 lc"I'11 
IJnr;r I1l'1ul.o)illn Illal] "," 

1111(1 IYI,-I.'''II, Il"" ,. 

IC.mlllllllll'rllI' ),"1'\'(1., 

d:\TIllC ~i\lIflliOIwr {'I h' I 
!ri~k Ill~(j lell"[,,"i"k "I I·, 
I,nkt!: r~rm"nd('11 fi,r Il,,' 
19 Ul'~(' U,IV.lll-"'!, I 

Mrdrt. 'l1('ddl'lrr ('11 ,l,
 
T(JTIl,al"l~hl:~II.1( nini:"
 
øJchlik~"Iif! 1.\·~Il~"I,i"'II' I
 

llnrn- og lJllr,r l',11"I:
 
er del. udl'nlg. d"f k,n Ir"
 
r(111e.. lll(n\11~ "111 [\':1",:"1"
 
111,1.~c ni hul'Il ,'ro hj"II"'"
 

Ou l1'i~ i1lk(' 1,'1(11' ,Io:'
 
Ull, IWI_" k"lllllllllll'lI
 

på dit hl'P\" nl1l il( I"" d"'l1l:'
 
hjPl\l bliv{'r, iil d"11 I' I
 
~flg!)m h'rlll/!,'-jl"·'I"I·.1' I:
 
dl:'1l d~l. ~~ h;l" ,l" i '-""I'
 
ojrhllk fpl lil (>11 _"I'",] 
Bnm du ikkl' ~~1v {lo:., I" 
le. Dr'n n'l h[J~ du II"," 
læn gl' <Id p.i pr!,,,,,,! l,;n',· 
'friviIJir:( 1IIlbl'inl""I«' 

Lovpn llr,,'q': PI, \""1""
 
frp.rnl"~l1"sln,idr I f111I"II,['
 
se ll1l'l\ .~:lgpr "la h.trll ",-,, 
npl..,('. B~ro klin i/..li,· I,,; I, 
Qntws i r~ hjl'tl1llH'1 Ilt 

lI1"dprp11,' ousk,', hl ol 
hml f>r "Illi,; f,nOOl)Yl 

Rk,.! v:rrp 1111" Ol" f.pk" \ ,,' . 
f'llt'r IInd"" P'"" '\1",.-". 
S\"lt!., Rum Irupr 1'01"11"1< ".l 
vikl11\~. ror I\j \11"\1 I., 
t.vnol"!<!:irm,' 1\Ir·rilTlIIl.h' 
hl\:'1\ rr l\d~l\l l,\\" .11-\\1' 
OI'rrgr,'!>, ~[i ~I':II '"''"'1''' 
n(':1 nc~1\ 11,}\'(' 1'.\1.",,:1 
hjmlpf> fr1.milirll Ill"d 10"11'1'1' 

!J[rflf!~<''1dr f"I':1I1,("II,,,,":' r 
for pkSCT1lp,,1 "r]""llllflC 
I"r fllllliliPl":,d['i'.. n IT',[' 
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OKKULTISME OG SATANISME
 

af Flemming Falkenberg 

Oldtidens mysterie-samfund 
Gennem hele den kristne epoke i den vestlige kultur har der eksi

steret religiØse strØmninger, som tog deres udgangspunkt i en 

stræben efter opnAelse af overnaturlige kræfter og i overleve

ringen af hemmelige lærdomme. TIlhængerne af denne rellgionsform 

dannede deres egne sammenslutninger, hemmeliqe selskaber og lo

ger, der indbyrdes kunne være vidt forskellige, hver med sine 

specielle symboler og doktriner, men som alligevel havde ~n afgø

rende ting fælles I nemlIg deres søgen efter sider af tilværelsen, 

som normalt er ukendte og skjulte for mennesker - det. som med et 

fremmedord kaldes det okkulte (det er latin og betycier "det skjul

te") . 

på den tid, hvor den kristne kirke dannedes og hvor det Nye Te

stamente blev nedskrevet~ var denne type af menneskelig reliØsi

tet stærkt udbredt~ så meget~ at den var en dominerende, kulturel 

faktor. VLdenskaben kalder den tids mysteriereliqioner for gnosti

ske, og deres tilhængere gnostikere, efter det ord, som de oftest 

brugte til at betegne deres egen lære: gnosi5. Det er græsk og 

betyder uerkendelse- eller "indsigt". 

Efter dereS mening v~r det~ som frelste mennesker ikke så meget 

gode gerninger eller guddommelig nåde, som det var besiddelsen af 

den sande erkendelse~ indsigten i tilværelsens skjulte sammenhæn

ge. Hvis man havde den, vidste man også, hvordan man kunne blive 

frelst, hvilket vil sige at blive quddomrnelig. 

For gnostikerne var det nemlig ethvert menneskes højeste mål at 

bl~c andet og mere end et menneske, nemlig at blive en gud. Men 
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tor at blive det. mAtte man vide hvordan, og denne viden ansås 1 

sig selv for at være af overnaturlig herkomst og guddommelig af 

natur. Den var ikke noget, mennesker havde fundet på. 

Vor tids gnostikere 
Alt dette gælder også mange af de religiØse grupper, der 1 dag 

samles om det okkulte - også de er gennemgående overbevist om, 

at dette ikke er noget, enhver kan begribe. Kun de særligt ånde

ligt begavede kan overhovedet begynde på okkultismens vej, for 

det er kun dem, som nogensinde vil fatte interesse for emnet. AL
le andre er tilfredse med den daglige trummerum, at spise, sove 

og tilfredsstille sexualdriften. 

Også vore dages mysterie-selskaber formidler hemmelige lærdomme, 

som kun gives direkte fra lærer til elev. Til tider formidles læ

ren pr. post, som korrespondance-kursus, men princippet er det 

samme; det er ikke offentligt, og ikke enhver får lov til at høre 

det. FØlelsen af, at den hemmelige lære er noget betydningsfuldt, 

understreges af, at eleven skal aflægge ed på at hemmeligholde 

sin viden, enten ved at gennemgå særlige ritualer, eller i det 

mindste ved at underskrive en erklæring om tavshedspligt. 

Og målet er stadig det samme som på det Nye Testamentes tid: at 

gøre den troende til en gud. Hovedformålet med okkultisme og sa

tanisme kan stort set sammenfattes som "menneskets guddommeliggØ

relse". Det betyder ikke uden videre, at der er tale om samme mål. 

for det at være guddommeiig opfattes som at være uden hæmninger, 

at kunne leve sig selv helt ud. uden nogen begrænsninger. Således 

bliver målet udformet meget individuelt, alt efter hvem man er. 

Hen sådan en id~ om, at menneskets hØjeste mål er at blive guddom

melig, forudsætter unægteligt et ganske bestemt syn på, hvad et 

menneske i det hele taget er, og hvad livet i denne normale, dag

ligdags verden egentlig går ud på. Derfor tager den hemmelige læ

re, som den okkulte elev skal tilegne sig, udgangspunkt i, hvad 

man anser for den rette indsigt i verdens natur. 

Også denne forstAelse af tilværelsen er gnostisk af karakter. Li

gesom gnostikerne i oldtiden anser de moderne okkultister menne

sket for at være en "guderest", som engang i tidernes morgen var 

et guddommeligt væsen. så skete der et "syndefald", idet dette 

guddommelige væsen af forskellige årsager blev indskrænket til 

menneske, sådan som vi ser det 1 dag: iklædt kØd og blod, med 

begrænset viden og magt. Derfor bør vi søge at vende tilbage til 

den oprindelige lykketilstand" som quder - nat finde hjem", vil 

okkultisten kalde det. 

Livet som et spil 
Når eleven har tilegnet Sig dette gnostiske livssyn, går undervis

ningen over i en anden og mere praktisk fase. Eleven skal nu bi

bringes en ny måde at tale på, et andet sprog end det normale, 

dagligdags, som de fleste folk taler. 

Det nye sprog har andre definitioner af ting og begreber, og en 

anden måde at lave sætninger på. Dette har en gennemgribende virk

ning pA elevens måde at opfatte sin omverden på, for vi oplever 

tingene vidt forskelligt, alt efter hvordan vi taler om dem. 

Enhver kan blot prØve at lægge mærke til den forskel, det gør 

sindet, om man siger "gæstearbejder" eller "fremmedarbejderft, om 

man siger "den argentinske regering" eller "det argentinske regi

me". 

Elevens nye sprog er ikke forskelligt fra det gamle, sådan som f. 

eks. engelsk er forskelligt fra dansk. Andre mennesker kan ikke u

middelbart høre, at vedkommende udtrykker noget andet, end de hø

rer - med mindre de selv er indviet i det samme, okkulte sprog. 

Således kan den okkulte indviede tale på to forskellige planer: 

et, hvor han tilsyneladende taler det sædvanlige sprog. som alle 

forstår, og (samtidig) et andet, som kun har mening mellem dem 

selv. 

Det gnostiske livssyn - hvor mennesket anses for en "falden gud", 

der bØr vende tilbage til fortidens herligheds-tilstand - er en 

afgørende drivkraft bag okkultismens virke. En anden og lige så 

betydningsfuld faktor er Ønsket om magt over ens egen skæbne og 

over medmenneskene. 

I okkultistens tankegang betyder magt "evne til at kunne foregri

be begivenhedernes gang". Hvis man skulle udtrykke det i positive 

vendinger, kunne det siges sAledes; "magt er evnen til at sætte 

•sig et mål og nå det ft Ken for okkultisten inkluderer dette, at 

• 

i 
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hvis nogen eller noget udgØr en hindring for miq på vejen til 

målet, sA har jeg ret ti! at rydde hindringen af vejen. 

I løbet af sin okkulte skoling begynder eleven lidt efter lidt at 

opleve samspillet mellem mennesker på en ny og anderledes måde. 

Han begynder at opleve, at folks adfærd ikke bare sker spuntant, 

men at alle er brikker 1 et spil, hvor der bestandigt foretages 

udspil og modtræk. FØr var eleven blInd for denne sammenhæng, men 

nU åbner samtaler og øvelser langsomt hans øjne. 

En ny personlighed 
At dette har en dybtgående virkning på hans personlighed og ad

færd, siger sig selv. Han er ikke som mennesker er flest, fordI 

han oplever sig selv og sin omverden ander~des end andre. 

Langsomt er han i færd med at forlade hverdagens normale virkelig

hed. Den ~normale" verden er for okkultisten fremmed og anderle

des, så fremmed og anderledes, at han ikke ser sig i stand til at 

leve i den. Styrken af den nye indsigt afgØr hans succes på den 

okkulte indvielses vej. Jo mere han formår at vende sin opmærksom

hed bort fra den naturlige verden og hen mod den overnaturlige, 

jo bedre en okkultist er han. 

Eleven forlader altså den livsform, som mennesker almindeligvis 

tager for givet. Et eksempel: enhver har været i en situation, 

hvor "naturen gik over optugtelsenM. Pludselig blev man grebet af 

en bydende trang til at gøre noget, som nok stred mod takt og to

ne, men som man alligevel ikke kunne lade være med at gøre. 

Hvis man tænker efter, vil man se, at der var en bestemt årsag 

til denne virkning. For den okkulte elev gælder det om at opøve 

sin sans for, hvordan man kan få andre til at reagere på en sådan 

pludselig indskydelse. Eleven skal lære at plante en Impuls, der 

udlØser en Ønsket virkning hos et andet menneske. 

på den måde bliver medmenneSket en medspiller i et spil, hvis 

regler den dygtige okkultist bestemmer. Når fØrst man har bragt 

sin medspiller til at rette sig efter reglerne, er det kun et 

spørgsmAl om at foretage den rette serie af træk, så den anden 

tvinges til at følge hans vilje. Det hele"kan sammenlignes med 

den måde, hvorpå en overlegen skakspiller kan "køre rundt" med 

sin modstander, idet han tvinger ham til at gøre træk, han ikke 

ønsker - der levnes ham blot ikke andre mUligheder. 

Magi 
På dette punkt blIver okkultismens nære slægtsskab med magien å

benbar. Det ligger forØvrigt 1 sagens natur, for magi er ligesom 

okkultisme et udtryk for trangen til magt. 

I den magiske tænkemåde opfattes tilværelsen som en lang serie af 

uundgåelige begivenheder - og dybt i mennesket findes en konstant 

drift mod magisk tænkning; en stor del af vores barndom er domi

neret af denne måde at opleve verden på. De fleste mennesker har 

også som voksne oplevet episoder. hvor f.eks. frygten for, at no

get bestemt skulle indtræffe, med en sær logik har tvunget de in

volverede til at gøre netop de ting, som førte til den frygtede 

begivenhed. 

Man kan sammenligne det magiske livssyn med en film. Almindelige 

mennesker lever deres liv ligesom skuespillerne, der retter sig 

efter filmens manuskript. I magikerens (og okkultistens) øjne er 

der kun to reelle, handlende personligheder til stede i filmen, 

nemlig instruktØren og den tekniske assistent, som klipper fil

men. 

Disse to har mulighed for at tilrettelægge filmens handling, som 

de har lyst. De kan gå længere frem på filmen og fjerne de perso

ner eller begivenheder, som de ikke finder passende. Og resulta

tet er ganske ubetvivleligt, at der med ~t er sket en forandring 

i filmens virkelighed. 

»Sort« eller »hvid« magi? 
Magi farves af det formål, udfra hviiket den anvendes. Hvis man 

bruger magi til at opnå noget positivt, kaldes det traditionelt 

for "hvid" magi. Hvis man bruger magi for at hæmme andre - evt. 

for at klippe dem væk fra livets filmstrimmel - kaldes det "sort" 

magi. 

AnfØrselstegnene omkring betegnelserne "sort- og "hvid" skyldes, 

at denne vurdering jo sker fuldstændIgt på magikerens egne præ

misser. livis en magiker i tiden fØr 2. verdenskrig havde "klippet" 

~ 
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Adolf Kitler ud af h18to~iens filmstrtmrnel, havde han så udØvet 

sort eller hvis magi? Det kommer udelukkende an på hans egen po

litiske holdning. 

Magi bliver effektiv, nAr den rammer et andet menneskes lyst el 

ler frygt. Hvis det lykkes for okkultisten at fascInere nOgen, 

har han skabt mulighed for at kunne påvirke vedkommende magisk, 

at involvere ham i sit eget spil. 

Dette gælder også i forholdet mellem en mere erfaren okkultist og 

hans elev: jo mere eleven er grebet af emnet, jo bedre kan meste

ren lede ham til at bearbejde sln bevidsthed og f~re den bort fra 

den dagligdags bevidsthed og ind i den overnaturlige. 

Tilsvarende gælder det også, at hvis det lykkes for magikeren at 

skræmme en anden person fra vid og sans, vil frygten give ham 

lejlighed til at sætte en serie af reaktioner i gang, som får den 

anden til at handle, SQm magikeren vil, uden at vedkommende ved, 

hvorfor han gør det. 

Samspillet mellem de to. okkultisten og hans "offer", kan sammen

lignes med hypnose, men det er mere dybtgående end hypnose. 

Den astrale verden 
Den, der Ønsker at begynde en karriere indenfor okkultismen. bli 


ver nØdt til at sætte sig ind i en række færdigheder.
 

Den fØrste og mest grundlæggende er, at man nØgternt overvejer,
 

hvilke evner, man reelt er i besiddelse af. Hvor har man sin styr


ke, og hvor har man sin svaghed? Hvilke særlige talenter har man
 

eventuelt? Dette betyder ikke, at <man nødvendigvis skal være usæd


vanlig fra beqyndelsen, for langt de fleste mennesker kan blive
 

magikere med større eller mindre succes, det er bare de færreste,
 

der nogensinde Ønsker at blive det.
 

Enhver magiker skal på en eller anden måde i kontakt med den over


naturlige, Andelige verden, hvad enten man nu kalder den for "de
 

højere eksistens-planer" eller "astral-verdenen" eller noget helt
 

andet. Mest træffende ville det være at tale om Rændrede, una~ur


lige bevidstheds-tilstande".
 

Der er flere forskellige måder at komme i forbindelse med denne
 

anden verden pA, og den omtalte selvransagelse har til formål at
 

sætte den begyndende okkultist 1 stand til at vurdere, hvilken må

de, der er særlig effektiv for netop ham. 

At man har opnået kontakt rnQd den åndelJge verden, kan man vide 

derved, at man bliver opmærksom på en slags ft uvirkellqhedsfornem_ 

melse": den normale vi~kcllghed bliver ligesom en smule tåget og 

Uklar, og man begynder at fornemme et andet slags syn med klarere, 

mere intense farver, en anden slags hørelse med nye harmonier åg 

klange - og sommetider også andre lugte, der er mere mættede end 

de sædvanlige. Lidt efter lidt er det, som om man træder ind 1 et 

andet landskab, en anden verden, op på en anden planet. 

Megen litteratur indenfor science-flction genren bevæger sig om

kring temaet "Jorden, en fremmed planet" for at kunne give læse

ren et indtryk af, hvordan en sådan "astral rejse" opleves. Her be

skrives overgangen til åndeverdenen som en rejse i rummet. even

tuelt tiden. 

Et andet eksempel på litteratur, der såre let lader sig tolke som 

en allegori om overgangen til åndeverdenen, er bØrnebogen "Alice 

Eventyrland". Den begynder med, at .Alice sidder ved en sø og keder 

sig og drØmmer sig lidt væk. I denne sindstilstand kaster hun små

sten i vandet, og ringene, der dannes på vandoverfladen, bliver 

"udlØseren" af den fØlelse af uvirkelighed, hun oplever, umiddel

bart fØr hun begiver sig lnd 1 Eventyrland. 

Andre sanser 
Vore sanser er vore forbindelses-linier til den verden, der omgi

ver os. Således er man nØdt til at ændre s1n normale mAde at san

~, hvis man Ønsker at forlade den normale virkelighed. Samti

dig laver man om på sin normale bevidsthed. 

Okkult litteratur taler i den forbindelse om ESP, hvilket er en 

forkortelse for "ekstra-sensorisk perception", dvs. RoversanseliQ 

erkendelse". Denne betegnelse benyttes også af den forskning, der 

beskæftiger sig med den menneskelige psykes grænseegne, de såkald

te psi-f~nomener. 

Men her, blandt Okkultister, betegner udtrykket derimod en højere 

og bedre bev!dsthedsform, som okkultisten kan fremelske hos sig 

selv - og som til syvende og sidst er rent subjektiv. 

Di,;:.se ændrede bevidstheds-tilstande opleves ofte af almindelige 

i 
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mennesker: L form af tilfældige og glimtvise episoder. hvor man be

finder sig 1 en stemning, der minder om tilstanden mellem vågen og 

drØm. Netop t ldspunktet. hvor ma.n slumrer lnd, omta ttes med stor 

interesse af okkultismen, fordi det giver mulighed for målrettet 

påvJrkning aE sJndC!t. Selve drQlmmene i nattens lØh er O(Js~ vlqtJ

gc: de giver et tørste indtryk af, hvem man er på vej til at bli

ve. 

Udtrykt 1 gængs psykologisk sprogbrug betyder alt dette, at magi

keren søger at ændre balancen mellem sin bevidsthed og 5tn under

bevidsthed. I overgangen mellem bevidsthed og underbevidsthed lig

ger d~t. man kaLder for "randbev idstheden". 

For den begyndende magiker gælder det om at arbejde sig gennem 

randbevidstheden, for at han kan begynde at orientere sig om de 

tendenser og muiigheder~ der ligger og venter der, i hans eqet 

sinds kældere~age. Efter normale begreber er dette en stræben ef

ter dt blive mentalt syg, nærmer betegnet at fremelske en psykose 

i sig sel v. 

l okk\11t sprogbrug siger man, at magikeren begynder med at skærpe 

sin evn~ til at opfatte den astrale, åndelige verden. Lidt efter 

lidt bliver de alternative farver, lyde og lugte mere sammensnt

te. Det andet landskab begynder at tage stedse mere form. Rumhel

ten fra science fiction bogen nærmer sig den fremmede planet og 

gør klar til landgang; Alice hvirvler ned i sØen gennem en brønd

lignende tunnel, indtil hun stopper op og kan begynde aL orientere 

sig 1 Eventyrland. 

De astrale væsener 
Når magikeren først har taget skridtet ind i astralverdenen (og 

har gjort sIg fortrolig med måden at gøre det på), vil han snart 

begynde at opfatte tilstedeværelsen af forskellige "entiteter", 

åndelige væsener. som hører til i den anden eksistensform. 

1 den ?kkulte litteratur opfattes de som intelligens-væsener, der 

hver især har deres kendetegn og særpræg. De er ikke uden videre 

uafhængige af okkuitistens person, for de tiltrækkes af de særlige 

evner, som besiddes af hans "astral bevidsthed" (eller hans genius, 

som den alternative bevidsthed ogsA kaldes). Det er sAledes ikke 

tilfældigt, hvilke entiteter, han møder på sin vej, eller hvornår 

hiln møder dem. SAledes træffer Alice på en række ejendommelige 

fIgurer, der driller hende, men som hver især ender med at være 

hende t.il hjælp. 

For magikeren er det afgørende, om han kan finde ud af entite!::"?~~~ 

.!..!-i!Y...!!' når hiln møder den. Når han gør ciet, afslører han nemlig $3m

tidig dens hele funktion og identitet. - han "afkoder" den så at 

sige. Derefter må entiteten blive hans lydige tjener. 

, 
Normalt vil en entitet søge at skjule sin sande identitet. hvilket 

betyder, at magikeren står overfor en ny opgave, hver gang han øn

sker kontakt med en entitet. Gennem samtale med entiteten må han 

søge at afslØre dens forklædninger, som ofte kan bestå af mere end 

et lag. Han må gennemskue dens bedrag og kunstgreb. 

Når den okkulte elever blevet indøvet i astral rejser og har lærtV 
at begå sig blandt entit.eterne, er den næste færdighed, som han 

skal erhverve sig, at invitere entiteter ind i den normale, d~ 

ligda95 virkelighed. 

Veu hjælp af særlige ritualer lokker man så"at sige entiteter ind 

i den normale verden, og fremkalder derved en "materialisation", 

som det hedder i okkult sprogbrug, nAr magikeren fremmaner en ånd. 

Endvidere skal eleVen sætte sig yderli~ere ind i den okkulte sym

~ollk. (som udgØr en vigtig del af de fornødne ritualer}. som sam

~en med endnu et sæt af færdigheder (som ikke behØver at blive op

regnet her) udgør det. "pensum" af. viden~ som skal sætte eleven i 

~tand tI! at fungere som aktiv mågiker i den dagligdags verden. 

Han er nu i stand til at indtage rollen som den mere erfarne spil

ler i forholdet til sine medmennesker og kan involvere dem i ræk

ker af uundgåelige begivenheder, når han ønsker det. 

II Den viderekomne okkultist 
.l Begyndelsesgrundene 1 uddannelsen i okkultisme kan beskrives som 

elevens generelle introduktion til magiens arbejdsområde. Denne 

indfØringsfase har sin "lille tabel", som består i indlæringen af 

astralplanets indvirknIng på den normale, dagligdags virkelighed. 

Den "store tabel" består derimod i, at eleven skal lære at påvirke 

den astrale verden fra resterne af sin normale virkelighed, d~t. 

som er tilbage af den gamle daglig-verden, efter at han har stif
~ 
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tet bekendtskab med den overnaturlige verden.
 

Pointen består ikke ir at okkultisten "rejser frem og tilbage" mel


lem to verdener, men deri, at skellet mellem dem brydes ned. Resul


tatet skuiie gerne blive, at den astrale virkelighed får overtaget,
 

mens den normaie verden lidt efter lidt svInder hen og bliver til 

intet. 

NAr det er opnået, har okkuLtisten fØrt sit lØb til ende, hans in

dre fantasiverden har erstattet virkeiigheden for ham. En psykia

ter ville formodentli~ sige. at han nu er blevet opslugt af sin 

psykose: under alle om stændigheder er det et faktum, at de store 

okkultister - som f.eks. Aleister Crowley, Madame Blavatsky og G.I. 

Gurdjieff - endte deres liv som menneskelige vrag.
 

Efterhånden som den erstatning af virkelighed med fantaSi, som ok


kultisten tilstræber, bliver en realitet, vil han ofte udvikle en
 

stedse voksende modvilje mod almindelige mennesker.
 

Okkultismen hævder, at denne modvilje er et udtryk for, at eleven
 

er i færd med at udvikle sig til en stærkere personlighed; men
 

dette er et noget tvivlsomt standpunkt. Den okkulte oplæring har
 

i grunden tii hensigt at fremprovokere elevens indre "Mr. Byde", 

den egoistiske og uhæmmeL brutale del af hans personlighed, som 

hidtii har været trængt tilbage af "Dr. Jekyll", hans civiliserede 

og sociale personlighed. 

Impulser fra underbevidstheden 
Udtrykt på dagligsprog kan det siges såledest et menneskes facade 

og den identitet, som knytter s~g til denne facade, har en slags 

overordnet kontroi med de sanseindtryk, dets bevidsthed absorbe

rer, og med de fØleisesindtryk, den modtager fra kroppen. 

Desuden har "fa(';dden" også hånd i hanke med, hvorledes alle disse 

indtryk biiver bearbejdet 1 bevidstheden, hvorledes de bliver for

stået og eventuelt omsat i handling. 

Men nu o~ da oplever vi alle, at tendenser fra et mere primitivt 

lag i ens personlighed sætter siq igennem i form af en indskydel

se, der kræver handling - "der f6r en djævel i mig", kan vi finde 

p~ at kaide det bagefter. Det er sådanne impulser, der kommer fra 

underbevidstheden. 

11 

Små børn er eksempler på mennesker. der helt lever på underbe

vidsthedens præmisseri de er uhæmmet optaget af deres egne, umid 

delbare behov og reagerer vredt og hØjlydt, hvis disse ikke ind

fries. Det er meget uskyldigt, så længe der er tale om småbØrn, 

men det bliver særdeles betænkeligt, hvis et voksent menneske be

gynder at lade sig lede af underbevidsthedens bud. 

Faktisk. har vi alle mere end ~n "Hr. Hyde" i vores sinds dybder. 

Den okkultist, Gom ikke kan beg~ sig i den normale verden, blandt 

almindelige mennesker, vil ofte føle sig tiltrukket af muligheden 

for at knytte sin selvforståelse til en af disse "Hr. Hyde"-skik

kelser, frem for at fortsætte med sin gamle "Dr. Jekyll"-person

lighed. 

I det øjeblik, hvor en "Mr. Hyde" har overtaget kontrol-funktio

nen med hensyn til okkultistens bevidsthed, som normalt udføres 

af hans "facade" - da kan man sige, at han har gjort det, som i 

okkultismen kaldes at forskrive gin sjæl. 

Rituel magi 
F.fter at dette argø~ende skridt er taget, får den okkulte interes

se og den magiske virksomhed ofte en decideret satanistisk drej

ning. 

på de mere avancerede stadier af den okkulte uddannelse kommer e

leven til den rituelle magi. De okkultc ritualer er en slags "I>e

vidsthedskort", som skal give eleven adgang til særlige deie af 

den overnaturlige, astrale verden. Hver for sig gør de det så at 

sige lettere at møde ~n type entiteter frem for en anden. 

I selve den okkulte uddannelse ligger en vis uundgåelig prægning 

af eleven~ Dette gælder i og for s1g enhver uddannelse: en datalog 

ender selvsagt med at have en anden viden end en teolog. Og lige

som datalogen lærer at bruge et indviklet, matematisk symbolsprog, 

og teologen lærer at forstå og benytte kirkelige symboler og tan

kegange. således lærer den okkulte elev (som efterhånden er ved 

at være temmelig veluddannet l at [Qrrette et særligt sæt af ritu

aler~ 

Det har tidligere været nævnt i dette hæfte, at vore sanser er 

forbindelseslinierne til verden omkcing os, oq at okkultismen 

tilstræber en skærpelse af sanse-apparatet til ESP og ændrede he
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vldAtheds-tilstande. på de ~en~~p, mere fremskredne trin inden,/ 

for okkultismen bliver der nu tale om, at denne skærpelse af san

serne overfor den overnaturlige virkelighed bliver forbundet med 

evnen til - som en viljes~kt - at foretage den kontrol, som faca

de-personligheden normalt foretager. 

Men eftersom "jegn har forskrevet mig til "Mr. Ilyde" , er det 1 

grunden ham, som lærer sig at beherske såvel mine sansninger som 

mIn bevidstheds-oplevelse af dem. okkultisten bliver 1 stand til 

at lade ekstreme sansefornemmelser gennemstrømme sIn krop 09 sjæl. 

hllln kan svælge i :fØlelser alt efter behag. 

Nu er han rede lil fo~ alvor at blive sluppet løs i den del af ok

kultismen. som har med rituel magi at gøre. 

Det turde være velkendt. at den største belastning af del menne

skelige sanse-apparat og den kraftigste aktivering af vores følei

sesregister 'sker i forbindelse med aexualiteten. Sexualdriften er 

så at sige den eneste universal-nØgle til den astrale verden, det 

eneste middel der til enhver tid kan bringe enhver okkultist over 

J. tlen Qvernaturl ige virk~iiql1C'd - u.lllset hans ~peciC'ile evner og 

uanset hvilken retning hans oplæring har forløbet efter. 

Fjernelse af sexuelle hæmninger 
Det sataniske element i den rituelle magi forudsætter bl.a. at ma

gikeren skal fjerne de grænser for hans sexuelie udfoldelser, der 

førhen har va'ret sat af hans moral eller personlige etik. 

En af de fØrste lænker. der skal brydes. er ideen om et stedseva

rende livsfællesskab mellem mand og kvinde. Desuden skal magikeren 

fjerne de hæmninger. der eventuelt indskrænker hans sexuelle for

hold til kun at omfatte mennesker af det andet køn. 

Det sidstnævnte kraver en konsekvens af den gnostiske lære. der 

hævder, at Gud er tvekØnnet; ifØlge gængs satanistisk livssyn er 

det menneskets opgave at blive som Gud. 

nen mardlige satanisl begynder nu at "sexualisere hverdagen", dvs. 

han søger efter kvindetyper. der nyder at biive sct pA med begær. 

lian la'qgr-r mærke til. hvilke dele uf. kvtndekropp~n. der pIrrer 

hans sCXlIalitet med størst styrke. 

I ~atanismens verden er kvinden et objekt for mandens begær. Hen

des kvindelighed beatår netop i. at hun er sexuelt eftertraqt~l

~esv.ærdi9. H8nden er entydigt en jæger. og"kvlnden er liges! en

tydigt hans vildt. 

Den mandlige satanist udsØger sig en kvindelig partner. der er 

villig til at lade sig indvie som magiker og satanist. Hendes sæ~

lige vej ind i 81l1tanismen bestAr i, at hun skal erkende den til

knytninq til materien, som er kvindelighedens særkende, ifØlge sa

tanismens menneskesyn. 

Denne tilknytning fremstilles symbolsk i ritualerne, f.eks_ ved 

at kvinden lænkes. Hun skal lære at forstå sig selv som en "am

bolt". hvis funktion er at blive slået. Hun skal finde sin indre 

"Mrs. Hyde", idet hun samler alle sine masokistiske træk til en 

omfattende liVSholdning. 

på den mAde udgØr hun den mandlige satanists mulighed for frelse. 

Hans frelsesvej går nemlig gennem mat~rien. og det vil altså sige 

kvinden. 

Dette er et eksempel på satanismens utallige modsigelser af den 

kri~tne tro. ifølge hvilken det er ånden al~ne. der f~elser. ~t 

denne modsigelse bygger på en misforståelse (den Hellige And lig

ger netop ikke 1 fjendskab med den materielle verden lfØlge Bibe

len - i skabelsesberetningen er Guds And med til at skabe verden) • 

afslØrer et vigtigt træk i satanismens karakter~ cet er ikke uden 

grund, at Satan kaldes lØgnens fader. 

At blive Gud eller dyr 
Manden skal lære at forstå s1g selv som ånd. og gennem det rituel

le samleje skal ånd og materie forenes. hvorved frelsen vindes i 

satanistisk forstand. 

Samlejet foregår under åbenlyst sado-masokistiske former: manden 

knytter kvinden til malerien ved at lænke hende for at forlØse 

hende tU hendes egentlige bestemmelse. at blive hans "ambolt". 

Dette er forudsætningen for, at hun kan bringes forbi sine kultu

relt og opdragelsesmæssigt betingede hæmninger. 

Kvind~ns mulighed for ~t hlive frelst øges, jo mere hun forncdrp~ 

og jo mere hun oplever fornedrelsen som erotisk kropsbevidtshed. 

Tilsvarende øges mandens mulighed for frelse. jo mere han beqærer 
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kvinden gennem denne proces, hvor han har frit spil overfor hen

de med hensyn til sine egne sadistiske tilbøjeligheder. 

S~ledes forudsætter manden og kvinden hinanden i dette satanisti 

ske symbolspil. pA samme måde som hammer og ambolt forudsætter 

hinanden. 

Målet med den okkulte elevs oplæring og uddannelSe nås, når han 

til sidst forskriver sin sjæl til entitete" Satan.
 

Det, som stilles ham 1. udsigt som vederlag for hans sjæl, er, at
 

Satan vil gøre ham enten til gud eller dyr. Men det bliver altså
 

med magikerens menneskelighed, hans sjæl, som betaling.
 

Den okkulte og satanistiske uddannelse forudsætter som regel~ at
 

mesteren i perioder fAr råderet over elevens person. Ofte er me


steren en mand og eleven en kvinde.
 

Et afgØrende vendepunkt indtræffer på et tidspunkt i uddannelses


Eorløbet, hvor eleven overlader den totale råderet over sin per


son til mesteren, sj at eleven giver Sig ubetinget over til ham.
 

Herved bliver det muligt for mesteren at samle de tendenser, der
 

ligger bag elevens efterhånden underminerede dagligdags personlig


hed for sA at fastfryse dem i et nyt mønster, i en ny satanisk i 


dentitet.
 

I Danmark findes der mellem to og tre hundrede mennesker,	 der be


kender sig som satanister. Af indlysende grunde er der ikke tale
 

om nogen massebevægelse. - Derimod er antallet af danskere, der
 

Eøler sig tiltrukket af okkultisme i ~n eller anden form, meget
 

stort, og det vokser i disse år. I det hele taget øver okkult
 

livssyn og okkulte forestillinger en stadigt voksende indflydel


se på vor kultur.
 

"
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