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Leder

Hybridnettet er et nyt transportmæssigt infrastrukturanlæg.
Hybridnettet er blot et skridt på vejen mod et landsdækkende
bredbåndsnet.
Hybridnettet er et næsten landsdækkende fællesantenneanlæg.
Hybridnettet er en død sild — og hvad skal vi bruge tomrummet
til?
De fire udsagn om hybridnettet er vidt forskellige. Tilsammen udgør de nogle af de »sandheder«, der for tiden cirkulerer
om hybridnettet. Lad os begynde bagfra: Hybridnettet er en død
sild. Det udsagn virkerrigtigt og realistisk, når man de seneste
månederhar læst aviserne. Det er af mangeartikler fremgået, at
det går meget dårligt for telefonselskaberne med at få afsat
hybridnettettil fjernsynsseerne. Telefonselskaberneer havneti
den nye rolle, at de tilbyder et antal fjernsynsprogrammertil
landets TV-seere. Telefonselskaberne er blevet en slags programpolitisk råd, dvs. de bestemmer, hvilke udenlandske TVprogrammerder tilbydesseerne, hvis detilsluttes hybridnettet.
Sikrer telefonselskaberne den programmæssige alsidighed?
Hvis de ikke gør, og hvis de bringer satellit-TV med reklamer,
hvad sker der så? De herrejste spørgsmål er foreløbig ubesvarede af politikerne på Christiansborg, der har haft så travlt med
at diskutere dansk TV-2 medeller uden reklamer.
Når det har gået trægt med tilslutningentil hybridnettet, så
skyldes det, at mange forventer, at udenlandsk fjernsyn om få år
kommerfra satellitter direkte via parabolantenner — enten individuelle eller i fællesantenneanlæg. Regnestykkerne viser, at
det vil være en langt billigere måde at skaffe sig masser af
udenlandsk TV på. Ogdetvil være en måde, alle danskere kan
få mere udenlandsk fjernsyn på. Det er her udsagnet om, at
hybridnettet er et næsten landsdækkende fællesantenneanlæg,

kommerind. Hybridnettet vil i den planlagte, femårige anlægsperiode nemlig ikke nå ud til folk, der bor mere spredt end 250

husstande sammen. Folk i de mindste landsbyer og folk på
landet »får« ikke hybridnettet ud til sig. De er henvist til at
skaffe sig udenlandsk TV på andenvis i de næste fem år i hvert
fald.
Den iver, der har været for hybridnetudbygningen fra politikere, telefonfolk, elektronikindustrifolk m. fl., overser ganske

enkelt, at det tog cirka ét hundrede år at udbygge telefonnettet
og elektricitetsnettet til den omfattende dækning, de to netværk
har nået i dag. Seti det lange tidsperspektiv — 50 år eller mere —
så er hybridnettet uinteressant. Det skyldes, at udbygningen af
Naturkampen nr. 39 1986

telefonnettet med moderne lyslederkabler har været i gang
længe. Udbygningenvil fortsætte i fremtiden, og den vil tage
sin tid. Hybridnettet er en opfindelse, der hartil formål at hæve
udbygningshastigheden af telefonnettet. Ved at levere fjernsyn
til folk er det telefonfolkenes hensigtat få fjernsynsseernetil at
medfinansiere udbygningen med lysledere. Så i den forstand er
hybridnettet blot et skridt på vejen mod et landsdækkende
bredbåndsnet. Krydsningen mellem TV-seerne og erhvervsabonnenterne skal gøre telefonnettet hurtigere rentabelt og anvendeligt til to-vejs billedtransmission i erhvervslivet — til f.
eks. video-møder. Husholdningerne vil næppe i en overskuelig
fremtid have brug for to-vejs billedtelefon.
Nok er hybridnettet det aktuelle skridt på vej mod bredbåndsnettet; men er detrigtigt, at hybridnettet og siden bredbåndsnettet er et nyt infrastrukturanlæg i lighed med jernbaner,
landeveje og elektricitetsnet? Med andre ord: Er der i erhvervslivet behov for to-vejs billedtransmission som led i arbejdet?
Erstatningen af konkrete møder med videomøder udgøretvist
fremtidsbehov i erhvervslivet. Hertil kommer hurtig transmission af data til mange forskellige formål. Det eksisterende
telefonnet kan dog — som mangetelefonfolk erkender — overkommedisse transmissionsbehov. I takt medat flere og flere
virksomheder og offentlige myndigheder får datatransmissionsbehov, så kræves der en udbygning. Menikkei løbetaffå
år, som hybridnetplanen foregiver. Det er i det langsigtede
perspektiv, den udbygning skal ske. Erhvervsbrugerne kunne
jo så betale regningen i stedet forat få hjælp af fjernsynsseerne
og telefonabonnenterne.
Tomrummet omkring hybridnettet gør, at der i de nærmeste
år kan blive tid til at eksperimentere med ny informationsteknologi i byer og lokalsamfund rundt om i Danmark — og detvel at
mærke før hybrid- og bredbåndsnetteneeretableret. Via lokalforsøg med informationsteknologi kan der således stables en
diskussion på benene — en diskussion, der har chancen forat
vurdere, hvilke »tjenester« der er brug forat udvikle til hver-

dagslivet. Der eksisterer altså aktuelt en mulighed for, at en
folkelig diskussion gårforudfor en teknologiindførelse. Deter i
sig selv så stort et perspektiv, at den sag alene burde påkaldesig
en stor opmærksomhed, derlangt overgår optagetheden af, om
hybridnettet nu kommertil at levere fjernsyntil danskernei det
tempo, som politikere og planlæggere har forudset.
OD
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Nærmere Gud
til dig
Den amerikanske regering
har godkendt en ny type bedemands-forretning. Forretningen baseres på, at de afdødes askeefteret særligt system reduceres, så en persons
jordiske levninger kan være i
et hylster på størrelse med en

læbestift. Et flyvende mausoleum vil kunne rumme
10.333 af slagsen.
Første afgang finder sted 1
1986 eller 1987, øg de første

har forlængst bestilt plads.
Medfast kredsløb er man sikret 63 millioner års karruseltur om jorden.
Politiken 14.2.85.

Læserkonkurrence:

Hvad siger denne mand?
Eller hans maskine?

Redaktionen lægger selv for
med en række forslag:
Hvor ved du fra, at jeg foretrækker rå løg?
Mig — venstreekstremist?
Så er det bare med at få fingeren ud!
Det er din maddag!

Indsend dine bedste forslag til redaktionen inden 1. maj 86.
].præmien er en hel dåse clips.

Sprøjtegal
»Den var gal
med sprøjtemidlerne i spanske vindruer for to år siden.«
Men sidste jul var der ikke
noget i vejen med dem. Man
havde snakket med importørerne og ambassaden »og det
havde øjensynlig virkning«.
»Der var praktisk talt heller

ikke rester af sprøjtemidler i
de sprøjtede kartofler. «
Disse og lignende beroligende oplysninger kan man
iflg. en pressemeddelelse fra
Levnedsmiddelstyrelsen
(12/11-85) læse i styrelsens
årsberetning. Så øjensynligt
går det meget godt. Mere beroligelse kan fås på telefon
(01) 69 66 00 (Levnedsmiddelstyrelsen).
PÅ

Et samfund af lokalsamfund
Interview ved Oluf Danielsen og Hans Pedersen
Arne Gaardmand, arkitekt og kontorchef i Planstyrelse
n under Miljoministe rier

Foto: Birgitte Larsson
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VÆKST
UTOPI
SAMFUND

Det er debatbøger, der dækker væggene
i arbejdsværelset. Og det er interessen
for den demokratiske diskussion, der

driver værket. I dette tilfælde Arne
Gaardmands bog »Plan og frihed«.
Men kan planlægning forenes med
frihed? »Det er væsentligt at holde sig
for øje, at det ikke drejer sig om at erstatte et velfungerende problemfrit system med et andet problemfrit system.
Når vi overhovedet spekulerer i andre
former for samfundsforhold og planlægning, så er det fordi tilstrækkeligt mange
af os synes, at tingene fungerer ikke godt
nok.«
— Hvorforer der så voldsom debat om
den fysiske planlægning netop nu?

Vi er midt i en kæmpemæssig omstillingsproces. Fra vækst til noget andet.
Teorien var, at hvis blot Aalborg voksede, så ville det smitte af på Frederiks-

havn og Brønderslev, og så ville det også
gå godt i landsbyerne og på landet. Nu er
den udadgående byvækst, som vi kender
fra tresserne, ændret til, at nu drejer det

sig om fornyelser af de bebyggelser, der
allerede ligger der. Derved inddrager
mani større udstrækning endtidligere —
brugerne — beboerne.
— Bliver borgerne inddraget?
Det mener jeg helt oplagt, at de er
blevet fra midten af 70'erne og frem til
i dag. Man kan diskutere, om de bliver
nok inddraget. Det menerjeg altså ikke
de gør. Hvis ikke adgangen til at debat-

tere ogtil at blive informeretbliverfulgt
op med muligheder for reel indflydelse,
så vil der opstå nogle nye nedefrakommende bevægelser, som ganske simpelt
stiller krav om, at selvbestemmelsen nu

skal til at respekteres.
Kommunevalget underbygger denne
tese. Weidekamp fik tommelfingeren
nedad og Ballerup-borgmesteren Dalsgårdfik det største procentuelle stemmetal i hele landet og samtidig massiv
fremgang. De er begge socialdemokraNaturkampen nr. 39 1986

ter. Weidekampertilhængeraf centralisering og ekspertstyring. Dalsgård arbejder for at lægge beslutninger ud til
folk.
— Planlæggerne kørte med på vækstfilosofien. Men i din bog viser du, at
spredningen, decentraliseringen var i
gang, selv om planlæggerne stadigvæk
forfægtede vækstideerne. Er I sikre på,
at I har virkeligheden med jer denne

det forbehold, at dengang var 80% af
befolkningen direkte afhængige af landbruget. Erhvervsstrukturener langt mere
sammensat i dag.
Men de nye teknologier har indbygget
i sig større muligheder for decentral anvendelse. Og kommunikationsmulighederne er langt større end tidligere. Jeg
menerogså, at der er nogle organisatori-

gang?
I 1960 var der massiv enighed fra det

store virksomheder i mangetilfælde har
klaret sig bedre end de store.

yderste venstre til det yderste højre om
vækstcenterideerne. Nogle ganskefå var
imod. Hvorimod i dag. Næstenligegyldigt hvilken faglig hypotese du lægger
på bordet, så er der store grupper, der
sætter spørgsmålstegn ved den.
Den anden forskel er, at jeg ønsker
»de små skridts filosofi«, samtidig med

en løbende og intens diskussion af de
langsigtede mål under alternative synsvinkler.
— Du mener, at det udmærket kan
tænkes, at de to tendenser kan trives side
om side?
Samtidig med at andelsbevægelsen
voksede frem, udviklede C. F. Tietgen
og andre en række store industrivirksomheder. Jeg ser for mig en dobbeltudvikling, hvor vi bruger de decentrale og
gennemsigtige teknologier til en række
lokale opgaver samtidig med, at vi bruger højteknologier til en masse overordnede funktioner, som det ville være

åndssvagt at ændre.
Berlingske Tidende interviewede mig
for nylig, og jeg blev spurgt, om jeg ikke
var bange for nu at kaste det hele for
ulvene i et lokalsamfund. Deter jo den
alvorligste indvending, man kan komme
med. Mender er jo ikke nogenfare foreløbig. De store centralistiske enheder

forsvinder ikke ud afbilledet foreløbig.
Derforbliver det et vekselspil, der bliver

resultatet.
— Det lokalsammenhold, der var omkring andelsbevægelsen, detvar skabt af
nødvendighed. Hvad er det for en nødvendighed, der dikterer de nye bevægelser netop nu?

ske begrundelser for, at små og mellem-

Humlen er, om man finder en social

form der passer. Brugsen, andelsbevægelsen og fagbevægelsen er gået bag af
dansen ved eneatefterligne de store. De
har ikke formået at omstille sig og at
arbejde decentralt.
— Jeg troede, at du specielt tænkte på
beboerbevægelsen og de andrefolkelige
organiseringer.

Det er begge dele. Deter både et økonomisk og erhvervsbestemt pres og et
politisk socialt pres.
— Hvorfor kommer detsidste?

Det at finde en rimelig holdning til
naturgrundlaget mener jeg gennem de
sidste 10-20 år er kommet nedefra. Når
det slår igennem nu, er det fordi de klogeste er ved at indse, at grundlaget for
samfundets overlevelse er, at man får

kontrol med disse områder. Det krav er
rejst fra folket, fra græsrodsbevægelserne. Og så finder det vej op gennem partierne til toppen.
Hvis du tager den miljøkonference,
som socialdemokratiet arrangerede med
de forskellige grønne organisationer under mottoet » Vækst på naturens vilkår«,
så er det jo ikke tanker, der erstartet i

hverken socialdemokratiets eller fagbevægelsens top. Det er noget, der er
kommet nedefra. Når disse tanker bliver
grebet af f. eks. socialdemokratiet, så
går Ritt Bjerregaard enddaså vidt som til
at sige, at i givet fald må det koste arbejdspladser. Det var utænkeligtfor bare
fem år siden.
— Der er annoncer i dagbladene for
en række møder, hvor fagbevægelsen el-

ler socialdemokratiet holder møder med
Greenpeace. Og Greenpeace er ikke en

Man skal altid passe frygteligt på historiske paralleller. Hvis man brugerandelsbevægelsen eller centrifugen som

tilfældig del af miljøbevægelsen, men en
organisation der har en struktur, der

pædagogiske eksempler, må man tage

passer til fagbevægelsen og til social-

7

UOSSIPT 118119 "0304
demokratiet. Er de bangefor de egentlige bevægelser?
Deer i hvert fald langt mere afvisende

over for BZ'erne og beboerbevægelsen.
Når jeg tror på, at bevægelserne har gennemslagskraft, er det fordi stordriften,
forureningen og rovdriften på ressour-

cerne er blevet så massiv.
— Du skriveri din bog, at de bestem-

mende planlæggere er 50-60 årige
mænd, derbor i forstæderne, har bil og
sommerhus. Du er selv omkring de 60,

har bil og sommerhus. Hvorfra får du
dine meninger? Hvad er det, der gør
at...

Det skyldes jo Naturkampen, politisk
revy, min kone og....

— Nuerdetvel ikke tilfældigt, du har
valgt din kone. Er der nogen bestemte
dørtrin, du er faldet over?

Under krigen arbejdede jeg sammen
med kommunistiske sabotageorganisationer i Århus. Jeg syntes, at de mest

fornuftige mennesker var de kommunister, jeg havde været sammen med under
besættelsen. Derfor meldte jeg mig ind i

ring kunne vi nå alting.
Og jeg lægger ikke afstand til det.
Men så kommer modprocessen, hvor det
viser sig, at det passer ikke med det

virkelige liv. Så jeg meldte mig ud af
DKP, dengang SF blev dannet.

Men det vigtigste er nok, at jeg altid
har haft interesse for alternative modeller og debatformer.
— Fordi det var intellektuelt stimulerende?

For mig var det en forskrækkelse og
en nedtur, at de forestillinger vi havde
om Sovjetunionen skulle revideres så
grundigt, som de skulle. Og for det andet
var jeg dumpet ind i de alternative mil-

jøer med » Dialog« og »politisk revy« og

Ved at opbygge et samfund af lokalsamfund bliver der flere og flere vagthunde engageret lokalt, således at du
ikke skal begynde forfra hver gang.
Det er måske en naivog lidt romantisk
drøm, men ellers er det uoverkomme-

ligt. Lokalsamfundstankerne er de afgørende tanker i forbindelse med de informationsteknologiske byforsøg. Her afprøves nye organisationsformer konkret.

Jensen, Bente Hansen og Ebbe Reich.

— Hvaderdit håb for disse forsøg?

Men jeg er atypisk. Det der med at tro,

at kontorchefer og bureaukrater er åbne
over for borgernes synspunkter, det me-

ner jeg er en illusion. Som gruppe er
kontorchefer mere til højre end den almindelige befolkning er.
— Du tror enormt meget på den demokratiske diskussion.

på væksttankegangen. Vi havde den forestilling, at gennem stordrift og centra-

Ja, det er noget, jeg har vedtaget med
mig selv. Udgangspunktet er, at det går

8

det.

mennesker som Mogens Fog, Jesper

DKP nogle år efter. Og oplevede troen

lisering og demokratisk centralistisk sty-

under den korporative stat via det hierar-

kiske system.
Men de steder, hvor den politiske
kraft slår igennem, det er på energiområdet, på forureningsområdet. Det
kan få sammeeffekt på erhvervsområ-

Det vil være udmærket, om de ender i
politisk mobilisering. Den amerikanske
præsident og arkitekt (!) Jefferson sagde, at hvis der var usikkerhed om en beslutning, så kendte han ikke noget bedre
sted at lægge den end hos folket.
Mit forsvar for borgerdeltagelse i
planlægningen er, at det betyder øget
politisering. Og det er meningen med
tilværelsen.

glimrende med at fordele elendigheden
Naturkampen nr. 39 1986

Af Oluf Danielsen

I landsbyen og boligforeningen kan lokalsamfundets problemer overses
og prioriteres. Men hvordan
ser lokalsamfundsvisionen
ud for resten af danskerne,
der typisk bor i parcelhus?
Vil nærbeslutningerne blot
være en behændig måde at
fordele de løbende nedskæringer på lokalt?
DATID: »Parcelhusene ligger opmarcheret langs vej efter vej med deres utilnærmelighed, et tankevækkende udtryk
for 60-ernes og 70-ernes vakst i Danmark ... De nye kvarterer savner bymæssige kvaliteter.« NUTID: »... det
er de eksisterende bygninger og anleg,
der skal genbruges ... vi bgr koncentrere os om byernes omdannelse og om
deres tilpasning til nye samfundsmæssige vilkår«. FREMTID: »Ved lokalsamfund forstar jeg geografisk bestemte
enheder, der normalt udgør dele af en
kommune. Disse enheder kan vere kvarterer i stgrre byer eller mindre byer og
landsbyer i oplandet .. . med ordene lokal og decentral tznker jeg pa bade en
geografisk og beslutningsmæssig dimension . .«.
Tag en tur med S-togettil Kage. Ler
de tre Arne Gaardmand citater udenad.
Når du sidder ved vinduet og kigger ud
på Ishøj, på Hundige, på Solrød osv. —
prøv så at sammenholde citaterne med
det, du ser. Du ser parcelhusene opmarcheret. Som et bredt beboelsesbénd ligger de der hele vejen til Kgge. Skudtopi

60-erne og 70-erne. Enkelte steder bygges der stadig. De savner bymassige
kvaliteter — ja. Der kan være langttil
Oluf Danielsen, RUC, Hus 033,
Postbox 260, 4000 Roskilde.

Den fgrste skitse til
@restad blev til pa et kageunderlag pa
Brgndums Café pa Kgs. Nytorv i Kgbenhavn 1959. I frokosten deltog bl.a.
Peter Bredsdorff og den svenske arkitekt og byplanlegger Sune Lindstrom.
BILKA eller A til Z markedet. Der erfå
»fællessteder« ude i bo-arealerne.
Den nutidige opgave består i at omdanne og tilpasse byerne. Vi skal ikke
bygge os ud af situationen på nye arealer. Grunden er bl.a. fødselstallets dalen
og de AN NA
områderne. Gaardmand peger på, at
mens kun 30% af et boligområdes beboere over 15 år var hjemmei dagtimernei
60-erne, sa er det samme tal i dag cirka
40%. Det hænger sammen med arbejdsløsheden, efterløns- og pensionsordninger. Beboelsesområderne skal kunne
bruges anderledes i fremtiden.
Det er her Gaardmands fremtidsvision

kommer ind: samfundet af lokalsamfund. Lokalsamfundet er et geografisk
og beslutningsmassigt narsamfund.
Lokalsamfundet og den direkte kommunikation mellem menneskene er bogens

varme fremtidsmål. Det er til at overskue, hvis det drejer sig om en beboerforening eller en landsby. Men hvordan
skal lokalsamfundet afgrænses i Køge
Bugt omradet og i andre udstrakte parcelhusomrider, der jo er en meget udbredt boform i Danmark? Det drejer sig

ikke om, at planleggerne skal legge en
lineal pd Kgge Bugt omradet og opdele
det. Hvis det var opgaven, sa var den
overkommelig.
Det drejer sig om nzrmere at finde ud
af, hvad dagliglivet indeholder affællesskab i den slags beboelsesområder. Et
mere detaljeret kendskabtil menneskene
og deres liv vil kunne vise, hvordan

Gaardmands visioner kan befolkes. De
faktiske fællesskaber, altså menneskenes forholden sig til hinanden i f. eks.
Kgge Bugt omrédet hgrer vi ikke noget
til i bogen. Jeg tror, der er et stgrre
fællesskab end mange — også planlæggere — tror. Gaardmandhar i andre sammenhznge peget pa, at lokalsamfundsvisionen ikke er identisk med andelsboligfællesskaber og kollektiver. Det er en
vision for hele samfundet — altså også for
Kgge Bugt og lignende omréder.

Opgør med
vækst-samfundet
»Plan og Frihed« gør grundigt op med
vakstsamfundet og hele vaksttznkningen. De fgrste kapitler er en fagkritik
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» Vækstcenterideen«. Erik Kaufmann, 1959.

»Det store H«. Byplanredaktionen, 1960.
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rettet mod den fysiske planlægning som
fag. Bogen præsenterer nogle af de planlægger visioner, der blev fremlagt omkring 1960. Det drejer sig om planlæggeren Erik Kaufmanns vækst-centerplan, tidsskriftet »Byplans« »trafikbånd«eller »det store H«, Humlums motorvejsplan, og det drejer sig om pla-

nerne om Ørestad og om trekantbyen
Vejle, Fredericia, Kolding. Alle planerne tænkte stort og voksende. Kaufmann citeres for dele afden tilgrundliggende tænkning: »...i de næste årtier
vil en stadig større del afbefolkningen,
erhvervslivet og kulturlivet samle sig på
nogle få steder i landet. Overser eller
modarbejder vi denne udvikling, vil vi
spilde kræfter og penge. Følger vi den,
kan den påvirkes og blive hele landettil
gavn.«

citeres en undersøgelse endog for, at
»... industriel decentralisering har
kendetegnet hver eneste undersggelsesperiode fra 1935 til i dag...«. Den
faktisk forekomne udvikling har altså
dementeret alle vækst-center-planerne,
som blev fremført af så mange planlæggere i 1960-erne — og som vel stadigvæk
har massevis af tilhængere.

Samfundet af
lokalsamfund
» Plan og Frihed« samler nogle lærestykker og ledetråde op på baggrund af den
konstaterede modsætning mellem planer
og realiseret virkelighed — en modsætning, som har stået på i flere årtier.
Nogle af lærestykkerne og ledetrådene
lyder sådan her:

Deter altså teorien eller forestillingen

— vi har set, at der gennem forbav-

om, at når storbyen får det godt med
vækst, så vil oplandet også udvikle sig.
Gaardmand viser videre, at planlæggernes modeller og fremskrivninger i alle'
vækstårene har fungeret som ideologisk
fundering for politikernes vækstbestræbelser. Det ideologiske indhold i den
fysiske planlægning har bestået i, at den
faktiske udvikling i vækstårene var ken-

sende lang tid eksisterede en næsten entydig politisk og faglig holdning til fordel for materiel vækst, centralisering og
stordrift,
— de enkelte antagelser og normer er i
særlig grad forankret i store enheder og
store systemer,
— de magtfulde systemer, der sidder
inde med den højeste ekspertise, giver

detegnet ved en spredning af befolkning,

erhverv og byggeri. På industriområdet

først indrømmelser, når de tvinges til det

af kritik udefra,

— vi skal vogte os for de rigtige meninger, de flotte ideer, de totale løsnin-

ger, og de handlemåder, der kaldes selvfølgelige og logiske,
— tvivlen må kommeden til gode, der
er skeptisk.
Politiske, økonomiskeogfaglige centre bekender sig til vækst, centralisering

og stordrift. Det har de gjort længe og de
gør det stadigvæk. Diskussionerne for
og imod den såkaldte »EF-pakke«er et
godt eksempel på, at noget så stort som
EF har mange fortalere i det politiske liv.
De »store« tanker lever i bedste velgående.

Det er miljøaktivisterne, atommodstanderne og mange flere græsrødder
endnu, Gaardmand henvisertil i sit op-

gør med stor-vækst-tænkningen — og så
er det en rækkeforfattere, der skriver om

informationssamfundet. Disse forfattere
sammenfatter, at vi står ved overgangen
fra industrisamfundet til informationssamfundet. Det er her ideerne om decen-

tralisering, lokalsamfund, bløde værdier
osv. kommer fra.
Hvis vi nu et øjeblik venderet par af
Gaardmands ledetråde om mod ham selv
og ideen om lokalsamfund og decentralisering, så bliver dettil udsagnaf typen,
» . . Vi skal vogte os for folk med alle
de

flotte

decentraliseringsideer«

og

10
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»Det store H, med midtjysk motorvej«. Humlum, 1960.

» . . . det decentrale samfund af lokalsamfund er ikke lige om hjørnet« og
videre »... vil lokalsamfundsideerne
ikke blot føre til, at folk selv kan komme
til at fordele de nedskæringer, det er så

besværligt at fordele fra centralt hold?«
» Plan og Frihed«tager påsin vis disse
skeptiske indvendinger op, men det er
som om den blot konstaterer, at indven-

dingerne er der. Bogen forsøger ikke
at vurdere og udstikke en mere konkret
udgave af fremtidens samfund af lokalsamfund. Bogens indvendinger lyder
f.

eks.

sådan

her,

»... lokalsam-

fundsstrategien bygger ikke på en gørdet-selv-forestilling« og »... vi skal
heller ikke være blinde for, at vi lokalt

kan blivesattil at forvalte »den ny elendighed« og at der heri gemmer sig en
fare for asociale prioriteringer og yderligere undertrykkelse af de svage...«.
Det er, som om Gaardmand balancerer
mellem »selvforvaltning« og »privatisering« uden at gøre forskelle og ligheder
mellem de to begreber klarei relationtil
lokalsamfundsdebatten.
I virkeligheden er hans bud ind i diskussionen om stort og småt i samfundsudviklingen at fremhæve, at det bliver

en både-og udvikling. I bogen siges det
sådan her: »Der kan således udmærket
tænkes en fremtidig samfundsstruktur,
Naturkampen nr. 39 1986

»Dementiet af vækstcenterideen og det store H«. Væksten er
foregået i Vestjylland. Peter Maskell, 1984.

hvor storskala og småskala teknologier
samt storsamfund og lokalsamfund eksisterer frodigt side om side«.
Deter et så nuanceret fremtidsudsagn,
at det næsten ikke kan undgå at blive
korrekt. Der står jo, at Køge Bugt området vil bestå uændret, mens beboerforeningen på Nørrebro i København og l0kalrådet i Fjaltring på den jyske vestkyst
organiserer sig.

Frigørende

planlægning
Tæt forbundet med lokalsamfundsvisionerne fremlægger bogen et nyt syn på
planlægningens rolle og arbejdsmetode.
Der gøres op med gamle rationalistiske
metoder baseret på kvantitative fremskrivninger, registreringer og beregninger. Planlæggerne skal ikke sidde på
deres kontorer og ved deres datamater og
tegne planer foran befolkningen. Situationen skal vendes om. Planlæggerens
rolle og metode skal se sådan her ud:

»Medensvitidligere har bestræbt os på
at forudsige fremtiden og opstille mål og
handlingsplaner, skal vi i stedet have en
planlægning, der er mest mulig åben og
tilpasningsduelig over for fremtidige
vilkår. Den skal pålægge os et minimum
af bindinger, og de skal iøvrigt fastlæg-

ges i en løbende offentlig debat, hvor der

vises respekt for lokale prioriteringer, og
hvor endegyldige beslutninger først
træffes, når det er absolut nødvendigt«.

Frigørende planlægning kaldes det
nye, og bogengørklart, at det ikke er det
samme som ingen planlægning. Hovedbestanddelene i den frigørende planlægning er den folkelige debat parret med
lokal beslutningskompetence — og de
centrale myndigheder i en slags baghånd, »når det er absolut nødvendigt«.

Hovedideen er vel, at planlægningsprocesserne skal fungere som led i et
levende, lokalt fungerende demokrati.

Som sådan er ideen varm og god, men
den er også åben og uafklaret. Sagen
drejer sig altså om at kommei snak med
de andre i lokalsamfundeti stedet for at
vente på at småbrokkesig overcentrale
myndigheder. Som ideerne ligger nu er
de for åbnetil, at centralbureaukrater og
antidemokrater ikke blot kan se bort fra
dem. Deresstyrke er, at de har appel til
både højre og venstre side i det politiske
spektrum. Også det gør dem åbne og
uafklarede, — og spændende udfordrende.
Arne Gaardmand: »Plan og Frihed« — om vækst,
omstilling og lokalsamfund.
Dansk Byplanlaboratoriums Skriftserie nr. 33, 126
sider, illustreret, 98 kroner.
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Praktisk teknologivurdering
I en række danske byer og lokalsamfund planlægges der forsøg med ny
informationsteknologi. Kun ved at engagere slutbrugerne, de almindelige beboere altså —
kan forsøgene få karakter af sociale værksteder for afprøvning

af borgerindflydelse på teknologiudviklingen.

Af Oluf Danielsen
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Landbrug og
informationsteknologi

Hvorfor laves der

Landbrugsforsøg medtrinvis opbygning
af informationsdatabase. Forsøget om-

Motivernetil at starte forsøg med informationsteknologi er forskellige i de enkelte byer og lokalsamfund. Dog er der
gennemgående motiver i alle projektbeskrivelserne. De tre mest forekommende
motiver til at igangsætte forsøgsvirksomhed med informationsteknologi er,

fatter 30 brug, som direkte kobles til

databaser og serviceorganisationer. Det
planlægges at inddrage følgende funktioner i forsøget: — driftsledelse / produktkoordinering og optimering / produktstyring / medicinbestilling m.v.

forsøg?

sig om at arbejde med forholdet mellem
brugerne og informationsteknologien. I
Åbenråforsøget ser teknologivurderingsmotivet sådan her ud: » .. . det anses forvigtigt, at dele af teknologiudviklingsarbejdet flyttes ud fra laboratorierne og kommertil at indgå i et samspil
med de mennesker, der skal bruge den

1) industripolitisk motiv

ny teknologi i daglig praksis.
De her opregnede tre motiver forforsøgsvirksomheden med ny informa-

Sundhedsvæsen og

2) egnsudviklingsmotiv

tionsteknologi er de overordnede. I hvert

informationsteknologi

3) teknologivurderingsmotiv.
De industripolitiske motiver kan være
både lokale og nationale. Der kan lokalt
være et ønske om at styrke lokal elektronikindustri. Der kan også væretale om at
nyetablere elektronik- og dataindustri-

enkelt projekt på de forskellige områder:

Der etableres kommunikationsmuligheder mellem Holstebro sygehus, 6 praktiserende læger, 2 privat-praktiserende
tandlæger, den kommunale børnetand-

pleje, hjemmesygeplejen, hjælpemiddelcentralen, et apotek samt Tandlægehøjskolen i Århus.

Biblioteket og
informationsteknologien
På det Sønderjyske Landsbibliotek gennemføres der forsøg med at lade brugerne selv foretage edb-baseretlitteratursøgning. I alle afdelinger og filialer
opstilles terminaler tilsluttet Kommunedatas bibliotekssystem, ved hjælp af
hvilket man selv kan finde frem til de
ønskede bøger.
De kort omtalte tre eksempler ervalgt
ud blandt mange delprojektideer fra en
række danske byer, der igennem de seneste par åreller tre har planlagt forsøg
med informationsteknologi, dvs. datamater, videoteknik, telekommunika-

tion, databaser m.v. Som mulige for-

søgsbyer er Åbenrå, Vejle, Egvad, Struer, Lemvig, Nykøbing Falster, Ravns-

borg, Frederiksberg m. fl. Hertil kommer, at nogle af amtskommunerne også

rumler med forsøgsplaner i forbindelse
med den ny informationsteknologi. I
Åbenråer der igangsat et par delprojekter, nemlig foruden det biblioteksprojekt, der ovenforerciteret fra, også et

projekt med telematik i mindre autoværksteder, hvor både reservedelshånd-

tering og bogholderifunktioner forsøges
støttet i små autoværksteder.
Oluf Danielsen, RUC, Hus 03.1.3.,
Postbox 260, 4000 Roskilde.
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et

elle virksomheder i det lokalområde,

hvor forsøgsvirksomheden skal finde
sted. Det nationale og oftest også eksportrettede motiv kan f. eks. findes i

Åbenråforsøget: »... gennem at koncentrere en række forsøgs- og udviklingsprojekter inden for et lokalområde
vil Prøvecentrettillige kunne tjene som
en form for »udstillingsvindue« for
dansk industri og de øvrige involverede
parter på området«.
Egnsudviklingsmotivet
formuleres
især i de kommuner, der ligger i udkantsområder, dvs. i områder med
spredt og tynd befolkning. I Lemvig projektet beskrives det sådan her: » . . . projektets overordnede mål er at belyse de
sociale, kulturelle og økonomiske virk-

ninger af den ny informationsteknologi—
anvendt i tyndt befolkede egne.« I Egvad formuleres det egnsudviklende sådan her: » . . . skal den teknologiske udvikling og omstilling i samfundet ikke
kun trække på de store enheders og cen-

mindre erhverv, landbrug, sundhed, bibliotek, lokale medier, uddannelse m.v.

findes der en række specifikke formålsformuleringer i forbindelse med forsøgsvirksomheden. Forsøgene kan forventes igangsati løbet af første halvdel
af 1986, når de bevillingsmæssige forhold er afklaret. Pengetil at betale forsøg med skal komme fra staten, kommunerne, telefonselskaberne, elektro-

nikindustrien og fra eventuelt andre kilder.

Lokalforsøg og
frigørende planlægning
Forsøgene med ny informationsteknologi rundt om i byer og lokalsamfund
vile kunne fungere som eksempler på,
hvordan beboere kan oplyses, drages ind
i og påvirke de beslutninger, der i de
kommendeår skal træffes om brugen af
datamater o. lign. I bedste fald kan lokalsamfundsforsøgene udvikle sig til
»værksteder« for afprøvning og udvikling af ideerne om frigørende og åben
planlægning, som de beskrives i Arne
Gaardmands bog, »Plan og frihed«, der

er omtalt og kommenteret i dette num-

traliseringens hammel, men også være

mer af Naturkampen. Detvil især være

medtil at forbedre levevilkårenei tyndt

teknologivurderingsmotivet som led i
forsøgsarbejdet, der vil åbne muligheder
for på tæt vis at drage slutbrugerne, dvs.
beboerne med ind i forsøgsarbejdet. De
øvrige motivertil at lave forsøg indehaves af stærke og store interessegrupperinger i industri og politik. Det vil være
gennem borgerinddragelsen, at de decentraliserende potentialer i informationsteknologien eventuelt kan udfoldes.

befolkede kommuner, er det afgørende,

at teknologien også udvikles og tilpasses under hensyntil deres særlige muligheder, problemer og behov«.
I Egvad tager forsøgsarbejdet udgangspunkt i den eksisterende kommuneplan, der har som mål at tilstræbe en
decentralisering bygningsmæssigt, servicemæssigt og beskæftigelsesmæssigt.
Et teknologivurderingsmotiv findes
der i alle forsøgsprojekterne. Det drejer
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Smerterer ikke bare smerter

Smerteadfærd er

et råb om hjælp.

Forskellige personer kan;reagere helt forskelligt på samme traume.
Men smerter er altid et kraftfuldt motiv for handling.

Af Bent Eikard
Smerter i videste forstand er en meget
kraftfuld motivering for handling. Der

er få kilder, der er stærkere — udover
kærligheden!
Smerter optræder i uhyre mange variationer. De er dårligt definerede udfra et
klinisk, anatomisk og fysiologisk synspunkt.
Smerte er blevet defineret som en
»ubehagelig fornemmelse knyttet til en
følelsesmæssig ubehagelig oplevelse,
derforbindes med legemlig skade«. Udover oplevelsen af en fysisk smerte taler vi også om oplevelsen af psykologisk smerte (angst, depression), oplevelsen af social smerte (økonomiske

problemer, social isolation) samt om oplevelsen af eksistentiel smerte, som kan
opstå af udfordringerne til en persons

vilje til at leve.
At beskæftige sig med smerter udfra
alle disse aspekter — tilsammen kaldet
for totalsmerten — bringer en i kontakt
med alle livets facetter: Eksistentielle,
religiøse, politiske, moralske, etiske,
økologiske, biologiske, sociale m.m.

Selvelivet gør jo ondt til tider — eller som
det er sagt.

Bent Eikard,
Højagervej 20,
2942 Skodsborg
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Det fysiske og psykiske aspekt af
smerte glider ofte umærkeligt over i hinanden, og beggedele er ligeværdige. Thi
selvom smerten fra et brækket beni det
mindste i starten primært er fysisk, og
smertenfra et knust hjerte i det mindste i
starten primært er psykologisk, kan det
psykologiske aspekt af et brækket ben og
det fysiske aspekt af sorg megetvel senere i forløbet kræve nye tilnærmelser i
den samlede behandling.

ringen af medmenneskers lidelser, idet

man aldrig har de sammeforudsætninger
for oplevelsen af smerte i en given situation, som den smerteramte selv har. Forskellige personer reagerer vidt forskelligt på samme traume — ja, den enkelte
person kan fra dag til dag, fra time til
time udvise vidt forskellige reaktionsmønstre.

Smerteadfærd

Smerteoplevelsen
I moderne smertebehandling taler man
ikke om, hvorvidt smerter er »reelle«

eller ej — underforstået om man kan stole
på det udtryk, den smerteramtegiver for
sin smerte. Man accepterer, at individet

som det eneste kan afgøre, hvor ondt det
har — smerte er, hvad den smerteramte
selv siger, det er. Baggrunden herforer,
at smerte er en oplevelse, en helt privat
erkendelse,

som

naturvidenskabeligt

ikke kan måles og vejes, og som andrei
virkeligheden ikke kan deltage i, men
måske nok gøre sig forestillinger om
(medlidenhed) på baggrund af egne erfaringer. Oplevelse af smerte forudsætter
en vågen bevidsthedstilstand — smerten
er knyttet til bevidsthedslivet med alle
dets implikationer af følelsesmæssig, in-

tellektuel og kulturel art. På denne baggrund florerer megen uforstand i vurde-

At give udtryk for smerte er en bestemt
kommunikationsform, som følger sine
egne veje, ofte på en svært gennemskuelig måde. Smerteadfærden kan være
indadvendt, afdæmpet eller udadvendt,

dramatisk og appellerende.
Smerteadfærden kan være hjælpemiddel til opnåelse afstørre ømhed, kærlighed og forståelse for den livssituation,
man befinder sig i, og ikke sjældent udspiller den sig udfra mønstret: Hellere
dårlig kontakt end ingen kontakt. Den
såkaldte sekundære sygdomsgevinst er
en ikke uvæsentlig del af motiveringen
for smerteadfærden. Den optræder for
manges vedkommende som et allerede
fra bamdommen indlært mønster af
hjælpeløshed, hvor man p.g.a. en terminsprøve eller andre krav i skolen eller

frygt for kammerater eller lærere »producerede« en sygdom eller en smerte,
som gav gevinst i form af en umiddelbar
Naturkampen nr. 39 1986

Frida Kahlo: »Den brudte søjle«, 1944.

unddragelse af de truende omstændigheder.
Afto onder vil vi altid vælge, hvad vi

anser for det mindste og f. eks. introducere smerte i kroppen for at undgå den
større smerte, det er at blive konfronteret
med en problematik udenfor eller i os,
som vi føler os afmægtige overfor — eller
som er stærkt ulystbetonet. En typisk
situation er således at unddragesig samleje under utilfredsstillende omstændigheder under henvisning til »hovedpine«,
»ondt i maven«, »træthed«, m.m.

Børn, som er vokset op i et miljø med
en mor med migræne og en far med
dårlig ryg, kan lære at gribe til lignende
smerteprægede adfærdsnormer i pressede situationer. Denne indlæring af
hjælpeløshed kan imidlertid ofte med
held »aflæres« i moderne psykologisk
smertebehandling.
Uanset baggrunden for smerteoplevelsen kan mennesker med svære kroniske smerter efterhånden blive helt ab-

Kulturelle holdninger og omgivelsernes reaktion på smertetilkendegivelse
indgår med betydelig vægt i det samlede
billede. Et eksempel herpå så man, da et
hold amerikanske sygeplejersker fra
New York området blev udstationerettil
arbejde på nogle hospitaler i Alaska
blandt eskimoeri et par år. Umiddelbart
efter at de var vendt tilbage til New
York, var deres smertereaktionstærskel

tydeligt forhøjet, men efter ca. et halvt år
var den på sammeniveau, som da de tog
derfra. Et eksempel på, at den enkeltes
smerteoplevelse hurtigt kan tage farve af
omgivelsernes normer.

Smertens vellyst
Desåkaldte »alternative« smerterharaltid været en væsentlig del af den menneskelige tilværelse. Der tænkes her på
rituelle smertepåføringer i religiøs sammenhæng anvendt som en renselsespro-

søge at fjerne den.
I nogle tilfælde er oplevelsen af fysiske smerter udtryk for følelser, som det

ikke har været muligt at udtrykke kropsligt eller verbalt. I sådannetilfælde er det
meget vanskeligtat få de smerteramtetil
at acceptere, at deres smerte »kun« er

psykisk. Deføler sig afviste, fordi de så
stærkt oplever smerten i deres krop.
Man kani sine forsøg på at kommeaf
med smerten med udelukkende symptomatiske midler ofte miste forståelsen
for smerten som et signal fra kroppen
eller sindet og ikke forstå, hvad det

smertefulde budskab prøver at meddele.
I mange tilfælde vil virkelig effektiv
smertebehandling bestå i at lære folk,
hvordan de skal opfatte deres kropssignaler. Attagetabletter i forbindelse med
f. eks. hovedpine uden at tænke nærmere over den bagvedliggende årsag
svarer til at skrue en advarselspære løs
på en lystavle.

sorberet i smerten, således at deres ver-

ces (martyrium) og i kulturel sammenhæng anvendt som styrkeprøver (mand-

dentil sidst kun kommertil at bestå af de
faktorer, som enten forbedrer eller for-

domsprøver). Smerte som fryd opleves
af enkelte indenfor bestemte afmålte

Klassifikation af smerter

værrer deres smerteoplevelse. Ofte er de

rammer (masochisme).

fra diagnostiske og terapeutiske syns-

ude afstand til at nyde de øjeblikke, hvor
de ikke har ondtaf frygt for næste øjeblik, hvor smerten kan kommeigen. Det
ulykkeligeer, at kroniske smertepatienter ofte bliver mere og mere ignorerede
af deres omgivelser. De får mindre og
mindre fysisk og psykisk kontakt til
deres omverden, afstedkommet af den

afmagt, omgivelserne føler ved ikke at
kunne hjælpe, når smertens årsag ikke
kan afdækkes eller fjernes. Smerteadfærden — som altid er et råb om hjælp —
kan gradvist få den modsatte effekt af
den tilsigtede. Smertepatienterne glemmerselv efterhånden det, som gav dem

glædei livet, og de føler sig tiltagende
hjælpeløse og kan ende i dybe depressioner.

Smertetærskler
Angst accentuerer smerteoplevelsen ligesom træthed, hvilket udnyttesi tortursituationer. Stærkt engagement i andre
ting kan til gengæld aflede smerteoplevelsen næstentotalt, hvilket er baggrun-

den for mange smerteterapier.
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En hensigtsmæssig smerteinddeling udpunkter er:

Smertens formål
Smerte er biologisk anskuet et advarselssystem, en nødvendig overlevelsesmekanisme. Man kan opfatte smerte
som et »sundhedstegn« i form af en advarsel om, at der er nogetgalt, som skal
rettes. I den akutte fysiske smerte er
dette billede klart gennemskueligt (et
brækket ben, en blindtarmsbetændelse
m.m.). Mere speget bliver det, når der er
tale om oplevelsen af kroniske fysiske
smerter med eller uden påviselig fysisk
årsag. Her synes det hensigtsmæssigeat
fortone sig — kroniske smerter kan med
tiden fuldstændig nedbryde et individ.
Men selvom vi tror, at vort smertepro-

blem kun har tilknytning til en bestemt
fysisk skade eller sygdom, kan det alligevel meget vel være, at vor lidelse i
virkeligheden i en større sammenhæng
afspejler nogle belastende forhold i vor
livssituation af psykologisk, social eller
økologisk art. Opgaven bliver da at løse
gåden og arbejdepå at finde den dybereliggende årsag til smerten for derefterat

1. Akutte smerter
2. Kroniske smerter
3. Cancersmerter.

Den akutte smerte er et biologisk hensigtsmæssigt symptom, der som regel
har kendte årsags- og virkningsmekanismer. Skarpe akutte smerter beskrives
ofte præcist, men jo længere en smerte
varer, des sværereer det at beskrive dens

art og omfang. Den psykiske reaktion er
angst og anspændthed, akutte smertepatienter ser forpinte ud.
Den kroniske smerte defineres som
mere eller mindre konstante smerter af
over 3 til 6 måneders varighed. I de
tilfælde, hvor årsagen til smerterne er
uklare, er smertebilledet ofte et resultat

af et komplekst sammenspil mellem fysiske, psykiske og sociale mekanismer.
Den psykiske reaktion er depression og
indadvendthed. Patienterne ser sjældent
forpinte ud, men fremtræder snarere
mutte og tvære og er hyppigt upopulære
hos omgivelserne. Der er som sagtoftei
oplevelsen af den kroniske smerte indNaturkampen nr. 39 1986
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4 {bth noms

+ 1: i

Frida Kahlo: »Frida og aborten«, 1932.

Frida
i Kahlo: »Selvportræt«, 1940.

bygget en »indlært hjælpeløshed«, som
yderligere forstærkes af langvarige forgæves behandlingsforsøg, der igen hyppigt er forårsaget af terapeutens mislykkede forsøg på at få klienten til at forstå
baggrundenfor (og ændre) sin smerteadfærd, hvis gevinster — bevidst eller ubevidst — den smerteramte mener sig afhængig af. Jo længere en smerte har varet, des vanskeligere er det at bryde en
indlært smerteadfærd, som i nogle tilfælde ligefrem kan få karakter af dårlige
vaner.
Cancersmerter indeholder elementer
af såvel akut som kronisk smerte. Men
dertil kommer den eksistentielle smerte
forårsaget af truslen på livet, som de
fysiske smerter repræsenterer.

Motivering
for terapi
På længere sigt er det aldrig værd at
søge at opnå fordele ved at ydmyge
sig eller bringe sig i en unaturligt, sygdomsprægetsituation, selvom dette i klientens øjne tilsyneladende i valget mellem to onderi første omgang er det mindste. Det er nødvendigt indledningsvist i terapiforsøget at gøre klienten disse forhold klart. (»Nævn de ti første

grunde til at du ikke vil af med dine
smerter«). Mange bekostelige og tidsrøvende foranstaltninger er sat i gang på et
for løst grundlag i og med, at klienten
ikke bevidster inddrageti eller ønsker at
blive inddraget i en ændring afsituationen. Men dybest set er folk med smerter ligeså motiverede som alle andre for
at blive raske. Den grundlæggende
holdning hos terapeuten må være, atalle
inderst inde ønsker sundhed og fremgang, selvom det tilsyneladende ikke ser
sådan ud. Men hvem ville ikke hellere
være »rask og rig end syg og fattig«? At
se den sekundære sygdomsgevinst som

et valg, som klienterne ikke vil slippe,
modarbejder helbredelse. Effektiv og
dybtgående smerteterapi er i meget høj
grad en pædagogisk indsats, hvor hele
smertemekanismen og baggrunden for
den gøres så klar for klienterne som
muligt. Man må søgeat bringe dem ud af
oplevelsen af at være ofre for omstændighederne og inspirere dem til at forstå,
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Om nogen har den mexicanske maler Frida Kahlo (1907-1954) beskæftiget sig med

smerten. Den fysiske smerte— hun var som ung udsatfor et alvorligt trafikuheld, hvor
hun bl.a. fik en jernstang gennem sit bækkenparti. Hele livet måtte hun med
mellemrum tilbringe lange perioder på hospitalet for at gennemgå smertefulde
operationer. Mange af hendes billeder er malet lænkettil sengen.
En følge af ulykken var, at hun var ude afstand til at gennemføre en graviditet— og
smerten ved ikke at kunne få et meget ønsket barn var tema for mange afhendes

billeder.
Et tredie tema var smerten, der følger et kompliceret kærlighedsforhold. Hun var
gift med den mexicanske maler Diego Rivera.
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at det, de ønsker, ikke opnås ved at

svække sig selv og destruere sig i en
sygdomssituation. Hvis man kan få klienternetil at forstå, hvordan de selv har

været med til at arrangere situationen, og
hvori deres egen ansvarlighed og mulighed for at ændre den består, er meget
opnået. Mennesker eri stand til at hjælpe
sig selv langt hen af vejen. Det primære
formål for terapeuten må være at hjælpe
de nødstedte til at opdage deres egen
styrke og hjælpe dem til den holdningsændring, som er nødvendig for at indse

dette. Det drejer sig om at prøve at få de
smerteramtetil at finde andre veje, som
er mere sundhedsorienterede og kreative
medhensyntil at opnå de samme fordele, som de tror, de får gennem denofte

meget manipulerende og krævende
smerteadfærd, de lægger for dagen.
Det er væsentligt, at terapeuten ikke
forsøger at optræde som »autoritet« eller
»frelser«, men som »formidler« — nem-

lig formidler af klientens egen styrke og
forståelse for densituation, han befinder

sig i udfra mottoet: »Kun du alene kan
gøre det, men du kan måske ikke gøre

det alene!«

Terapier
I holistisk smertebehandling er der ikke
kun een metode, som kan hjælpe alle.
Man måspille på mange strenge, og det
kræverstor fleksibilitet af behandleren.
Nogle klienter må — i hvert fald i starten
— have terapeutens autoritetat støtte sig
til, andre ønsker — fra første færd — en
terapeutisk vinkel, som giver dem fornemmelsen af kontrol og medansvarlighed for deres behandling.
Det er sjældent muligt at afstedkommeen fuldstændig ophævelse af oplevelsen af smerte — hvad man imidlertid
må tilstræbe, er at reducere oplevelsen af
lidelse mest muligt.
I nogle tilfælde, hvor smerten er udtryk for en dyb håbløshed forårsaget af
livsomstændighederne, kan terapeutens
villighed til at tillade den lidende at beskrive og gennemlevesin smertefuldt ud
paradoksalt nok være noget af det mest
lindrende. Men derudover står en lang
række forskellige metoder til rådighed i
smertebekæmpelsen:
Naturkampen nr. 39 1986

A: Kropsterapier
Medikamentel behandling
(Smertestillende midler,
nervemedicin).
Blokader

(Midlertidig ophævelse af smertebærende nervers funktion).

Aktivering affysiologiske smertereducerende systemer

impulser i nerven. Det er bl.a. denne
mekanisme, man opfatter som grundlag
for virkningen af akupunktur og de
kropslige berøringsterapier, men den
samme mekanisme gør sig også gældende på et mere overordnet mentalt
plan ved anvendelse af psykologiske
smertereduktionsmetoder. Disse i vor
organisme indbyggede smertereducerende mekanismer baserer sig bl.a. på

(Akupunktur. Berøringsterapier som

det forhold, at vi er i standtil at produ-

kinesiologi,

cere morfinlignende stoffer — de såkaldte
endorfiner — under bestemte omstændigheder.
Denne erkendelse er relativ ny, og
forskningen på området er intensiv og
løfterig. Bl.a. synes mulighedenat foreligge for ad farmakologisk vej at udvikle
det ideelle smertestillende middel uden
bivirkninger — og ad psykologisk vej at
lære at skærpe den evne, vi selv synesat
have til at stimulere endorfinsystemeti
belastende smertesituationer (jvf. visse
yogiers forbavsende evnetil at modstå
smertepåvirkninger og den manglende
oplevelse af selv stærke smerter som li-

manipulation

af

led,

massage, terapeutisk berøring, akupressur, Shiatsu og zoneterapi).
B: Psykologiske eller behaviouristiske terapier
(Biofeedback, suggestion i hypnose,
samtaleterapi, beskæftigelsesterapi,
social støtteterapi).

De under A nævnte terapier kræver
ikke så høj grad af motivering som de
under B nævnte terapier; men selvom et
behandlingsforløb ofte starter med hovedvægt på kropsterapierne, er det væsentligt for det mere langsigtede resultat
at medinddrage klienterne mest muligti
de aktiverende psykologiske terapier.
Medicin — og alkohol — er stadig det
hyppigst anvendte middel i smertebehandlingen, udfra kravet om at smer-

tebehandlingen skal være let og hurtig. I masser af tilfælde er det selvfølgelig yderst relevant at give medicin;
meneffektiv medikamentation indebærer samtidig den risiko, at den smerteramte ikke hører det signal, som smerten

giver om at ændre adfærd — med vedligeholdelse af smerteårsagentil følge. De
mere langsigtede psykologiske terapier
virker måske ikke så dramatisk i første
omgang, mentil gengæld så meget des
mere på længere sigt. De er imidlertid

ofte så tidskrævende, at de hyppigt bliver forkastede til fordel for medikamentelle behandlinger. Men smerte er en del
af det at leve og dø, og medikamenter
kan desværre ikke fuldstændigt eliminere det faktum uden også at reducere
kapaciteten til at opleve livet — og dermed mulighedenforat forbedre det. Ved
aktivering af ikke-smertefremkaldende
impulser i en perifer nerve fra et smerteramt område er det muligt at dæmpeeller
afbryde oplevelsen af samtidige smerte-

delse i rituelle smertesituationer).

Terapeuten
Det kan være meget belastende at arbejde med smertepatienter. Ikke sjældent udvikler terapeuter det såkaldte
»udbrændthedssyndrom«, som beståri

en følelse af afmagt og ligegyldighed
kombineret med selvbebrejdelser over
deres egen insufficiens. En af måderne
at undgå dette på er bl.a. ved som tidligere nævnt at udjævne afstanden mellem terapeut og klient mest muligt og
som terapeut søge snarere at fungere
som formidler og igangsætter af klientens egne ressourcer og styrke end som
frelser og autoritet, der kan det hele — for

det er der ingen, der kan. Terapeuterne
kan ikke benægte deres egne belastninger og håb, hvis samarbejdet med deres
klienter skal være sensitivt og effektivt.
Det er nødvendigt med et højt niveau af
self-care for terapeuterne, hvilket inde-

bærer, at de selv formårat udvikle livssituationer, der indeholder rige mængder
af kærlighed, humor, leg og glæde — og
introducere dette i samværet med klienterne til afbalanceringaf sorg og lidelse.

19

Bogkamp
Et alternativ?
Deter karakteristisk for dette
første nummer af tidsskriftet
» Alternativ«, at det er svært

at se forskel på artikler og
reklamer. Alt fremstår i en
lindt flydende, pop'et stil,
præget af sales promotion for
dette eller hint »alternativ«,
om det nu hedder urtethe eller psykisk massage.
Redaktionspanelet består
bl.a. af folkene omkring
Dansk Selskab for integreret
Medicin og Ranum-centret,
menreel information for ikke
at sige dokumentation er der
næsten intet af. Vil det bed-

miljøforurening er så brændfarlige for » Alternativ«, at de
ikke røres med en ildtang.
Hvis man overhovedet
skulle købe næste nummer,
skulle det være forat give det
en chance. Og måske også
for at se, hvad der gemmer
sig bag en annonceret artikel
om »holistisk virksomhedsledelse«(?).

PG
Tidsskriftet
»Alternativ«,
Frederikssundsvej 119, 2700
Brønshøj. 6 numreårligt, kr.

res i næste nummer, der vil

bringe en artikel om hukommelsestræning med titlen
»Bedre hukommelse på få
minutter«? I forskræppet
hedder det: »Alternativ« vil
vise dig, hvordan du på kort
tid kan kommetil at sprudle
med ideer«. Konkurrenten er
åbenbart »Alt for Damer« og
»Hjemmet«.
Hvad er så »alternativt«?
Det er tilsyneladende alt »det
andet«, hvad enten det hed-

der

akupunktur,

biofeed-

back, blomstermedicin, cellesalt-terapi, faste, healing,
homøopati etc. Der er ikke

optræk til nogen form for
holdningsmarkering til dette
supermarked af først og
fremmest alternative rerapi-

forslag. Alligevel er de mest
anvendte ord i bladet »forskere« og »forskning«, et
snobberi, som åbenbart skal
gøre indholdet mere stuerent...
Konkrete politiske sammenhænge og handlingsanvisninger omkring f. eks.
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Generne
Novo harfået tilladelse til at
producere human insulin fra
1987, Nordisk Gentoftetil at
producere human væksthormon snarest muligt. Begge

ved industriel anvendelse af
gensplejsning.
Myndighederne har på trods af den
store usikkerhed givet tilladelserne, men stridesi øvrigt
om kompetencen på området.
Der er tale om en konflikt
mellem økonomi og økologi.
Men hvem er aktørerne?
Hvem har interesser i hvad?
Hvem laver reglerne og
hvordan skal de se ud?
Det handler »Kampen om
generne« om og argumenterer for, at reduktion afusikkerheden kun kan ske gennem forskning.

Spisevanevægring

Det darwinistiske
mummespil

De velnok væsentligste skred
inden for emæringspolitikken er resumeret i to skrifter
udgivet af miljøministeriet. I
publikationerne dokumente-

Oh, mama, can this
really be the end, to be
stuck inside the mobile
with the Memphis

res det, at kultur (madkultur)

overdøver de ernæringsmæssige budskaber. Der sættes
derfor fundamentalt spørgsmålstegn ved oplysningskampagnerne for f. eks. de

NOAH's forlag.
HP

»Den moderne tekniks udvikling har medført en stigende forståelse for, at men-

fem kostråd, mere motion og

nesket lever i og med natu-

for at vi skal leve (og spise)
mindre stresset. Vi ved deti
virkeligheden godt altsammen.
Det er en form for almen
spisevanevægring, der fører
til overvægt, kredsløbsfor-

ren, og at vort liv og velvære

styrrelser etc.

Et af hovedbudskaberne i
de to publikationer er, at det
nødvendigvis må være lysten, der skal drive værket.
Den million måltider, der

dagligt leveres til pensionister og institutioner, kan være
lige så ernæringsmæssigtrigtigt sammensatdet skal være.
Hvis ikke smagen er, som
forbrugerne ønsker det, så

ryger disse måltider ud —
uspist.

afhænger af, hvad der sker
med den natur, som omgiver
os. Denne forståelse, som

kommer til udtryk i nutidens
økologiske
bevægelser,
modstilles ofte en tidligere
forståelse af forholdet mellem menneske og natur, som
indebar, at menneskets forhold til naturen opfattedes
som en iagttagers og en forbrugers forhold til sin genstand.«

Ordene falder således i C.
H. Kochs bidrag til antologien »Naturens historiefortællere«, som Niels Bonde,

Jesper Hoffmeyer og Henrik
Stangerup har redigeret for
Gads forlag.
Det, Koch siger, indkred-

Statens Levnedsmiddelinstitut: Værsgo og spis. 168 sider. Kr. 100,-. 1985.

Miljøministeriet:

Tak

for

mad. 72 sider. Kr. 45,-. Miljøskrift nr. 1, november
1985.
HP

Jesper Toft: Kampen om generne. 52 sider. Kr. 35,-. Serien Moderne Tider nr. 3.

blues again.
Bob Dylan

ser på én gang betimeligheden af en bog om natur og
menneske, samt den kapitale
mangel, som »Naturens historiefortællere« lider under.
For så vidt ligger denne
bogs misere i den ensidige
udgangsposition, som redaktørerne har valgtat give dette
værk, som i øvrigt er beregnet til at blive fulgt op afet
bind 2. Det ærinde, som bogen har lukket sig om, erat
Naturkampen nr. 39 1986

bærer for det første, at dette
bind I læses som om, at man

Darwin ifølge Albert Dam og
mangeandre varet »pladderhoved«, men også fordi bogen i mangfoldige tilfælde
lader naturholdninger op-

har læst dele før. Den sam-

træde i flæng, som bevidst-

lende idé (evolutionen) giver

hedsudvidende kunne have
været knyttet til naturfolks
lignende oplevelser af naturen. Det kunne bl.a. have givet værketet større perspek-

skildre udviklingsideens historie fra de første grækere
og så optil vor tid. Det inde-

ganske bogenet eget forløb,
men man har faktisk ikke
læst i værket ret længe, før
man sidder med en føling,
der på mange måder kalder
på de oplevelser, man havde i
gymnasiets idéhistoriebøger!
For det andet får bogen en
forbrugermentalitet, som altid har præget det europæiske
natursyn, og som egentlig
ikke er særlig appellerendetil
de »økologiske bevægelser«,

som C. H. Koch skriver om i
sit kapitel 4, der bl.a. handler
om renæssansens magiske
natursyn, og som i mine øjne
er bogens mest inspirerende
tekst.
»Naturens historiefortællere fra Platon til Darwin« er
et værk, som kort og godt
opfølger den selvcentrerede

tiv samt den førkulturelle ap-

pel, som C. H. Koch er lidt
inde på i ovenståendecitat.
Således ville den besjæling af naturen, som Giordano Brunoi det 16. århundrede talte om, være knyttettil
animismen, der kendes fra

såkaldte naturfolk overalt på
Jorden. Akkurat som det
kunne være gjort i forbindelse med tyskeren Paracelsus betragtninger vedrørende
nødvendighedenafat indleve
sig i naturen. For ikke at
nævne hans mening om en
overensstemmelse mellem
kosmos og menneske, syg-

til en ørken. Dette gør bogen
uinteressant rent økologisk.
Menat redaktørerne har valgt
at interessere sig for denne
dødedans, som kommunismen og kapitalismen kan
enes til bunds om i dag, nemlig at udviklingen under ingen omstændigheder skal
vendes, skyldes tilsynela-

chael, Maria Giacobbe og/el-

dende,

1-2«. Udviklingsideens historie fra Platon til Darwin.
Begge bind 384 sider. Kr.
696. G. E. C. Gads Forlag.
Vagn Lundbye

at

hele

værket er

skrevet i den hensigt at bane
vej for en accept af den genetiske videnskab. Hele bogens
bærende idé taler for dette,

hvortil kommer, at Jesper
Hoffmeyeri slutningen afsit
kapitel om lamarck rask væk
taler på vej »mellem tilværelseskædens univers og et univers, hvor den levende natur

ses som en proces formet i
det biologiske organisationshierarkis materiale«. Bind 2
slutter ganske betegnende
med et kapitel, som hedder
»Menneskestyrets
evolution«,

hvorimod

det

ikke

fremgår af dets indholdsregi-

dom og lægemiddel, hvad

ster,

kendetegnet den europæiske
åndshistorie. Det er en bog,
som for 117. gang fortæller
om naturen, som om deneret
middel, og som om der kun
er foregået én udvikling på

kunne have fået en højst betimelig værdi ved at blive
knyttettil f. eks. indianernes
universelle cirkel. Det manglende skel mellem subjekt og
objekt, som de tyske naturfilosoffer talte om i det 19. år-

jorden. Detvil sige, som om

hundrede, kunne tilsvarende

de mennesker, der ikke er
europæere, og således ikke
betragter naturen som blotet
begreb eller en ting, ikke har

have fået den omsiggribende
betydning, der er forbundet

somme protester på den
menneskestyrede evolution,
f. eks. som de kommertil
udtryk i AIDS og dræberbierne, får større opmærksomhed.
Ved flere lejligheder har
Jesper Hoffmeyer talt om
nødvendighedenafat lytte til
digterne. Og i forordet til
»Naturens
historiefortællere« glæder udgivernesig lige
så retorisk over, hvorledes
»litteraturens genrer« blandersig i naturhistorien. Men
når man ser, hvem derer bidragydere til dette tobindsmakværk om udviklingen,
som Gad er i færd med at
udgive, savner man i afgørende grad digterne.

imperialisme, som altid har

noget væsentligt at sige om
det ophav, de ved adskilligt

mere om end europæere. Det
kunnef. eks. en K. E. Løgstrup eller Ole Jensen have
skrevet smukt og anderledes
om.
Deter en kapital fejltagelse, at 1. bind har fængslet sig
selv til den selvhøjtidelige
idé kun at skrive i retning af
den darwinistiske
udviklingshistorie. Ikke bare fordi

med, at denne holdning sta-

dig er spillevende i fremmede kulturer uden for Europa.

(Uoverensstemmelsen

mellem Niels Bohr og Einstein bliver først rigtig spændendei lysetaf en religiøs og
animistisk tanke!).
Redaktøren af »Naturens
historiefortællere« har i alt
væsentligt valgt at begrænse
deres værk om naturen til

om

naturens

vold-

Det værk, som ville have

mænd, der har banet vej for
den udviklingstanke, som i

været resultatet af et team-

dag er medtil at gøre kloden

Thorkild Bjørnvig, Ib Mi-

værk,

hvor

eksempelvis

ler Inger Christensen havde
deltaget, ville unægtelig
have været anderledes interessant og perspektivrigt end
denne europæiske opvisning,
hvor man uhjælpelig mærker
hensigten og bliver forstemt.
»Naturens historiefortællere

Noget om
forurening
67% af befolkningen anser
forureningsproblemerne for
at være de mest påtrængende
politiske problemer, lød det
ud af højttaleren. Datoen var
den 10. januar 1986. 16-17 år
har det taget at få miljøproblemerne prioriteret så højt
op. Dette skyldes ikke mindst
NOAH.
I takt med at stadig flere
mennesker begynder at be-

skæftige sig med miljøproblemer, er der tilsvarende

brug for introduktioner til de
mest påtrængende emner.
Det har NOAH tilgodeset
gennem en række pjecer.
Specielt ved behandlingen
af forsuring, nitrat og modermælk er der lagt en solid
stil for, hvorledes det er muligt kortfattet at indføre begyndere, f. eks. på HF-niveau i omfattende emner.
NOAH: »noget om indeklima«, »noget om vejsalt«,
»noget om forsuring«, »noget om nitrat«, »noget om

modermælk«. Omfang: 30-44
sider. Pris: kr. 25,- pr. stk.
HP
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Sy Virustestning affrø
Det er ikke altid, at det er de enkleste metoder, der samtidig er de mest
effektive i u-landene. Ved testning af virussmitte på frø kan det således vise
sig, at avancerede metoder er de mest pålidelige.
Af Lene Lange

Frøpatologisk Institut for Udviklingslandene
Frøpatologisk Institut, der har til huse i en gammel
patricier-villa i Hellerup, blev oprettet i 1967. Det
finansieres af DANIDA som led i den danske udviklingsbistand. Instituttet har til formål 1) at træne
u-landsstipendiater i, hvordan mantester, om frøpartier bærer smitte af svampe-, virus- eller bakteriesygdomme, der senere ville kunneføre til angreb i marken
med deraf følgende udbyttetab; 2) at udføre forskningsopgaver af relevans for bekæmpelse af sådanne
plantesygdomme; og 3) at yde rådgivning til u-lande
vedrørende frøpatologiske problemer (i frøtestningsprogrammer, undervisning og forskning).
Denfaste stab består af 4 videnskabelige medarbejdere, 4 laboranter, 5 sekretærer og en vagtmester. Det

frøpatologiske grundkursus, der er af 6 måneders varighed, gives 2 gangeårligt og er på et niveau svarende
til en overbygning af Master of Science graden(subsidiært Bachelor of Science).

Frøpatologi — og
udviklingsbistand
Langt de fleste af verdens afgrøder er ét-årige planter, der
udsås hvert år. Mange sygdomme spredes med udsæden. Smitten fra inficeret sæd
udgør en potentiel fare for, at
disse sygdomme kan spredes
til nye egneeller andre lande,
og at sygdommen kan etablere sig i en markpået tidligt,
Lene Lange, Frøpatologisk Institut
for udviklingslandene, Ryvangs
alle 78, 2900 Hellerup

at styrke primærproduktionen i udviklingslandene —

identificeres direkte på frøet
ved hjælp af en kraftig lup

og udgør dermedet potentielt

eller et stereomikroskop (ef-

skridt frem mod en generel
fremgang i det pågældende
land.

ter at frøet har været anbragt i
et fugtigt kammer i ca. 1

Sundhedstestning
af frø

ses under en sådan lav forstørrelse. Det kræveret elektronmikroskop. Desuden er
form og størrelse af viruspartiklerne ikke nok til at be-

Virustestning af frø er et område, hvor den nyeste teknologi med held kan anvendes
også i u-landene.
Forståelsen af betydningen af sundhedstest af frø er
vokset støt i de sidste årtier.
Udviklingen har dog været så
godt som begrænsettil udførelse af test for tilstedeværelse af smitte af svampesygdomme, mens der næsten in-

ofte
yderst
modtageligt
vækst-stadium af afgrøden.
Bekæmpelsen af frøbårne
sygdomme og produktion af
sundt kvalitetsfrø er derfor en
vigtig opgave for fremskridti
landbruget.
Denne problemstilling er
af relevans i alle egneaf verden, meneraf speciel kritisk
betydning for udviklingslandene. En forfejlet høst har
anderledes katastrofale virkninger her. Uddannelse af

u-landenes egne landbrugseksperterer en effektiv måde

tet er sket med hensyn til for
eksempel

virussygdomme.

Stort set er alle enige om, at
frøbåren virussmitte er vigtig
i mange afgrøder, så den
manglende udvikling kan
ikke forklares på denne måde.
Forklaringen er snarere at
finde i den tilgængelige metodik eller snarere dennes
mangler. Svampetestning af
frø kan betjenesig af simple,
næsten
samlebåndsagtige
metoder, og skadevolderen
(svampen) kan ses og ofte

uge). Viruspartikler kan ikke

stemme arten af viruset, da

virus har for få udvendige karakterer til at blive genkendt
på sit udseende. Derfor må
supplerende teknikker (så
som serologi) tages i anvendelse.

Frøtestningsmetoder
Nogle virussygdomme giver
sig udtryk i misfarvninger eller lignende på selve frøene
(se Fig. 2). Sådanne symptomer er dog ikke direkte
korreleret med at den plante,
der udviklersig fra frøet, vil
være syg. Undersøgelser har
vist, at syge planter kan
komme fra frø uden symptomer og at symptombærende frø ikke nødvendigvis
vil føre til syge planter. At
inspicere frøene udvendig fra
er altså ikke nogen anvendelig testningsmetode.
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Den tilsyneladende simpleste måde at diagnosticere
en frøbåren virussmitte på er
at så en repræsentativ prøve
af frøpartiet og derefter holde
øje med, om der udvikler sig
nogen sygdomssymptomer
på de fremspirende planter
(se Fig. 3). Det lyder simpelt,

Fig. I. Undervisning afU-landsstipendiater i Hellerup. Planterneer sojabønner angrebet afsojabønne
mosaik virus.
Fig. 2. Sojabønner med symptomer på angreb afsojabønne mosaik virus.

men

metoden

har

mange problematiske sider,
for eksempel kan virussygdomme under visse forhold
optrædelatent, d.v.s. at planten bærer på sygdommen,
uden at det kan ses. Sådanne
frøpartier kan i god tro blive
sået som sunde i marken, og
sygdommenkan så pludselig
under de ændrede forhold
give sig kraftigt til kende og
eventuelt også ved hjælp af
insekter spredes til nabomarkerne!
Et andet punkt der besværliggør symptom-udviklingsteknikken er, at det tager lang
tid og omhyggelig træning
samt en god portiontalent at
blive god til at fortolke symptomer på planterne korrekt.
Der

vil

uvægerligt

opstå

tvivlsspørgsmål og foreligge
skønsafgørelser, hvor kun en
god uddannelse og lang erfaring kan sikre de gode resultater. Eksperter med en sådan
baggrund i plantevirologi vil
ikke realistisk kunne findes
på alle de steder, hvor rutinemæssig frøtestning burde
finde sted.
Man kan ogsåteste frø for
virussmitte ved at knuse en
repræsentativ prøve af frøpartiet og benytte dette materiale til at påsmøre blade af
såkaldte
indikatorplanter.
Indikatorplanter er arter og
sorter, der er karakteriseret

ved i løbet af kort tid at vise
karakteristiske symptomer
på virussmitte (se Fig. 4).
Denne teknik er enkel og anvendelig. Den kræver imid-
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lertid en del med hensyn til
drivhusfaciliteter og giver
kun udsagn om, hvorvidt der
er virussmitte til stede — og
ikke en identifikation af,
hvilket virus der i så tilfælde
er tale om.
Til den endelige identifikation af viruset anvendes oftest en serologisk bestemmelse, hvori der benyttes et

antiserum, der indeholder antistoffer, der specielt genkender netop det virus, de
oprindelig var produceret
imod. Hvis en kanin for eksempel er blevet injiceret
med en renfremstilling af
sojabønne mosaik viruset, så
vil der fra kaninens blod senere kunne udvindes antistoffer, der reagerer specifikt
meddette virus — og kun med
dette.
De serologiske testningsmetoder, der i 60'erne og

70'erne vandt indpas i plantevirologien (som for eksempel agargel diffusion, microprecipitin, latex etc.) kan for
det meste rent teoretisk anvendes også under relativt
simple
laboratorieforhold.
Problemet med metoderne
med hensyn til for eksempel
rutinemæssig testning af frø
er dog et andet: Fortolkningen aftestresultatet kan være
vanskelig og kræver en god
portion erfaring inden for
plantevirologien. Men værre
er det, at et negativt testresultat næsten aldrig kan regnes
for et egentligt resultat. Den
manglende reaktion kan
nemlig skyldes ukontrollérbare omstændigheder ved
selve testen, eller at følsom-

heden var for lav til at diagnosticere den lille mængde
virus, der kan væretil stedei
et enkelt frø.
Som det fremgår af ovenstående beskrivelse er de
mere konventionelle virolo-

giske testmetoder altså ikke
umiddelbart egnedetil at anvendes i u-landenes frøtestningslaboratorier.

Den nye
generation af
testmetoder
I slutningen af 70'erne og i
begyndelsen af 80'erne kom
der imidlertid for alvor gang i
en ny generation af virologiske testningsmetoder. Disse
metoder er teknologisk set
meget mere sofistikerede end
den tidligere generation, men
de er til gengæld kendetegnet
ved, at der er mulighed forat
aflæse reaktionen som en
klar plus-minus afgørelse,
for eksempel som. en farveændring i en væskeeller pået
stykke papir. Den nye generation af teknikker er yderligere karakteriseret ved en
følsomhed, der er helt enestående. Der er nu åbnet mulighed for at teste for eksempel 100 eller 200 frø af gangen med sikkerhed for en positiv reaktion, selv om blotét

af disse frø bar på en virussmitte. Ud over denne høje
følsomhed så indebærerdisse
teknikker også mulighed for
massetestningsprogrammer,
hvor et megetstort antal prøver kan testes dagligt selv
under forhold, der er realisti-

ske med hensyn tilplads, udstyr og personale på frøkvalitetskontroller verden over.
En gren af de nye teknikker bygger på, at antistoffer
har en tendens til at sætte sig
på plasticoverflader. Man
kan derfor ved at påføre en
dråbe antiserum få en plasticoverflade gjort særlig egnet til aktivt at genkende og
tiltrække det pågældende virus, for eksempel fra en frøsuspension. Hvis man herefter tilsætter en ny omgang an-

tiserum, der denne gang er
koblet til et enzym, så vil

dette serum (og derved enzymet) kun blive opfanget,
hvis viruset allerede er opfanget på plasticen. Ved sluttelig at tilsætte et (farveløst)
substrat, der udvikler en ty-

delig farve ved nedbrydning
med det pågældende enzym,
så vil et farveskift umiddelbart kunne aflæses som et
(indirekte) bevis på tilstedeværelse af det pågældende
virus (for eksempel ELISA
reaktion i en mikrotiterplade,
(Fig. 5).
En anden gren af de nye
teknikker bygger på elementer af DNA teknologien. Den
gruppe plantevirus, der optræder som frøbåren smitte,
har et indhold af nukleinsyren RNA. Dette RNA vil
specifikt kunne genkendesaf
sit DNA spejlbillede. Sådant
DNA kan med udgangspunkt
i virusets RNA fremstilles
enzymatisk og derefter massefremstilles ved kloning.
Hvis DNA'et mærkes for eksempel med et enzym, vil
man på lignende vis som beskrevet ovenfor kunne udvikle testmetoder, hvor far-

veændring er et fuldgyldigt
(omend indirekte) bevis for

tilstedeværelse af det pågældende virus.
De nye teknikker er altså
teoretisk temmelig komplicerede. Det komplekse og
udstyrskrævende ligger imidlertid i produktionen af diverse af testens komponenter, medens selve testningsmetoden er simpel, hurtig og
kan gennemføres næsten totalt uden anvendelse af »high
tech«. Nårdertil føjes, at resultatet er let at aflæse og at
testene er uhyre følsomme,
er deres anvendelighed oplagt selv på steder, hvor der
som typisk for frøtestnings-

laboratorier
ikke
findes
fuldtuddannede virologer og
ikke virologisk specialudstyr.

Fremtiden
Problemløsningen er dog
ikke grydeklar endnu. Teknikkerne mangler såat sige at
blive fulgt til dørs. De er udviklet til et niveau, hvor de
fungerer fint i fuldt udstyrede
laboratorier, mens de modi-

fikationer, der skaltil for at
tilpasse dem til mere primitive testningsforhold, endnu
ikke er fuldt udformede. En
anden presserende opgaveer
at opbygge det nødvendige
lokale, regionale og internationale samarbejde, således
at de enkelte frøtestningssteder kan få tilført de nødvendige materialer (for eksempel
en flaske enzymmærkede
antistoffer,
nitrocellulose
membraner etc.),

der kan

gøre dem i stand til selv at
udføre
testningsprogrammerne.

Efterskrift
Jeg har set det som min opgave som plantepatolog og
medarbejder ved Frøpatologisk Institut at forsøge at
være med til at etablere et
bindeled mellem I-landenes
sofistikerede viruslaboratorier og de praktiske behov i
U-landenes frøtestningslabo-

ratorier og derved være med
til at påvirke udviklingen, således at også den nye teknologi kan tages i anvendelsetil
gavn for en forbedret sundhedstilstand i U-landenes
frøafgrøder. Et af midlerne
til at opnå dette er at uddanne
de stipendiater, der kommer
til vores institut således, at de

bliver i stand til selv at tage
de nye teknologier op.
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Fig. 3. To afde fremspirende
sojabønneplanter viser symptomerpå (frøbåren) smitte afsojabønne mosaik virus (pilene).

Fig. 4. Afklippede bønneblade
der er benyttet som indikatorplanter for sojabønne mosaik virus. De to blade til højre viser
tydelige tegn på virusinfektion
(nervenekrose

og

nekrotiske

Fig. 5. Mikrotiter plade med
»ELISA« reaktion. Rækkerne
med den gule væske repræsenterer inficerede frøpartier, mens
rækkerne ind imellem har været
fyldt med sundt plantemateriale.

SW

1

4

pletter).
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Moder Jord på Herrens Mark
Mænds arbejde er det offentlige og upersonlige område,
kvinders det personlige og private område.
Denne kønspolarisering giver sig bl.a. udtryk i pigers ulyst til at arbejde med datamater.
Hvordan kan kønnenes universer blandes?

naturvidenskab.
Dette er selvfølgelig et problem. For
hvis vi skal tro på diverse forudsigelser,

på de naturvidenskabelige og 16,4% på
de tekniske. I gymnasiet fordeler pigerne sig forholdsvis rimeligt på den
sproglige og matematiske gren, mens
drengene klumpersig sammen i den matematiske. I folkeskolen kommer pigerne ind på en førsteplads i fagene
hjemkundskab og håndarbejde, og de
udgør kun 5% afelevernei elektronik og
motorlære. Der er med andre ord tale om
en klar kønspolarisering i uddannelsessystemet.
Det er derfor meget væsentligt, at der
gøres en overordentlig og særlig indsats
for at få pigerne til at arbejde med datamater. Ligesom det længe har været
åbenlyst, at der burde have været gjort
en ekstraordinær indsats forat få pigerne
til at fastholde deres interesse for og videreudvikle deres særlige tilgang til de

er det kun indenfor disse områder, der

naturvidenskabelige fag (1).

Af Janni Nielsen
Datamaten bør indgå i uddannelsessystemet på alle niveauer. Dette synspunkt
giver både DA, Landsarbejdsnævnet
under Arbejdsministeriet og Ligestillingsrådet udtryk for. Datalære fra 1.
klasse, af hensyn til pigerne, siger DA
og Ligestillingsrådet.
Ligestillingsrådet er bekymret for udviklingen. Med teknologien og naturvidenskaben i højsædet er det et spørgsmål, om der bliver pladstil kvinderne på
fremtidens arbejdsmarked. For erfaringerne viser, at pigerne fortsat sluses ind i
de traditionelle kvindefag, som ikke har
meget at gøre med teknik, matematik og

bliver arbejde i fremtiden.
Sikke noget vrøvl. Hvad er det egentlig for en verden, disse fremtidsskuere
gør sig forestillinger om? Tror de virkelig, at alle de arbejdsfunktioner, hvor

menneskelig kontakt og omsorg udgør et
væsentligt element, kan overtages af
teknikken? Tror de, at det mangfoldige
arbejde, der består i at opretholde hhv.

udvikle det danske samfund, kan klares
via en datamat? Deter grotesk med den
slags forenklede fremstillinger.
Tilbage står imidlertid problemet, at

de naturvidenskabelige og teknisk betonede fag primært tiltrækker drenge,
mens piger — som tendens — tiltrækkes af
de mere humanistisk orienterede fag.
Således er kvindeandelen indenfor de
lange uddannelser 55,8% på de humanistiske og teologiske uddannelser, 24,3%
Janni Nielsen,
Vagtelvej 25, 1.,

2000 København F.
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— i et organiseret univers — der sørgede
for menneskeheden, og at gribe ind i
Moder Jord ville bringe forstyrrelseri
den eksisterende balance i kosmos. Men
denne opfattelse af verden som et sammenhængende levende system ogaf jorden som en omsorgsfuld moder, forsvinder imidlertid gradvist under den videnskabelige revolution. Med den moderne videnskab og sideløbende hermed
udviklingen af den markedsorienterede
produktion »neutraliseres« Moder Jord.
Naturen bliver til et objekt, der kan gøres

til genstand for indgreb, og det er ikke
længere væsentligt at drage omsorg for
naturen (3).
Gradvist vinder en mere håndfast og

kontant omgang med naturen frem. Naturen bliver til noget man(d) kan gøre sig
til herre over, noget man(d) kan under-

lægge sin vilje (4). Med videnskaben
reduceres den sammenhængende, le-

Da verden blev
mekanisk
Den ekstraordinære indsats skal gøres,
ikke kun for pigernes skyld. Men ogsåi
høj grad for fagenes skyld. Disse fagområder har — i mere eller mindre grad —
udviklet sig indenfor rammerne afog er
defineret udfra en rationel logisk tankegang. En tankegang som har lange historiske rødder (Platon, Aristoteles m.fl.).

Men som forstærkes på radikal vis og
synes at fremtræde klarest i forbindelse
med den videnskabelige revolution (Bacon, Descartes, Newton m.fl.) (2). En

videnskab som etableres på baggrund af,
og som samtidig selv betinger forandringen fra et helhedspræget organisk
verdensbilledetil et forenklet, mekanisk
verdensbillede.
Naturen blev oprindelig opfattet som

feminin, som en nærende givende moder

vende, organiske verden til noget mekanisk, der kan kontrolleres. Ved hjælp af
videnskaben — hvis væsenskendetegn
bliver objektivitet, logisk rationalitet og
kvantificering, reduceres verden, naturen til enkeltstående fænomener, der kan

registreres, studeres og gribes ind i. Alt
sammen med henblik på styring og kontrol. Men Olga, Flora og andre orkaner
viser, at de vilde (kvindelige) naturkræfter ikke lader sig styre (5).

Det mekaniske
menneskesyn
Som en parallel til udviklingen af det
mekaniske verdensbillede skete der også

gradvist en ændring i menneskebilledet.
Medden objektive, rationelle og logiske
videnskab i højsædet blev der kun ringe
plads til de emotionelle, sanselige og
subjektive elementer i mennesket. Den
Naturkampen nr. 39 1986

Det britiske passagerskib Titanic
forliste 15.4.1912.
Den amerikanske rumfærge
Challenger forliste 28.1.1986.

rationelle tanke, den rene fornuft får

overtaget. Det ideelle menneske er et
fornuftsbetonet, logisk og objektivt erkendende væsen, og de mere umiddelbare emotionelle, sanselige og subjektive menneskelige kvalifikationer søges
fortrængt (6). Men fortrænges kan de

ikke fuldstændig, og ændringenfører til
en kønspolarisering i menneskebilledet.
Det bliver mændene, dertilskrives ev-

nen til at være logiske, rationelle og fornuftige — disse kvalifikationer gørestil
det maskuline ideal. Mens de subjektive, emotionelle og sanselige kvalifikati-

oner udgør billedet på det feminine ideal. På baggrund af en sådan idealopfattelse af kvinden blev det også legitimtat
begrænse hendes udfoldelsesrum, hendes praktiske virksomhed til mand, børn

og hjem. Ligesom detblev legitimt at
udelukke hende fra den »højere« videnskab i skoler og på højere læreanstalter.
Arbejdet med det menneskelige liv
blev kvindernes ansvar, et personligt og
privat område. Mens mændenes arbejde
blev i det offentlige og upersonlige område, skabelse af produkter (tingsverden), samfundsinstitutioner m.m.

En konsekvens af denne udvikling har
ikke kun været en udelukkelse af kvinder
fra videnskaben, men også — som tendens — en udelukkelse af de feminine
kvalifikationer som et væsentligt værktøj til beskrivelse, fortolkning og begribelse af verden. Ligesom vurderingenaf
de emotionelle og sanselige kvalifikationer som irrelevante for den videnskabelige proces udvikling har betydet, at subjektiviteten — som tendens — er blevet
fornægtet og fortrængt.
Som subjektivitet kan den naturligvis
ikke fuldstændig fortrænges, selv om
form og indhold i mange videnskabelige
produktioner godt kunne forlede éntil at
tro det. Forskningsdesign, metoder og
resultater præsenteres inden for rammen

+
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af en formaliseret struktur. I et komplekst selvrefererende sprog og i tegnsymboler(statistikker og grafer som eksempel) i hvilke det kan være svært at
finde billedet bag det billede af virkeligheden det repræsenterer, for slet ikke at
tale om virkeligheden. Og subjektet,
forskeren selv er næsten usynlig.
Men også videnskabsmanden har en
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subjektiv historie, der hele tiden presser
sig på, selv om den kan skjules bag et
røgslør af formuleringer — med mere el-

tryk i det kønsopdelte arbejdsmarked, i
uddannelsessystemet osv. Det enkelte

specifikke psykiske strukturering arbejder jeg ud fra en almen erkendelsesmo-

menneskes udvikling, dets tilegnelse af

ler mindre held vel at mærke (7).

verden finder sted indenfor disse rammer. Så selvom det maskuline og det
feminine må forstås som to poler, der

del, der indeholder tre erkendemåder:
den senso-motoriske, den emotive og
den symbolske (12).

Toys for Boys
Datamaten er både forbindelsesleddet
mellem og en udløber af udviklingen i de
deduktive videnskaber, og et resultat af
sammenkøringen af videnskaben og
teknologien.
I en vis forstand er datamaten et barn
af matematikken. Konstrueret på basis
af den matematiske logik, den formale
logik, og den kan kun behandle information, der er reducerettil data. Informati-

oner må, med andre ord, reduceres, defineres entydigt, systematiseres og
struktureres i henhold til data-logikkens
principper og regler.
Som sådan kan datamaten betragtes
som det foreløbige yderpunkti en videnskabelig og teknologisk udvikling, der
har fundet sted inden for rammerneafet
mekanisk verdensbillede og et mekanisk
menneskesyn. Datamaten er — kunnevi
sige — det mekaniske menneske, der logisk, rationelt og objektivt behandler
den reducerede virkelighed. Datamaten
anses da også i nogle kredse for at være
selve intelligensen. En kunstig intelligens befriet fra emotionernes, sansernes
og subjektivitetens forplumring.
Lad os da tage springet fuldt ud: Med
udviklingen af datamaten er det maskuline ideal nået. Men lad os undgå misforståelser.
Det maskuline ideal er ikke lig hverdagslivets konkrete mænd, så ukompliceret er sammenhængen ingenlunde.

Mænd er også emotionelle, kropslige,
sanselige og subjektive, ligesom kvinder
også er objektive, rationelle og logiske. I
og for sig burde det være en overflødig
bemærkning.
Ogalligevel, der er tale om idealer, og
som sådan udgør de væsentlige dimensioner i den samfundsmæssige forståelsesramme, de to køn placeres og begribes
indenfor. Der er derfor intet menneske —
mand og kvinde — der forbliver uberørt,
ejheller handler uafhængigt af dem (8).
Idealerne er indlejret i den samfundsmæssige praksis og kommer bl.a. til ud-
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eksisterer side om side, også i det enkelte menneske, så vil der, som tendens,

være tale om en vis dominans af den ene
af polerne, afhængigt af personenspraktiske virksomhed og køn.
Så i en vis forstand er der alligevel
noget om snakken om den maskuline

maskine. Men på anden vis. Det skal
forstås således, at ligesom den viden-

skabelige og teknologiske udvikling skal
ses på baggrund af økonomiske og politiske faktorer (9), så skal denne udvik-

ling også betragtes indenfor en kønsspecifik ramme (10). Teknologiener, ligesom videnskaben, udviklet indenfor

rammerne af og defineret ud fra det maskuline univers.
Deter således
— at næsten alle forskere er mænd,

— at det primært er mænd, der har valgt
og defineret de problemer, der gøres
til genstand for forskning og udvikling,
— atdet primært er mænd, der har udviklet de videnskabelige metoder,
— atdet primært er mænd, der hartolket

resultaterne,
— atdet primært er mænd, der har opstil-

let løsningerne.
Deter således primært mænds livssyn
og menneskesyn, mænds holdning, der
bestemmer, hvordan videnskaben og

teknologien udformes og tages i anvendelse. En stor del af den kritik der er
blevet fremført mod videnskaben, fra
feministiske forskeres side er da også
rejst på denne baggrund. Videnskaben
og teknologien er — siger de — androcentrisk i hele sit væsen (11).

Erkendelsesudvikling
Menneskets praktiske virksomhed, den
aktive indgåen i verden, er grundlaget
for vores udvikling af erkendelse, for
tilegnelse, begribelse og tolkningafvirkeligheden.
Som en mulig model til forståelse af
erkendelsesudviklingen og den køns-

Det er kroppen og sanserne — den senso-motoriske erkendemåde, der udgør
basis. Det er gennem individets praktiske omgang med virkeligheden, ved at
lægge arm med omverdenen, at denne
kvalifikation udvikles. Vi kender den
bedst fra børnene, hos de voksne kom-

mer dentil udtryk i mindre omfang. Det
er imidlertid ikke en erkendemåde, der
nyder høj anseelse i vores kultur. På
trods af, at den er grundlaget for og beholder sin væsentlige rolle i erkendelsens udvikling gennem helelivet.
Men det er ikke kun gennem krop og
sanser, vi erkender verden. Også emotionerne fungerer som erkendelsesværktøj. Den emotive erkendemåde har basis
i den menneskelige interaktion. Den udvikles gennem og på grundlag af den
nødvendige følelsesmæssige relation,
der etableres til andre mennesker.
Fra fødslen af er mennesketet socialt
væsen. Et nyfødt barn kan kun overleve,
hvis deretableres en interaktion mellem
barnet og moderen (13), hvor det ikke

blot er barnets fysiske behov, men også
dets emotionelle behov der imødekommes. Den emotive erkendemåde vokser
ud af menneskelige relationer, og emotionerne fungerer som det orienterende
værktøj for barnets måde at forholde sig
til omverdenen på, og hermed for dets
erkendelsesudvikling. Men heller ikke
den emotive erkendemåde nyder høj status i vores kultur, påtrodsafat også den
udgør et væsentligt fundament — gennem
hele livet.
Den tredie erkendemåde er den sym-

bolske.

Den kan omsættes gennem

sprog, billeder, farver, musik, former

m.m. Her vil jeg kun beskæftige mig
med sproget, fordi erkendelse ofte sættes lig med mestringen afsproget og dets
betydninger. Detsidste er vigtigt, evnen
til at lade verden være repræsenteret i
ord, give symbolet mening.
Sproget går fra at være lyde — for
barnet, til gennem brug i mangeforskellige situationer at blive differentieret,
lydenetildeles gradvist en betydning, de
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bliver til begreber. Dog ikke entydigt
definerede begreber, for der er ingen

Besætningen på Challenger var næsten lige
så forskelligartet som menneskeheden.

skarpe grænser i hverdagen, men flydende, hvor begrebets betydning udledes af den sammenhængdet er en del af,
af kontexten. Sproget vokser således ud
af de menneskelige relationer, hører

sammen med erfaringer, situationer,
hændelser, og i det er det emotive og
senso-motoriske indlejret.
Mensproget kan løsrives fra det konkrete. Gennem sprogetbliver det muligt
at gå ud over det umiddelbare, sætte ord
på fortid og fremtid, skabe teoretiske

konstruktioner m.m. Som sådan udgør
sproget et meget væsentligt værktøj for
erkendelsens udvikling. Men selv videnskabelige begreber og teorier må
henvise til virkeligheden, ellers kan de
ikke fungere som et værktøj til begribelse og forklaring af denne. Eller — der
kan — i værste fald blot blive tale om
tekst »sine con« om tankespind.
Sprog kan imidlertid løsrives fra sin
basis i en sådan udstrækning, at det bli-

ver en ren abstraktion. Ingen krop, ingen
sanser eller menneskelige relationertager hånd om sproget. Når intet favner
sproget, bliver det referenceløst, og det
må defineres entydigt og præcist. Ligesom der må opstilles principper og regler
for brugen af det. Det er ikke længere
sprog, men tegn. Matematik såvel som
computersprog er eksempler herpå.
Lad os vende tilbage til menneskelig erkendelse. Jeg har omtalt tre erkendemåder særskilt; men de må begribes som en helhed. Udviklingen af og
den mangfoldige interaktion mellem
dem er grundlaget for menneskelig erkendelsesudvikling. Men erkendemåderne må begribes på baggrund af den
samfundsmæssige praksis, — og den
kønsopdelte virksomhed betyder, at
struktureringen mellem erkendemåderne — som tendens — vil væreforskellig
for de to køn.

Kønsspecifikke
universer
Deter vel ikke så overraskende, at kvin-

der og piger er dem, der synes at være
mest skeptiske over for informationsteknologiens vidundere. Kønspolarise-

ringen i den samfundsmæssige forståel-

De feminine erkendemåder kommer

sesramme har som konsekvens, at tekno-

(ideelt set) klarest til udtryk i forholdet

logien er defineret indenfor rammerneaf

til det nyfødte barn. Dette arbejde fordrer, at kvinden orienterer sig mod men-

det maskuline ideal. (Jeg kan ikke nære

mig: det elektriske tog og modelracerbanen er drengenes og mændenes).
En anden forklaring er vel også at
finde i den måde, hvorpå teknologien er
blevettaget i anvendelse på arbejdsmarkedet: industriens kvindearbejdspladser
og kontorautomatiseringen af de traditionelle kvindejob. K vinder er godt kendt
med teknologien, men for dem har den

kun i ringe grad kunnet være genstand
for nysgerrig tilegnelse og legende erfaringsudvikling. Den eroftere blevet indført uden om dem, og har tit betydet

intensivering af arbejdet, øget tidspres,
kontrol og trusler om arbejdsløshed.
En tredie og nok så væsentlig forklaring kan søges i de kønsspecifikke psykiske struktureringer. En væsentlig del
af kvinders praktiske virksomhed er det
reproduktive arbejde, ansvaret og omsorgen for familiens fysiske og psykiske
velbefindende. Hermed vil det også
psykologiskset spille en væsentlig rolle
og det vil gribe strukturerendeind i deres
erkendelsesudvikling.

neskelige relationer (der får prioritet i

forhold til den ydre verden) og hun må
udvikle andre kvalifikationer end den
sproglige for at kunne drage følsom omsorg for barnet. I interaktionen er det
livsnødvendigt at forholdesig kropsligt,
sanseligt og emotionelt orienterende, og
karakteristisk for den emotionelle erkendemåde er evnen til opløsning af
grænsen mellem sig selv og andre — at
føle med den anden.
Kvinder synes da også — og vi må
fastholde, at det er ideelt set — at udvikle
en erkendelse, hvor de senso-motoriske

og emotive erkendemåder er tæt forbundne og indlejret i den symbolske.
Det må være klart, at også mænd, i

den udstrækning de har mulighed forat
tage ansvarfor det reproduktivearbejde,
kan udvikle og kvalificere de feminine
erkendemåder. Men alligevel vil jeg
hævde, at der for kvinders vedkom-

mende vil være tale om et biologisk forspring — qua moderskabet — som vel at
mærke kan komme/kommer til udtryk
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samfundsmæssige

Den 37-årige kvindelige skolelærer Sharon Christa Mcauliffe skulle gennem

praksis der danner rammen om kvinders

afhængig

af

den

undervisning afmystificere

virksomhed.

Mendet er ikke kun hos kvinder,at
orienteringen mod de menneskelige relationerharprioritet. Også piger kvalificerer deres erkendemåder gennem orienteringen. En væsentlig forklaring her kan
være, at piger, indenfor rammerne af
det kønspolariserede samfundsmæssige

rumrejser for endegyl-

digt at få amerikanerne
til at kommesig over
»Sputnikehokket«
fra 1956.

tydningsunivers, umiddelbart kan iden-

tificere sig med den primære person i
interaktionen. Hun er afderes eget køn.
Detbetyder, at piger kan fastholde orienteringen mod den menneskelige relation
og ikke behøver at bryde den tætte emotionelle interaktion, og hermed er evnen

til følsom indleven gjort mulig (14). At
tolke og tilegne sig verden indenfor
rammerneaf et feminint tydningsunivers
vil rumme væsentlige kropslige sanselige og emotive — indre relaterede — dimensioner, der også er indlejret i den
symbolske erkendemåde — som vil være
underordnet orienteringen mod de menneskelige relationer.
For drenge ser situationen anderledes
ud. Ligesom piger relaterer drengesigtil
den primære interaktion. Men det kønspolariserede samfundsmæssige tydningssystem betyder, at drengen må afgrænsesig fra den primærerelation: Hun

er jo ikke af hans køn, og han må meget
tidligt i udviklingen begrænse interaktionen. Drengen tvinges — så at sige — til at
bryde den primærerelation og orientere
sig ud mod omverdenen, der får prioritet. Den ydre verden bliver områdetfor
drengens praktiske virksomhed. Men
den interaktion, der kan etableres her,
vil være kvalitativt forskellig fra den,

der er etableret i den menneskeligerelation. Omverdenen bliver — i en vis forstand — kilen mellem drengen og hans
umiddelbare behov, og herigennem også
instrumentet gennem hvilket behovene

kan imødekommes.
Med stor forsigtighed kunne det formuleres som, at drengens emotive og
senso-motoriske erkendemåder ikke
kvalificeres gennem den menneskelige
interaktion på samme måde som pigens.
I mangel af bedre begreber vil jeg —
selvom det er for begrænset udtrykt —
sige, at de emotive og senso-motoriske

30
Naturkampen nr. 39 1986

erkendemåder som tendens bliver instrumentelle og i mindre omfangrelationelle. Dette er også deres styrke, heri

ligger muligheden for udvikling af autonomi(15).

At forstå og tyde verden ud fra det
maskuline tydningsunivers vil ud fra
ovenstående model kunne beskrives som
en tilgang til verden, hvor relationelle
forhold og følsom indleven, som tendens, begrænses til fordel for en mere

instrumentel forholden sig og er underordnet orienteringen mod den ydre verden.

Videnskaben og det
feminine univers
Videnskaben og teknologien kunne søges begrebet indenfor rammerne af
denne erkendelsesmodel. Den videnskabelige og teknologiske udviklingsproceser på en gang en samfundsmæssig
— og også i høj grad — en personlig,
individuel aktivitet.
Det videnskabelige ideal står som
rammen om det samfundsmæssigeliv, et
ideal som kommertil udtryki en fortsat
produktion af nukleare våben, i udvikling af en industri og af (tayloriserede)
arbejdsprocesser, der har resulteret i
ødelæggelse af det emotionelle, sanselige hele menneske, i forurening af naturen og i truslen om udslettelse. Og herer
samtidig tale om et ideal som mænd, qua
den samfundsmæssige praksis især er
blevet forvaltere af, og som de qua det
kønsspecifikke samfundsmæssige tydningssystem og hermed socialiseringen
primært er blevet bærere af (16).
Udviklingen af denne særlige form for
maskulin videnskab og teknologi betyder, at følelseslivet ikke tilkendes nogen
erkendelsesværdi, at det emotionelle,
omsorgsrelaterede sprog er begrænsettil
den private sfære, og at det dominerende
erkendelsesprincip udelukker en kvalitativ hensyntagen til og omsorg for den
levende organisme — til fordel for styring, kontrol og magtfuld underlæggelse
— i objektivitetens navn.
Men objektivitet opnås ikke blot gennem styring og kontrol, objektivitet opnås også gennem omsorg og respektfor
samt indleven i naturen (17).

Det er derfor kvinder og piger skal
beskæftige sig med videnskab og teknologi. At handle, læse og forstå verden på
grundlag af den senso-motoriske, emotive og kontekstrefererende symbolske
erkendelse, der er underordnet det rela-

tionelle levende liv, står i modsætningtil
den erkendelseslogik, der er fremherskende i megen videnskab. Ligesom det
står i modsætning til erkendelsesprincipperne i data-logikken — og megen
samfundslogik.
Hvis der lyttestil deres » . . different
voice« (18), hvis der skabes udfoldelses-

og handlerum for feminine kvalifikationer — som kvinder qua den kønsspecifikke socialisering har fået særlige
mulighederfor at udvikle — vil det kunne
medføre en radikal ændring i den videnskabelige og teknologiske udvikling.
Der måtilstræbes en udvikling af videnskaben og teknologien, hvordetfeminine univers også kommertil udtryk.
Kun herigennem vil det maskuline univers blive tydeliggjort og hermed de begrænsninger, derligger i det. I sammenspillet mellem de to poler ligger kimen
til fremtiden.
NOTER:
Noter:
1. Lie, Svein og Svein Sjøberg (1984): »Mjuke«
Jenter i »Harde« fag? Univ. Forlaget, Oslo.
2. Hertages ikke hensyn til tids- og væsensforskelle, det er udviklingslinien derer af inte-

resse. De navngivne herrer kan ses som repræsenterende forskellige men tildels overlappendetrin i udviklingen af videnskaben.
3. Debatten om minedrift kan ses som eksempel
på de to holdninger. Modstanderne af minedrift fremhævede: »The Earth does not conceal and remove from our eyes those things
which are useful and necessary to mankind
... SHE .. brings into the light of day the
herbs, vegetables, grains and fruits and trees.
The minerals on the other hand, she buries far

beneath in the depth ofthe ground, therefore
they should no be sought«. Hvortil fortalerne
fremhævede: »Nature has given the Earth to
man that HE might cultivate IT, and draw out

it's caverns metals and other mineral products«. Cit. fra Carolyn Merchant (1983): The

Death of Nature — women, ecology and the
scientific revolution. Harper & Row.
4. »l am comein very truth leading to you Nature, with all her children — to bind her to your
service and makeher your slave« og det gøres
ved at »conquer and subdue her«. Francis
Baconcit. i Evelyn Fox Keller (1985): Reflections on SCIENCE and GENDER, Yale Univ.
Press. Citatet er ikke helt retfærdigt mod Ba-

con, som også fremhævet af Keller, han er

5. Retfærdigvis skal det nævnes, at hver anden
orkan nu tildeles et mandenavn.
6. Herer ikke tale om et ideal, der alene hører
den videnskabelige revolution til, tværtimod
er det at finde som en rød tråd gennem menneskets historie. Hos Platon tages udgangspunktet for erhvervelse af viden — dvs. erkendelse —
i den menneskeligerelation, i det homoseksuelle forhold mellem erastes og eromenos. Men
egentlig viden (manden) kan imidlertid kun
erhverves ved at erastes frigør sig fra sanseligheden, begæret og kroppen og omformer
energien til intellektuel tankeenergi.
7. Forskeren Weir Mitchells subjektivitet kommer til udtryk i beskrivelsen af hans forskningsmetode: »I liked to follow the workings
of another mind ... teasing investigations to
see a relentless observer get hold of Nature,
and squeeze until the sweat broke outall over
and her sphincters loosened«. Cit. i Evelyn
Fox Keller: Feminism as an analytic tool.
ACADEME 1983.
8. Grønbæk, Kirsten og Janni Nielsen (1984):

Man-machine-interface — no woman. Psyke
og Logos nr. 2.
9, Kuhn, Thomas (1973): Videnskabens Revolutioner. Fremad.
10. Keller, Evelyn Fox (1985): Reflections on

Gender and Science. Yale Univ. Press.
11. Simone de Beauvoir har udtrykt det således:
»Representation of the world, like the world
itself is the work of men, they describe it from
their point of view, which they then confuse
with the absolute truth«. The Second Sex, 19.
12. Nielsen, Janni og Lisbet Roepstorff (1985):
Girls and computers — worlds aparts? Revised
edition of paper. The Third GASAT conference, Kingston, England.
13. Selvom der finder små ændringer sted i vores
samfund, er mødre fortsat den primære person. Men det kunnei princippet godt være en
mand.
14. Derskerselvfølgelig brud, og hermedetableres afgrænsningen fra andre og muligheden
for udvikling af autonomi. Den emotionelle
forbundethed og afgrænsningen må begribes
som en mangfoldig relation — de er ikke modsætninger og udelukker ikke nødvendigvis
hinanden.
15. Men drengenfastholder selvfølgelig også den
emotionelle forbundethed til den primære person, moderen. Og givetat bruddet ikke er for
radikalt, står også her afgrænsningen / den
emotionelle forbundethed over for hinandeni
et dialektisk forhold.
16. Det er nødvendigtat fastholde, at mennesket

er langt mere mangfoldigt, end hvad der
kommertil udtryk her. Men fastholdes skal
samtidig, at der er tale om klare tendenseri
udviklingen af de maskuline og feminine er-

kendemåder — som mænd hhv. Kvinder qua
den kønsspecifikke socialisering — primært
bliver bærere af.
17. Som sådan kunne nobelpristageren Barbare
McClintock forstås, når hun beskriver sin
forskning, for hende er det væsentlige i processen » . . to hear what the material hasto say
to you, ... the openness to let it come to you
..« Frem for alt er det nødvendigt at have
» . . a feeling for the organism«. Evelyn Fox
Keller: A feeling for the organism — thelife
and work of Barbara McClintock. S.F. 1983.
18. Gilligan, Carol (1982): In a Different Voice.

Harvard Univ. Press.

mere ambivalent, end det fremstår her.
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