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Kärleksfullt till minne av min far Shlomo Harari

I
DEN KOGNITIVA REVOLUTIONEN

Ett handavtryck som gjordes för cirka 30 000 år sedan på väggen i grottan Chauvet-Pont-d’Arc i södra
Frankrike. Någon försökte säga: ”Jag var här!”

KAPITEL 1

Ett betydelselöst djur

ör omkring 13,5 miljarder år sedan uppstod materia, energi, tid och rum i och
med det vi kallar Big Bang. Berättelsen om dessa grundläggande egenskaper hos
universum kallas fysik.
Omkring 300 000 år efter att materia och energi hade uppstått började de förena sig i
komplexa strukturer som kallas atomer, som sedan förenade sig till molekyler.
Berättelsen om atomer och molekyler och deras samspel kallas kemi.
För omkring 3,8 miljarder år sedan, på en planet kallad jorden, förenade sig vissa
molekyler och bildade stora och invecklade strukturer, som kallas organismer.
Berättelsen om organismer kallas biologi.
För omkring 70 000 år sedan började organismer tillhörande arten Homo sapiens
bilda ännu mer invecklade strukturer, som kallas kulturer. Dessa kulturers följande
utveckling kallas historia.
Tre viktiga revolutioner har format vår historia. Den kognitiva revolutionen
kickstartade historien för omkring 70 000 år sedan. Jordbruksrevolutionen satte fart på
den för omkring 12 000 år sedan. Den vetenskapliga revolutionen, som inleddes för
bara 500 år sedan, kan mycket väl sätta punkt för historien och inleda något helt annat.
Denna bok handlar om hur dessa tre revolutioner har påverkat människan och andra
organismer som hon lever tillsammans med.

F

***
Det fanns människor långt innan det fanns historia. Djur som var mycket lika den
moderna människan uppträdde på jorden för 2,5 miljoner år sedan. Men under
oräkneliga generationer skilde de sig inte från en myriad andra organismer i samma
miljö.
Under en vandring i Östafrika för 2 miljoner år sedan hade vi kunnat träffa på en
välbekant ensemble av mänskliga rollfigurer: oroliga mödrar med spädbarn i famnen
och klungor av sorglösa barn som lekte i leran, upproriska ungdomar som protesterade
mot samhällets normer och trötta åldringar som bara ville bli lämnade ifred, machomän
som slog sig för bröstet för att imponera på traktens snygging och visa gamla matriarker
som redan hade sett allt. Dessa tidiga människor älskade, lekte, knöt vänskapsband och

stred om makt och status – men det gjorde också schimpanser, babianer och elefanter.
Det var inget särskilt med dem. Ingen, allra minst människorna själva, hade en aning om
att deras ättlingar en gång skulle gå på månen, klyva atomen, knäcka den genetiska
koden och skriva historieböcker. Det viktigaste att känna till om de tidiga människorna
är att de var betydelselösa djur som inte påverkade sin omgivning mer än gorillor,
eldflugor eller maneter.
Biologer delar in organismerna i arter. Djur sägs tillhöra samma art om de kan para
sig med varandra och få fertil avkomma. Hästar och åsnor har en gemensam anfader och
är ganska lika. Men de har inget större sexuellt intresse av varandra. De kan förmås att
para sig, men deras avkomma, som kallas mula eller mulåsna, är steril. Mutationer i
åsnans DNA kan därför aldrig överföras till hästar och vice versa. De båda slagen av
djur anses därför vara två olika arter, som rör sig längs olika evolutionslinjer.
Bulldoggar och spanielar däremot ser mycket olika ut men tillhör samma art med en
gemensam DNA-uppsättning. De parar sig gärna, och när deras valpar växer upp parar
de sig med andra hundar och producerar fler valpar.
Arter som har en gemensam anfader buntas ihop under rubriken ”släkte” (genus).
Lejon, tigrar, leoparder och jaguarer är olika arter som tillhör släktet Panthera.
Biologer ger organismerna ett tvådelat latinskt namn bestående av släktnamnet och
artnamnet. Lejon heter till exempel Panthera leo, arten leo av släktet Panthera.
Förmodligen tillhör alla som läser denna bok Homo sapiens – arten sapiens (vetande)
av släktet Homo (människa).
Släktena sammanförs i sin tur i familjer, som kattdjur (lejon, geparder, tamkatter),
hunddjur (vargar, rävar, sjakaler) och elefantdjur (elefanter, mammutar, mastodonter).
Alla medlemmar av en familj härstammar från en enda matriark eller patriark.
Exempelvis har alla kattdjur, från den minsta tama kattunge till det mest vildsinta
lejonet, en gemensam kattdjursanfader eller -moder som levde för omkring 25 miljoner
år sedan.
Homo sapiens tillhör också en familj. Detta banala faktum var förr en av historiens
mest välbevarade hemligheter. Under lång tid föredrog Homo sapiens att betrakta sig
som en varelse som var skild från djuren och inte hade några syskon eller kusiner, och
viktigast av allt, inte några föräldrar. Men så är det inte. Oavsett om vi gillar det eller
inte tillhör vi en stor och ganska stojig familj som kallas människoapor. Våra närmaste
levande släktingar är schimpanser, gorillor och orangutanger. Schimpanserna står oss
närmast. För bara 6 miljoner år sedan fick en aphona två döttrar. Den ena blev anmoder
till alla schimpanser, den andra är vår egen urmormor.

Skelett i garderoben
Homo sapiens har dolt en ännu mer besvärande hemlighet. Inte nog med att vi har en
uppsjö ociviliserade kusiner – en gång i tiden hade vi ganska många bröder och systrar
också. Vi har vant oss vid att tänka att vi är de enda människorna, eftersom vår art
under de senaste 10 000 åren faktiskt har varit den enda människoart som traskat
omkring på planeten. Men den egentliga innebörden av ordet ”människa” är ”ett djur
som tillhör släktet Homo”, och förr fanns många arter av detta släkte vid sidan av
Homo sapiens. Det är vidare, som vi kommer att se i bokens sista kapitel, möjligt att vi
inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att få att göra med människor som inte är
sapiens. För att klargöra denna punkt kommer jag ofta att använda termen ”sapiens”
(plural ”sapiens”) för att beteckna medlemmar av arten Homo sapiens, medan termen
”människor” reserveras för alla existerande medlemmar av släktet Homo.
Människor utvecklades i Afrika för omkring 2,5 miljoner år sedan ur det tidigare
apsläktet Australopithecus, som betyder ”sydapa”. För ungefär 2 miljoner år sedan
lämnade en del av dessa tidiga män och kvinnor sitt hemland och vandrade ut över och
bosatte sig i stora delar av Nordafrika, Europa och Asien. Eftersom det krävdes andra
egenskaper för att överleva i norra Europas snöiga skogar än för att klara sig i
Indonesiens ångande djungler utvecklades de olika människogrupperna i olika
riktningar. Resultatet blev olika arter, som var och en har tilldelats ett fint latinskt namn
av vetenskapsmännen.
Människorna i Europa och västra Asien utvecklades till Homo neanderthalensis,
”människan från Neanderdalen”, som oftast helt enkelt kallas ”neandertalare”.
Neandertalarna, som var grövre byggda och mer muskulösa än vi sapiens, var väl
anpassade till kylan i istidens västra Eurasien. Områdena längre österut i Asien
befolkades av Homo erectus, ”den upprättgående människan”, som överlevde där i
nästan 2 miljoner år, vilket gör den till den mest långlivade människoarten någonsin. Att
vår art skulle slå det rekordet är osannolikt. Det är tveksamt om Homo sapiens kommer
att finnas om tusen år, så en levnadsperiod på 2 miljoner år betyder att de spelade i en
helt annan division än vår.
På ön Java i Indonesien levde Homo soloensis, ”människan från Solodalen”, som var
bättre anpassad för livet i tropikerna. På en annan indonesisk ö – den lilla ön Flores –
genomgick människan en förkrympningsprocess. Människor kom till Flores när
havsnivån var låg och ön kunde nås från fastlandet. När havsytan steg blev en del
människor strandsatta på ön, med knappa resurser. Stora människor, som behövde
mycket mat, dog först. Mindre överlevde bättre. Efter ett antal generationer var
människorna på Flores dvärgväxta. Denna unika art, med det vetenskapliga namnet
Homo floresiensis, blev bara en meter långa och vägde inte mer än 25 kilo. De

tillverkade ändå stenverktyg och lyckades ibland fälla några av öns elefanter – fast
elefanterna tillhörde i och för sig också en dvärgart.

Våra syskon, enligt moderna hypotetiska rekonstruktioner. Från vänster till höger: Homo rudolfensis
(Östafrika), Homo erectus (Östasien) och Homo neanderthalensis (Europa och västra Asien). Alla är människor.

År 2010 räddades ännu ett av våra syskon från glömskan när forskare som gjorde
utgrävningar i Denisovagrottan i Sibirien hittade ett fossiliserat fingerben. Genetisk
analys visade att fingret tillhörde en dittills okänd människoart, som fick namnet Homo
denisova. Vem vet hur många fler okända släktingar som väntar på att upptäckas i andra
grottor, på andra öar och i andra trakter?
Medan dessa människor utvecklades i Europa och Asien upphörde inte evolutionen i
Östafrika. Mänsklighetens vagga fortsatte att ge upphov till många nya arter, som Homo
rudolfensis, ”människan från Rudolfsjön”, Homo ergaster, ”den arbetande människan”,
och så småningom vår egen art, som vi ogenerat har döpt till Homo sapiens, ”den visa
människan”.
Medlemmarna av en del av de här arterna var storvuxna och andra var dvärgväxta.
En del var djärva jägare och andra livnärde sig på att samla växter. En del lämnade
aldrig ön där de bodde, medan andra rörde sig över hela kontinenter. Men alla tillhörde
släktet Homo. Alla var människor.
Det är ett vanligt misstag att tro att dessa arter ingår i en rak utvecklingslinje där
ergaster gav upphov till erectus, erectus gav upphov till neandertalarna och
neandertalarna utvecklades till oss. Denna linjära modell ger felaktigt intrycket att de
olika arterna bebodde jorden bara en i taget, och att alla de tidigare arterna bara var
äldre modeller av oss. Sanningen är att från omkring 2 miljoner år före nutid till ungefär

10 000 år före nutid befolkades världen samtidigt av flera människoarter. Och varför
skulle det inte ha varit så? I dag finns det ju många arter av rävar, björnar och grisar.
Världen för 100 000 år sedan var hem för minst sex olika människoarter. Att vi nu är
unika, medan vårt förflutna var artrikt, är det anmärkningsvärda – och kanske
komprometterande. Som vi snart ska se har vi sapiens goda skäl att undertrycka minnet
av våra syskon.

Tänkandets pris
Trots många skillnader har alla människoarter ett antal gemensamma utmärkande
egenskaper. Det mest påfallande är att människan har betydligt större hjärna än andra
djur. Däggdjur med en vikt på 60 kilo har en genomsnittlig hjärnstorlek på 200
kubikcentimeter. De tidigaste männen och kvinnorna, för 2,5 miljoner år sedan, hade
hjärnor på cirka 600 kubikcentimeter. Moderna sapiens ståtar med en hjärna på mellan
1 200 och 1 400 kubikcentimeter. Neandertalarnas hjärnor var ännu större.
Att evolutionen skulle främja större hjärnor kanske framstår som självklart. Vi är så
förtjusta i vår höga intelligens att vi tror att när det handlar om tankekraft måste mer
vara bättre. Men om det hade varit så skulle kattfamiljen också ha gett upphov till katter
som kunde räkna. Varför är Homo det enda släktet i hela djurriket som har fått sådana
rymliga hjärnkontor?
Faktum är att en stor hjärna tar en mycket stor del av kroppskrafterna i anspråk. Den
är inte lätt att bära omkring, särskilt inte när den är innesluten i en tjock skalle. Och det
kostar en hel del att hålla igång den. Hos Homo sapiens står hjärnan för bara 2–3
procent av den totala kroppsvikten, men den förbrukar 25 procent av kroppens energi
när kroppen är i vila. Som jämförelse kräver apors hjärnor bara 8 procent av den
energi som går åt vid vila.
Tidiga människor betalade för sina stora hjärnor på två sätt. Dels fick de ägna mer
tid åt att leta föda, dels förtvinade deras muskler. Likt en regering som omfördelar
pengar från försvar till utbildning omfördelade människan energi från biceps till
nervceller. Det är långt ifrån självklart att detta är en bra strategi för att överleva på
savannen. En schimpans kan inte vinna en diskussion med en Homo sapiens, men den
kan slita sönder människan som en trasdocka.
I dag ger våra stora hjärnor god avkastning eftersom vi kan producera bilar och
gevär som gör att vi kan röra oss mycket snabbare än schimpanser och skjuta dem på
säkert avstånd – i stället för att gå i närkamp med dem. Men bilar och gevär är sentida
företeelser. I över 2 miljoner år fortsatte människans neurala nätverk att växa och växa,
men trots det lyckades hon inte åstadkomma mycket mer än några flintknivar och
spetsiga pinnar. Vad var det då som drev på utvecklingen av den stora människohjärnan
under dessa 2 miljoner år? Vi vet uppriktigt sagt inte.
En annan egenskap som är unik för människan är att hon går upprätt på två ben. När
man står upp är det lättare att spana efter villebråd eller fiender på savannen, och armar
som inte behövs för förflyttning kan användas till annat, som till att kasta sten eller
signalera. Ju mer dessa händer kunde göra, desto mer framgångsrika blev deras ägare,
och därför ledde evolutionstrycket till en allt större koncentration av nerver och
finjusterade muskler i handflatan och fingrarna. Det har resulterat i att människor kan

utföra mycket invecklade uppgifter med händerna. Framför allt kan de framställa och
använda sofistikerade redskap. Det första beviset för redskapstillverkning är 2,5
miljoner år gammalt, och arkeologer använder tillverkningen och användandet av
redskap som kriterier för att identifiera tidiga människor.
Men det finns också nackdelar med att gå på två ben. Under miljontals år utvecklades
våra primatförfäders skelett för att bära upp en varelse som gick på alla fyra och hade
ett relativt litet huvud. Att anpassa sig till en upprätt kroppsställning var en tuff
utmaning, särskilt när skelettet skulle bära upp ett extra stort kranium. Sin upphöjda
blick och sina flitiga händer fick mänskligheten betala med ryggont och stela nackar.
Kvinnor betalade extra mycket. En upprätt gång krävde smalare höfter, vilket gjorde
bäckenet trängre – och detta just när barnens huvud blev allt större. Kvinnor löpte
därför stor risk att dö i samband med förlossningar. De som födde tidigare, när barnets
hjärna och huvud fortfarande var relativt små och mjuka, klarade sig bättre och levde
därför längre och födde fler barn. Detta ledde till att det naturliga urvalet främjade tidig
födsel. Och jämfört med andra djur föds människor faktiskt bara ”halvfärdiga”, alltså
när många av deras livsnödvändiga system ännu inte är färdigutvecklade. Ett föl kan
trava omkring kort efter födelsen, och en kattunge lämnar sin mor för att söka föda på
egen hand när den bara är några veckor gammal. Människobarn föds hjälplösa och är i
många år beroende av de äldre när det gäller näring, skydd och inlärning.
Detta faktum bidrog i hög grad till både människans extraordinära sociala förmåga
och hennes unika sociala problem. Ensamma mödrar kunde knappast få ihop tillräckligt
med mat till sin avkomma och sig själva med en kull småbarn i släptåg. Att ta hand om
barn krävde ständig hjälp från andra familje- och gruppmedlemmar. Det stämmer
faktiskt att det krävs en by för att uppfostra en människa. Därför gynnade evolutionen
dem som hade förmåga att knyta starka sociala band. Eftersom människan inte är
färdigutvecklad när hon föds kan hon dessutom uppfostras och socialiseras i mycket
högre utsträckning än alla andra djur. De flesta däggdjur kommer ut ur livmodern som
glaserat stengods som tas ut ur en brännugn – om man försökte förändra dess form
skulle det repas eller gå sönder. Människor kommer ut ur livmodern som smält glas ur
en hytta. De kan snurras, sträckas ut och formas med en överraskande hög grad av
frihet. Det är därför vi i dag kan fostra våra barn till kristna eller buddhister,
kapitalister eller socialister, krigshetsare eller fredsälskare.
***
Vi utgår från att en stor hjärna, bruket av redskap, överlägsen inlärningsförmåga och
komplexa sociala strukturer är enorma fördelar. Det verkar självklart att det är allt detta
som har gjort människan till det mäktigaste djuret på jorden. Men trots dessa fördelar
förblev människorna svaga och underordnade varelser under hela 2 miljoner år. För 2
miljoner år sedan var alltså människorna, trots sina stora hjärnor och skarpa
stenverktyg, ständigt rädda för rovdjur, jagade sällan stora villebråd och överlevde

framför allt på att samla växter och insekter, fånga små djur och äta kadaver som andra,
mäktigare rovdjur hade lämnat efter sig.
Ett av de vanligaste användningsområdena för tidiga stenredskap var att krossa ben
för att komma åt märgen. En del forskare tror att detta var vår ursprungliga nisch. Precis
som hackspettar har specialiserat sig på att plocka insekter ur trädstammar
specialiserade sig de första människorna på att få fram märg ur ben. Varför märg? Tja,
föreställ dig att du ser en lejonflock döda och hugga in på en giraff. Du väntar tålmodigt
tills de är mätta. Men det är fortfarande inte din tur, för nu kommer hyenorna och
sjakalerna – som du inte gärna vill mucka gräl med – för att kalasa på resterna. Först
när de är klara vågar du och din grupp närma er kadavret medan ni vaksamt ser er om åt
höger och vänster – och sedan mumsar ni i er det enda ätbara som finns kvar.
Detta är en nyckel till förståelsen av vår historia och psykologi. Tills helt nyligen låg
Homo stadigt parkerad i mitten av näringskedjan. Under miljontals år jagade människor
smådjur och samlade det de kunde hitta, medan de hela tiden jagades av större rovdjur.
Det var först för 400 000 år sedan som flera människoarter regelbundet började jaga
större villebråd, och först de senaste 100 000 åren – under Homo sapiens uppgång –
som människan tog språnget upp i toppen av näringskedjan.
Det spektakulära språnget från mitten till toppen hade enorma konsekvenser. Andra
djur överst i pyramiden, som lejon och hajar, hade under miljontals år mycket långsamt
utvecklats i riktning mot den platsen. Därmed kunde ekosystemet utveckla kontroller för
att hindra lejon och hajar att ställa till med alltför stor förödelse. När lejonen blev
dödligare blev gasellerna snabbare, hyenorna bättre på att samarbeta och
noshörningarna ilsknare. Mänskligheten däremot, steg upp till toppen så snabbt att
ekosystemet inte hann anpassa sig. Och människorna lyckades inte heller anpassa sig.
De flesta rovdjur på planeten är majestätiska uppenbarelser. Miljontals år av
herravälde har fyllt dem med självförtroende. I jämförelse framstår sapiens mer som en
diktator i en bananrepublik. Vi, som nyligen var underdogs på savannen, är fulla av
farhågor och ängslas över vår ställning, vilket gör oss dubbelt så grymma och farliga.
Mycket historiskt elände, från blodiga krig till ekologiska katastrofer, är en följd av
detta alltför snabba språng.

Ett matlagande släkte
Ett betydelsefullt steg på vägen mot toppen var tämjandet av elden. Vissa människoarter
kan emellanåt ha använt eld så tidigt som för 800 000 år sedan. För omkring 300 000 år
sedan använde Homo erectus, neandertalare och förfäderna till Homo sapiens eld varje
dag. Nu hade människorna en pålitlig källa till ljus och värme, och ett dödligt vapen
mot jagande lejon. Ganska snart efter det kan människorna medvetet ha börjat sätta eld
på omgivningen. En omsorgsfullt kontrollerad eld kunde förvandla ogenomträngliga
snår till grönskande grässlätter med ett överflöd av villebråd. När elden brunnit ut
kunde stenåldersentreprenörerna dessutom gå genom de rykande resterna och samla
ihop grillade djur, nötter och rötter.
Men det bästa med elden var att man kunde laga mat med den. Råvaror som
människan inte kan smälta om de inte har tillagats – som vete, ris och potatis – blev så
småningom stapelgrödor för oss. Elden förändrade maten inte bara kemiskt utan också
biologiskt genom att tillagningen dödade bakterier och parasiter. Det blev också mycket
lättare för människan att tugga och smälta gamla favoriter som frukt, nötter, insekter och
kadaver, om dessa tillagades. Medan schimpanser ägnade fem timmar om dagen åt att
tugga rå föda räckte en enda timme för människor som åt tillredd föda.
När människorna började tillaga sin mat kunde de äta flera sorters föda, ägna mindre
tid åt att äta och klara sig med kortare tarmar och mindre tänder. En del forskare tror att
det finns en direkt koppling mellan matlagningens uppkomst, mag-tarmkanalens
förkortning och hjärnans tillväxt. Eftersom både långa tarmar och stora hjärnor slukar
mycket energi är det besvärligt att ha bägge. Genom att korta av tarmarna och minska
energiförbrukningen banade tillagningen av föda oavsiktligt väg för neandertalarnas och
sapiens jättehjärnor.1
Användningen av eld öppnade också den första betydelsefulla klyftan mellan
människan och de andra djuren. Nästan alla andra djur är beroende av sin muskelstyrka,
storleken på tänderna, bredden på vingspannet. Även om de kan utnyttja vindar och
strömmar kan de inte kontrollera dessa naturkrafter, och de begränsas alltid av sin fysik.
Örnar, exempelvis, kan urskilja termikvindar som stiger från marken, breda ut sina
väldiga vingar och låta den varma luften lyfta dem uppåt. Men de har ingen kontroll
över var termikvindarna uppstår, och deras maximala bärkraft är alltid strikt
proportionell mot deras vingspann.
När människan tämjde elden fick hon kontroll över en lydig och potentiellt
obegränsad kraft. Till skillnad från örnar kunde människor välja när och var de skulle
tända en eld, och de kunde använda den till en rad olika uppgifter. En avgörande aspekt
var att eldens kraft inte begränsades av människokroppens form, byggnad eller styrka.
En enda kvinna med en flintsten eller drillpinne kunde bränna ner en hel skog på bara

några timmar. Tämjandet av elden var ett förebud om vad som komma skulle.

Skulle vi ta vara på våra bröder?
Trots eldens välsignelser var människor fortfarande marginella figurer för 150 000 år
sedan. Nu kunde de skrämma bort lejon, värma sig under kalla nätter och bränna ner en
och annan skog. Men om vi räknar ihop alla arter fanns det fortfarande inte fler än
kanske en miljon människor som levde i området mellan den indonesiska övärlden och
Iberiska halvön. De var bara ett blipp på den ekologiska radarn.
Vår egen art, Homo sapiens, hade redan gjort entré på världsscenen, men höll än så
länge bara på med sitt, i en vrå av Afrika. Vi vet inte exakt var och när djur som kan
klassificeras som Homo sapiens först utvecklades ur en tidigare form av människor,
men de flesta forskare är överens om att Östafrika för 150 000 år sedan var befolkat av
sapiens som såg ut precis som vi. Om en av dessa individer hade dykt upp i ett nutida
bårhus skulle obducenten inte lägga märke till något egendomligt. Tack vare eldens
välsignelser hade de mindre tänder och käkar än sina förfäder, men de hade lika stora
hjärnor som vi.
Forskarna är också överens om att Homo sapiens kom till Arabiska halvön från
Östafrika för omkring 70 000 år sedan, och att denna population snabbt spred sig till
större delen av den eurasiska landmassan.
När Homo sapiens kom till Arabiska halvön var större delen av Eurasien redan
befolkat av andra människor. Vad hände med dem? Det finns två motstridiga hypoteser.
Den första, som vi kan kalla korsningshypotesen, berättar en historia om attraktion, sex
och umgänge. När de afrikanska utvandrarna spred sig över världen parade de sig med
individer ur andra populationer, och dagens människor är ett resultat av dessa
korsningar.

Homo sapiens erövrar jordklotet.

När sapiens kom till Mellanöstern och Europa stötte de exempelvis på neandertalare.
Dessa människor var mer muskulösa än sapiens, hade större hjärnor och var bättre
anpassade till kalla klimat. De använde redskap och eld, var skickliga jägare och tog
uppenbarligen hand om sina sjuka och orkeslösa. (Arkeologer har hittat ben från
neandertalare som i många år levt med svåra handikapp, ett bevis för att deras
släktingar tagit hand om dem.) I karikatyrteckningar framställs neandertalare ofta som
arketypen för djuriska och dumma ”grottmänniskor”, men nyare fynd har förändrat
bilden av dem.
När sapiens spred sig in på neandertalarnas områden korsades de, enligt
korsningshypotesen, med neandertalare tills de båda populationerna hade smält
samman. Om det stämmer skulle dagens eurasier inte vara rena sapiens utan en
blandning av sapiens och neandertalare. När sapiens kom till Östasien beblandade de
sig med den människoart som fanns där, Homo erectus, så att dagens kineser och
koreaner är en korsning av dessa två.
Det motsatta synsättet, som vi kan kalla undanträngningshypotesen, berättar en
mycket annorlunda historia: om genetisk oförenlighet, avsky och kanske rent av
folkmord. Enligt denna teori hade sapiens och andra människor olika anatomi, och
förmodligen också olika parningsbeteenden och till och med olika kroppslukt. De var
antagligen inte särskilt intresserade av varandra sexuellt. Och även om en neandertalRomeo och en sapiens-Julia blev förälskade skulle deras barn inte ha blivit fertila
eftersom den genetiska klyftan mellan de båda populationerna redan var omöjlig att

överbrygga. De två populationerna skulle ha förblivit åtskilda, och när neandertalarna
dog ut, eller utrotades, skulle deras gener ha dött med dem. Enligt detta synsätt avlöste
sapiens samtliga tidigare populationer människor, utan att korsas med dem. I så fall kan
alla levande människors härstamning spåras tillbaka till Östafrika för 70 000 år sedan.
Vi är alla ”rena sapiens”.
Mycket hänger på denna debatt. Ur ett evolutionärt perspektiv är 70 000 år en ganska
kort tidsperiod. Om undanträngningshypotesen stämmer har alla levande människor
ungefär samma genetiska bagage, och rasskillnaderna mellan dem är försumbara. Men
om korsningshypotesen stämmer kan det mycket väl finnas genetiska skillnader mellan
afrikaner, européer och asiater som går hundratusentals år tillbaka. Detta är politisk
dynamit, som skulle kunna erbjuda material till explosiva rasteorier.
Under de senaste årtiondena har undanträngningshypotesen varit den gängse på
området. Den hade starkare arkeologiskt stöd, och den var mer politiskt korrekt
(forskarna ville inte öppna en rasismens Pandoras ask genom att hävda att det finns en
betydande genetisk skillnad mellan nutida folkgrupper). Men allt förändrades år 2010,
när resultatet av ett fyraårigt projekt för att kartlägga neandertalarnas genom
publicerades. Genetiker hade lyckats få fram tillräckligt med intakt neandertal-DNA
från fossila fynd för att göra en bred jämförelse mellan det och nutida människors DNA.
Resultatet förbluffade forskarvärlden.

En hypotetisk rekonstruktion av ett neandertalbarn. Genetiska belägg antyder att åtminstone en del av
neandertalarna hade ljust hår och ljus hy.

Det visade sig att 1–4 procent av de unika mänskliga generna hos dagens
populationer i Mellanöstern och Europa är neandertalgener. Det är inte mycket, men det

är inte heller betydelselöst. En andra chock kom några månader senare, när DNA som
utvunnits ur det fossiliserade fingret i Denisova visade att denisovamänniskan delade
upp till 6 procent av sina unika gener med moderna melanesier och aboriginer.
Om dessa resultat är korrekta – och det är viktigt att komma ihåg att det pågår
forskning som kan stödja eller modifiera slutsatserna – har anhängarna av
korsningshypotesen åtminstone delvis rätt. Men det innebär inte att
undanträngningshypotesen skulle vara helt felaktig. Eftersom neandertalarna och
denisovamänniskorna bara bidrog med en liten mängd DNA till vårt nutida genom kan
man inte tala om en ”sammansmältning” mellan sapiens och andra människoarter. Även
om skillnaderna mellan dem inte var stora nog för att helt förhindra parning med fertil
avkomma var de tillräckliga för att sådana kontakter skulle bli sällsynta.
Hur ska vi då förstå den biologiska släktskapen mellan sapiens, neandertalare och
denisovamänniskor? De var uppenbarligen inte helt olika arter, som hästar och åsnor.
Men å andra sidan var de inte bara olika populationer av samma art, som bulldoggar
och spanielar. I den biologiska verkligheten är inte allt svart eller vitt, utan det finns
också gråzoner. Två arter som utvecklats från en gemensam förfader, som hästar och
åsnor, var vid någon tidpunkt bara två populationer av samma art, som bulldoggar och
spanielar. Det måste ha funnits en tidpunkt då de båda populationerna redan var ganska
annorlunda, men ändå vid sällsynta tillfällen kunde para sig med varandra och få fertil
avkomma. Sedan klippte en ny mutation av denna sista tråd, och populationerna slog in
på olika evolutionära vägar.
Det verkar som om sapiens, neandertalare och denisovamänniskor befann sig vid
denna gränspunkt för cirka 50 000 år sedan. De var nästan, men inte helt, olika arter.
Som vi kommer att se i nästa kapitel var sapiens redan mycket annorlunda än
neandertalare och denisovamänniskor, inte bara till utseendet och genetiskt utan också
genom sina kognitiva och sociala förmågor. Ändå verkar det fortfarande nätt och jämnt
ha varit möjligt för sapiens och neandertalare få fertil avkomma vid sällsynta tillfällen.
Populationerna sammansmälte alltså inte, men några få tursamma neandertalargener
lyckades lifta med sapiens-expressen. Det är förvirrande – och kanske spännande – att
tänka sig att vi sapiens vid en tidpunkt kunde ha sex med ett djur av en annan art och
avla gemensamma barn.
Men om neandertalarna, denisovamänniskorna och andra människoarter inte helt
enkelt sammansmälte med Homo sapiens, varför försvann de? En möjlighet är att Homo
sapiens drev dem till utrotning. Föreställ dig att en grupp sapiens nådde fram till en dal
på Balkan där neandertalare hade levt i hundratusentals år. Nykomlingarna började jaga
de hjortar och samla de nötter och bär som var neandertalarnas traditionella stapelföda.
Sapiens var effektiva jägare och samlare – tack vare bättre teknologi och överlägsen
social förmåga – därför förökade de sig och spred sig. De mindre skickliga
neandertalarna fick allt svårare att livnära sig. De minskade alltmer i antal och dog
långsamt ut, förutom kanske en och annan som anslöt sig till sina grannar sapiens.

En annan möjlighet är att kampen om resurserna ledde till våld och folkmord.
Tolerans är inget utmärkande drag hos Homo sapiens. I modern tid har små skillnader
när det gäller hudfärg, dialekt eller religion varit tillräckliga för att få en grupp sapiens
att utrota en annan grupp. Skulle tidiga sapiens ha varit mer toleranta mot en helt
annorlunda människoart? Det kan mycket väl vara så att sapiens möte med
neandertalarna ledde till den första och mest betydelsefulla etniska rensningen i
historien.
Vad som än hände står neandertalarna (och de andra människoarterna) för ett av
historiens mest intressanta ”tänk om”. Föreställ dig hur det kunde ha blivit om
neandertalarna eller denisovamänniskorna också hade överlevt, jämte Homo sapiens.
Vilka kulturer, samhällen och politiska strukturer skulle ha uppstått i en värld där flera
människoarter levde sida vid sida? Hur skulle exempelvis religionerna ha utvecklats?
Skulle Första Moseboken hävda att neandertalarna härstammade från Adam och Eva,
skulle Jesus ha dött för denisovamänniskornas synder, och skulle Koranen ha bokade
platser i himlen för alla rättfärdiga människor, oavsett vilken art de tillhörde? Skulle
neandertalarna ha kunnat tjänstgöra i de romerska legionerna eller det kejserliga Kinas
väldiga byråkrati? Skulle den amerikanska självständighetsförklaringen ha fastslagit att
alla medlemmar av släktet Homo hade skapats lika? Skulle Karl Marx ha uppmanat
proletärer av alla arter att förena sig?
Under de senaste 10 000 åren har vi blivit så vana vid att vara den enda
människoarten att det är svårt för oss att tänka oss någon annan möjlighet. Avsaknaden
av bröder och systrar gör det lättare för oss att föreställa oss att vi är skapelsens krona
och att en avgrund skiljer oss från resten av djurriket. När Charles Darwin hävdade att
Homo sapiens bara är ett djur bland andra blev folk rasande. Än i dag är det många
som vägrar att tro på det. Om neandertalarna hade överlevt, skulle vi då fortfarande ha
ansett att vi hade en särställning? Kanske var det just därför våra förfäder utplånade
neandertalarna. De var alltför lika oss för att vi skulle ignorera dem, men alltför olika
för att vi skulle tolerera dem.
***
Oavsett om det var deras fel eller inte hann Homo sapiens knappt komma till en ny
plats förrän de infödda där försvann. De sista kvarlevorna av Homo soloensis daterar
sig till ungefär 50 000 år före nutid. Homo denisova försvann kort därefter, för omkring
40 000 år sedan. Neandertalarna dog ut för cirka 30 000 år sedan. De sista dvärglika
människorna försvann från ön Flores för runt 12 000 år sedan. De lämnade efter sig en
del ben, stenredskap, några gener i vår arvsmassa – och många obesvarade frågor. De
lämnade också oss, Homo sapiens, kvar som den sista människoarten.
Vilken var hemligheten bakom sapiens framgång? Hur lyckades vi så snabbt
kolonisera så många avlägsna och olikartade miljöer? Hur trängde vi undan alla andra
människoarter, så att de försvann för gott? Hur kom det sig att inte ens de starka,

intelligenta, köldtåliga neandertalarna överlevde vår invasion? Diskussionens vågor
går fortfarande höga. Det mest sannolika svaret är just det som gör denna diskussion
möjlig: Homo sapiens erövrade världen framför allt tack vare sin unika språkförmåga.

KAPITEL 2

Kunskapens träd

föregående kapitel såg vi att även om sapiens redan hade befolkat Östafrika för
150 000 år sedan började de spridas över resten av jorden och driva övriga
människoarter till utrotning för bara cirka 70 000 år sedan. Under årtusendena
däremellan hade dessa tidiga sapiens – trots att de såg ut som vi och hade lika stora
hjärnor som vi – ingen markant fördel gentemot andra människoarter, de tillverkade inte
några särskilt avancerade redskap och kunde inte stoltsera med andra utmärkande
bedrifter.
I själva verket vann neandertalarna den första kända sammandrabbningen mellan
sapiens och neandertalare. För ungefär 100 000 år sedan vandrade några grupper
sapiens in i Levanten och norrut, in på neandertalarnas territorium, men lyckades inte få
fotfäste där. Det kan ha berott på ilskna infödingar, strängt klimat eller främmande
parasiter. Vilken anledningen än var slog de till sist till reträtt, och neandertalarna
förblev herrar över Mellanöstern.
Denna brist på landvinningar har lett forskare till att spekulera om att dessa sapiens
kan ha haft en inre hjärnstruktur som skilde sig från vår. De såg ut som vi, men deras
kognitiva kapacitet – deras förmåga att lära sig, minnas och kommunicera – var mycket
mer begränsad. Att försöka lära en sådan tidig sapiens engelska, övertyga honom om
sanningen i kristna trossatser eller få honom att förstå evolutionsteorin skulle
förmodligen ha varit hopplöst. Omvänt skulle vi ha haft svårt att lära oss hans språk och
förstå hans sätt att tänka.
Men så, någon gång för omkring 70 000 år sedan, hände något. Då vandrade grupper
av sapiens ut ur Afrika för andra gången. Den här gången drev de bort neandertalarna
och alla andra människoarter inte bara från Mellanöstern utan från jordens yta. På
anmärkningsvärt kort tid nådde sapiens Europa och Östasien. För ungefär 45 000 år
sedan lyckades de korsa det öppna havet och landstiga i Australien – en kontinent där
det dittills inte funnits några människor. Under perioden för 70 000–30 000 år sedan
uppfanns också båtar, oljelampor, pilbågar och nålar (som behövdes för att sy varma
kläder). De första föremål som tveklöst kan kallas konst och smycken härrör från denna
period, liksom de första säkra bevisen för religion, handel och social stratifiering.

I

En elfenbensfigurin föreställande en ”lejonman” (eller ”lejonkvinna”) från Stadelgrottan i Tyskland (cirka
32 000 år före nutid). Den har en människas kropp men ett lejons huvud. Denna figurin är ett av de första
exemplen på konst, och förmodligen också på religion och den mänskliga hjärnans förmåga att föreställa sig
saker som inte finns.

De flesta forskare tror att dessa framsteg var resultatet av en revolution när det gäller
sapiens kognitiva förmåga. De hävdar att de människor som drev neandertalarna till

utrotning, som koloniserade Australien och snidade lejonmannen som hittades i
Stadelgrottan var lika intelligenta, kreativa och förnuftiga som vi. Om vi mötte
konstnärerna från Stadelgrottan skulle vi kunna lära oss deras språk och de vårt. Vi
skulle kunna förklara allt vi vet för dem – från Alices äventyr i underlandet till
kvantfysikens paradoxer – och de skulle kunna lära oss hur deras folk såg på världen.
Uppkomsten av nya sätt att tänka och kommunicera, för mellan 70 000 och 30 000 år
sedan, sammanfattas under rubriken ”den kognitiva revolutionen”. Vad orsakade den?
Vi vet inte säkert. Enligt den vanligaste teorin förändrades den inre strukturen i sapiens
hjärna av en genetisk mutation, vilket ledde till att sapiens kunde tänka på helt nya sätt
och kommunicera genom ett helt nytt slags språk. Vi skulle kunna kalla det Kunskapens
träd-mutationen. Varför ägde den rum i sapiens DNA, men inte i neandertalarnas? Såvitt
vi vet rörde det sig helt enkelt om en slump. Men det är viktigare att förstå
konsekvenserna av Kunskapens träd-mutationen än dess orsaker. Vad var då så speciellt
med det nya sapiensspråket att det ledde till att vi erövrade världen?*
Det var inte det första språket. Alla djur har något slags språk. Till och med insekter,
som bin och myror, kan kommunicera på sofistikerade sätt för att tala om för varandra
var det finns mat. Det var inte heller det första ljudspråket. Många djur, inklusive alla
apor, har ljudspråk. Den gröna markattan kommunicerar exempelvis med läten av olika
slag. Zoologer har identifierat ett varningsläte som betyder: ”Se upp! En örn!” Ett
ganska snarlikt varningsläte betyder: ”Se upp! Ett lejon!” När forskare spelade upp en
inspelning av det första lätet för en grupp markattor stannade aporna genast till och
tittade skräckslaget uppåt. När samma grupp hörde en inspelning av det andra lätet, som
varnade för ett lejon, klättrade de snabbt upp i närmsta träd. Sapiens kan producera
många fler distinkta ljud än gröna markattor, men valar och elefanter har lika
imponerande förmågor. En papegoja kan säga allt Albert Einstein kunde säga och
dessutom härma oräkneliga andra ljud som telefonsignaler, dörrar som slår igen och
tjutande sirener. Vilken fördel Einstein än hade gentemot papegojan så hade den inte
med röstresurser att göra. Vad är det då som är så speciellt med vårt språk?
Det vanligaste svaret är att vårt språk är så oerhört tänjbart. Genom att foga samman
ett begränsat antal ljud och tecken kan vi producera ett oändligt antal satser, var och en
med en distinkt betydelse. På så vis kan vi ta in, lagra och vidarebefordra en
häpnadsväckande mängd information om omvärlden. En grön markatta kan ropa ”Se
upp! Ett lejon!” till sina kamrater. Men en modern människa kan berätta för sina vänner
att i morse såg hon ett lejon smyga på en flock bufflar i närheten av flodkröken. Hon kan
beskriva den exakta platsen och de olika vägar som leder dit. Med denna information
kan medlemmarna i hennes grupp slå sina kloka huvuden ihop och diskutera om de ska
ta sig ner till floden för att jaga iväg lejonet och försöka fälla en buffel.
En annan teori innehåller också antagandet att vårt unika språk utvecklades som ett
sätt att dela information om omvärlden. Men den information som var viktigast att
förmedla handlade om andra människor, inte om lejon och bufflar. Vårt språk

utvecklades som ett sätt att skvallra. Enligt denna teori är Homo sapiens först och
främst ett socialt djur. Samarbete är vår nyckel till överlevnad och reproduktion. Det
räcker inte för enskilda män och kvinnor att veta var lejon och bufflar finns. Det är
mycket viktigare för dem att veta vem i deras grupp som avskyr vem, vem som ligger
med vem, vem som är ärlig och vem som luras.
Den mängd information man måste inhämta och lagra för att hålla koll på de ständigt
skiftande relationerna mellan några dussin individer är hisnande. (I en grupp på 50
individer finns det 1 225 en till enrelationer och oändligt många fler komplexa sociala
sammansättningar.) Alla apor är intensivt intresserade av den typen av social
information, men de har svårt att skvallra på ett effektivt sätt. Neandertalare och tidiga
sapiens hade förmodligen också svårt att baktala varandra – en mycket kritiserad
förmåga som i själva verket är helt nödvändig för samarbete i stora grupper. De nya
språkliga färdigheterna som de moderna människorna tillägnade sig för omkring 70 000
år sedan gjorde det möjligt för dem att skvallra i timtal. Tillförlitlig information om
vem man kunde lita på innebar att små grupper kunde slås ihop till större grupper, och
att sapiens kunde utveckla närmare och mer sofistikerade typer av samarbete.2
Skvallerteorin kanske låter som ett skämt, men den stöds av många studier. Än i dag
utgörs den absolut största delen av mänsklig kommunikation – vare sig det är mejl,
telefonsamtal eller tidningskrönikor – av skvaller. Det är så naturligt för oss att det
verkar som om vårt språk utvecklades för detta syfte. Tror du att historielärare
diskuterar orsakerna till andra världskriget när de träffas för att äta lunch, eller att
kärnfysiker ägnar kafferasterna under vetenskapliga konferenser åt att prata om
kvarkar? Ibland. Men oftare skvallrar de om professorn som kom på sin man med en
annan kvinna, eller bråket mellan prefekten och dekanen, eller ryktet om att en kollega
använde sitt forskningsanslag till att köpa en Lexus. Skvaller handlar för det mesta om
försyndelser. Ryktesspridare är den ursprungliga tredje statsmakten. De informerar
samhället om, och skyddar det därmed mot, bedragare och snyltare.
***
Förmodligen ligger det något i både skvallerteorin och ”det är ett lejon vid floden”teorin. Den helt unika egenskapen hos vårt språk är dock inte dess förmåga att förmedla
information om människor och lejon. Det är i stället förmågan att förmedla information
om sådant som inte existerar. Såvitt vi vet är det bara sapiens som kan tala om storheter
som de aldrig har sett, rört vid eller känt lukten av.
Legender, myter, gudar och religioner uppstod för första gången i samband med den
kognitiva revolutionen. Många djur och människoarter hade haft förmåga att säga: ”Se
upp! Ett lejon!” Tack vare den kognitiva revolutionen kunde Homo sapiens säga:
”Lejonet är vår stams skyddsande.” Denna förmåga att tala om fiktiva föreställningar är
den mest unika egenskapen hos det mänskliga språket.
Det är ganska lätt att bli ense om att det bara är Homo sapiens som kan tala om

sådant som faktiskt inte existerar, och tro på sex omöjliga saker före frukost. Man kan
aldrig förmå en apa att lämna ifrån sig en banan genom att lova den oändligt många
bananer i aphimlen när den är död. Men varför är det så viktigt? Föreställningar kan ju
vara riskabelt vilseledande och distraherande. Människor som går till skogs för att leta
efter älvor och enhörningar verkar ha sämre överlevnadschanser än människor som
letar efter svamp och eller jagar hjort. Och om man ägnar timmar åt att be till
skyddsandar som inte finns, slösar man då inte bort dyrbar tid som bättre hade kunnat
användas till att samla mat, strida eller para sig?
Men det föreställande språket har gjort det möjligt för oss inte bara att föreställa oss
saker, utan också att göra det kollektivt. Vi kan dikta upp gemensamma myter som den
bibliska skapelseberättelsen, aboriginernas drömtidsmyt och de moderna staternas
nationalistiska myter. Sådana myter ger sapiens deras enastående förmåga att samarbeta
flexibelt i stora grupper. Myror och bin kan också samarbeta i mycket stora grupper,
men de gör det inom rigida ramar och enbart med nära släktingar. Vargar och
schimpanser samarbetar på ett mycket mer flexibelt sätt än myror, men de kan bara göra
det med ett begränsat antal andra individer som de känner väl. Sapiens kan samarbeta
på oerhört flexibla sätt med oändligt många okända människor. Det är därför sapiens
styr över världen, medan myror äter våra rester och schimpanser sitter inspärrade i
våra djurparker och forskningslaboratorier.

Legenden om Peugeot
Våra kusiner schimpanserna lever oftast i flockar om några dussin djur. De knyter nära
vänskapsband, jagar ihop och slåss tillsammans mot babianer, geparder och fientligt
sinnade schimpanser. Den sociala strukturen är vanligen hierarkisk. Den dominanta
flockmedlemmen, som nästan alltid är en hanne, kallas alfahannen. Andra hannar och
honor visar sin underkastelse genom att krypa ihop inför alfahannen och utstöta
grymtande läten, inte olikt mänskliga undersåtar som bugar inför en kung. Alfahannen
strävar efter att upprätthålla harmoni i sin flock. När två flockmedlemmar slåss ingriper
han och avbryter slagsmålet. Men han är inte bara en välvillig härskare utan kan också
använda sin makt till att lägga beslag på särskilt eftertraktad mat och hindra hannar som
står lägre i rang från att para sig med honorna.
När två hannar strider om ledarpositionen gör de det vanligen genom att bilda
koalitioner med många anhängare, både hannar och honor, ur gruppen. Banden mellan
medlemmarna i koalitionerna bygger på daglig intim kontakt – kramar, smekningar,
pussar, putsning och ömsesidiga tjänster. Precis som politiker på valturné går omkring
och skakar hand och kysser småbarn ägnar aspiranterna på toppositionen i en
schimpansgrupp mycket tid åt att krama, klappa och kyssa schimpansungar. Alfahannen
erövrar vanligtvis ledarpositionen för att han leder en stor och stabil koalition, inte för
att han är fysiskt starkare. Sådana koalitioner spelar en central roll inte bara under den
öppna kampen om alfapositionen, utan i nästan alla dagliga aktiviteter. Medlemmarna
av en koalition tillbringar mer tid tillsammans, delar på mat och hjälper varandra i
besvärliga stunder.
Det finns tydliga begränsningar för storleken på grupper som kan bildas och
upprätthållas på ett sådant sätt. För att gruppen ska fungera måste dess medlemmar
känna varandra väl. Två schimpanser som aldrig har träffats, som aldrig har slagits
eller putsat varandra, kan inte veta om de kan lita på den andra, om det lönar sig för
dem att hjälpas åt och inte heller vem av dem som står högst i rang. I naturen består en
schimpansflock vanligen av mellan 20 och 50 individer. När antalet schimpanser i en
grupp ökar rubbas den sociala strukturen, vilket så småningom leder till att den splittras
och några av djuren bildar en ny grupp. Endast ett fåtal gånger har zoologer sett grupper
med över 100 djur. Grupperna samarbetar sällan med varandra, och de konkurrerar om
revir och föda. Forskare har dokumenterat långvariga krig mellan grupper, och till och
med ett fall av ”folkmord” där en flock systematiskt dödade de flesta medlemmarna i en
grannflock.3
Förmodligen präglades de tidiga människornas – inklusive tidiga sapiens – sociala
liv av liknande mönster. Liksom schimpanser har människor sociala instinkter som
gjorde det möjligt för våra förfäder att knyta vänskapsband och skapa hierarkier, och att

jaga eller slåss tillsammans. Men liksom hos schimpanser var dessa människors sociala
instinkter anpassade till små grupper. När gruppen blev för stor rubbades den sociala
strukturen och gruppen splittrades. Även om en särskilt fruktbar dal kunde ge föda åt
500 tidiga sapiens kunde så många främlingar omöjligt leva ihop. Hur skulle de kunna
komma överens om vem som var ledare, vem som skulle jaga var eller vem som skulle
para sig med vem?
Efter den kognitiva revolutionen hjälpte skvallret Homo sapiens att bilda större och
mer stabila grupper. Men till och med skvaller har sina begränsningar. Sociologisk
forskning har visat att den maximala ”naturliga” storleken hos en grupp som hålls
samman av skvaller är cirka 150 individer. De flesta kan inte vara närmare bekanta
med och inte skvallra effektivt om fler än 150 människor.
Än i dag finns en tröskel för mänskliga organisationers storlek någonstans runt detta
magiska tal. Under denna tröskel kan företag, sociala nätverk och militära förband
huvudsakligen fortbestå genom nära bekantskap och ryktesspridning. Det behövs ingen
formell rangordning, inga titlar och inga lagböcker för att upprätthålla ordningen.4 En
pluton med 30 soldater och till och med ett kompani med 100 soldater kan fungera väl
på basis av nära relationer, med ett minimum av formell disciplin. En respekterad furir
kan bli ”kung över kompaniet” och till och med göra sig gällande mot högre befäl. Ett
litet familjeföretag kan klara sig och blomstra utan verkställande direktör, styrelse eller
ekonomiavdelning.
Men när man väl har kommit över tröskeln vid 150 individer fungerar det inte längre
så. Man kan inte leda en division med tusentals soldater på samma sätt som man leder
en pluton. Framgångsrika familjeföretag genomgår vanligen en kris när de växer och
anställer mer personal. Om de inte klarar av att omorganisera verksamheten går de
omkull.
Hur lyckades Homo sapiens ta sig över denna kritiska tröskel och så småningom
bygga upp städer med tiotusentals invånare och imperier med flera hundra miljoner
undersåtar? Hemligheten var uppkomsten av föreställningsförmåga. Ett stort antal
främlingar kan samarbeta framgångsrikt genom att de tror på gemensamma myter.
Alla storskaliga mänskliga organisationer – oavsett om det rör sig om en modern stat,
en medeltida kyrka, en antik stad eller en förhistorisk stam – grundas på gemensamma
myter som existerar enbart i människornas kollektiva föreställningsvärld. Kyrkor
grundas på gemensamma religiösa myter. Två katoliker som aldrig har träffats tidigare
kan ändå dra ut på korståg tillsammans eller samla in pengar till ett sjukhus eftersom
båda tror att Gud blev till kött och lät sig korsfästas för att befria oss från våra synder.
Stater grundas på gemensamma nationella myter. Två serber som aldrig har träffats kan
riskera livet för att rädda varandra eftersom båda tror på existensen av den serbiska
staten, det serbiska fosterlandet och den serbiska fanan. Rättssystemet grundas på
gemensamma rättsliga myter. Två jurister som aldrig har träffats kan ändå med
gemensamma ansträngningar försvara en främling eftersom båda tror på existensen av

lagar, rättvisa och mänskliga rättigheter – och på de pengar som betalar
advokatarvodena.
Men inget av allt detta existerar utanför de berättelser som människor skapar och
förmedlar till varandra. I universum finns inga gudar, inga nationer inga pengar, inga
mänskliga rättigheter, inga lagar och ingen rättvisa utanför människornas gemensamma
föreställningsvärld.

Peugeotlejonet.

Vi har inga problem med att förstå att ”primitiva människor” upprätthåller den
sociala strukturen genom att tro på spöken och andar och dansa runt elden varje
fullmåne. Det vi inte inser är att moderna institutioner fungerar på exakt samma sätt. Ta
till exempel företagsvärlden: Dagens affärsmänniskor och jurister är i själva verket
mäktiga trollkarlar. Den huvudsakliga skillnaden mellan dem och schamaner är att
dagens jurister berättar mycket märkligare historier. Ett bra exempel på det är legenden
om Peugeot.
***
En symbol som har en viss likhet med lejonmannen från Stadelgrottan finns i dag på
bilar, lastbilar och motorcyklar från Paris till Sydney. Det är kylarmärket som pryder
fordon tillverkade av Peugeot, en av Europas äldsta och största biltillverkare. Peugeot
började som ett litet familjeföretag i byn Valentigney, bara 30 mil från Stadelgrottan. I
dag har företaget omkring 200 000 anställda över hela världen, varav de flesta är
främlingar för varandra. Dessa främlingar samarbetar så effektivt att Peugeot år 2008

tillverkade över 1,5 miljoner bilar och hade intäkter på runt 55 miljarder euro.
På vilket sätt kan vi säga att Peugeot SA (företagets officiella namn) existerar? Det
finns många Peugeotbilar, men de är naturligtvis inte företaget. Även om alla
Peugeotbilar i världen skulle samlas in och skrotas skulle Peugeot SA inte försvinna.
Det skulle fortsätta tillverka nya bilar och lägga fram årsrapporter. Företaget äger
fabriker, maskiner och utställningslokaler och sysselsätter verkstadsarbetare, ekonomer
och sekreterare, men allt detta sammantaget utgör inte Peugeot. En katastrof skulle
kunna döda alla dessa Peugeotanställda och förstöra alla tillverkningslinjer och
kontorslokaler. Men företaget skulle ändå kunna låna pengar, anställa ny personal,
bygga nya fabriker och köpa nya maskiner. Peugeot har chefer och aktieägare, men de
utgör inte heller företaget. Alla cheferna skulle kunna sägas upp och alla aktierna säljas,
men företaget skulle ändå finnas kvar.
Det innebär inte att Peugeot SA är osårbart eller odödligt. Om en domare beordrade
att företaget skulle upplösas, fanns dess fabriker kvar och dess arbetare, ekonomer,
chefer och aktieägare var fortfarande i livet, men Peugeot SA skulle omedelbart
försvinna. Kort sagt tycks Peugeot SA inte ha någon egentlig förbindelse med den
fysiska världen. Existerar det då verkligen?
Peugeot är en produkt av vår gemensamma fantasi. Juristerna kallar det en
rättsfiktion. Man kan inte peka på det; det är inget fysiskt föremål. Men det existerar
som juridisk person. Precis som du och jag måste den juridiska personen följa lagarna i
de länder där den verkar. Den kan öppna bankkonton och äga tillgångar. Den betalar
skatt och den kan åtalas utan att några av de människor som äger eller arbetar åt det
berörs.
Peugeot tillhör ett särskilt slag av rättsfiktioner som kallas aktiebolag [eller mer
specifikt sociétés anonymes, vilket anges av SA i företagsnamnet. Ö.a.], alltså företag
där ägarna har begränsat personligt ansvar. Idén bakom sådana företag är en av
mänsklighetens mest sinnrika uppfinningar. Homo sapiens levde i oräkneliga årtusenden
utan dessa. Under större delen av vår historiska tid kunde tillgångar endast ägas av
människor av kött och blod, den sort som gick på två ben och hade stora hjärnor. Om en
Jean i 1200-talets Frankrike öppnade en verkstad som tillverkade vagnar var han själv
företaget. Om en vagn som han tillverkat gick sönder en vecka efter köpet skulle den
missnöjde köparen ha stämt Jean personligen. Om Jean hade lånat 1 000 guldmynt för
att öppna sin verkstad och företaget gick omkull skulle han vara tvungen att betala
tillbaka lånet genom att sälja sin privata egendom – sitt hus, sin ko, sin mark. Han
kanske till och med skulle ha tvingats sälja sina barn som trälar. Om han inte kunde
betala skulden kunde han kastas i fängelse av staten eller tvingas arbeta utan lön åt sina
fordringsägare. Han var helt ansvarig, utan begränsningar, för sitt företags alla skulder.
Om man hade levt då hade man förmodligen tänkt sig för både en och två gånger
innan man startade ett eget företag. Denna juridiska situation uppmuntrade alltså inte till
entreprenörskap. Folk var rädda för att starta nya företag och sätta sin ekonomi på spel.

Det var knappast värt risken att deras familjer skulle hamna på bar backe.
Detta var skälet till att människor kollektivt började föreställa sig företag med
begränsat ägaransvar. Sådana företag var juridiskt fristående från de personer som
startade dem, investerade i dem och drev dem. Under de senaste århundradena har
denna typ av företag blivit de huvudsakliga aktörerna på den ekonomiska arenan, och vi
har blivit så vana vid dem att vi glömmer att de bara finns i vår fantasi. I USA kallas
denna typ av företag corporation, vilket är ironiskt eftersom termen har sitt ursprung i
latinets corpus som betyder ”kropp” – just det som sådana företag saknar. Trots att
dessa företag inte har några verkliga kroppar behandlar det amerikanska rättssystemet
dem som mänskliga varelser av kött och blod.
Det gjorde också det franska rättssystemet 1896, när Armand Peugeot, som hade ärvt
ett stålgjuteri som framställde sågblad, fjädrar och cyklar, beslöt sig för att börja
tillverka bilar. För detta ändamål startade han ett företag med begränsat ansvar. Han
döpte företaget efter sig själv, men det var fristående från honom. Om en bil som han
sålt gick sönder kunde köparen stämma Peugeot, men inte Armand Peugeot. Om
företaget lånade miljontals franc och sedan gick i konkurs var Armand Peugeot inte
skyldig dess fordringsägare en enda franc. Lånet hade ju getts till företaget Peugeot, inte
till människan Armand Peugeot. Armand Peugeot dog 1915. Företaget Peugeot lever
fortfarande i högönsklig välmåga.
Hur gick då människan Armand Peugeot tillväga när han skapade företaget Peugeot?
På ungefär samma sätt som präster och schamaner genom historien har skapat gudar och
andar, och tusentals franska kyrkoherdar fortfarande skapar Kristi lekamen varje söndag
i församlingskyrkorna. Det handlade om att berätta historier, och att få människor att tro
på dem. När det gäller de franska prästerna var den centrala historien den om Jesus liv
och död så som den berättades av den katolska kyrkan. Enligt denna historia förvandlas
vanligt bröd och vin till Kristi kött och blod om en katolsk präst klädd i sin heliga skrud
uttalar rätt ord i rätt ögonblick. Prästen förkunnar ”Hoc est corpus meum!” (latin för
”Detta är min kropp”) och hokus pokus förvandlas brödet till Kristi kött. När prästen på
ett strikt och omsorgsfullt sätt har följt den rätta ritualen beter sig miljontals franska
katoliker som om Gud verkligen existerade i det helgade brödet och vinet.
När det gäller Peugeot SA var den centrala historien den franska lagstiftningen, som
skapats av det franska parlamentet. Enligt de franska lagstiftarna fungerade det så att om
en auktoriserad jurist följde den föreskrivna liturgin, skrev alla de nödvändiga ederna
och magiska formlerna på ett vackert utsmyckat pappersark och präntade ner sin sirliga
namnteckning på dokumentet, så, hokus pokus, hade ett nytt företag uppstått. När
Armand Peugeot år 1896 ville skapa sitt företag betalade han en advokat för att denne
skulle ombesörja hela denna heliga ceremoni. När advokaten så hade utfört alla de rätta
ritualerna och uttalat alla de nödvändiga ederna och magiska formlerna betedde sig
miljoner oförvitliga franska medborgare som om företaget Peugeot verkligen
existerade.

Att berätta effektiva historier är inte lätt. Svårigheten ligger inte i att berätta
historien, utan i att övertyga alla andra att tro på den. En stor del av mänsklighetens
historia kretsar kring frågan: Hur kan man övertyga miljontals människor att tro på vissa
berättelser om gudar, nationer eller aktiebolag? Men när det lyckas ger det sapiens en
enorm styrka, eftersom det gör det möjligt för miljontals människor att samarbeta och
sträva mot gemensamma mål. Tänk hur svårt det hade varit att skapa stater, kyrkor eller
rättssystem om vi endast kunde tala om ting som verkligen existerar – som floder, träd
och lejon.
***
Med åren har människor vävt ett otroligt invecklat nätverk av berättelser. De
föreställningar som finns i det, som Peugeot, har en oerhörd makt. Det människor skapar
genom detta nätverk av berättelser kallas i akademiska kretsar ”fiktioner”, ”sociala
konstruktioner” eller ”uppdiktade verkligheter”. En uppdiktad verklighet är ingen lögn.
Jag ljuger när jag säger att det finns ett lejon nere vid floden fast jag mycket väl vet att
det inte finns det. Det är inget speciellt med lögner. Gröna markattor och schimpanser
kan ljuga. Exempelvis har man iakttagit en grön markatta skrika ”Se upp! Ett lejon!” när
det inte fanns något lejon i närheten. Varningsropet skrämde iväg en flockmedlem som
just hade hittat en banan, så att lögnaren kunde lägga beslag på frukten.
Till skillnad från lögner är en uppdiktad verklighet något som alla tror på, och så
länge den gemensamma övertygelsen upprätthålls har den uppdiktade verkligheten reellt
inflytande i världen. Skulptören från Stadel kanske uppriktigt trodde att en skyddsande i
en lejonmans skepnad existerade. En del trollkarlar är bluffmakare, men de flesta tror
uppriktigt att det finns gudar och andar. De flesta miljonärer tror uppriktigt att det finns
pengar och aktiebolag. De flesta människorättsaktivister tror uppriktigt att det finns
mänskliga rättigheter. Ingen ljög när FN år 2011 krävde att Libyens regering skulle
respektera det libyska folkets mänskliga rättigheter, trots att såväl FN och Libyen som
mänskliga rättigheter är produkter av vår livliga fantasi.
Ända sedan den kognitiva revolutionen har sapiens alltså levt i en dubbel verklighet.
Å ena sidan den objektiva verkligheten bestående av floder, träd och lejon, och å andra
sidan den uppdiktade verkligheten bestående av gudar, nationer och företag. Med tiden
blev den uppdiktade verkligheten allt mäktigare, så att flodernas, trädens och lejonens
överlevnad i dag på nåd och onåd är utlämnad åt uppdiktade storheter som gudar,
nationer och företag.

Att runda genomet
Förmågan att skapa en uppdiktad verklighet med hjälp av ord gjorde det möjligt för
stora grupper av främlingar att samarbeta effektivt. Men den möjliggjorde mer än så.
Eftersom storskaligt samarbete baseras på myter kan det sätt som folk samarbetar på
förändras genom att man förändrar myterna – genom att man berättar andra historier.
Under rätt omständigheter kan myter förändras väldigt snabbt. År 1789 ersatte
Frankrikes invånare nästan över en natt sin tro på myten om kungar av Guds nåde med
tron på myten om folkets suveränitet. Ända sedan den kognitiva revolutionen har
sapiens haft förmåga att snabbt anpassa sitt beteende efter förändrade omständigheter.
Denna kulturella evolution gav dem en snabbfil som gjorde att de kunde undvika den
genetiska evolutionens trafikstockningar. När den moderna människan gasade iväg i
denna snabbfil lämnade hon snart alla andra människo- och djurarter bakom sig när det
gällde förmågan att samarbeta.
Andra sociala djurs beteende bestäms i stor utsträckning av deras gener. DNA är
ingen envåldshärskare. Djurs beteende påverkas också av miljömässiga faktorer och
individuella avvikelser. Men i en stabil miljö tenderar djur av samma art att bete sig på
samma sätt. Betydelsefulla förändringar i det sociala beteendet kan i allmänhet inte äga
rum utan genetisk mutation. Vanliga schimpanser har till exempel en genetisk
benägenhet att leva i hierarkiska grupper, ledda av en alfahanne. En närbesläktad
schimpansart, bonobon, lever vanligen i mer egalitära grupper styrda av allianser
mellan honor. Vanliga schimpanshonor kan inte lära av sina bonobosläktingar och
genomdriva en feministisk revolution. Schimpanshannar kan inte sammankalla en
riksdag för att avskaffa alfahannens ämbete och deklarera att från och med nu ska alla
schimpanser behandlas som jämlikar. Sådana dramatiska förändringar i beteendet kan
bara inträffa om något i schimpansernas DNA förändras.
Av samma anledning startade de tidiga människorna inga revolutioner. Såvitt vi vet
var förändringar i sociala mönster, uppfinnandet av ny teknik och spridningen till
främmande livsmiljöer resultatet av genetiska mutationer och miljötryck snarare än av
kulturella initiativ. Det är därför det tog människorna hundratusentals år att ta dessa
steg. För 2 miljoner år sedan gav genetiska mutationer upphov till en ny människoart
kallad Homo erectus. Samtidigt utvecklades en ny teknik med stenverktyg, som nu anses
vara utmärkande för arten. Så länge Homo erectus inte genomgick ytterligare genetiska
förändringar förblev stenverktygen i princip likadana – i nästan 2 miljoner år!
Ända sedan den kognitiva revolutionen har sapiens däremot haft förmågan att
förändra sitt beteende snabbt, och kunnat överföra nya beteenden till nya generationer
utan att det har behövts några genetiska eller miljömässiga förändringar. Ett
paradexempel är förekomsten av barnlösa eliter, som det katolska prästerskapet, de

buddhistiska munkordnarna och de inflytelserika eunuckerna i det kejserliga Kina.
Förekomsten av sådana eliter strider mot det naturliga urvalets mest grundläggande
principer, eftersom dessa dominanta medlemmar av samhället frivilligt avstår från
fortplantning. Medan alfahannarna hos schimpanserna använder sin makt till att para sig
med så många honor som möjligt – och därigenom blir upphov till en stor andel av
flockens ungar – avstår den katolska alfahannen helt från sexuellt umgänge och
fortplantning. Denna avhållsamhet beror inte på några unika miljömässiga förhållanden
som svår matbrist eller avsaknad av potentiella partner. Den beror inte heller på någon
egendomlig genetisk mutation. Den katolska kyrkan har överlevt i århundraden, inte
genom att föra någon ”celibatgen” vidare från en påve till nästa, utan genom att tradera
berättelserna ur Nya testamentet och föra kyrkans kanoniska rätt vidare.
Medan beteendemönstret hos de tidiga människorna förblev detsamma under
tiotusentals år kunde alltså de moderna människorna förändra sina sociala strukturer,
sina mellanmänskliga relationer, sina ekonomiska aktiviteter och en rad andra
beteenden på ett eller två årtionden. Ta till exempel en Berlinbo som föddes 1900 och
nådde den aktningsvärda åldern 100 år. Hon tillbringade sin barndom under kejsar
Vilhelm II av huset Hohenzollern, sitt vuxna liv i Weimarrepubliken, det nazistiska
Tredje riket och det kommunistiska Östtyskland, och dog som medborgare i ett
demokratiskt och återförenat Tyskland. Hon hade varit en del av fem vitt skilda
politiska system, trots att hennes DNA var exakt detsamma.
Detta var nyckeln till sapiens framgångar. I ett slagsmål mellan en sapiens och en
neandertalare skulle neandertalaren förmodligen ha vunnit. Men i en konflikt med
hundratals deltagare skulle neandertalarna inte ha haft en chans. Neandertalarna kunde
dela med sig av information om var det fanns lejon, men de kunde sannolikt inte berätta
– och revidera – historier om skyddsandar. Utan förmågan att skapa fiktiva
föreställningar kunde neandertalarna inte samarbeta effektivt i stora grupper, och de
kunde inte heller anpassa sitt sociala beteende efter de snabbt förändrade
omständigheterna.
Vi kan ju inte titta in i en neandertalares huvud för att förstå hur de tänkte, men vi har
indirekta bevis för hur begränsad deras kognitiva förmåga var jämfört med deras
sapiensmotståndares. Vid arkeologiska utgrävningar av 30 000 år gamla
sapiensbosättningar i Europas inland hittar man då och då snäckskal från
Medelhavskusten och Atlantkusten. De här snäckskalen har antagligen kommit dit
genom långväga byteshandel mellan olika sapiensgrupper. Man har inte hittat några spår
efter sådan handel vid utgrävningar av neandertalares bosättningar. Varje grupp
tillverkade sina egna redskap av material från trakten.5
Ett annat exempel kommer från Stilla havet. Grupper av sapiens som levde på ön
New Ireland, norr om Nya Guinea, använde obsidian, ett vulkaniskt glas, för att
tillverka mycket tåliga och vassa redskap. Men det finns inga obsidianfyndigheter på
New Ireland. Laboratorietester visade att den obsidian man använde kom från

fyndigheter på New Britain, en ö som ligger 40 mil bort. En del av invånarna på dessa
öar måste ha varit duktiga sjöfarare som seglade från ö till ö över stora avstånd.6
Handel kan kanske framstå som en mycket pragmatisk verksamhet som inte behöver
någon fiktiv grund. Men faktum är att inget annat djur än sapiens idkar handel, och att
alla handelsnätverk vi känner till byggde på sådana fiktioner. Handel kan inte existera
utan förtroende, och det är mycket svårt att lita på främlingar. Dagens globala
handelsnätverk bygger på sådana fiktiva storheter som dollarn, Federal Reserve och
företags totemiska varumärken. När två främlingar i ett stamsamhälle vill handla med
varandra kommer de ofta att skapa förtroende genom att åberopa en gemensam gud, en
mytisk förfader eller ett totemdjur.
Om tidiga sapiens som trodde på sådana fiktioner idkade byteshandel med snäckskal
och obsidian är det rimligt att anta att de också utbytte information, och på så vis
skapade ett mycket tätare och mer vidsträckt kunskapsnätverk än det som neandertalarna
och andra tidiga människor hade till sitt förfogande.
Dessa skillnader kan också illustreras av jakttekniker. Neandertalarna jagade
vanligen ensamma eller i små grupper. Sapiens utvecklade däremot tekniker baserade
på samarbete mellan flera dussin individer och kanske till och med mellan olika
grupper. En särskilt effektiv metod var att omringa en hel hjord, till exempel vildhästar,
och sedan jaga in dem i en smal klyfta där man kunde döda alla. Om det gick planenligt
kunde en enda eftermiddags gemensamma ansträngningar ge flera ton kött, fett och
djurhudar, som gruppen antingen kunde konsumera under en jättelik potlatch (offerfest)
eller torka, röka eller frysa. Arkeologer har hittat fyndplatser där hela hjordar årligen
slaktats på ett sådant sätt. Man har till och med hittat platser där man hade satt upp
staket och andra hinder för att skapa konstgjorda fällor och slaktplatser.
Vi kan nog anta att neandertalarna inte blev så glada över att se sina traditionella
jaktmarker förvandlas till slakthus kontrollerade av sapiens. Men om strider hade
utbrutit mellan de båda arterna skulle neandertalarna inte ha mycket större chans än
vildhästar. 50 neandertalare som samarbetade på ett traditionellt och statiskt sätt hade
inte varit någon match för 500 allsidiga mångsidiga och uppfinningsrika sapiens. Och
även om sapiens förlorade första omgången kunde de snabbt komma på nya strategier
som skulle säkerställa vinsten i en returmatch.

Vad hände under den kognitiva revolutionen?
Ny förmåga

Vidare följder

Förmågan att förmedla stora mängder information om
omgivningen.

Planering och genomförande av invecklade aktiviteter,
som att undvika lejon och jaga bufflar.

Förmågan att förmedla stora mängder information om
sociala relationer.

Större och mer sammanhållna grupper, med upp till
150 individer.

Förmågan att förmedla stora mängder information om
sådant som egentligen inte existerar, som skyddsandar,
stater, aktiebolag och mänskliga rättigheter.

a) Samarbete mellan mycket stora grupper av
främlingar.
b) Snabba förändringar av socialt beteende.

Historia och biologi
Den enorma mångfalden verkligheter som sapiens diktade upp, och motsvarande
mångfald beteendemönster, är huvudingredienserna i det vi kallar kulturer. När kulturer
en gång uppstått upphör de aldrig att förändras och utvecklas, och dessa ohejdbara
förändringar är det vi kallar historia.
Den kognitiva revolutionen är följaktligen den punkt där historien förklarar sig
självständig från biologin. Fram till den kognitiva revolutionen hörde människosläktets
göranden och låtanden till biologins område eller, om man så vill, till förhistorien (jag
försöker undvika termen ”förhistoria” eftersom den felaktigt antyder att människor var
en särskild kategori redan före den kognitiva revolutionen). Från och med den kognitiva
revolutionen blir biologiska teorier avlösta av historiska berättelser som vårt viktigaste
redskap för att förklara Homo sapiens utveckling. För att förstå kristendomen eller
franska revolutionen räcker det inte att förstå samspelet mellan atomer, molekyler och
organismer. Man måste också beakta samspelet mellan idéer, föreställningar och
fantasier.
Det betyder inte att Homo sapiens och den mänskliga kulturen höjdes över biologins
lagar. Vi är fortfarande djur, och vår fysiska, emotionella och kognitiva förmåga formas
fortfarande av vårt DNA. Våra samhällen är byggda med samma byggstenar som
neandertalarnas och schimpansernas samhällen, och ju närmare vi undersöker dessa
byggstenar – förnimmelser, känslor, familjeband –, desto mindre skillnad finner vi
mellan oss och andra människoapor.
Det vore emellertid ett misstag att söka efter skillnader på individ- eller familjenivå.
Om vi jämför oss en och en, eller rent av tio och tio, är vi genant lika schimpanser.
Betydande skillnader uppkommer först när vi passerar tröskeln 150 individer, och när
vi kommer upp i 1 000 eller 2 000 individer är skillnaderna häpnadsväckande. Om man
skulle försöka trycka in tusentals schimpanser på Himmelska fridens torg, Wall Street
eller i Vatikanen skulle det bli kaos. Men tusentals sapiens samlas däremot regelbundet
på sådana platser. Tillsammans skapar de ordnade mönster – till exempel handelsvägar,
stora fester och politiska institutioner – som de aldrig hade kunnat skapa på egen hand.
Den verkliga skillnaden mellan oss och schimpanser är det mytiska kitt som binder
samman ett stort antal individer, familjer och grupper. Detta kitt har gjort oss till
skapelsens herrar.
Det behövdes naturligtvis också andra färdigheter, till exempel förmågan att tillverka
och använda redskap. Men redskapstillverkning är inte betydelsefull om den inte
kopplas till förmågan till samarbete med andra. Hur kan det komma sig att vi nu har
interkontinentala missiler med kärnstridsspetsar, medan vi för 30 000 år sedan bara
hade pinnar med spjutspetsar av flinta? Fysiologiskt har vår förmåga att tillverka

redskap inte nämnvärt förbättrats under de senaste 30 000 åren. Albert Einstein var inte
alls lika händig som en tidig jägare-samlare. Vår förmåga att samarbeta med ett stort
antal främlingar har däremot ökat dramatiskt. Den forntida spjutspetsen av flinta
tillverkades på några minuter av en enda person, som förlitade sig på några nära
vänners råd och hjälp. Framställningen av en kärnstridsspets kräver ett samarbete
mellan miljontals människor över hela världen, från gruvarbetare som bryter den
uranhaltiga malmen djupt under jordytan till teoretiska fysiker som skriver ner långa
matematiska formler som beskriver växelverkan mellan subatomära partiklar.
***
En sammanfattning av skillnaderna mellan biologi och historia efter den kognitiva
revolutionen:
1. Biologin anger de grundläggande parametrarna för Homo sapiens beteende och
förmåga. Hela historien utspelas på denna biologiska arena.
2. Men denna arena är enormt stor, vilket gör det möjligt för sapiens att spela en
häpnadsväckande mängd olika spel. Tack vare sin förmåga att skapa berättelser kan
sapiens hitta på mer och mer komplexa spel, som nästa generation utvecklar vidare.
3. För att förstå sapiens beteende måste vi följaktligen beskriva hur deras handlingar
har utvecklats historiskt. Att bara ta upp människans biologiska begränsningar skulle
vara som att en sportkommentator under VM i fotboll ger lyssnarna en utförlig
beskrivning av spelplanen i stället för att rapportera om vad spelarna gör.
Vilka spel spelade då våra stenåldersförfäder på historiens arena? De människor som
täljde lejonmannen från Stadelgrottan för omkring 30 000 år sedan hade såvitt vi vet
samma fysiska, emotionella och intellektuella förmåga som vi. Vad gjorde de när de
vaknade på morgonen? Vad åt de till frukost – och till lunch? Hurdana var deras
samhällen? Hade de monogama relationer och kärnfamiljer? Hade de ceremonier,
moralkoder, idrottstävlingar och religiösa riter? Krigade de? I nästa kapitel tar vi en titt
bakom tidens ridå och undersöker hur livet tedde sig under årtusendena mellan den
kognitiva revolutionen och jordbruksrevolutionen.
* När jag här och i det följande talar om sapiens språk avser jag artens grundläggande språkförmåga, inte
något särskilt språk. Engelska, hindi och kinesiska är varianter av sapiensspråket. Även vid tiden för den
kognitiva revolutionen hade olika grupper av sapiens med all säkerhet olika varianter av detta språk.

KAPITEL 3

En dag i Adams och Evas liv

ör att förstå människans natur, historia och psykologi måste vi tränga in i huvudet
på våra förfäder bland jägare-samlarna. Under nästan hela sin historia har
sapiens sökt efter föda. De senaste 200 åren, då ett allt större antal människor har
haft sin födkrok som arbetare eller kontorsanställda i städerna, och de föregående
10 000 åren, då de flesta levde som jordbrukare och herdar, är ett ögonblick i
jämförelse med de hundratusentals år under vilka våra förfäder jagade och samlade.
Inom det blomstrande forskningsfältet evolutionspsykologi hävdas att många av
dagens sociala och psykologiska särdrag hos människan formades under denna långa
tidsålder före jordbruket. Än i dag är, påstår forskare inom området, våra hjärnor och
vårt medvetande anpassade till livet som jägare-samlare. Våra matvanor, konflikter och
vår sexualitet är resultat av det sätt på vilket vårt jägar- och samlaremedvetande
samspelar med vår nuvarande postindustriella miljö, med dess megastäder, flygplan,
telefoner och datorer. Denna miljö ger oss större materiella resurser och längre liv än
vad någon tidigare generation kommit i åtnjutande av, men den får oss ofta att känna oss
alienerade, deprimerade och pressade. För att förstå varför måste vi, säger
evolutionspsykologerna, utforska den värld som formade oss och som vi omedvetet
fortfarande lever i: jägare-samlarnas värld.
Varför frossar människor till exempel på kaloririk mat som inte är bra för deras
kroppar? Dagens överflödssamhällen är drabbade av en fetmaepidemi som snabbt
sprider sig. Det är en gåta varför vi vräker i oss den sötaste och fetaste och mat vi kan
komma över, tills vi beaktar våra jagande och samlande förfäders matvanor. På de
savanner och i de skogar där de strövade omkring var det ont om mat, och kaloririka
sötsaker var ytterst sällsynta. En typisk samlare för 30 000 år sedan hade bara tillgång
till en sorts söt mat, nämligen mogna frukter. Om en stenålderskvinna stötte på ett träd
som dignade av fikon var det enda rimliga att genast äta upp så många av dem som hon
kunde innan en babianflock plockade rent trädet. Instinkten att frossa i kaloririk mat
programmerades in i våra gener. I dag kanske vi befinner oss i höghuslägenheter med
bågnande kylskåp, men vårt DNA tror fortfarande att vi befinner oss på savannen. Det
är det som får oss att sleva i oss ett helt paket glass och skölja ner det med en stor
Coca-Cola.
Det råder bred enighet om denna teori om en ”frosseri-gen”. Andra hypoteser är mer
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omstridda. Vissa evolutionspsykologer menar exempelvis att de tidiga grupperna av
jägare-samlare inte bestod av kärnfamiljer med ett monogamt par i centrum. De levde i
stället i gemenskap utan privategendom, monogama relationer eller ens faderskap. I
sådana grupper kunde en kvinna ha sex och intima relationer med flera män (och
kvinnor) samtidigt, och alla vuxna i gruppen samarbetade i vården och fostran av
avkomman. Eftersom ingen man med säkerhet kunde veta vilka av barnen som var hans
var alla män lika måna om alla barn.
En sådan social struktur är ingen hippieutopi. Den är väldokumenterad bland djur,
främst hos våra närmaste släktingar, schimpanser och bonoboer. Det finns också i dag
några isolerade kulturer där man enligt vissa antropologer tillämpar kollektivt
faderskap, till exempel bland bari-indianerna. Enligt vedertagna föreställningar i
sådana samhällen avlas ett barn inte av sperman från en enda man, utan genom
anhopningen av sperma i kvinnans livmoder. En god mor ska se till att ha sex med flera
olika män, framför allt när hon är gravid, så att det barn som växer i hennes mage får
anlag från (och faderlig omsorg av) inte bara den bäste jägaren utan också från den
bäste historieberättaren, den tappraste krigaren och den mest ömsinte älskaren. Låter
det dumt? Kom ihåg att det före modern forskning på embryon inte fanns några entydiga
belägg för att barn alltid avlas av en enda man och inte av flera.
Företrädarna för denna hypotes om ett ”ursprungligt kollektiv” menar att de
otrohetsaffärer som ofta utmärker moderna familjer, de höga skilsmässotalen och
framför allt alla psykologiska komplex bland barn och vuxna är en följd av att vi
människor tvingas leva i kärnfamiljer och monogama förhållanden som är oförenliga
med vår biologiska programmering.7
Många forskare avvisar frenetiskt denna hypotes och insisterar på att monogami och
bildandet av kärnfamiljer är centrala mänskliga beteenden. Även om tidiga jägaresamlaresamhällen tenderade att vara mer kollektiva och egalitära än moderna
samhällen bestod de, hävdar dessa forskare, av enskilda celler med ett svartsjukt par
och deras gemensamma barn. Detta är skälet till att monogama relationer och
kärnfamiljer är normen i det stora flertalet kulturer, att män och kvinnor tenderar att
hävda ensamrätt till partner och barn och att den politiska makten går i arv från far till
son till och med i moderna stater som Nordkorea och Syrien.
För att komma fram till en lösning i denna dispyt och förstå vår sexualitet, vårt
samhälle och vår politik måste vi veta något om våra förfäders levnadsvillkor och
undersöka hur sapiens levde mellan den kognitiva revolutionen för 70 000 år sedan och
början på jordbruksrevolutionen för 12 000 år sedan.
***
Dessvärre är det få saker vi vet säkert om våra jagande och samlande förfäders liv.
Debatten mellan ”ursprungligt kollektiv”-skolan och ”evig monogami”-skolan vilar på
bräcklig grund. Vi har självfallet inga skriftliga vittnesbörd från jägarnas och samlarnas

tid, och de arkeologiska fynden består huvudsakligen av fossiliserade ben och
stenverktyg. Föremål som tillverkats av mer förgängliga material – trä, bambu eller
läder – har bara under exceptionella omständigheter bevarats. Det allmänna intrycket
att människor före jordbruket levde under en stenålder är en missuppfattning som vilar
på denna arkeologiska skevhet. Stenåldern hade mer träffande kunnat kallas träåldern,
eftersom flertalet verktyg som tidiga jägare-samlare använde var gjorda av trä.
Det är ytterst problematiskt att rekonstruera tidiga jägare-samlares liv utifrån
bevarade föremål. En av de mest slående skillnaderna mellan dem och deras
åkerbrukande och industriidkande ättlingar är att de hade mycket få ägodelar och att
dessa spelade en relativt blygsam roll i deras liv. En typisk medlem av ett modernt
överflödssamhälle kommer under sitt liv att äga flera miljoner saker, från bilar och hus
till engångsblöjor och mjölkförpackningar. Det finns knappast någon verksamhet,
övertygelse eller ens känsla som inte förmedlas med hjälp av ting skapade av
människor. Våra matvanor omges av en svindlande mängd föremål, från skedar och glas
till gigantiska oceangående fartyg och laboratorier för genmodifiering. Vi använder en
uppsjö leksaker för våra spel och lekar, från plastkort till arenor för 100 000 åskådare.
Våra romantiska äventyr och sexuella relationer är utstyrda med ringar, sängar,
moderiktiga kläder, raffset, kondomer, flotta restauranger, billiga motell,
dejtingagenturer, flygplatslounger, bröllopsarrangörer och cateringföretag. Religioner
för in det heliga i våra liv med gotiska kyrkor, muslimska moskéer, hinduiska ashram,
judiska Torahrullar och tibetanska bönekvarnar; med prästrockar, vaxljus, rökelse,
julgranar, knödel, gravstenar och ikoner.
Vi märker knappt hur mycket prylar vi har förrän vi ska flytta till en annan bostad.
Jägare-samlare flyttade varje månad, varje vecka och ibland varje dag och bar allt de
hade på ryggen. Det fanns inga flyttfirmor, vagnar eller ens lastdjur som tog sin del av
bördan. De fick därför klara sig med bara de viktigaste ägodelarna. Det är alltså rimligt
att anta att de skötte större delen av sitt tankeliv, sitt religiösa och sitt känslomässiga liv
utan hjälp av föremål. En arkeolog skulle om 100 000 år kunna pussla ihop en ganska
rimlig bild av muslimska trosföreställningar och bruk utifrån en myriad framgrävda
föremål i lämningarna efter en moské. Men vi är oftast villrådiga när vi försöker förstå
tidiga jägare-samlares trosföreställningar och ritualer. Vi står ungefär inför samma
dilemma som en framtida historiker som skulle vara tvungen att ge en bild av
västerländska tonåringars sociala liv under 2000-talet enbart på grundval av deras
sparade snigelpost eftersom inga telefonsamtal, mejl, bloggar och sms hade bevarats.
Att enbart utgå från artefakter skulle alltså snedvrida framställningen av de tidiga
jägare-samlarnas liv. Ett sätt att rätta till detta är att betrakta nutida jägaresamlaresamhällen, som kan studeras direkt av antropologer. Men det finns goda skäl att
vara mycket försiktig med att extrapolera från nutida till tidiga jägaresamlaresamhällen.
För det första har alla jägare-samlaresamhällen som överlevt till i dag påverkats av

omgivande jordbruks- och industrisamhällen. Det är därför riskabelt att anta att det som
gäller för dem också gällde för tiotusentals år sedan.
För det andra har nutida jägare-samlaresamhällen huvudsakligen överlevt i områden
med hårt klimat och ogästvänlig terräng som är illa lämpad för jordbruk. De samhällen
som har anpassat sig till de extrema förhållandena på platser som Kalahariöknen i
södra Afrika kan vara vilseledande som modeller för tidiga samhällen i fruktbara
områden som Yangtzes floddal. Framför allt är befolkningstätheten i områden som
Kalahariöknen mycket lägre än där, vilket har långtgående konsekvenser för centrala
frågor om de mänskliga gruppernas storlek och struktur samt relationerna mellan dem.
För det tredje är ett av de mest framträdande kännetecknen på jägaresamlaresamhällen hur olika de är sinsemellan. De skiljer sig inte bara från en del av
världen till en annan, utan också i samma region. Ett bra exempel är den stora mångfald
de första europeiska bosättarna fann bland Australiens ursprungsbefolkning. Strax före
den brittiska erövringen levde mellan 300 000 och 700 000 aboriginer på kontinenten,
uppdelade på 200–600 stammar, som i sin tur bestod av åtskilliga grupper.8 Varje stam
hade sitt eget språk, sin egen religion, sina egna normer och sedvänjor. Runt dagens
Adelaide i södra Australien fanns flera klaner som räknade härstamning på fädernet.
Dessa klaner samlades till stammar på strikt territoriella grunder. I norra Australien
däremot, tog vissa stammar mycket större hänsyn till mödernet, och en persons
stamidentitet byggde på totem snarare än territorium.
Det verkar troligt att de tidiga jägare-samlarnas etniska och kulturella mångfald var
lika imponerande och att de 5–8 miljoner jägaresamlare som befolkade världen strax
före jordbruksrevolutionen var uppdelade på tusentals olika stammar med tusentals
olika språk och kulturer.9 Detta var ju ett viktigt arv från den kognitiva revolutionen.
Tack vare föreställningsförmågan kunde människor med likartad genuppsättning som
levde under liknande ekologiska förhållanden skapa mycket olikartade uppdiktade
verkligheter, vilka kom till uttryck i olika normer och värderingar.
Det finns exempelvis all anledning att tro att en grupp jägare-samlare som för 30 000
år sedan levde där Oxford nu ligger talade ett annat språk än de som levde där
Cambridge nu ligger. Den ena gruppen kan ha varit krigisk och den andra fredlig.
Cambridgegruppen var kanske organiserad som ett kollektiv, medan Oxfordgruppen
byggde på kärnfamiljer. De förra kanske lade ner många timmar på att tälja trästatyer av
sina skyddsandar, medan de senare dyrkade sina genom dans. De förra kanske trodde på
reinkarnation, medan de senare ansåg detta vara strunt. I det ena samhället kanske
samkönade relationer var accepterade, medan de var tabu i det andra.
Så även om antropologiska studier av nutida jägare-samlare kan hjälpa oss att förstå
några av de möjligheter som låg öppna för tidiga jägare-samlare var den tidiga
möjlighetshorisonten mycket vidare, och större delen av den är dold för oss.* Den
inflammerade debatten om Homo sapiens ”naturliga levnadssätt” missar den viktigaste
punkten: alltsedan den kognitiva revolutionen har det inte funnits ett ”naturligt

levnadssätt” för sapiens. Det har bara funnits kulturella alternativ på en förvirrande
bred palett av möjligheter.

Det ursprungliga överflödssamhället
Vilka generaliseringar går då ändå att göra om livet före jordbruket? Man kan lugnt
påstå att det stora flertalet människor levde i små grupper med några dussin eller högst
några hundra individer som alla var människor. Den sista punkten är viktig att
understryka, för den är inte självklar. Flertalet individer i jordbruks- och
industrisamhällen är domesticerade djur. De är naturligtvis inte sina herrars likar, men
de är i alla fall individer. Det samhälle som kallas Nya Zeeland består i dag av 4,5
miljoner människor och 50 miljoner får.
Det finns endast ett undantag från denna allmänna regel: hunden. Hunden var det
första djur som Homo sapiens domesticerade, och detta skedde före
jordbruksrevolutionen. Experterna är oense om den exakta tidpunkten, men det finns
ovedersägliga bevis för domesticerade hundar från omkring 15 000 år sedan. De kan ha
anslutit sig till en människoflock tusentals år tidigare.
Hundar användes till jakt och strid och som vakt mot rovdjur och inkräktare. Under
generationernas lopp utvecklade människor och hundar sin kommunikation med
varandra. De hundar som var mest uppmärksamma på sina mänskliga ledsagares behov
och känslor fick särskilt god omvårdnad och extra mat, och hade därmed större chanser
att överleva. Samtidigt lärde hundarna sig att manipulera människor för sina egna
syften. Ett minst 15 000 år gammalt band har gett en mycket djupare förståelse och
tillgivenhet mellan hundar och människor än mellan människor och något annat djur.10 I
vissa fall begravdes döda hundar till och med ceremoniellt, ungefär som människor.

Det första sällskapsdjuret? En 12 000 år gammal grav i norra Israel (Kibbutz Ma’ayan Baruch Museum)
innehöll skelettet från en kvinna i 50-årsåldern med ett skelett från en hundvalp bredvid (nederst t.v.). Valpen
begravdes nära kvinnans huvud. Hennes hand vilar på den på ett sätt som kan tyda på en känslomässig
anknytning. Men det finns förstås andra möjliga förklaringar. Valpen kan ha varit en gåva till väktaren av
världen efter denna.

Medlemmarna i en grupp kände varandra mycket väl, och de omgavs under hela livet
av vänner och släktingar. Ensamhet och privatliv var sällsyntheter. Angränsande
grupper konkurrerade förmodligen om resurser och de kanske rent av stred mot
varandra, men de hade också vänskapliga kontakter. De utbytte medlemmar, jagade
tillsammans, handlade med lyxartiklar, slöt politiska förbund och firade religiösa
högtider. Detta samarbete var ett av Homo sapiens viktigaste kännetecken och gav
denna art en avgörande fördel gentemot andra människoarter. Ibland var relationerna
med angränsande grupper så nära att man bildade en gemensam stam, med ett
gemensamt språk, gemensamma myter och gemensamma normer och värderingar.
Men vi ska inte övervärdera betydelsen av sådana externa relationer. Även om
angränsande grupper slöt sig närmare samman under kristider, och emellanåt samlades
för att jaga eller festa tillsammans, tillbringade de större delen av tiden isolerade och
självständiga. Handeln inskränkte sig mestadels till prestigeladdade varor som
snäckskal, bärnsten och färgpigment. Det finns inga belägg för att man handlade med
stapelvaror som frukt eller kött, eller att en grupps existens hängde på import från en
annan. Även de sociopolitiska relationerna tenderade att vara sporadiska. Stammen
fungerade inte som en bestående politisk ram, och även om de hade säsongsbetingade
mötesplatser fanns inga småstäder eller institutioner. En genomsnittsmänniska kunde
leva i månader utan att se eller höra någon utanför hennes egen grupp, och under hela

sitt liv träffade hon på sin höjd några hundra människor. Befolkningen var glest utspridd
över vidsträckta områden. Före jordbruksrevolutionen var världens samlade befolkning
mindre än den i dagens Kairo.
Flertalet grupper av sapiens vagabonderade från plats till plats i jakt på föda. Deras
rörelser påverkades av årstiderna, djurens vandringar och växternas växtcykler.
Grupperna brukade ströva fram och tillbaka på samma territorium, en yta som kunde
variera från några dussin till många hundra kvadratkilometer.
Ibland kunde en grupp lämna sina hemtrakter och utforska nya territorier, kanske på
grund av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, demografiskt tryck eller på initiativ av
en karismatisk ledare. Sådana vandringar drev på sapiens utbredning över världen. Om
en grupp jägare-samlare splittrades vart fyrtionde år och den avspjälkade gruppen
vandrade in i ett nytt territorium 100 kilometer österut, kunde avståndet från Östafrika
till Kina tillryggaläggas på omkring 10 000 år.
I vissa undantagsfall, då tillgången på föda var särskilt riklig, kunde grupper slå sig
ner i ett läger för en årstid eller rent av permanent. Tekniker för att torka, röka och (i
arktiska områden) frysa mat gjorde det också möjligt att vara kvar på en plats under
längre perioder. Det viktigaste var att människor byggde upp permanenta fiskebyar
längs kuster och vattendrag som var rika på fisk, skaldjur och sjöfågel – de första
mänskliga bosättningarna, långt före jordbruksrevolutionen. Fiskebyar kan ha
förekommit i den indonesiska övärlden så tidigt som för 45 000 år sedan. De kan ha
utgjort basen för sapiens första transoceana företag: koloniseringen av Australien.
***
I de flesta livsmiljöer livnärde sig grupperna av sapiens på ett varierat och
opportunistiskt sätt. De letade efter termiter, plockade bär, grävde upp rötter, förföljde
kaniner och jagade buffel och mammut. Trots den populära föreställningen om
”människan jägaren” var samlande sapiens huvudsakliga verksamhet och stod för
merparten av deras kaloriintag, samt för råmaterial som flinta, trä och bambu.
Sapiens sökte inte bara efter föda och material. De sökte också efter kunskap. För att
överleva behövde de ha en detaljerad tankekarta över sitt territorium. För att maximera
effektiviteten i det dagliga sökandet efter föda skaffade de sig kunskaper om alla
växters tillväxtmönster och alla djurs beteenden. De behövde veta vilka typer av föda
som var närande, vilka som var giftiga och vilka som kunde användas som läkemedel.
De behövde känna till årstidernas gång och vilka varningstecken som förebådade
oväder eller torka. De studerade varenda bäck, valnötsträd, björngrotta och
flintstensfyndighet i närheten. Varje individ måste kunna tillverka en flintkniv, laga ett
sönderrivet plagg, gillra en kaninfälla och hantera störtregn, ormbett och hungriga lejon.
För att bemästra alla dessa färdigheter krävdes åratal av lärande och övning. En tidig
jägare-samlare kunde i genomsnitt förvandla en flintsten till en spjutspets på några
minuter. När vi försöker upprepa denna bedrift misslyckas vi ofta kapitalt. De flesta av

oss saknar sakkunskap om flintans och basaltens skiktning och de finmotoriska
färdigheter som krävs för att bearbeta materialen.
En genomsnittlig jägare-samlare hade med andra ord en bredare, djupare och mer
varierad kunskap om sin omedelbara omgivning än de flesta av hans eller hennes nutida
ättlingar. I dagens industrisamhällen behöver människor inte veta mycket om naturen för
att överleva. Vad behöver man egentligen veta för att klara sig som dataingenjör,
försäkringsmäklare, historielärare eller fabriksarbetare? Man behöver veta mycket om
sitt eget lilla område, men för det stora flertalet livsnödvändigheter kan man blint
förlita sig på andra sakkunniga, vilkas kunskaper också är begränsade till deras eget
lilla område. Det mänskliga kollektivet i dag vet mycket mer än de tidigare grupperna
visste. Men på individnivå var de tidiga jägare-samlarna de kunnigaste och skickligaste
människorna i historien.
Vissa tecken tyder på att sapiens genomsnittliga hjärnstorlek faktiskt har minskat
sedan jägar- och samlarstadiet.11 För att överleva på den tiden krävdes ypperliga
förmågor och färdigheter. I och med jordbruk och industri kunde människor alltmer
förlita sig på andras färdigheter för sin överlevnad, och nya ”nischer för idioter”
uppstod. Man kunde då överleva och föra sina oansenliga gener vidare till nästa
generation genom att arbeta som vattenbärare eller stå vid ett löpande band.
Jägare-samlarna bemästrade inte bara omgivningen och dess djur, växter och föremål
utan också sitt inre, sina kroppar och sinnen. De iakttog minsta rörelse i gräset för att få
veta om en orm låg på lur där. De synade lövverket noga för att upptäcka frukter,
bikupor och fågelbon i träden. De rörde sig ljudlöst med ett minimum av ansträngning.
Och de visste hur de skulle sitta, gå och springa på det smidigaste och mest effektiva
sättet. De ständiga och varierade kroppsrörelserna gjorde att de var i lika god form som
en maratonlöpare. De hade en fysisk smidighet och skicklighet som människor i dag inte
kan uppnå ens efter åratal av yoga- eller tai chi-övningar.
***
Jägar- och samlarlivet varierade avsevärt med region och årstid, men på det hela taget
verkar de ha haft ett mer behagligt och givande sätt att leva än flertalet av de bönder,
herdar, arbetare och kontorsslavar som följde i deras fotspår.
Medan människor i dagens överflödssamhällen arbetar i genomsnitt 40–45 timmar i
veckan och människor i utvecklingsländerna 60 eller 80 timmar i veckan, arbetar
dagens jägare-samlare, som lever i ogästvänliga miljöer som Kalahariöknen, i
genomsnitt bara 35–45 timmar i veckan. De jagar var tredje dag och samlar bara 3–6
timmar om dagen. Under normala förhållanden är det tillräckligt för att livnära gruppen.
Det är mycket möjligt att tidiga jägare-samlare i mer fruktbara områden än
Kalahariöknen lade ner ännu mindre tid på att skaffa föda och råmaterial. Dessutom
hade de färre hushållssysslor: ingen disk att diska, inga mattor att dammsuga, inga golv
att skura, inga blöjor att byta och inga räkningar att betala.

Jägar- och samlarekonomin erbjöd mer intressanta karriärer än jordbruket och
industrin. I dag går en kinesisk fabriksarbeterska hemifrån klockan sju på morgonen, tar
sig genom förorenade gator till en sweatshop och arbetar där på samma sätt med samma
maskin dag ut och dag in i 10 långa och själsdödande timmar och återvänder hem vid
sjutiden på kvällen för att diska och tvätta. För 30 000 år sedan lämnade kanske en
kinesisk jägare-samlare sitt läger tillsammans med några följeslagare vid, säg, åttatiden
på morgonen. De strövade omkring i de närliggande skogarna och över ängarna för att
samla svamp, gräva upp ätliga rötter, fånga grodor och ibland fly från tigrar. Tidigt på
eftermiddagen kom de tillbaka till lägret för att laga lunch. Så de hade gott om tid för att
skvallra, berätta historier, leka med barnen och bara umgås. Det hände förstås att en
tiger slog en av dem eller att någon blev ormbiten, men de behövde å andra sidan inte
bekymra sig om trafikolyckor eller miljögifter.
Oftast och på de flesta håll försåg jakten och samlandet dem med idealisk näring. Det
är knappast förvånande eftersom detta hade varit människans diet i hundratusentals år
och människokroppen därmed var anpassad till den. Fossiliserade skelett tyder på att
tidiga jägaresamlare löpte mindre risk att drabbas av svält och undernäring och helt
allmänt var längre och friskare än deras ättlingar bland jordbrukarna. Den förväntade
livslängden verkar bara ha varit 30–40 år, men det berodde till stor del på den höga
barnadödligheten. Barn som överlevde de första farliga åren hade goda utsikter att bli
60, och en del blev över 80. Bland nutida jägare-samlare kan en 45-årig kvinna
förväntas leva tjugo år till, och 5–8 procent av befolkningen är över 60 år.12
Hemligheten bakom jägare-samlarnas framgång, det som skyddade dem mot svält och
undernäring, var deras varierade kost. Jordbrukare tenderar att ha en mycket begränsad
och obalanserad kost. Särskilt under förmodern tid kom större delen av
jordbruksbefolkningens kaloriintag från en enda gröda – till exempel vete, potatis eller
ris – som saknar en del av de vitaminer, mineraler och andra näringsämnen som
människokroppen behöver. En typisk bonde i det traditionella Kina åt ris till frukost, ris
till lunch och ris till kvällsmat. Om han hade tur kunde han äta samma sak nästa dag.
Tidiga jägare-samlare åt däremot regelbundet mängder av olika sorters mat. Bondens
förfäder bland jägare-samlarna kan ha ätit bär och svamp till frukost, frukt, sniglar och
sköldpadda till lunch och stekt kanin med vild lök till kvällsmat. Nästa dags meny kan
ha sett helt annorlunda ut. Denna varierade kost gjorde att de tidiga jägare-samlarna
fick i sig alla näringsämnen de behövde.
Genom att inte vara beroende av en enda näringskälla drabbades de dessutom mindre
hårt när en viss näringskälla sinade. Jordbrukssamhällen drabbas av svält när torka, eld
eller en jordbävning förstör årets ris- eller potatisskörd. Jägare-samlaresamhällen var
knappast immuna mot naturkatastrofer, och de drabbades av perioder av brist och
undernäring, men hade i allmänhet lättare att hantera dessa. Om de förlorade en av sina
viktigare näringskällor kunde de samla eller jaga en annan art eller flytta till mindre
drabbade områden.

Tidiga jägare-samlare led också av färre infektionssjukdomar. De flesta av de
infektionssjukdomar som har plågat jordbruks- och industrisamhällen (till exempel
smittkoppor, mässling och tuberkulos) härrör från domesticerade djur och överfördes
till människor först efter jordbruksrevolutionen. Tidiga jägare-samlare, som bara hade
domesticerat hundar, slapp dessa hemsökelser. Dessutom har de flesta människor i
jordbruks- och industrisamhällen bott tätt ihop i ohygieniska bosättningar – idealiska
smittohärdar. Jägare-samlare strövade omkring i små grupper, där epidemier inte kunde
hållas igång.
***
Den hälsosamma och varierade kosten, den relativt korta arbetsveckan och de få
infektionssjukdomarna har fått många experter att beteckna tidiga jägaresamlaresamhällen som ”de ursprungliga överflödssamhällena”. Det vore emellertid fel
att idealisera dessa anfäder. Fast de levde bättre än de flesta i jordbruks- och
industrisamhällen kunde deras liv vara hårt och bistert. Perioder av nöd och
umbäranden var inte ovanliga, barnadödligheten var hög och en olycka som i dag skulle
vara bagatellartad kunde lätt bli en dödsdom. De flesta kunde förmodligen glädjas åt
den mänskliga närheten i en kringströvande grupp, men de stackars satar som drabbades
av sina medmänniskors fientlighet led förmodligen fruktansvärt. Det händer att nutida
jägare-samlare överger eller rent av dödar gamla eller handikappade som inte kan
hänga med gruppen. Oönskade barn kan också bli dödade, och det finns till och med
exempel på religiöst inspirerade människooffer.
Ache-folket, jägare-samlare som in på 1960-talet levde i Paraguays djungler, ger en
glimt av den mörka sidan av denna värld. När en ansedd gruppmedlem dog var
sedvanan att man dödade en liten flicka och begravde de båda tillsammans.
Antropologer som intervjuade ache-indianer dokumenterade ett fall där en grupp
övergav en medelålders man som insjuknade och inte kunde följa med de övriga. Han
lämnades under ett träd. Gamar satt ovanför honom och väntade på ett skrovmål. Men
mannen tillfrisknade och lyckades komma ikapp gruppen. Hans kropp var täckt av
fåglarnas spillning, så han fick därefter bära smeknamnet ”Gamlort”.
När en gammal kvinna blev en börda för resten av gruppen smög en av de yngre
männen upp bakom henne och dödade henne med ett yxhugg i skallen. En ache-man
berättade historier om sina unga år i djungeln för de nyfikna antropologerna. ”Jag
dödade enligt sedvanan gamla kvinnor. Jag brukade döda mina fastrar och
mostrar … Kvinnorna var rädda för mig … Nu, med de vita här, har jag blivit svag.”
Barn som föddes utan hår och därför ansågs vara underutvecklade dödades omedelbart.
En kvinna mindes att hennes första flickebarn dödades för att männen i gruppen inte
ville ha ännu en flicka. Vid ett annat tillfälle dödade en man en liten pojke för att han
var ”på dåligt humör och barnet grät”. Ett annat barn begravdes levande för att ”det var
roligt att se och de andra barnen skrattade åt det”.13

Men vi måste vara försiktiga med att döma ache-folket förhastat. Antropologer som
levde tillsammans med dem i åratal rapporterade att våld mellan vuxna var ytterst
sällsynt. Både män och kvinnor fick byta partner som de ville, de log och skrattade
ständigt, hade ingen hierarki och skydde i allmänhet dominanta människor. De var
ytterst generösa med sina få ägodelar och var inte besatta av framgång eller rikedom.
Det de skattade högst i livet var god samvaro och verklig vänskap.14 De uppfattade
dödandet av barn, sjuka och gamla som många i dag ser på abort och dödshjälp. Till
saken hör också att acheindianerna blev jagade och skoningslöst dödade av
paraguyanska lantbrukare. Nödvändigheten att undkomma sina fiender fick förmodligen
ache-folket att anamma en stenhård inställning till alla som skulle kunna bli en
belastning för gruppen.
Sanningen är den att ache-samhället, precis som alla andra samhällen, var mycket
komplext. Vi bör akta oss för att demonisera eller idealisera det utifrån en ytlig
kännedom. Ache-indianerna var varken änglar eller djävlar; de var människor. Det var
också de tidiga jägaresamlarna.

Talande andar
Vad kan vi säga om jägare-samlarnas själsliv och andliga liv? De grundläggande
dragen i deras ekonomi kan med viss säkerhet rekonstrueras med hjälp av
kvantifierbara och objektiva faktorer. Vi kan till exempel beräkna hur många kalorier
om dagen en person behövde för att överleva, hur många kalorier som erhölls från ett
kilo valnötter och hur många valnötter som kunde samlas i en kvadratkilometer skog.
Utifrån dessa data kan vi göra en kvalificerad gissning om valnötternas relativa
betydelse i deras kost.
Men ansåg de att valnötter var en delikatess eller en tråkig stapelvara? Trodde de att
valnötsträden var bebodda av andar? Tyckte de att valnötsblad var vackra? Om en av
deras pojkar ville ta med en flicka till en romantisk plats, passade då skuggan från ett
valnötsträd bra? Tankarnas, trosföreställningarnas och känslornas värld är per
definition långt svårare att dechiffrera.
De flesta forskare är överens om att animistiska föreställningar var vanliga bland
tidiga jägare-samlare. Animism (av latinets anima, ”själ” eller ”ande”) är
trosföreställningen att nästan varje plats, varje djur, varje växt och varje naturfenomen
har medvetande och känslor och kan kommunicera direkt med människor. Animister kan
alltså tro att den stora klippan på toppen av ett berg har begär och behov. Klippan kan
bli arg över något människor gör och jubla över andra handlingar. Den kan varna
människor eller be om en tjänst. Människor kan å sin sida tala med klippan för att
blidka eller hota den. Inte bara klippan utan också eken vid bergets fot är besjälad, och
det är också den bäck som porlar nedanför, källan i gläntan, buskarna som växer runt
den, stigen dit och de skogsmöss, vargar och kråkor som dricker där. I animismens
värld är föremål och levande varelser inte de enda som är besjälade. Det finns också
immateriella storheter: förfädernas andar och vänliga och illvilliga andar av det slag vi
i dag kallar demoner, älvor och änglar.
Animister tror att det inte finns någon barriär mellan människor och andra varelser.
Alla kan kommunicera direkt med varandra genom tal, sång, dans och ceremonier. En
jägare kan tilltala en hjord hjortar och be en av dem att offra sig. Om jakten lyckas kan
jägaren be det döda djuret om förlåtelse. Om någon insjuknar kan en schaman ta kontakt
med den ande som har orsakat sjukdomen och försöka blidka eller skrämma bort den.
Till nöds kan schamanen be andra andar om hjälp. All denna kommunikation
kännetecknas av att mottagaren är lokal: inte universella gudar utan en viss hjort, ett
visst träd, en viss bäck, en viss ande.
Liksom det inte finns några barriärer mellan människor och andra varelser finns det
inte heller någon strikt hierarki. Icke-mänskliga storheter existerar inte bara för att
tillgodose människans behov. De är inte heller allsmäktiga gudar som styr världen som

de behagar. Världen snurrar inte kring människan eller kring någon viss grupp av
varelser.
Animism är ingen specifik religion utan en samlingsrubrik för tusentals mycket
olikartade religioner, kulter och trosföreställningar. Det som gör dem ”animistiska” är
att de till sin kärna har samma syn på världen och människans plats i den. Att säga att
tidiga jägare-samlare förmodligen var animister är ungefär som att säga att förmoderna
jordbrukare huvudsakligen var teister. Teism (efter grekiskans theos, ”gud”) är
ståndpunkten att universums ordning bygger på en hierarkisk relation mellan människor
och en liten grupp storheter som kallas gudar. Det är definitivt riktigt att förmoderna
jordbrukare tenderade att vara teister, men det säger inte så mycket. Samlingsrubriken
”teister” omfattar judiska rabbiner i 1700-talets Polen, häxbrännande puritaner i 1600talets Massachusetts, aztekiska präster i 1400-talets Mexiko, sufi-mystiker i 1100-talets
Iran, vikingar på 900-talet, romerska legionärer på 100-talet och kinesiska byråkrater
under första århundradet. Var och en av dem skulle anse de övrigas trosföreställningar
och religiösa bruk vara besynnerliga och kätterska. Skillnaderna mellan
trosföreställningarna och de religiösa bruken i olika grupper av ”animistiska” jägaresamlare var förmodligen lika stora. Deras religiösa utveckling kan ha varit turbulent
och full av kontroverser, reformer och revolutioner.
Men att formulera sådana försiktiga generaliseringar är ungefär så långt vi kan gå.
Alla försök att specificera den tidiga andligheten är ytterst spekulativa eftersom det inte
finns några fakta att gå efter och de få fakta vi har – en handfull artefakter och
grottmålningar – kan tolkas på många olika sätt. De teorier som framläggs av forskare
som påstår sig veta hur jägare-samlarna kände det kastar lika mycket ljus över
upphovsmännens fördomar som över stenålderns religioner.

En målning från Lascauxgrottan, 15 000–20 000 år före nutid. Vad är det egentligen vi ser och vilken är
målningens mening? Vissa påstår att vi ser en man med fågelhuvud och erigerad penis som dödas av en
stäppbisonoxe. Nedanför mannen finns en annan fågel, som kan symbolisera mannens själ som frigörs från
kroppen i dödsögonblicket. I så fall avbildas inte en vanlig jaktolycka utan i stället en övergång från denna
världen till nästa. Men vi kan omöjligen veta om dessa spekulationer stämmer. Bilden är ett Rorschach-test
som avslöjar lika mycket om nutida forskares förutfattade meningar som om tidiga jägare-samlares
trosföreställningar.

I stället för att bygga ett berg av teori över en liten hög av gravlämningar,
grottmålningar och benstatyetter är det bättre att vara uppriktig och medge att vi bara
har dimmiga aningar om tidiga jägare-samlares religioner. Vi antar att de var animister,
men det säger inte så mycket. Vi vet inte vilka andar de tillbad, vilka fester de firade
eller vilka tabun de följde. Och framför allt vet vi inte vilka historier de berättade.
Detta är en av de största luckorna i vår förståelse av mänsklighetens historia.

Dessa handavtryck gjordes av jägare-samlare för cirka 9 000 år sedan, i ”Handgrottan” i Argentina. Det ser
ut som om dessa för länge sedan döda händer sträcker sig mot oss inifrån grottan. Detta är en av de mest
rörande lämningarna från de tidiga jägare-samlarnas värld, men ingen vet vad den betyder.

***
De tidiga jägare-samlarnas sociopolitiska värld är ytterligare ett område som vi nästan
inte vet något alls om. Som framgått ovan är forskarna inte ens överens om det mest
grundläggande, som förekomsten av privategendom, kärnfamiljer och monogama
relationer. Olika grupper hade förmodligen olika strukturer. Vissa kan ha varit
våldsamma som en elak schimpansgrupp, medan andra var tillbakalutade, fredliga och
promiskuösa som ett gäng bonoboer.
I Sungir i Ryssland upptäckte arkeologer år 1955 en 30 000 år gammal
begravningsplats från en mammutjägarkultur. I en grav fann de skelettet från en 50-årig
man som var täckt av rader med pärlor av mammutelfenben, inalles cirka 3 000 pärlor.
På den döde mannens huvud fanns en hatt smyckad med rävtänder, och vidare bar han
25 armband i elfenben. Andra gravar på samma plats innehöll långt färre föremål.
Forskarna drog slutsatsen att mammutjägarna i Sungir hade levt i ett hierarkiskt
samhälle, och att den döde mannen kanske hade varit ledare för en grupp eller en stam

bestående av flera grupper. Det är osannolikt att några dussin medlemmar av en enda
grupp själva skulle ha tillverkat så många gravgåvor.
Sedan upptäckte arkeologerna en ännu intressantare grav. Den innehöll två skelett
som hade begravts huvud mot huvud. Det ena var från en 12–13 år gammal pojke, det
andra från en 9–10 år gammal flicka. Pojken var täckt av 5 000 elfenbenspärlor och
hade en rävtandshatt och ett bälte med 250 rävtänder (det krävdes minst 60 rävar för att
få ihop så många tänder). Flickan var smyckad med 5 250 elfenbenspärlor. Båda barnen
omgavs dessutom av statyetter och olika elfenbensföremål. En skicklig hantverkare
hade förmodligen behövt tre kvart för att tillverka en enda pärla. För att tillverka de
10 000 pärlor som täckte de båda barnen hade det alltså krävts 7 500 timmars
kvalificerat arbete, alltså drygt 3 års arbete av en erfaren hantverkare!
Det är ytterst osannolikt att barnen i Sungir i så unga år hade hävdat sig som ledare
eller mammutjägare. Endast kulturella föreställningar kan förklara deras extravaganta
begravning. En hypotes är att de på grund av sina föräldrar stod högt i rang. De var
kanske barn till en ledare, i en kultur som antingen trodde på familjekarisma eller hade
en strikt successionsordning. Enligt en annan hypotes hade barnen vid födelsen
identifierats som inkarnationer av för länge sedan dödas andar. En tredje hypotes
hävdar att barnens begravning mer avspeglar hur de dog än deras ställning i livet. De
skulle ha offrats rituellt – kanske som led i begravningsriterna kring en ledare – och
sedan begravts under pompa och ståt.15
Vilket det rätta svaret än må vara, är barnen i Sungir ett av de bästa bevisen för att
sapiens för 30 000 år sedan kunde uppfinna sociopolitiska koder som gick långt utöver
vad som förestavas av vårt DNA och andra människo- och djurarters beteendemönster.

Fred eller krig?
Slutligen har vi den kvistiga frågan om krig bland tidiga jägare-samlare. Vissa forskare
föreställer sig deras samhällen som fredliga paradis och menar att krig och våld kom
först med jordbruksrevolutionen, då människor började samla på sig privategendom.
Andra forskare hävdar att de tidiga jägare-samlarnas värld var ytterst grym och
våldsam. Båda skolorna är luftslott, vilkas enda markkontakt är en tunn tråd av magra
arkeologiska lämningar och antropologiska observationer av nutida jägare-samlare.
Det antropologiska materialet är fängslande, men mycket problematiskt. Dagens
jägare-samlare lever huvudsakligen i ogästvänliga trakter som Arktis och
Kalahariöknen, där befolkningstätheten är mycket låg och möjligheterna att strida mot
andra begränsade. Under senare generationer har jägare-samlarna alltmer hamnat under
moderna staters makt och myndighet, vilket hindrar storskaliga konflikter från att bryta
ut. Europeiska forskare har bara haft två möjligheter att observera stora och relativt täta
populationer av självständiga jägare-samlare: i nordvästra Nordamerika under 1800talet och i norra Australien under 1800-talet och början av 1900-talet. Såväl de
nordamerikanska indianernas som aboriginernas kulturer utmärktes av en hög frekvens
väpnade konflikter. Men det diskuteras huruvida detta avspeglar ett ”tidlöst”
förhållande eller är en följd av den europeiska imperialismen.
De arkeologiska fynden är både knapphändiga och dunkla. Vilka avslöjande
ledtrådar kan finnas bevarade från ett krig som utkämpades för tiotusentals år sedan?
Det fanns inga befästningsverk och murar på den tiden, inga granater eller ens svärd och
sköldar. En gammal spjutspets kan ha använts i krig, men den kan lika gärna ha använts i
jakt. Fossiliserade mänskliga kvarlevor är inte lättare att tolka. En fraktur kan härröra
från strid eller från en olyckshändelse. Frånvaron av frakturer och huggmärken i ett
skelett är inte heller ett avgörande bevis för att vederbörande inte dog en våldsam död.
Döden kan ha orsakats av skador i mjukare vävnader utan att lämna spår efter sig i
skelettet. Ännu viktigare är att över 90 procent av dem som dog i krig före
industrialismen dog av svält, köld och sjukdom och inte föll för vapen. Anta att en stam
för 30 000 år sedan besegrade en angränsande stam och fördrev den från begärliga jaktoch samlingsmarker. I det avgörande slaget dödades 10 medlemmar av den förlorande
stammen. Under följande år dog ytterligare 100 medlemmar av den besegrade stammen
av svält, köld och sjukdom. Om arkeologer skulle stöta på dessa 110 skelett skulle de
alltför lätt kunna dra slutsatsen att flertalet föll offer för en naturkatastrof. Hur skulle vi
kunna veta att de alla föll offer för ett skoningslöst krig?
Efter att vederbörligen ha varnats kan vi vända oss till de arkeologiska fynden. I
Portugal gjordes en studie av 400 skelett från perioden omedelbart före
jordbruksrevolutionen. Endast två av dem visade tydliga märken efter våld. En liknande

studie av 400 skelett från samma period i Israel hittade en enda spricka i en enda skalle
som skulle kunna bero på mänskligt våld. En tredje studie av 400 skelett från olika
preagrara fyndplatser längs Donau fann tecken på våld på 18 skelett. 18 av 400 kanske
inte låter så mycket, men det är faktiskt en mycket hög procentsats. Om alla 18 dog en
våldsam död skulle det kunna tyda på att 4,5 procent av alla dödsfall i Donaudalen
orsakades av mänskligt våld. I dag är det globala genomsnittet bara 1,5 procent för krig
och brottslighet sammantaget. Under 1900-talet berodde bara 5 procent av dödsfallen
på mänskligt våld – och detta var det århundrade som upplevde historiens blodigaste
krig och mest omfattande folkmord. Om detta fynd är typiskt var Donaudalen på den
tiden lika våldsam som världen på 1900-talet.*
De nedslående fynden från Donaudalen stöds av en rad lika nedslående fynd från
andra trakter. Vid Jabl Sahaba i Sudan upptäcktes en 12 000 år gammal
begravningsplats med 59 skelett. Pil- och spjutspetsar påträffades i och nära 24 skelett,
alltså i 40 procent av fynden. En kvinnans skelett uppvisade tolv skador. I Ofnetgrottan
i Bayern påträffade arkeologerna kvarlevorna efter 38 jägare-samlare, huvudsakligen
kvinnor och barn, som hade kastats ner i två massgravar. Hälften av skeletten,
inbegripet lämningarna efter barn och spädbarn, bar tydliga spår efter mänskliga vapen
som klubbor och knivar. De få skeletten från äldre män uppvisade de värsta spåren av
våld. Allt tyder på att en hel grupp jägare och samlare massakrerades vid Ofnet.
Vilket fynd representerar de tidiga jägare-samlarnas värld bäst: de fredliga skeletten
från Israel och Portugal eller slakthusen i Jabl Sahaba och Ofnet? Ingetdera, är svaret.
Precis som jägare-samlarna uppvisade ett brett spektrum av religioner och sociala
strukturer hade de förmodligen också vitt skilda andelar våld. Medan vissa områden
under vissa perioder kan ha upplevt fred och ro, plågades andra av häftiga konflikter.16

En ridå av tystnad
Om det är svårt att få en övergripande bild av det tidiga jägar- och samlarlivet är
enskilda händelser näst intill omöjliga att återskapa. När grupper av sapiens för första
gången vandrade in i en dal befolkad av neandertalare kan ett rafflande historiskt drama
ha utspelat sig under de följande åren. Men inget torde dessvärre ha bevarats från ett
sådant möte, utom på sin höjd några fossiliserade ben och en handfull stenverktyg, som
fortsätter att tiga under de mest intensiva vetenskapliga förhör. Från dem kan vi utvinna
information om människans anatomi, teknologi, kost och kanske till och med något om
social struktur. Men de avslöjar inget om det politiska förbund som slöts mellan
grupper av sapiens i grannskapet, om de anfädersandar som välsignade detta förbund
eller om de elfenbenspärlor som i smyg betalades till den lokale häxdoktorn för att
säkerställa att andarna var välvilligt inställda.
Denna ridå av tystnad täcker tiotusentals år av historia. Dessa årtusenden kan ha
upplevt krig och revolutioner, extatiska religiösa rörelser, djupa filosofiska teorier och
makalösa konstnärliga mästerverk. Jägare-samlarna kan ha haft sina Napoleoner som
erövrade allt och styrde över imperier av Luxemburgs storlek; begåvade Beethovenar
som inte hade några symfoniorkestrar men gjorde människor tårögda med musiken från
sina bambuflöjter; och Muhammedliknande profeter som uppenbarade den lokala ekens
ord i stället för en universell Skapares. Allt sådant är bara gissningar. Ridån av tystnad
är så tjock att vi inte ens kan veta om sådant förekom, och än mindre skildra det mer
utförligt.
Forskare tenderar att bara ställa sådana frågor som de har ett rimligt hopp om att
kunna besvara. Om vi inte uppfinner ännu okända forskningsverktyg kommer vi
förmodligen aldrig att få veta vad de tidiga jägare-samlarna trodde på eller vilka
politiska dramer som skakade deras värld. Men det är viktigt att ställa frågor som inte
har något svar, annars skulle vi vara frestade att avfärda 60 000 av de 70 000 åren av
mänsklig historia med att ”folk på den tiden gjorde inget av vikt”.
I själva verket gjorde de många viktiga saker. Framför allt formade de inte bara våra
medvetanden utan också världen omkring oss i mycket större utsträckning än de flesta är
medvetna om. Vandrare på tundran i Sibirien, i öknarna i centrala Australien och
regnskogarna i Amazonas tror att de befinner sig i ett jungfruligt landskap som är helt
orört av människor. Det är en villfarelse. Jägare-samlarna var där före oss, och de
åstadkom stora förändringar också i de tätaste djungler och mest öde vildmarker. Nästa
kapitel skildrar hur jägare-samlarna omformade planetens ekologi långt innan
åkerbrukarna grundade sin första by. De kringströvande grupperna av historieberättande
sapiens var den viktigaste och mest destruktiva kraft som djurriket någonsin
frambringat.

* En ”möjlighetshorisont” är hela spektrumet av trosföreställningar, sedvänjor och erfarenheter som står
öppna för ett visst samhälle, givet dess ekologiska, teknologiska och kulturella begränsningar. Varje
samhälle och varje individ utforskar bara en bråkdel av sin möjlighetshorisont.
* Man kan invända att kanske inte alla 18 dog av det våld som satte märken på deras kvarlevor; vissa
kanske bara skadades. Men detta uppvägs förmodligen av dödsfall orsakade av skador på mjukvävnad och
av de umbäranden som ofrånkomligen följer av krig.
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KAPITEL 4

Syndafloden

öre den kognitiva revolutionen levde människor av alla arter uteslutande på den
afroasiatiska landmassan. De hade visserligen också bosatt sig på några öar
genom att simma över kortare avstånd eller ta sig över på improviserade flottar.
Ön Flores koloniserades exempelvis redan för 850 000 år sedan. Men människorna
kunde inte ta sig över öppet hav, och ingen nådde fram till Amerika, Australien eller
avlägsna öar som Madagaskar, Nya Zeeland och Hawaii.
Havet var en barriär som inte bara hindrade människor utan också många andra
afroasiatiska djur från att tränga in i denna ”yttre värld”. På avlägset belägna områden
som Australien och Madagaskar utvecklades därför organismer i isolering under
miljoner och åter miljoner år, och antog helt andra former och fick en helt annan
karaktär än sina afroasiatiska släktingar. Jorden var uppdelad i flera åtskilda
ekosystem, som vart och ett bestod av en unik uppsättning djur och växter. Homo
sapiens stod i begrepp att sätta punkt för detta biologiska överflöd.
Genom den kognitiva revolutionen fick sapiens tekniken, organisationsförmågan och
kanske rent av den vision som krävdes för att bryta sig ut ur den afroasiatiska
begränsningen och kolonisera ”den yttre världen”. Deras första landvinning var
Australien, för omkring 45 000 år sedan. Experterna måste anstränga sig för att förklara
denna bedrift. För att nå Australien behövde människan korsa ett antal sund, vissa av
dem över 10 mil breda, och nästan över en natt anpassa sig till ett helt nytt ekosystem.
Enligt den rimligaste teorin utvecklade de sapiens som levde i den indonesiska
övärlden (öar som är skilda från Asien och varandra genom smala sund) de första
sjöfararsamhällena, för omkring 45 000 år sedan. De lärde sig att bygga och manövrera
oceangående fartyg och blev fiskare, handelsmän och upptäcktsresande över stora
avstånd. Detta innebar sannolikt en oförliknelig omvandling av färdigheter och
levnadssätt. Alla andra däggdjur som gick till havs – sälar, sjökor, delfiner – behövde
en evighetslång evolution för att utveckla specialiserade organ och en hydrodynamisk
kropp. Indonesiska sapiens, ättlingar från apor på den afrikanska savannen, blev
sjöfarare på Stilla havet utan att utveckla simfötter och utan att likt valarna behöva
vänta på att näsan skulle vandra upp till toppen av huvudet. I stället byggde de båtar och
lärde sig styra dem. Och dessa färdigheter gjorde det möjligt för dem att nå fram till
och kolonisera Australien.

F

Arkeologerna har förstås ännu inte grävt fram flottar, åror eller fiskebyar som är
bortåt 45 000 år gamla (och vore svåra att upptäcka eftersom den stigande havsytan har
begravt gamla indonesiska kustlinjer under hundratals meter vatten). Men det finns ändå
starka indicier som talar för denna teori, särskilt det faktum att sapiens under
årtusendena efter koloniseringen av Australien bosatte sig på många små och isolerade
öar norr om kontinenten. Från vissa av dem, till exempel Buka och Manus, var det 20
mil öppet vatten till närmaste land. Det är svårt att tro att någon skulle ha nått och
koloniserat Manus utan avancerade fartyg och skickligt sjömanskap. Som redan nämnts
finns bevis för regelbunden handel mellan vissa av dessa öar, till exempel mellan New
Ireland och New Britain.17
De första människornas resa till Australien är en av de viktigaste händelserna i
historien, minst lika viktig som Columbus resa till Amerika och Apollo 11:s expedition
till månen. Det var första gången en människa lyckades lämna det afroasiatiska
ekosystemet, ja, första gången ett stort landlevande däggdjur lyckades ta sig till
Australien. Av ännu större betydelse var det som de mänskliga pionjärerna gjorde i
denna nya värld. I det ögonblick de första jägare-samlarna satte sin fot på en australisk
strand intog Homo sapiens topplatsen i näringskedjan på en specifik landmassa och
blev sedan den dödligaste arten i jordens historia.
Fram till dess hade människor uppvisat några innovativa anpassningar och
beteenden, men deras påverkan på miljön hade varit försumbar. De hade varit
anmärkningsvärt framgångsrika i att flytta in i och anpassa sig till olika miljöer, men de
gjorde det utan att förändra dessa dramatiskt. Bosättarna i, eller rättare sagt erövrarna
av, Australien inte bara anpassade sig. De förändrade det australiska ekosystemet till
oigenkännlighet.
Det första mänskliga fotavtrycket på en australisk sandstrand spolades genast bort av
vågorna. Men när inkräktarna avancerade inåt land lämnade de ett annat, outplånligt
fotavtryck efter sig. De mötte ett märkligt universum med okända varelser. Där fanns en
200 kilo tung och 2 meter hög känguru och ett punglejon stort som en nutida tiger, som
var kontinentens största rovdjur. Koalor som var alltför stora för att vara söta och
kramgoa rörde sig i träden och fåglar utan flygförmåga, som var dubbelt så stora som
strutsar, sprang över slätterna. Drakliknande ödlor och 6 meter långa ormar ringlade i
undervegetationen. Den jättelika diprotodonen, en 2,5 ton tung vombat, strövade genom
skogarna. Förutom fåglarna och reptilerna var alla dessa djur pungdjur och födde
pyttesmå, hjälplösa fosterlika ungar som de sedan ammade i en pung på buken. Pungdjur
var nästan okända i Afrika och Asien, men i Australien var de kungar.
På bara några tusen år försvann praktiskt taget alla dessa jättar. Av de 24 australiska
djurarter som vägde över 50 kilo utrotades 23.18 Ett stort antal mindre arter försvann
också. Näringskedjor över hela den australiska kontinenten skadades och
omorganiserades. Det var den största omvandlingen av det australiska ekosystemet på
miljontals år. Var allt detta Homo sapiens fel?

Skyldig!
Vissa forskare försöker rentvå vår art och skylla på klimatvariationer (den vanliga
syndabocken i sådana fall). Men det är svårt att tro att Homo sapiens var helt oskyldig.
Det finns tre fakta som försvagar hypotesen om klimatet som alibi och som drar in våra
förfäder i utrotningen av de stora djuren i den australiska faunan.
För det första, även om Australiens klimat förändrades för 45 000 år sedan var det
inte en särskilt dramatisk förändring. Det är svårt att förstå hur enbart de nya
vädermönstren skulle ha kunnat orsaka en så omfattande utrotning. I dag är det vanligt
att förklara allt möjligt med klimatförändringar, men sanningen är den att jordens klimat
aldrig vilar. Det är i ständig förändring. Varje historisk händelse har haft någon
klimatförändring som fond.
Vår planet har framför allt genomgått otaliga cykler med uppvärmning och avkylning.
Under den senaste årmiljonen har det varit istid i genomsnitt vart hundratusende år. Den
senaste var för mellan 75 000 och 15 000 år sedan. Den var inte ovanligt sträng och
hade två toppar, den första för cirka 70 000 år sedan och den andra för cirka 20 000 år
sedan. Den jättelika diprotodonen dök upp i Australien för över 1,5 miljoner år sedan
och utstod alltså minst tio istider, och den överlevde också den första toppen under den
senaste istiden, den för 70 000 år sedan. Så varför skulle den försvinna för 45 000 år
sedan? Om diprotodonen hade varit det enda större djur som försvann vid denna tid
hade det kanske bara varit en slump. Men över 90 procent av Australiens stora djur
försvann samtidigt. Detta är indicier, men det är svårt att tänka sig att det var ett rent
sammanträffande att sapiens anlände till Australien just när alla dessa djur frös ihjäl.19
För det andra, när klimatförändringar orsakar massutrotning brukar marina djur
drabbas lika hårt som landlevande. Men det finns inga belägg för att havslevande djur
skulle ha försvunnit i nämnvärd omfattning för 45 000 år sedan. Mänsklig inblandning
kan förklara varför de stora landlevande djuren i Australien utrotades medan den
marina faunan besparades detta öde. Trots sin ökande skicklighet som sjöfarare var
Homo sapiens ännu främst ett hot på land.
För det tredje uppträdde likartade massutrotningar som den arketypiska australiska
gång på gång under de följande årtusendena – så fort människor koloniserade en ny del
av ”den yttre världen”. I dessa andra fall var sapiens obestridligt skyldig. De stora
djuren på Nya Zeeland – vilka för övrigt hade överlevt den förmodade
klimatförändringen för cirka 45 000 år sedan utan en skråma – drabbades av dråpslag
så snart de första människorna satte sin fot på öarna. Under loppet av några
århundraden hade merparten av de stora djuren utrotats, tillsammans med 60 procent av
alla fågelarter.
Ett liknande öde drabbade mammutpopulationen på Wrangels ö (20 mil norr om den

sibiriska kusten). Mammutarna hade frodats i årmiljoner över större delen av norra
halvklotet, men när Homo sapiens spred sig – först över Eurasien och sedan till
Nordamerika – drog sig mammutarna tillbaka. För 10 000 år sedan fanns inga
mammutar kvar förutom på några avlägsna arktiska öar, först och främst Wrangels ö.
Där överlevde de i några årtusenden till, för att plötsligt försvinna för omkring 4 000 år
sedan, just när de första människorna kom till ön.
Om utrotningen i Australien hade varit en enstaka händelse hade vi kunnat välja att
hellre fria än fälla människorna. Men historien får Homo sapiens att framstå som en
ekologisk seriemördare.
***
Det enda bosättarna i Australien hade till sitt förfogande var stenåldersteknologi. Hur
kunde de då förorsaka en ekologisk katastrof? Det finns i huvudsak tre förklaringar, som
griper väl in i varandra.
Stora djur – de viktigaste offren för utrotningen i Australien – förökar sig mycket
långsamt. Dräktigheten är långvarig, antalet ungar per kull litet och det är långa
uppehåll mellan befruktningarna. Om människorna bara fällde en diprotodon med några
månaders mellanrum var det tillräckligt för att dödstalen bland diprotodonerna skulle
bli högre än födelsetalen. Så inom loppet av några årtusenden skulle den sista,
ensamma diprotodonen försvinna och hela arten dö ut.20
Trots sin storlek torde diprotodonerna och andra jättedjur i Australien inte ha varit så
svåra att jaga eftersom de tvåbenta angriparna tog dem med överraskning. I Afroasien
hade olika människoarter strukit omkring och utvecklats under 2 miljoner år. De
förbättrade långsamt sin jaktskicklighet och började jaga stora djur för omkring
400 000 sedan. De stora djuren i Afrika och Asien fick undan för undan upp ögonen för
vad människorna höll på med och lärde sig att undvika dem, så när det nya
superrovdjuret Homo sapiens gjorde entré på den afroasiatiska scenen visste de stora
djuren redan att de skulle hålla sig på avstånd. Jättarna i Australien hann däremot inte
lära sig att fly. Människor framstod inte som särskilt farliga. De hade inga långa vassa
tänder eller muskulösa, viga kroppar. Så när en diprotodon, det största pungdjur som
någonsin funnits, för första gången fick syn på denna, till det yttre ömtåliga,
människoapa återgick den efter en kort blick till att tugga blad. De var tvungna att
utveckla rädsla för människor, men innan de hann göra det var de utrotade.
Den andra förklaringen är att sapiens hade lärt sig svedjebruk innan de nådde
Australien. Ställda inför en främmande och hotfull omgivning brände de avsiktligt ner
stora områden med ogenomträngliga snår och täta skogar för att skapa öppna grässlätter,
som drog till sig mer lättjagade villebråd och passade dem bättre. Därigenom
förändrade de helt ekologin i stora delar av Australien under loppet av några få
årtusenden.
Något som stödjer denna teori är resterna av växtfossil som hittats. Eukalyptusträd

var sällsynta i Australien för 45 000 år sedan, men människornas ankomst inledde en
guldålder för dessa träd. Eftersom eukalyptusträd är särskilt motståndskraftiga mot eld
spreds de vitt och brett medan andra träd och buskar försvann.
Dessa förändringar i floran påverkade växtätarna och i nästa steg de rovdjur som
livnärde sig på dem. Koalor, som uteslutande livnär sig på eukalyptusblad, kunde lätt
mumsa sig vidare till nya områden. De flesta andra djur drabbades hårt. Många
australiska näringskedjor kollapsade, vilket ledde till att de svagaste länkarna
utrotades.21
En tredje förklaring utgår från att jakt och svedjebruk spelade en viktig roll i
utrotningen, men betonar att vi inte helt kan bortse från klimatets betydelse.
Klimatförändringarna i Australien för omkring 45 000 år sedan destabiliserade
ekosystemet och gjorde det särskilt sårbart. Under normala förhållanden hade systemet
förmodligen återhämtat sig, som så många gånger förr. Men vid just denna kritiska punkt
dök människorna upp och störtade det vingliga ekosystemet i avgrunden.
Kombinationen av klimatförändringar och jakt är särskilt förödande för stora djur
genom att de blir angripna från olika håll. Det är svårt att finna en god
överlevnadsstrategi som fungerar mot flera hot samtidigt.
I brist på ytterligare fakta går det inte att säga vilket av dessa tre scenarier som är det
riktiga. Men man kan på goda grunder anta att om Homo sapiens aldrig hade begett sig
down under hade Australien fortfarande varit en hemvist för punglejon, diprotodoner
och jättekängurur.

Lättjans slut
Utrotningen av de stora djuren i Australien var förmodligen det första stora avtrycket
Homo sapiens satte på planeten. Den följdes av en ännu större ekologisk katastrof,
denna gång i Amerika. Homo sapiens var den första och enda människoarten som tog
sig till det västra halvklotet, för omkring 16 000 år sedan eller cirka 14 000 f.Kr. De
första amerikanerna kom till fots, vilket var möjligt eftersom havsnivån på den tiden var
så låg att nordöstra Sibirien var förbundet med nordvästra Alaska. Inte för att det var
lätt; vandringen var kanske mer mödosam än sjöresan till Australien. För att ta sig över
till Amerika fick sapiens först lära sig att uthärda de extrema arktiska förhållandena i
norra Sibirien, där solen aldrig stiger över horisonten på vintrarna och temperaturerna
kan falla till –50 grader.
Ingen tidigare människoart hade lyckats tränga in i områden som norra Sibirien. Till
och med de köldanpassade neandertalarna höll sig till de relativt varmare områdena
längre söderöver. Men Homo sapiens, vars kropp var anpassad till den afrikanska
savannen snarare än till snö och is, fann sinnrika lösningar. När kringströvande
jägaresamlare vandrade in i kallare klimat lärde de sig att göra snöskor och
värmeisolerande kläder av lager av pälsar och hudar som hade sytts ihop med hjälp av
nålar. De utvecklade nya vapen och förfinade sin jaktteknik så att de kunde spåra och
fälla mammutar och andra stora villebråd i Arktis. Allteftersom kläder och jaktteknik
förbättrades vågade sig sapiens längre och längre in i kalla trakter. Ju längre norrut de
kom, desto mer förbättrade de sina kläder, jaktstrategier och andra färdigheter för
överlevnad.
Men varför denna satsning? Varför självmant förvisa sig till Sibirien? Vissa grupper
kanske drevs dit av krig, demografiskt tryck eller naturkatastrofer. Andra kan ha lockats
norrut av mer positiva skäl, som animaliska proteiner. Arktis var fullt av stora läckra
djur som renar och mammutar. Varje mammut var en källa till väldiga kvantiteter kött
(som med frostgrader kunde frysas för senare förbrukning), kraftigt fett, varm päls och
värdefullt elfenben. Som fynden i Sungir vittnar om inte bara överlevde människor uppe
i norr, de levde gott. Med tiden spred sig grupperna över stora arealer i jakt på
mammutar, mastodonter, noshörningar och renar. Omkring 14 000 f.Kr. ledde jakten
några av dem från nordöstra Sibirien till Alaska. För både mammutar och människor
var Alaska bara en förlängning av Sibirien.
I början var vägen till resten av Amerika blockerad av glaciärer, det gjorde att på sin
höjd ett fåtal pionjärer utforskade trakterna längre söderöver. Men cirka 12 000 f.Kr.
smälte isen till följd av global uppvärmning, vilket öppnade en enklare passage.
Mängder av människor använde den nya korridoren till att bege sig söderut och de
spred sig över hela kontinenten. Även om de från början var anpassade till att jaga

storvilt i Arktis anpassade de sig snabbt till en förbluffande mängd klimat och
ekosystem. Ättlingar till de sibiriska intränglingarna bosatte sig i de täta skogarna i
östra USA, i träsken i Mississippis delta, i Mexikos öknar och Centralamerikas
ångande djungler. Vissa av dem slog sig ner i Amazonasbäckenets flodlandskap, andra i
Andernas dalar eller på Argentinas öppna pampas. Allt detta skedde på bara ett eller
två årtusenden! Redan 10 000 f.Kr. hade människor bosatt sig på Amerikas sydligaste
punkt, ön Eldslandet. Blixtkriget tvärs över Amerika vittnar om Homo sapiens
oförlikneliga sinnrikhet och makalösa anpassningsförmåga. Inget annat djur hade
någonsin vandrat in i en sådan mängd, i vitt skilda miljöer på så kort tid, och med
samma genuppsättning.22
Sapiens kolonisering av Amerika försiggick knappast utan blodspillan. Den
efterlämnade ett långt spår av offer. Den amerikanska faunan var mycket rikare för
14 000 år sedan än den är i dag. När de första amerikanerna vandrade söderut från
Alaska till slätterna i Kanada och västra USA stötte de på mammutar och mastodonter,
gnagare stora som björnar, hjordar av hästar och kameler, överdimensionerade lejon
och mängder av stora djur som i dag är helt okända, bland dem sabeltandade kattdjur
och marklevande jättesengångare som vägde upp till 8 ton och var 6 meter höga. I
Sydamerika fanns ett ännu mer exotiskt menageri av stora däggdjur, reptiler och fåglar.
De amerikanska kontinenterna var ett stort evolutionärt laboratorium där djur och
växter som var okända i Afrika och Asien hade utvecklats och frodades.
Men inte längre. Inom loppet av två årtusenden efter sapiens ankomst var de flesta av
dessa unika arter borta för alltid. Inom denna korta tidrymd förlorade Nordamerika
enligt dagens skattningar 34 av sina 47 släkten stora däggdjur, medan Sydamerika
förlorade 50 av 60. De sabeltandade kattdjuren försvann efter 30 miljoner år på jorden,
liksom de marklevande jättesengångarna, de överdimensionerade lejonen, de
amerikanska hästarna, de amerikanska kamelerna, de jättelika gnagarna och
mammutarna. Tusentals arter av mindre däggdjur, reptiler, fåglar, insekter och parasiter
utrotades också (när mammutarna dog ut försvann också alla arter av mammutfästingar
in i glömskan).
Paleontologer och zooarkeologer – som söker efter och studerar kvarlevor från djur
– har under årtionden finkammat slätterna och bergen på de amerikanska kontinenterna i
jakt på fossiliserade ben efter forntida kameler och fossiliserad spillning efter
marklevande jättesengångare. När de funnit det de söker packas skatterna omsorgsfullt
och skickas till laboratorier där varje ben och varje koprolit (det tekniska namnet på
fossiliserad avföring) studeras och dateras noggrant. De färskaste dynghögarna och
senaste kamelbenen härrör från den tid då sapiens översvämmade Amerika, det vill
säga mellan 12 000 och 9 000 f.Kr. Endast i ett område har forskarna funnit senare
dynghögar: på flera karibiska öar, framför allt Kuba och Hispaniola, fann de
fossiliserad spillning från jättesengångare som kunde dateras till cirka 5 000 f.Kr. Det
var just vid denna tidpunkt då de första människorna lyckades korsa Karibiska havet

och kolonisera båda dessa stora öar.
Återigen försöker vissa forskare rentvå Homo sapiens och skylla på
klimatförändringar (vilket får dem att anta att klimatet på de västindiska öarna förblev
statiskt under 7 000 år medan resten av västra halvklotet värmdes upp). Men i Amerika
går det inte att smita undan dynghögen. Vi är boven i dramat. Det går inte att komma
ifrån den sanningen. Även om klimatförändringar hjälpte till var människans bidrag
avgörande.23

Noaks ark
Om vi lägger ihop massutrotningarna i Australien och Amerika och adderar de
utrotningar i mindre skala som utspelade sig när Homo sapiens spred sig över
Afroasien – bland annat utrotningen av alla andra människoarter – och de som skedde
när tidiga jägare-samlare koloniserade avlägsna öar som Kuba, blir den oundvikliga
slutsatsen att sapiens första våg av kolonisering markerade en av de största och
snabbaste ekologiska katastrofer som har drabbat djurriket. Hårdast drabbades de stora
pälsklädda varelserna. Vid tiden för den kognitiva revolutionen bodde omkring 200
släkten stora marklevande däggdjur som vägde över 50 kilo på jorden. Vid tiden för
jordbruksrevolutionen fanns bara 100 kvar. Homo sapiens utrotade hälften av planetens
stora djur innan människan uppfann hjulet, skriften och järnverktyg.
Miniatyrversioner av denna ekologiska tragedi spelades sedan upp otaliga gånger
efter jordbruksrevolutionen. De arkeologiska vittnesbörden från ö efter ö berättar
samma historia. Tragedin inleds med en scen som visar en rik och varierad population
av stora djur, utan ett spår av människor. I nästa scen gör sapiens entré, vilket beläggs
av ett ben från en människa, en spjutspets eller kanske en lerskärva. Strax därpå följer
den tredje scenen, i vilken män och kvinnor står i medelpunkten och de flesta stora djur
har försvunnit tillsammans med många mindre.
Den stora ön Madagaskar, cirka 40 mil öster om det afrikanska fastlandet, är ett
berömt exempel. Genom årmiljoner i isolering hade en unik samling djur utvecklats där.
Värd att nämnas är elefantfågeln, en varelse utan flygförmåga som var 3 meter hög och
vägde nästan ett halvt ton. Den var världens största fågel. Lika nämnvärd är
jättelemurerna, världens största primater. Elefantfåglarna och jättelemurerna försvann
plötsligt, tillsammans med de flesta andra stora djur för omkring 1 500 år sedan – just
då de första människorna satte sin fot på ön.
I Stilla havet inleddes huvudvågen av utrotning omkring 1500 f.Kr., då polynesiska
jordbrukare koloniserade Solomonöarna, Fiji och Nya Kaledonien. De tog direkt eller
indirekt död på hundratals fågelarter, insekter, sniglar och andra lokala djurarter.
Därifrån rullade utrotningsvågen vidare österut, söderut och norrut, in i mitten av Stilla
havet, och dränkte på sin väg den unika lokala faunan på Samoa och Tonga (1200 f.Kr.),
Marquesasöarna (första århundradet e.Kr.), Påskön, Cooköarna och Hawaii (500 e.Kr.)
och slutligen Nya Zeeland (1200 e.Kr.).
Liknande ekologiska katastrofer uppträdde på nästan varenda en av de tusentals
öarna i Atlanten, Indiska oceanen, Norra ishavet och Medelhavet. På de minsta av öar
har arkeologerna funnit bevis för att fåglar, insekter och sniglar levt där i otaliga
generationer, bara för att försvinna när de första jordbrukarna anlände. Bara ett fåtal
extremt avsides belägna öar undgick människans uppmärksamhet fram till modern tid,

och de fick behålla sin fauna intakt. Galápagosöarna, för att ta det mest kända exemplet,
förblev obebodda fram till 1800-talet och hade därför bevarat sitt unika menageri,
däribland sina jättesköldpaddor, som i likhet med de gamla diprotodonerna inte är
rädda för människor.
Den första utrotningsvågen, som beledsagade jägare-samlarnas spridning över
världen, följdes av en andra utrotningsvåg, som hängde samman med jordbrukets
spridning, och detta ger oss ett viktigt perspektiv på den tredje utrotningsvåg som
industriverksamhet orsakar i dag. Tro inte trädkramarna som påstår att våra förfäder
levde i harmoni med naturen. Långt före den industriella revolutionen innehade Homo
sapiens organismernas världsrekord i att utrota flest växt- och djurarter. Vi har den
tvivelaktiga äran att utmärka oss som den dödligaste arten i biologins historia.
Om fler människor vore medvetna om den första och andra utrotningsvågen skulle de
kanske vara mindre nonchalanta rörande den tredje våg de deltar i. Om vi visste hur
många arter vi redan har utplånat, skulle vi kanske vara mer motiverade att skydda dem
som ännu har överlevt. Detta gäller särskilt de stora djuren i världshaven. Till skillnad
från sina motsvarigheter på land drabbades de stora marina djuren inte särskilt hårt av
den kognitiva revolutionen och jordbruksrevolutionen. Men många av dem är nu på
randen till utrotning på grund av miljögifter och överutnyttjande av världshavens
resurser. Om utvecklingen fortsätter i nuvarande takt kommer förmodligen valar, hajar,
tonfisk och delfiner att liksom diprotodonerna, jättesengångarna och mammutarna falla i
glömska. Av världens stora djur kommer de enda överlevande efter den mänskliga
syndafloden att vara människorna själva och de husdjur som tjänar som galärslavar på
Noaks ark.

II
JORDBRUKSREVOLUTIONEN

Väggmålning i en egyptisk grav, cirka 3 500 år gammal, som avbildar typiska jordbruksscener.

KAPITEL 5

Historiens största bluff

2,5 miljoner år livnärde människor sig på att samla växter och jaga djur som levde
och förökade sig utan mänsklig inblandning. Homo erectus, Homo ergaster och
neandertalarna plockade vildfikon och jagade vildfår utan att bestämma var
fikonträden skulle slå rot, på vilken äng en fårhjord skulle beta eller vilken getabock
som skulle inseminera vilken get. Homo sapiens spred sig från Östafrika till
Mellanöstern, Europa och Asien och slutligen till Australien och Amerika – men vart än
de kom fortsatte sapiens att samla vilda växter och jaga vilda djur. Varför göra något
annat när ens levnadssätt gör att man har gott om mat och en rik värld med sociala
strukturer, trosföreställningar och politisk dynamik?
Allt detta förändrades för omkring 10 000 år sedan, då sapiens började ägna nästan
all sin tid åt att sköta och förädla en handfull djur- och växtarter. Från gryning till
skymning sådde, vattnade och lukade människor sina åkrar och vallade djur till
betesmarker. Detta arbete skulle, trodde de, förse dem med mer frukt, spannmål och
kött. Det innebar en revolution i människors sätt att leva – jordbruksrevolutionen.
Övergången till jordbruk inträffade omkring 9500–8500 f.Kr. i det kuperade
landskapet i sydöstra Turkiet, västra Iran och Levanten. Den började långsamt och på
ett begränsat område. Vete och getter domesticerades cirka 9000 f.Kr., ärtor och linser
cirka 8000 f.Kr., oliver framemot 5000 f.Kr., hästar framemot 4000 f.Kr. och vindruvor
3500 f.Kr. Vissa djur och växter, som kameler och cashewnötter, domesticerades ännu
senare, men omkring 3500 f.Kr. var den stora domesticeringsvågen över. Till och med i
dag, med all avancerad teknik, härrör över 90 procent av de kalorier som livnär
mänskligheten från en handfull grödor som våra förfäder domesticerade mellan 9500
och 3500 f.Kr.: vete, ris, majs, potatis, hirs och korn. Ingen viktig växt eller viktigt djur
har domesticerats under de senaste 2 000 åren. Om vårt psyke är format av jägaresamlare är vår matsedel skriven av tidiga jordbrukare.
Forskarna trodde en gång att jordbruket spred sig från ett ställe i Mellanöstern till
världens fyra hörn. I dag är forskarna ense om att jordbruket utvecklades helt
självständigt i andra delar av världen, inte genom att jordbrukarna i Mellanöstern
exporterade sin revolution. Centralamerikaner odlade majs och bönor utan att veta
något om vete- och ärtodling i Mellanöstern. Sydamerikaner lärde sig odla potatis och
föda upp lamor utan att veta vad som försiggick i vare sig Mexiko eller Levanten. De
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första kinesiska revolutionärerna domesticerade ris, hirs och grisar. Nordamerikas
första trädgårdsmästare var de som tröttnade på att leta efter kurbits i undervegetationen
och bestämde sig för att odla pumpor. På Nya Guinea tämjde folk sockerrör och
bananer, medan jordbrukets avantgarde i Västafrika fick afrikansk hirs, afrikanskt ris,
durra och vete att tjäna deras behov. Från dessa första brännpunkter spred sig
jordbruket vitt och brett. Framemot det första århundradet e.Kr. var flertalet människor i
större delen av världen jordbrukare.
Varför bröt jordbruksrevolutioner ut i Mellanöstern, Kina och Centralamerika men
inte i Australien, Alaska eller Sydafrika? Anledningen är enkel: De flesta växt- och
djurarter kan inte domesticeras. Sapiens kunde gräva fram delikata tryfflar och fälla
ulliga mammutar, men det kom inte på fråga att domesticera någondera arten.
Svamparna var alltför svårhanterliga och de stora bestarna alltför vildsinta. Av de
tusentals arter som våra förfäder jagade och samlade var bara ett fåtal lämpliga för
jordbruk och uppfödning. Detta fåtal arter fanns på vissa platser, och det var på dessa
platser som jordbruksrevolutioner uppträdde.
***
Forskare hävdade tidigare att jordbruksrevolutionen var ett stort språng framåt för
mänskligheten. De berättade en saga om framåtskridande drivet av mänsklig hjärnkraft.
Evolutionen gav undan för undan upphov till alltmer intelligenta människor. Med tiden
blev människorna smarta nog att kunna dechiffrera naturens hemligheter så att de kunde
tämja får och odla vete. Så snart de lyckades med det lämnade de glatt det hårda,
farliga och ofta spartanska livet som jägare-samlare och blev bofasta för att njuta av det
behagliga, välnärda livet som jordbrukare.

Platser och tidpunkter för jordbruksrevolutioner. Data är omtvistade och kartan måste ständigt ritas om för
att de senaste arkeologiska upptäckterna ska komma med.24

Denna saga är en fantasi. Det finns inga belägg för att människan blev intelligentare
med tiden. Jägare-samlare kände till naturens hemligheter långt före
jordbruksrevolutionen eftersom deras överlevnad hängde på en ingående kännedom om
de djur de jagade och de växter de samlade. I stället för att förebåda en
bekvämlighetens nya tidsålder kastade jordbruksrevolutionen ut bönderna i ett i
allmänhet svårare och mindre tillfredsställande liv än det som jägare-samlare hade haft.
De senare tillbringade sin tid på mer stimulerande och varierade sätt och löpte mindre
risk att drabbas av svält och sjukdom. Jordbruksrevolutionen ökade visserligen den
totala mängden livsmedel som stod till mänsklighetens förfogande, men detta omsattes
inte i bättre kost eller i mer fritid. Det omsattes i stället i befolkningsexplosioner och
övergödda eliter. Den genomsnittliga bonden arbetade hårdare än den genomsnittliga
jägare-samlaren och fick i utbyte en sämre kost. Jordbruksrevolutionen var historiens
största svindel.25
Vem bar ansvaret? Inte kungar eller präster eller köpmän. Bovarna var en handfull
växtarter, däribland vete, ris och potatis. Dessa växter domesticerade Homo sapiens
snarare än vice versa.
Låt oss för ett ögonblick betrakta jordbruksrevolutionen ur vetets synvinkel. För
10 000 år sedan var vete bara ett av många vilda gräs, och dess förekomst var
begränsad till ett litet område i Mellanöstern. Inom några årtusenden växte vete
plötsligt över hela världen. Enligt de grundläggande evolutionära kriterierna för
överlevnad och reproduktion har vete blivit en av de mest framgångsrika växterna i
jordens historia. I trakter som Nordamerikas Great Plains, där inte ett enda vetestrå
växte för 10 000 år sedan, kan man i dag vandra hundratals kilometer utan att stöta på
någon annan växt. Globalt täcker vete 2,25 miljoner kvadratkilometer, fem gånger
Sveriges yta. Hur gick detta gräs från att vara obetydligt till allestädes förekommande?
Det gjorde vetet genom att manipulera Homo sapiens för sina syften. Denna apa hade
fört ett ganska behagligt liv med att jaga och samla till för cirka 10 000 år sedan, men
började då satsa mer och mer på att odla vete. Under loppet av några årtusenden gjorde
människor i många delar av världen föga mer från gryning till skymning än att ta hand
om veteplantor. Det var inte lätt. Vetet krävde mycket av dem. Vetet tyckte inte om sten,
så sapiens slet ont för att röja fälten. Vetet tyckte inte om att dela utrymme, vatten och
näringsämnen med andra växter, så män och kvinnor slet och släpade dagen lång med att
rensa ogräs under en brännande sol. Vetet kunde bli sjukt, så människorna måste vara på
sin vakt mot larver och mjöldagg. Vetet var försvarslöst mot andra varelser som tyckte
om att äta det, från kaniner till gräshoppssvärmar, så bönderna var tvungna att vakta och
skydda det. Vetet var törstigt, så människor ledde vatten från källor och floder för att
vattna det. Dess hunger tvingade till och med sapiens att samla djurspillning för att
gödsla den jord där vetet skulle växa.

Homo sapiens kropp hade inte utvecklats för att utföra sådana uppgifter. Den var
anpassad till att klättra i äppelträd och springa efter gaseller, inte till att röja undan
stenblock och bära vattenhinkar. Ryggen, knäna, halsen och fotvalvet fick betala priset.
Studier av gamla skelett tyder på att övergången till jordbruk medförde en mängd
åkommor som diskförskjutning, ledinflammation och bråck. De nya jordbrukssysslorna
tog vidare så mycket tid i anspråk att människor tvingades bosätta sig permanent intill
sina vetefält. Detta förändrade deras levnadssätt i grunden. Vi domesticerade inte vetet;
det var vetet som domesticerade oss. Ordet ”domesticera” är avlett från latinets domus,
som betyder ”hus”. Vem bor i hus? Inte vetet, utan människorna.
Hur lyckades vetet övertala Homo sapiens att byta ut ett ganska bra liv mot en
eländig tillvaro? Vad hade det att erbjuda i gengäld? Inte en bättre kost – människor är
ju allätande apor som mår bra av en mycket varierad föda. Före jordbruksrevolutionen
svarade sädesslagen bara för en bråkdel av människans föda. En kost baserad på
spannmål är fattig på mineraler och vitaminer, svår att smälta och riktigt dålig för våra
tänder och munnar.
Vetet gav inte människor ekonomisk trygghet. Bondens liv var mer otryggt än jägaresamlarens. Jägare-samlares överlevnad hängde på många arter, och de kunde därför
överleva svåra år även utan matlager. Om tillgången på en art minskade kunde de samla
eller jaga mer av en annan. För merparten av kaloriintaget i jordbrukssamhällen var
man till helt nyligen beroende av ett litet antal odlade växter. På många håll var man
beroende av en enda stapelgröda, till exempel vete, potatis eller ris. Om regnet uteblev
eller svärmar av gräshoppor anlände eller en svamp angrep stapelgrödan dog tusentals
eller miljontals bönder.
Vetet kunde inte heller erbjuda säkerhet mot mänskligt våld. De tidiga jordbrukarna
var minst lika våldsamma som sina förfäder bland jägare-samlare. Jordbrukarna hade
fler ägodelar och behövde jord för sina grödor. Förlusten av betesmark på grund av
härjande grannar kunde betyda skillnaden mellan levebröd och svält, så det fanns
mycket mindre utrymme för kompromisser. När en grupp jägare-samlare var hårt ansatt
av en starkare rivaliserande grupp, kunde den vanligen dra vidare. Det var svårt och
farligt, men möjligt. När en stark fiende hotade en by av jordbrukare innebar en reträtt
att man fick överge fälten, husen och spannmålsförråden. I många fall dömdes de
flyende till svältdöden. Därför var bönder benägna att hålla stånd och kämpa till det
bittra slutet.
Många antropologiska och arkeologiska studier tyder på att i enkla
jordbrukssamhällen, utan politiska strukturer utöver by och stam, berodde 15 procent av
dödsfallen på våld, och 25 procent av de manliga dödsfallen. På det nutida Nya Guinea
svarar våld för 30 procent av de manliga dödsfallen i ett jordbrukande stamsamhälle,
dani, och 35 procent i ett annat, enga. I Ecuador dödades ungefär 50 procent av vuxna
waorani-indianer av andra människor.26 Med tiden fick man kontroll över våldet genom
att utveckla större sociala strukturer som städer, kungariken och stater. Men det tog

tusentals år att bygga upp sådana omfattande och effektiva politiska strukturer.
Bylivet hade visserligen omedelbara fördelar för de första bönderna, som bättre
skydd mot vilda djur, regn och köld. Men för de flesta vägde nackdelarna tyngre. Detta
är svårt för människor i dagens rika samhällen att förstå. Eftersom vi åtnjuter välstånd
och trygghet, och vårt välstånd och vår trygghet vilar på en grund som lades av
jordbruksrevolutionen, är vi benägna att tro att den innebar en fantastisk förbättring.
Men det går ändå inte att bedöma tusentals år av historia ur dagens perspektiv. Ett
mycket mer representativt perspektiv kunde anlagts av en 3-årig flicka som dog av
undernäring på grund av missväxt i första århundradets Kina. Skulle hon säga: ”Det är
synd att jag håller på att svälta ihjäl, men om två tusen år kommer människor att ha
massor att äta och bo i luftkonditionerade hus, så mitt lidande är ett meningsfullt offer”?
Vad hade då vetet att erbjuda jordbrukarna, inbegripet den undernärda kinesiska
flickan? Den hade inget att erbjuda människor som individer, däremot Homo sapiens
som art. Att odla vete gav mycket mer föda per ytenhet, vilket gjorde det möjligt för
arten att förökas exponentiellt. Cirka 13000 f.Kr., då människor livnärde sig på att
samla vilda växter och jaga vilda djur, kunde oasen i Jeriko i Palestina utgöra basen för
en kringströvande grupp på omkring 100 relativt friska och välnärda människor. Cirka
8500 f.Kr., då vilda växter ersattes av vete, rymde oasen en stor men tättbefolkad by
med 1 000 invånare som led mycket mer av sjukdom och undernäring.
Evolutionens valuta är varken hunger eller smärta, utan kopior av DNA-spiraler.
Precis som ett företags ekonomiska framgång mäts enbart i antalet kronor på
bankkontot, inte efter de anställdas lycka, mäts en arts evolutionära framgång i antalet
kopior av dess DNA. När det inte finns några DNA-kopior kvar är arten utrotad, precis
som ett företag utan pengar är bankrutt. Om en art kan uppvisa många DNA-kopior är
den framgångsrik, och arten frodas. Ur detta perspektiv är 1 000 kopior alltid bättre än
100. Det är detta som är kvintessensen av jordbruksrevolutionen: förmågan att hålla fler
människor vid liv under sämre förhållanden.
Men varför skulle individer bry sig om denna evolutionära kalkyl? Varför skulle
någon över huvud taget sänka sin levnadsstandard bara för att öka antalet kopior av
Homo sapiens genom? Ingen skrev under ett sådant avtal. Det var en fälla.

Lyxfällan
Det tog århundraden och årtusenden innan jordbruket blev etablerat. Det var inte så att
en grupp Homo sapiens som samlade svamp och nötter och jagade hjort plötsligt
bosatte sig permanent i en by, plöjde åkrar, sådde vete och bar vatten från floden.
Förändringen förlöpte i steg, där vart och ett bara innebar en liten förändring i det
dagliga livet.
Homo sapiens anlände till Mellanöstern för omkring 70 000 år sedan. Under de
följande 50 000 åren frodades våra förfäder där utan att bedriva jordbruk. Områdets
naturresurser var tillräckliga för att livnära den mänskliga populationen. Under goda
tider fick de fler barn och under dåliga några färre. Människor har, i likhet med många
andra däggdjur, hormonella och genetiska mekanismer som kontrollerar fortplantningen.
Under goda tider blir honorna könsmogna tidigare och deras chanser att bli dräktiga
stiger något. Under dåliga tider infinner sig könsmognaden senare och fertiliteten
minskar.
Till dessa naturliga befolkningsbegränsningar kom kulturella mekanismer. Spädbarn
och småbarn, som rör sig långsamt och kräver mycket uppsikt, var en börda för
nomadiserande jägare-samlare. De försökte därför ha tre, fyra år mellan födslarna.
Detta åstadkom kvinnorna genom att amma barnen dygnet runt och i flera år (vilket
minskar risken att bli gravid betydligt). Andra metoder kunde vara fullständig eller
partiell avhållsamhet (kanske med stöd i kulturella tabun), aborter och ibland
barnamord.27
Under dessa årtusenden åt människor ibland vetekorn, men det var en marginell del
av deras kost. För cirka 18 000 år sedan avlöstes den senaste istiden av en period med
global uppvärmning. När temperaturen steg ökade nederbörden. Det nya klimatet var
idealiskt för vete och andra sädesslag, som förökade och spred sig. Människor började
äta mer vete, och bidrog oavsiktligt till dess spridning. Eftersom de inte kunde äta vilda
korn utan att först tröska, mala och tillaga dem, bar de vetet tillbaka till sina temporära
läger för bearbetning. Vetekornen var små och många, så det var oundvikligt att några
tappades bort på vägen till lägret. Med tiden växte mer och mer vete längs
människornas favoritstigar och nära deras lägerplatser.
När människor brände ner skogar och snår hjälpte de också vetet. Elden brände bort
träd och buskar så att vete och andra gräs ensamma kunde dra nytta av solljuset, vattnet
och näringsämnena. På de håll där vete blev särskilt rikligt förekommande, och
tillgången på villebråd och annan föda också var god, kunde grupper av människor
undan för undan lämna sitt nomadiserande levnadssätt och bosätta sig i årstidsbaserade
eller permanenta läger.
Till en början kanske de slog läger i fyra veckor under skörden. En generation

senare, när veteplantorna hade spridits och mångfaldigats, vistades de fem veckor i
skördelägret, sedan sex och så vidare tills det uppstod en permanent bosättning.
Lämningar efter sådana boplatser har påträffats runt om i Mellanöstern, särskilt i
Levanten där den natufiska kulturen blomstrade mellan 12500 och 9500 f.Kr. Natufierna
var jägare-samlare som livnärde sig på många olika vilda arter, men bodde i
permanenta byar och ägnade en stor del av sin tid åt att samla och bearbeta vilda
sädesslag. De lagrade spannmål för senare behov. De uppfann nya redskap som
stenskäror för att skörda vildvete och stenmortlar och mortelstötar för att mala det.
Under åren efter 9500 f.Kr. fortsatte natufiernas ättlingar att samla och bearbeta
sädesslag, samtidigt som de började odla dem på mer och mer förfinade sätt. Efter att
ha samlat in vildvete lade de undan en del av skörden till sådden nästa säsong. De
upptäckte att de fick mycket bättre resultat om de sådde kornen nere i jorden i stället för
att sprida dem på måfå uppe på ytan. De började därför hacka och plöja. Så småningom
började de också rensa ogräs på fälten, skydda grödorna mot parasiter samt vattna och
gödsla dem. När större ansträngningar lades ner på spannmålsodling blev det mindre
tid över till att samla och jaga vilda arter. Jägare-samlarna blev bönder.
Det var en gradvis övergång; från den kvinna som samlade vildvete till den kvinna
som odlade vete. Därför är det svårt att säga när det avgörande steget till jordbruk togs.
Men framemot 8500 f.Kr. var Mellanöstern fullt av permanenta byar som Jeriko, där
invånarna ägnade större delen av sin tid åt att odla domesticerade växtarter.
I och med flytten till permanenta byar och den ökade tillgången på föda började
befolkningen växa. Genom att man övergav det nomadiserande levnadssättet kunde
kvinnorna föda ett barn om året. Spädbarnen avvandes tidigare – de kunde födas upp på
gröt och välling. Deras hjälp behövdes sannerligen på fälten. Men de extra munnarna
gjorde snabbt slut på livsmedelsöverskottet, så ännu fler åkrar måste odlas upp. När
människor började leva i sjukdomshärjade bosättningar, när barnen föddes upp på mer
spannmål och mindre bröstmjölk och när varje barn konkurrerade med fler och fler
syskon om gröten, sköt barnadödligheten i höjden. I de flesta agrara samhällen dog
minst ett barn av tre innan det blivit 20 år.28 Men födelsetalen var större än dödstalen;
människor fortsatte att få alltfler barn.
Med tiden blev ”veteavtalet” en allt tyngre börda. Barn dog i massor och de vuxna
slet i sitt anletes svett. Genomsnittsmänniskan i Jeriko 8500 f.Kr. förde ett mycket
hårdare liv än genomsnittsmänniskan i Jeriko 9500 f.Kr. eller 13000 f.Kr. Men ingen
förstod vad som hände. Varje generation fortsatte att leva som sina föräldrar, med bara
små förbättringar här och var. Summan av en rad ”förbättringar”, som var och en skulle
göra livet lättare, blev paradoxalt nog en kvarnsten runt dessa bönders hals.
Varför gjorde människan en så ödesdiger felkalkyl? Av samma anledning som
människor genom hela historien har gjort felkalkyler. De var oförmögna att se de fulla
konsekvenserna av sina beslut. Varje gång de beslutade att arbeta lite extra – låt säga
med att hacka fälten först i stället för att sprida ut fröna på ytan – tänkte de: ”Jo, vi

måste arbeta hårdare, men skörden kommer att bli så riklig att vi inte behöver bekymra
oss om magra år längre. Våra barn behöver aldrig gå och lägga sig hungriga. Livet
kommer att bli fantastiskt.” Det verkade vettigt. Om man arbetar hårdare kommer man
att få ett bättre liv. Det var planen.
Den första delen av planen gick friktionsfritt. Människor arbetade verkligen hårdare.
Men de förutsåg inte att antalet barn skulle öka, så att det extra vetet skulle behöva
mätta fler. De tidiga jordbrukarna förstod inte heller att barnens intag av mer gröt och
mindre modersmjölk skulle försvaga deras immunsystem, eller att de permanenta
bosättningarna skulle bli smittohärdar för infektionssjukdomar. De förutsåg inte att de
genom att bli mer beroende av en enda näringskälla skulle vara mer utsatta för torkans
härjningar. Bönderna förutsåg inte heller att deras bågnande kornbodar under goda år
skulle locka till sig tjuvar och fiender, vilket skulle tvinga dem att resa murar och gå
vakt.
Men varför övergav människorna inte jordbruket när planen baktände? Delvis för att
det tog generationer för de små förändringarna att ackumuleras och omvandla samhället.
Och delvis för att folkökningen brände alla broar. Om plöjning ökade en bys befolkning
från 100 till 110, vilka 10 skulle frivilligt ha svultit ihjäl för att de övriga skulle kunna
återvända till den gamla goda tiden? Det fanns ingen väg tillbaka. Fällan hade slagit
igen.
Jakten på ett lättare liv ledde till svåra umbäranden, och inte för sista gången. Något
liknande händer oss. Hur många unga nyutexaminerade akademiker har inte tagit
krävande anställningar på framgångsrika företag och dyrt och heligt lovat att de skulle
arbeta hårt för att tjäna ihop så mycket pengar att de kunde sluta arbeta vid 35 och då
äntligen ägna sig åt sina verkliga intressen? Men när de når den åldern har de stora
bolån, barn som ska studera, hus i förorten så att familjen behöver minst två bilar och
inställningen att livet inte är värt att leva utan goda viner och semestrar utomlands.
Skulle de återgå till att gräva upp rötter? Nej, de fördubblar sina ansträngningar och
fortsätter att slava.
En av historiens järnlagar är att lyxartiklar tenderar att bli nödvändigheter och
generera nya skyldigheter. Så snart människor blir vana vid en viss lyx tar de den för
given. Sedan börjar de räkna med den. Slutligen når de en punkt då de inte kan leva utan
den. Låt oss ta ett annat välbekant exempel från vår egen tid. Under de senaste
årtiondena har vi uppfunnit otaliga tidsbesparande hjälpmedel som skulle göra livet
mer bekvämt: tvättmaskiner, dammsugare, diskmaskiner, telefoner, mobiltelefoner,
persondatorer och e-post. Förr krävdes en hel del arbete för att skriva ett brev, stoppa
det i ett kuvert, sätta på ett frimärke, adressera det och gå med det till brevlådan. Det
tog dagar eller veckor, ibland månader, innan svaret kom. Nu kan jag slänga iväg ett
mejl, skicka det runt halva jordklotet och (om adressaten är online) få ett svar några
minuter senare. Det har besparat mig en massa tid och besvär, men lever jag mer
bekvämt?

Dessvärre inte. Under snigelpostens tidsålder skrev människor vanligen bara brev
när de hade något viktigt att berätta. I stället för att skriva ner det första som dök upp i
huvudet, övervägde de noga vad de ville säga och hur de skulle formulera det. De
förväntade sig ett svar som var lika noga övervägt. De flesta skrev och mottog inte mer
än en handfull brev i månaden och kände sig sällan tvingade att svara omedelbart. I dag
får jag mängder med mejl varje dag, alla från människor som förväntar sig svar genast.
Vi trodde att vi sparade tid, i stället har vi skruvat upp hastigheten på livets grottekvarn
till det tiodubbla och gjort livet mer ängsligt och spänt.
Här och var finns motståndare som vägrar öppna ett e-postkonto, precis som vissa
grupper av människor för tusentals år sedan vägrade att börja med jordbruk och
därigenom undkom lyxfällan. Men jordbruksrevolutionen krävde inte att alla grupper i
en viss region skulle ställa upp. Det räckte med en. Så snart en grupp blev bofast och
började slita och släpa på åkrarna blev jordbruksrevolutionen ohejdbar, oavsett om det
gällde Mellanöstern eller Centralamerika. Eftersom jordbruket skapade förutsättningar
för en snabb folkökning fick bönderna övertaget över jägare-samlarna enbart i kraft av
numerär. Jägare-samlarna kunde antingen dra sig undan, och se sina jaktmarker
förvandlas till åkrar och betesmarker, eller själva ställa sig bakom plogen. I vilket fall
som helst var det gamla levnadssättet dödsdömt.
Teorin om lyxfällan rymmer en viktig lärdom. Mänsklighetens sökande efter ett
bekvämare liv frigjorde enorma förändringskrafter som förvandlade världen på sätt
som ingen hade föreställt eller önskat sig. Ingen planerade jordbruksrevolutionen eller
strävade efter att människor skulle bli beroende av spannmålsodling. En rad små
vardagliga beslut, som mestadels syftade till att fylla några magar och skapa en smula
trygghet, fick den ackumulerade effekten att tidigare jägare-samlare tvingades framleva
sina dagar med att bära vattenhinkar under en brännande sol.

Gudomligt ingripande
Enligt scenariot ovan var jordbruksrevolutionen en felkalkyl. Det är mycket sannolikt.
Historien är fylld av långt dummare felkalkyler. Men det finns en annan möjlighet.
Kanske var det inte strävan efter ett bekvämare liv som åstadkom förändringen? Kanske
hade sapiens andra ambitioner och var villiga att utstå ett hårdare liv för att kunna
förverkliga dem?
Forskare försöker vanligen förklara den historiska utvecklingen med kalla
ekonomiska och demografiska faktorer. Det stämmer bättre med deras rationella och
matematiska metoder. Vad gäller modern historia kan forskarna inte undvika att beakta
icke-materiella faktorer som ideologi och kultur. De skriftliga källorna tvingar dem till
det. Det finns tillräckligt med dokument, brev och memoarer för att visa att andra
världskriget inte orsakades av livsmedelsbrist eller demografiskt tryck. Men vi har inga
dokument från den natufiska kulturen, så när vi har med förhistoriska perioder att göra
är den materialistiska skolan allenarådande. Det är svårt att bevisa att människor i
skriftlösa samhällen drevs av tro och inte av ekonomisk nödvändighet.

Lämningarna efter en monumental struktur i Göbekli Tepe.

Men i sällsynta fall har vi turen att hitta goda ledtrådar. 1995 började arkeologer
gräva ut Göbekli Tepe, en fyndplats i sydöstra Turkiet. I de äldsta lagren fann de inga
spår efter en bosättning, efter hus eller dagliga göromål. De fann däremot monumentala
pelarstrukturer som var smyckade med fantastiska inristningar. Stenpelarna vägde upp
till 7 ton styck och var upp till 5 meter höga. I ett stenbrott i närheten fann man en delvis
uthuggen pelare som vägde 50 ton. Man grävde fram fler än tio monumentala
byggnadsverk, det största nästan 30 meter i diameter.
Arkeologer har hittat sådana monumentala strukturer på flera håll i världen; den mest
kända är Stonehenge i England. Men i Göbekli Tepe upptäckte man något förbluffande:
strukturerna kunde dateras till cirka 9500 f.Kr., och allt tyder på att de hade rests av
jägare-samlare! Den arkeologiska forskarvärlden hade till en början svårt att tro på
dessa rön, men det ena testet efter det andra bekräftade både att strukturerna är så gamla
och att de har uppförts före jordbruksrevolutionen. De tidiga jägare-samlarnas
förmågor och komplexiteten i deras kulturer tycktes vida överstiga vad man tidigare
hade trott.

En av de utsmyckade stenpelarna (cirka 5 meter hög).

Varför skulle ett jägar- och samlarsamhälle uppföra sådana byggnadsverk? De var
inte till någon uppenbar nytta. De var varken slakthus för mammutar eller regnskydd
eller platser att gömma sig för lejon. Därmed återstår bara hypotesen att de hade
uppförts för något mystiskt kulturellt syfte som arkeologerna har svårt att dechiffrera.
Vilket det än var ansåg jägare-samlarna uppenbarligen det vara värt att satsa stora
ansträngningar och mycket tid på det. Det enda sätt som Göbekli Tepe kan ha byggts på

är att tusentals människor ur olika grupper och stammar samarbetade över en längre tid.
Detta förutsätter ett utvecklat religiöst eller ideologiskt system.
Göbekli Tepe innehöll ytterligare en sensationell hemlighet. Genetiker har i åratal
försökt spåra det domesticerade vetets ursprung. Nyare rön tyder på att åtminstone en
variant (enkornsvete) kommer från Karaçadagbergen, mindre än tre mil från Göbekli
Tepe.29
Detta kan knappast vara en slump. Det kulturella centrumet Göbekli Tepe var troligen
på ett eller annat sätt förbundet med människans domesticering av vetet och vetets
domesticering av människan. För att livnära de människor som uppförde och använde
de monumentala byggnadsverken behövdes stora mängder livsmedel. Det är möjligt att
jägare-samlarna övergick från att samla vildvete till att odla vete, inte för att öka sin
normala livsmedelsförsörjning utan för att kunna uppföra och använda ett tempel. Enligt
den gängse föreställningen anlade några pionjärer först en by, och när den blomstrade
uppförde de sedan ett tempel i dess mitt. Men Göbekli Tepe antyder att templet kan ha
byggts först och att en by sedan växte fram runt den.

Revolutionens offer
Överenskommelsen mellan människor och sädesslag var inte det enda avtalet med
djävulen. Ett annat slöts rörande fårens, getternas, svinens, hönsens och andra husdjurs
öde. Nomadiserande grupper som följde efter vilda får kom undan för undan att
förändra fårhjordarnas karaktär. Förloppet började förmodligen med selektiv jakt.
Människorna lärde sig att det var till deras fördel att bara jaga vuxna baggar och gamla
eller sjuka får och spara fertila tackor och lamm för att bevara hjordens livskraft på
sikt. Det andra steget kan ha varit att aktivt försvara hjorden mot rovdjur genom att
driva bort lejon, vargar och rivaliserande grupper av människor. Slutligen började man
göra en mer omsorgsfull selektion för att skräddarsy fåren efter sina behov. De mest
aggressiva baggarna, de som bjöd mest motstånd mot människornas kontrollförsök,
slaktades först, liksom de magraste och mest nyfikna tackorna. (Herdar tycker inte om
får som av nyfikenhet drivs att lämna hjorden.) För varje generation blev fåren fetare,
mer fogliga och mindre nyfikna.
Alternativt kan jägare ha fångat och ”adopterat” ett lamm, gött det under de månader
det fanns gott om mat och slaktat det under en magrare årstid. Någon gång började de
hålla ett stort antal sådana lamm. Vissa av lammen blev könsmogna och började
fortplanta sig. De mest aggressiva och oregerliga lammen gick först till slakt. De mest
fogliga och tilltalande lammen fick leva längre och fortplanta sig. Resultatet blev en
hjord av tama och fogliga får.
Sådana domesticerade djur – får, höns, åsnor med flera – erbjöd mat (kött, mjölk,
ägg), råmaterial (hudar, ull) och muskelkraft. Transporter, plöjning, malning och andra
uppgifter som dittills hade utförts med mänsklig muskelkraft utfördes alltmer av djur. I
de flesta agrara samhällen koncentrerade människor sig på odling, medan
djuruppfödning var en sekundär verksamhet. Men på vissa håll uppstod också en ny typ
av samhälle som huvudsakligen byggde på exploateringen av djur: stammar av herdar.
När människor spred sig över världen gjorde husdjuren det också. För 10 000 år
sedan fanns bara några miljoner får, nötkreatur, getter, svin och hönor i några
begränsade afroasiatiska nischer. I dag finns det omkring en miljard får, en miljard
grisar, över en miljard nötkreatur och över 25 miljarder höns. Och de finns över hela
världen. Den domesticerade hönan är det mest spridda fjäderfäet någonsin. Efter Homo
sapiens är domesticerade nötkreatur, grisar och får den andra, tredje och fjärde mest
spridda arten av större däggdjur. Ur ett snävt evolutionärt perspektiv, som mäter
framgång efter antalet DNA-kopior, innebar jordbruksrevolutionen en välsignelse för
höns, nötkreatur, grisar och får.
Men det evolutionära perspektivet är dessvärre ett ofullständigt mått på framgång.
Det bedömer allt efter kriterierna överlevnad och reproduktion, utan hänsyn till

individernas lidande och välbefinnande. Tama höns och nötkreatur kan kanske ses som
en evolutionär framgångssaga, men de är samtidigt några av de mest eländiga varelser
som någonsin levt. Domesticeringen av djur byggde på en rad brutala bruk som bara
blev grymmare med århundradenas gång.
Vilda hönsfåglar lever mellan 7 och 12 år och nötkreatur 20–25 år. I naturen dog de
flesta långt före det, men de hade i alla fall en chans att leva ett respektingivande antal
år. Däremot slaktas nuförtiden det stora flertalet domesticerade höns och nötkreatur när
de är några veckor eller några månader gamla, eftersom detta ur ett strikt ekonomiskt
perspektiv är den optimala slaktåldern. (Varför fortsätta att utfodra en tupp i tre år efter
att den nått sin slaktvikt vid tre månader?)
Äggläggande hönor, mjölkkor och dragdjur får ibland leva i många år. Men priset är
förslavning under en drakonisk exploatering och anpassning till ett levnadssätt som är
helt främmande för deras behov och önskningar. Det är till exempel rimligt att anta att
oxar föredrar att tillbringa sina dagar med att ströva över öppna grässlätter i sällskap
med andra tjurar och kor i stället för att dra kärror och plogar framför en apa med en
piska i handen.
För att förvandla tjurar, åsnor och kameler till lydiga dragdjur måste deras naturliga
instinkter knäckas och sociala band kapas, deras aggression och sexualitet kontrolleras
och deras rörelsefrihet begränsas. Bönderna utvecklade tekniker som att stänga in
djuren i fållor och burar, sätta på dem betsel och tömmar, dressera dem med piskor och
pikstavar samt stympa dem. Att tämja djur inbegriper nästan alltid att handjuren
kastreras för att dämpa deras aggressivitet och kunna kontrollera hjordens fortplantning.
I många samhällen på Nya Guinea har en persons rikedom traditionellt mätts efter hur
många grisar han eller hon äger. För att se till att djuren inte springer bort skär bönder
på norra Nya Guinea av en bit av deras tryne. Detta förorsakar svår smärta när grisen
försöker nosa och böka. Eftersom grisar inte kan hitta mat eller ens orientera sig utan att
nosa gör denna stympning dem helt beroende av sina mänskliga ägare. I en annan del av
Nya Guinea har det varit en sedvana att trycka ut ögonen på grisarna så att de inte ens
kan se vart de går.30
Mejeriindustrin har sina sätt att tvinga djuren att tjäna dess syften. Kor, getter och får
producerar mjölk endast när de har fött kalvar, killingar och lamm, och bara så länge
ungen diar. För att ha tillgång till mjölk måste bonden ha diande kalvar, killingar eller
lamm, men hindra dessa från att ta all mjölk. En vanlig metod i historien har varit att
helt sonika slakta kalvarna och killingarna strax efter födseln, mjölka kon eller geten så
mycket och länge det går och sedan göra henne dräktig igen. Detta är alltjämt en mycket
utbredd teknik. På många moderna mjölkgårdar lever en mjölkko fem år innan hon
slaktas. Under dessa fem år är hon nästan ständigt dräktig, och befruktas för att
maximera mjölkproduktionen 60–120 dagar efter kalvning. Kalvarna skiljs från henne
kort efter födseln. Kokalvarna föds upp för att bli nästa generation mjölkkor, medan
tjurkalvarna överlämnas till köttindustrin.31

Målning från en egyptisk grav, cirka 1200 f.Kr. Ett par oxar drar en plog. I frihet strövade vildoxar omkring i
hjordar med komplexa sociala strukturer. Den kastrerade och domesticerade oxen framsläpade sina dagar
under piskan och i en trång hage, för att ensam eller i par streta på ett sätt som varken passade dess kropp
eller motsvarade dess sociala och emotionella behov. När oxen inte längre förmådde dra plogen slaktades
han. (Notera också den egyptiske bondens framåtböjda kroppshållning: precis som oxen kastade han bort sitt
liv på hårt arbete som var förödande för hans kropp, själ och sociala relationer.)

En annan metod är att hålla kalvarna och killingarna nära sina mödrar, men på olika
sätt hindra dem från att dia alltför mycket. Det enklaste sättet är att tillåta kalven att
börja dia men sedan jaga bort den när mjölken rinner till. Denna metod stöter vanligen
på motstånd från både kalv och ko. Vissa herdefolk brukade döda avkomman, äta upp
köttet och sedan stoppa upp huden. Den uppstoppade kalven skulle sedan stimulera
moderns mjölkproduktion. Nuerfolket i Sudan gick så långt att de smorde in den
uppstoppade avkomman med moderns urin för att ge den en välbekant doft. En annan
teknik bland nuerna var att binda en taggig ring runt kalvens mun så att den sticker kon
och gör henne ovillig att ge di.32 Kameluppfödande tuareger i Sahara brukade sticka hål
i eller skära bort delar av kamelfölens nos och överläpp för att göra diandet smärtsamt
och därmed få dem att dia mindre.33
***
Alla agrara samhällen har inte varit lika grymma mot sina husdjur. Vissa domesticerade

djur kunde ha ett ganska bra liv. Får som föddes upp för ullens skull, sällskapsdjur som
hundar och katter, stridshästar och kapplöpningshästar hade ofta behagliga
levnadsvillkor. Den romerske kejsaren Caligula lär ha planerat att utnämna sin
favorithäst, Incitatus, till konsul. Det har under hela historien funnits herdar och bönder
som visat sina djur stor tillgivenhet och tagit väl hand om dem, precis som slavägare
kunde känna tillgivenhet för och bry sig om sina slavar. Det var ingen tillfällighet att
kungar och profeter framställde sig som herdar och liknade det sätt på vilket de och
gudarna drog försorg om sitt folk vid herdens omsorg om sin flock.
Men ur hjordens synvinkel, alltså inte herdens, är det svårt att inte tycka att
jordbruksrevolutionen var en fruktansvärd katastrof för det stora flertalet
domesticerade djur. Deras evolutionära ”framgång” är meningslös. En sällsynt vild
noshörning på utrotningens rand är förmodligen mer tillfreds än en kalv som tillbringar
sitt korta liv i en liten box och där göds för att producera saftiga biffar. Noshörningen är
inte mindre nöjd för att han kanske är den sista i sitt slag. Att kalvens art är numerärt
framgångsrik är en klen tröst för den lidande individen.
Denna diskrepans mellan evolutionär framgång och individuellt lidande är kanske
den viktigaste lärdom vi kan dra av jordbruksrevolutionen. När vi studerar berättelsen
om växter som vete och majs kanske det rent evolutionära perspektivet är rimligt. Men
vad gäller djur som nötkreatur, får och sapiens, vart och ett med en sammansatt värld av
förnimmelser och känslor, måste vi beakta hur evolutionär framgång omsätts i
individuell erfarenhet. I de följande kapitlen kommer vi gång på gång att se hur en
dramatisk ökning av vår arts samlade styrka och skenbara framgång har gått hand i hand
med stort individuellt lidande.

En kalv i modern industriell köttproduktion. Omedelbart efter födseln skiljs kalven från sin mor och stängs in
i en bur som inte är mycket större än dess egen kropp. Där tillbringar kalven hela sitt liv – i genomsnitt fyra
månader. Den lämnar aldrig buren, och den får inte leka med andra kalvar eller ens gå – allt detta för att
musklerna inte ska stärkas. Mjuka muskler innebär möra och saftiga biffar. Den första gången kalven har en
chans att gå, sträcka på sina muskler och röra vid andra kalvar är på vägen till slakthuset. I evolutionära
termer är nötkreatur några av de mest framgångsrika djurarterna någonsin. Samtidigt är de några av de mest
eländiga varelserna på jorden.

KAPITEL 6

Att bygga pyramider

ordbruksrevolutionen är en av de mest kontroversiella händelserna i historien.
Vissa hävdar att den ledde in mänskligheten på vägen mot välstånd och
framåtskridande. Andra vidhåller att den ledde mot fördärvet. Den var en
vändpunkt, säger de, där sapiens bröt sin symbios med naturen och rusade mot girighet
och alienation. Åt vilket håll vägen än ledde fanns ingen återvändo. Jordbruket gjorde
det möjligt för befolkningar att växa så snabbt att inget komplext agrarsamhälle
någonsin mer hade kunnat överleva om det hade återgått till jakt och samlande. Cirka
10 000 f.Kr., före övergången till jordbruk, levde 5–8 miljoner jägare-samlare på
jorden. Under det första århundradet e.Kr. fanns endast 1–2 miljoner jägare-samlare
kvar (huvudsakligen i Australien, Amerika och Afrika), men däremot 250 miljoner
jordbrukare.34
Det stora flertalet jordbrukare levde i permanenta bosättningar; bara ett fåtal var
nomadiserande boskapsskötare. Genom att människor blev bofasta krympte deras
territorium oftast dramatiskt. Tidiga jägare-samlare hade vanligen territorier som
bredde ut sig över många hundra kvadratkilometer. ”Hemma” var hela detta territorium
med dess kullar, bäckar, skogar och öppna himmel. Lantbrukarna tillbringade däremot
större delen av tiden med att arbeta på ett litet fält eller i en liten fruktträdgård, och
deras hemliv kretsade kring en liten byggnad av trä, sten eller lera på några dussin
kvadratmeter: boningshuset. Den typiske bonden utvecklade en mycket stark bindning
till denna byggnad. Detta var en långtgående revolution och den hade lika stor
psykologisk som arkitektonisk betydelse. Hädanefter blev bindningen till ”mitt hus” och
åtskillnaden från grannarna ett utmärkande psykologiskt drag för en mycket mer
egocentrisk varelse.
De nya agrara territorierna var inte bara mycket mindre än de tidiga jägaresamlarnas, utan också mycket mer konstgjorda. Förutom att använda eld hade jägaresamlare gjort få avsiktliga förändringar i de trakter där de strövade omkring. Bönderna
levde däremot på konstgjorda öar som de mödosamt frilade från den omgivande
vildmarken. De högg ner skogar, grävde kanaler, röjde åkrar, byggde hus, plöjde fåror
och planterade fruktträd i prydliga rader. Denna konstgjorda livsmiljö var bara avsedd
för människor och ”deras” växter och djur, och var ofta inhägnad med gärdsgårdar och
häckar. Bondefamiljerna gjorde allt de kunde för att hålla trilskande ogräs och vilda
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djur utanför. Sådana inkräktare drevs bort. Om de envisades med att komma tillbaka
försökte deras mänskliga antagonister hitta på sätt att utrota dem. Särskilt starka
försvarsverk uppfördes kring bostaden. Från jordbrukets barndom till i dag har
miljarder människor beväpnade med grenar, flugsmällor, skor och växtgifter fört ett
oupphörligt krig mot de flitiga myror, lömska kackerlackor, äventyrliga spindlar och
vilsegångna skalbaggar som ständigt smyger sig in i människors boningar.
Under större delen av historien var dessa människoskapade enklaver mycket små och
omgivna av stora vidder av otämjd natur. Jordens yta mäter drygt 510 miljoner
kvadratkilometer, av vilka cirka 155 är land. Så sent som år 1400 var det stora flertalet
bönder, tillsammans med sina växter och djur, hopträngda på bara 11 miljoner
kvadratkilometer – 7 procent av jordens landmassa.35 Överallt annars var det för kallt,
för hett, för torrt, för vått eller på annat sätt olämpligt för odling. Dessa ynka 7 procent
av landytan utgjorde den scen på vilken historien utspelades.
Människor hade svårt att lämna sina konstgjorda öar. De kunde inte överge sina hus,
åkrar och kornbodar utan att riskera stora förluster. Med tiden samlade de dessutom på
sig fler och fler ting – svårtransporterade föremål som band dem vid platsen. För oss
kan tidiga bönder framstå som utfattiga, men en typisk bondefamilj ägde fler föremål än
en hel stam jägare-samlare.

Framtidens ankomst
Medan den agrara kulturens rum krympte utvidgades dess tid. Jägaresamlare brukade
inte ödsla bort så mycket tid på att fundera över nästa vecka eller nästa månad.
Bönderna kunde i sin fantasi försätta sig år och årtionden in i framtiden.
Jägare-samlare bortsåg från framtiden eftersom de levde ur hand i mun och hade
svårt att förvara livsmedel och samla på sig ägodelar. Även de ägnade sig förstås åt en
del planering. De som skapade grottkonsten i Chauvet, Lascaux och Altamira avsåg
säkerligen att den skulle bestå i många släktled. Sociala förbund och politiska
rivaliteter var långsiktiga angelägenheter. Det tog ofta år att återgälda en tjänst eller
hämnas en oförrätt. Men i en subsistensekonomi som jägaresamlarnas fanns ändå
uppenbara gränser för en sådan långsiktig planering. Detta besparade paradoxalt nog
dem mycket ängslan. Det var meningslöst för dem att oroa sig för saker de inte kunde
göra något åt.
Jordbruksrevolutionen gjorde framtiden mycket viktigare än den någonsin hade varit.
Bönder måste alltid tänka på framtiden och arbeta i dess tjänst. Den agrara ekonomin
byggde på en årstidscykel, där månader av odling följdes av korta toppar med
skördearbete. På kvällen efter en rik skörd kunde bönderna festa allt de orkade, men
inom loppet av en vecka var de åter uppe i gryningen för att arbeta hela dagen på fälten.
Även om det fanns tillräckligt med mat för dagen, för den kommande veckan eller rent
av den kommande månaden oroade de sig för det kommande året och året därefter.
Oron för framtiden hade inte bara sina rötter i produktionens årstidscykler utan också
i jordbrukets grundläggande ovisshet. Eftersom de flesta byar var beroende av en
mycket begränsad samling domesticerade växter och djur var de utlämnade åt torka,
översvämningar och farsoter. Bönderna var tvungna att producera mer än de förbrukade
för att bygga upp reserver. Utan spannmål i magasinet, krukor med olivolja i källaren,
ost i skafferiet och korvar under visthusbodens tak kunde de svälta under ofärdsår. Och
ofärdsår kom förr eller senare. En bonde som utgick från att ofärdsår inte skulle komma
levde inte länge.
Från jordbrukets första början spelade alltså oro för framtiden en huvudroll i
människors inre drama. På de håll där bönderna förlitade sig på att regn skulle bevattna
deras åkrar, innebar början på regnsäsongen att de varje morgon blickade mot
horisonten, sniffade på vinden och stirrade mot skyarna. Är det där ett moln? Skulle
regnet komma i tid? Skulle det falla tillräckligt? Skulle våldsamma oväder spola bort
fröna från åkrarna eller slå ner de spirande grödorna? I Eufrats, Indus och Gula flodens
dalar följde bönderna inte mindre ängsligt vattennivåerna. Det var livsavgörande att
floden steg och lämnade efter sig fruktbart slam från högländerna och fyllde deras
bevattningssystem. Men översvämningar som blev för stora eller kom vid fel tidpunkt

kunde bli lika förödande för åkrarna som en torka.
Böndernas oro för framtiden berodde inte bara på att de hade anledning att oroa sig,
utan också på att de kunde göra något åt det. De kunde röja ett fält till, gräva ytterligare
en bevattningskanal, så fler grödor. Den ängslige bonden slet frenetiskt som en
arbetsmyra under sommaren, planterade i sitt anletes svett olivträd vilkas olja skulle
pressas av hans barn och barnbarn och lade undan livsmedel han behövde äta i dag för
vintern och för nästa år.
Stressen i jordbruket hade vittgående följder. Den lade grunden för storskaliga
politiska och sociala system. De flitiga bönderna uppnådde dessvärre nästan aldrig den
framtida ekonomiska trygghet de eftersträvade genom dagens hårda arbete. Överallt
växte härskare och eliter fram som levde av böndernas överskott och lämnade bara så
mycket kvar åt dem att de kunde överleva.
Dessa beslagtagna livsmedelsöverskott drev på politiken, krigen, konsten och
filosofin. De skapade palats, borgar, monument och tempel. Långt in i modern tid var
över 90 procent av mänskligheten bönder som varje morgon steg upp för att bruka
jorden i sitt anletes svett. Det överskott som bönderna producerade gödde de små eliter
– kungar, ämbetsmän, soldater, präster, konstnärer och tänkare – som fyller
historieböckerna. Historia är något som väldigt få har ägnat sig åt medan alla andra
plöjde åkrar och bar vatten.

En uppdiktad ordning
De livsmedelsöverskott som bönderna producerade gjorde, tillsammans med ny
transportteknik, det så småningom möjligt för fler och fler människor att tränga ihop sig
i stora byar och sedan i småstäder och städer, som alla sammanlänkades i kungariken
och handelsnätverk.
Men för att utnyttja dessa nya möjligheter räckte det inte med livsmedelsöverskott
och förbättrade transporter. Blotta faktum att man kan livnära tusen personer i samma
småstad eller en miljon i samma kungarike garanterar inte att man kan komma överens
om hur jorden och vattnet ska delas upp, hur tvister och konflikter ska lösas och hur
man ska agera i tider av torka eller krig. Och om ingen överenskommelse kan träffas
uppstår split och söndring – även om magasinen skulle bågna av livsmedel. Det var inte
livsmedelsbrist som orsakade de flesta av historiens krig och revolutioner. Franska
revolutionen leddes av välbärgade advokater, inte av svältande bönder. Den romerska
republiken nådde kulmen av sin makt under det första århundradet f.Kr., då skatter från
hela Medelhavsområdet berikade romarna bortom deras förfäders vildaste drömmar.
Men det var under denna tid av maximalt välstånd som den romerska politiska
ordningen bröt samman i en rad blodiga inbördeskrig. Jugoslavien hade 1991 mer än
tillräckliga resurser för att livnära alla sina invånare och bröts ändå sönder under ett
fruktansvärt blodbad.
Sådana katastrofer har sin rot i att sapiens under miljontals år utvecklades i små
grupper på några dussin individer. Det fåtal årtusenden som gick mellan
jordbruksrevolutionen och uppkomsten av städer, kungariken och imperier var inte
tillräckligt lång tid för att utveckla instinkter för samarbete i masskala.
Trots avsaknaden av sådana biologiska instinkter kunde hundratals främlingar
samarbeta under jägar- och samlartiden i kraft av gemensamma myter. Men detta
samarbete var lösligt och begränsat. Varje grupp av sapiens var självständig och
tillfredsställde själv de flesta av sina behov. En sociolog som levde för 20 000 år
sedan och inte kände till vad som skulle hända efter jordbruksrevolutionen skulle
mycket väl ha kunnat dra slutsatsen att myter har en ganska begränsad räckvidd.
Berättelser om anfädersandar och totemdjur var tillräckligt starka för att förmå 500
personer att handla med snäckskal, samlas till en högtid ibland och förena sina krafter
för att utplåna en grupp neandertalare, men inte mer än så. Myter kan omöjligen, skulle
den tidige sociologen ha tänkt, förmå miljontals främlingar att samarbeta dagligen.
Men det visade sig vara fel. Myter visade sig vara starkare än någon hade kunnat
föreställa sig. När jordbruksrevolutionen skapade möjligheter att grunda städer och
mäktiga imperier hittade folk på historier om stora gudar, fosterland och aktiebolag för
att knyta de nödvändiga sociala banden. Medan människans evolution kröp vidare i sin

sedvanliga snigelfart, skapade hennes föreställningsförmåga häpnadsväckande nätverk
för samarbete i en skala som aldrig tidigare hade skådats.
Omkring 8500 f.Kr. var de största bosättningarna i världen byar som Jeriko, med
några hundra bofasta. Framemot 7000 f.Kr. hade staden Çatal Höyük i Anatolien mellan
5 000 och 10 000 invånare, vilket mycket väl kan ha gjort den till världens största
bosättning vid denna tidpunkt. Under femte och fjärde årtusendet f.Kr. sköt städer med
tiotusentals invånare upp i Bördiga halvmånen, och var och en av dem kontrollerade
många intilliggande byar. 3100 f.Kr. enades hela den nedre Nildalen i det första
egyptiska riket. Dess faraoner härskade över tusentals kvadratkilometer och
hundratusentals undersåtar. Omkring 2250 f.Kr. skapade Sargon den store det första
imperiet, det akkadiska. Det hade över en miljon invånare och en stående armé på
5 400 soldater. Mellan 1000 och 500 f.Kr. uppstod de första jätteimperierna i
Mellanöstern: det nyassyriska riket, det babyloniska riket och perserriket. De hade
många miljoner invånare och tiotusentals soldater.
År 221 f.Kr. enade Qindynastin Kina, och strax därefter enade Rom
Medelhavsområdet. Beskattningen av 40 miljoner kineser betalade för en armé med
hundratusentals soldater och en omfattande byråkrati med över 100 000 ämbetsmän.
Under sin höjdpunkt beskattade romarriket upp till 100 miljoner undersåtar. Denna
skatteuppbörd finansierade en stående armé på 250 000–500 000 soldater, ett vägnät
som ännu används 1 500 år senare och teatrar och amfiteatrar där det ges
föreställningar än i dag.
Imponerande onekligen, men vi får inte hysa några rosenröda illusioner om
”nätverken för samarbete i masskala” i det faraoniska Egypten eller i romarriket.
”Samarbete” låter altruistiskt, men det var inte alltid frivilligt och sällan jämlikt.
Flertalet nätverk för samarbete har byggt på förtryck och exploatering. Bönderna
betalade för de svällande nätverken för samarbete med sina kostbara
livsmedelsöverskott, och förtvivlade när skatteindrivaren raderade ett helt års arbete
med ett enda penndrag. De berömda romerska amfiteatrarna byggdes ofta av slavar för
att de välbärgade och sysslolösa romarna skulle få se andra slavar uppträda som
gladiatorer i fruktansvärda strider. Fängelser och koncentrationsläger är också nätverk
för samarbete och fungerar endast för att tusentals främlingar på något sätt lyckas
koordinera sina handlingar.
***
Alla dessa nätverk för samarbete – från det gamla Mesopotamiens städer till
Qindynastins Kina och romarriket – var ”uppdiktade ordningar”. De sociala normer
som bar upp dem byggde varken på djupt rotade instinkter eller personliga
bekantskaper, utan på gemensamma myter.
Hur kan myter bära upp ett helt imperium? Vi har redan diskuterat ett sådant exempel,
nämligen Peugeot. Låt oss undersöka två av historiens mest kända myter: Hammurabis

lagar från cirka 1776 f.Kr., som tjänade som samarbetsmanual för hundratusentals
forntida babylonier, och Förenta staternas självständighetsdeklaration 1776, som än i
dag tjänar som samarbetsmanual för hundratals miljoner amerikaner.
1776 f.Kr. var Babylon världens största stad. Det babyloniska riket var förmodligen
världens största, med långt över en miljon undersåtar. Det bredde ut sig över det mesta
av Mesopotamien och delar av dagens Syrien och Iran. Den i dag mest kände
babyloniske kungen var Hammurabi, huvudsakligen för lagsamlingen som bär hans
namn. Den var en samling lagar och domslut som syftade till att framställa Hammurabi
som en förebildligt rättvis kung, lägga grunden för ett mer enhetligt rättsväsende över
hela det babyloniska riket och lära framtida generationer vad rättvisa är och hur en
rättvis kung handlar.
De kommande generationerna anammade lagsamlingen. Den intellektuella och
administrativa eliten i det gamla Mesopotamien kanoniserade texten och
skrivarlärlingar fortsatte att kopiera den långt efter att Hammurabi hade dött och hans
rike lagts i ruiner. Hammurabis lagar är därför en god källa när man försöker förstå den
gamla mesopotamiska föreställningen om en idealisk samhällsordning.36
Texten inleds med att gudarna Anu, Enlil och Marduk – de främsta gudarna i
mesopotamiernas gudavärld – har utsett Hammurabi ”till att få rättvisa att råda i landet,
att avskaffa det usla och det onda, att hindra de starka från att förtrycka de svaga”.37
Den anger sedan omkring 300 exempel på domar, i den fasta formen: ”Om det eller det
händer, lyder domen”. Domarna 196–199 och 209–214 lyder till exempel:
196. Om en välboren man skulle förblinda en annan välboren mans öga, skall de
förblinda hans öga.
197. Om han skulle bryta ett ben på en annan välboren man, skall de bryta ett ben
på honom.
198. Om han skulle förblinda en friboren mans öga eller bryta något ben på en
friboren, skall han väga upp och överlämna 60 silversiklar.
199. Om han skulle förblinda ena ögat på en välboren mans slav eller bryta något
ben på en välboren mans slav, skall han väga upp och överlämna halva
slavens värde (i silver).38
209. Om en välboren man slår en kvinna av välboren klass och därigenom orsakar
missfall, skall han väga upp och överlämna 10 silversiklar för hennes foster.
210. Om kvinnan skulle dö, skall de döda hans dotter.
211. Om han skulle förorsaka missfall för en kvinna av friboren klass, skall han
väga upp och överlämna 5 silversiklar.
212. Om kvinnan skulle dö, skall han väga upp och överlämna 30 silversiklar.

213. Om han slår en välboren mans slavkvinna och därigenom orsakar missfall,
skall han väga upp och överlämna 2 silversiklar.
214. Om slavkvinnan skulle dö skall han väga upp och överlämna 20
silversiklar.39
Efter att ha förtecknat sina domar förklarar Hammurabi återigen:
Detta är de rättvisa beslut som Hammurabi, den duglige kungen, har slagit fast
och därmed styrt landet mot sanning och rätt levnadssätt … Jag är Hammurabi,
den ädle kungen. Jag har inte varit vårdslös eller försumlig mot mänskligheten,
som överlämnats i min vård av guden Enlil och till vars herde guden Marduk utsett
mig.40
Hammurabis lagar hävdar att den babyloniska samhällsordningen bygger på
allmängiltiga och eviga rättviseprinciper som har dikterats av gudarna. Helt central är
den hierarkiska principen. Enligt lagsamlingen är befolkningen indelad i två kön och tre
klasser: välborna, friborna och slavar. Medlemmarna av olika kön och klass har olika
värde. En friboren kvinnas liv är värt 30 silversiklar och en slavinnas 20, medan en
friboren mans öga är värt 60 silversiklar.
Lagsamlingen upprättar också en strikt hierarki inom familjen, så att barn inte är
självständiga personer utan sina föräldrars egendom. Så om en välboren man dödar en
annan välborens dotter, ska dråparens dotter avrättas som straff! För oss kan det tyckas
märkligt att dråparen kommer oskadd undan medan hans oskyldiga dotter dödas, men
för Hammurabi och babylonierna var det rättvist. Hammurabis lagar utgick från
premissen att om alla kungens undersåtar godtar sin ställning i hierarkin och handlar i
överensstämmelse med den, kommer rikets miljontals invånare att samverka effektivt.
Då kan deras samhälle producera tillräckligt med livsmedel för alla medlemmar,
distribuera dem effektivt, skydda sig mot sina fiender och utvidga sina territorier för att
uppnå större välstånd och säkerhet.
Omkring 3 500 år efter Hammurabis död tyckte invånarna i tretton brittiska kolonier i
Nordamerika att kungen av England behandlade dem orättvist. Deras representanter
samlades i staden Philadelphia, och den 4 juli 1776 förklarade kolonierna att deras
invånare inte längre var den brittiska kronans undersåtar. Deras
självständighetsförklaring proklamerade allmängiltiga och eviga rättviseprinciper som,
i likhet med Hammurabis, var inspirerade av en gudomlig makt. Men den viktigaste
principen som den amerikanska guden förestavade var raka motsatsen till den som de
babyloniska gudarna hade dikterat. I Förenta staternas självständighetsförklaring heter
det:
Vi anser att dessa sanningar är självklara: att alla människor är skapade lika, att

de av sin skapare har utrustats med vissa oförytterliga rättigheter; att liv, frihet
och strävan efter lycka finns bland dessa rättigheter.
I likhet med Hammurabis lagar lovar den amerikanska urkunden att om människor
handlar i enlighet med dess heliga principer, kommer miljontals av dem att kunna
samarbeta effektivt, leva tryggt och fredligt i ett rättvist och blomstrande samhälle. I
likhet med Hammurabis lagar var den amerikanska självständighetsförklaringen inte
bara ett dokument med begränsad giltighet i tid och rum – kommande generationer
accepterade den också. Amerikanska skolbarn har i över 200 år skrivit av den och lärt
sig den utantill.
De båda texterna ställer oss inför ett uppenbart dilemma. Både Hammurabis lagar
och den amerikanska självständighetsförklaringen gör anspråk på att utmejsla
allmängiltiga och eviga rättviseprinciper, men enligt amerikanerna är alla människor
lika, medan människor är avgjort olika enligt babylonierna. Amerikanerna skulle
självfallet säga att de har rätt och Hammurabi fel. Hammurabi skulle naturligtvis
replikera att han har rätt och amerikanerna fel. I själva verket har båda fel. Både
Hammurabi och de amerikanska grundlagsfäderna föreställde sig en verklighet styrd av
allmängiltiga och eviga rättviseprinciper, som jämlikhet eller hierarki. Men den enda
plats där sådana allmängiltiga principer existerar är i sapiens livliga fantasi, och i de
myter de hittar på och berättar för varandra. Dessa principer har ingen objektiv
giltighet.
Det är lätt för oss att acceptera att indelningen i ”välborna” och ”friborna” är ett
fantasifoster. Men idén att alla människor är lika är också en myt. I vilken mening är
alla människor lika? Finns det en objektiv verklighet, utanför den mänskliga
föreställningsvärlden, där vi verkligen är lika? Är alla människor lika biologiskt sett?
Låt oss översätta de mest berömda raderna i den amerikanska
självständighetsförklaringen till biologiska termer:
Vi anser att dessa sanningar är självklara: att alla människor är skapade lika, att
de av sin skapare har utrustats med vissa oförytterliga rättigheter; att liv, frihet
och strävan efter lycka finns bland dessa rättigheter.
Enligt den biologiska vetenskapen har människor inte ”skapats”. De har utvecklats
under evolutionen. Och de har definitivt inte utvecklats för att vara ”lika”.
Föreställningen om likhet är oskiljaktigt förbunden med föreställningen om Skapelsen.
Amerikanerna hämtade likhetsidén från kristendomen, som hävdar att varje människa
har en gudomligt skapad själ och att alla själar är lika inför Gud. Men om vi inte tror på
de kristna myterna om Gud, skapelsen och själar, vad betyder det då att alla människor
är ”lika”? Evolutionen bygger på skillnad, inte på likhet. Varje människa har en något
annorlunda genetisk kod, och exponeras från födseln för olika former av miljöpåverkan.

Detta leder till utvecklandet av olika egenskaper som medför olika chanser till
överlevnad. ”Skapade lika” borde därför översättas till ”utvecklats olika”.
Precis som människor aldrig har skapats finns det heller inte, enligt den biologiska
vetenskapen, någon ”skapare” som ”utrustar” dem med något. Det finns bara en blind
evolutionär process, helt i avsaknad av syfte, som leder till att individer föds. ”Av sin
skapare har utrustats” borde helt enkelt översättas med ”fötts”.
Det finns inte heller något sådant som ”rättigheter” i biologin. Det finns bara organ,
förmågor och egenskaper. Fåglar flyger inte för att de har rätt att flyga utan för att de har
vingar. Och det stämmer inte att dessa organ, förmågor och egenskaper är
”oförytterliga”. Många av dem genomlöper ständiga mutationer och kan med tiden gå
helt förlorade. Strutsen är en fågel som förlorat förmågan att flyga. Så ”oförytterliga
rättigheter” bör översättas med ”egenskaper som kan mutera”.
Och vilka egenskaper har utvecklats hos människor. ”Liv”, javisst. Men ”frihet”?
Något sådant finns inte i biologin. Precis som likhet, rättigheter och aktiebolag är frihet
något människor har hittat på och som bara finns i deras föreställningar. Ur ett
biologiskt perspektiv är det meningslöst att säga att människor i demokratiska
samhällen är fria och människor i diktaturer är ofria. Och hur förhåller det sig med
”lycka”? Hittills har den biologiska forskningen varken lyckats ge en tydlig definition
av lycka eller kommit på ett objektivt sätt att mäta den. De flesta biologiska studier
erkänner bara njutningens existens; den kan lättare definieras och mätas. Så ”liv, frihet
och strävan efter lycka” bör översättas med ”liv och strävan efter njutning”.
Dessa rader från den amerikanska självständighetsförklaringen lyder alltså översatta
till biologiska termer:
Vi anser att dessa sanningar är självklara: att alla människor har utvecklats
olika, att de har fötts med vissa egenskaper som kan mutera; att liv och strävan
efter njutning finns bland dessa egenskaper.
Förkämpar för jämlikhet och mänskliga rättigheter kan bli djupt indignerade över denna
argumentationslinje. De kommer förmodligen att genmäla: ”Vi vet att människor inte är
lika biologiskt sett! Men om vi tror att vi alla väsentligen är lika kommer det att göra
oss i stånd att skapa ett stabilt och blomstrande samhälle.” Jag har inget problem med
det. Det är just det jag menar med ”uppdiktad ordning”. Vi tror inte på en viss bestämd
ordning för att den är objektivt sann, utan för att vår tro på den gör oss i stånd att
samarbeta mer effektivt och bygga ett bättre samhälle. Uppdiktade ordningar är inte
ondskefulla sammansvärjningar eller meningslösa hägringar. De är snarare det enda
som gör det möjligt för ett stort antal människor att samarbeta effektivt. Men kom ihåg
att Hammurabi skulle ha kunnat försvara sin hierarkiska princip med samma logik: ”Jag
vet att välborna, friborna och slavar inte i sig är olika slags människor. Men om vi tror
att de är det blir vi i stånd att skapa ett stabilt och blomstrande samhälle.”

Rättrogna
Många läsare skruvade troligen på sig när de läste föregående avsnitt. De flesta av oss
är i dag fostrade att reagera så. Det är lätt att acceptera att Hammurabis lagar var en
myt, men vi vill inte höra att mänskliga rättigheter också är en myt. Om människor
skulle inse att mänskliga rättigheter bara existerar i vår föreställningsvärld, finns det då
inte en risk för att samhället faller samman? Voltaire sade om Gud: ”Gud existerar inte,
men berätta inte det för min tjänare på det att han inte ska mörda mig om natten.”
Hammurabi skulle ha sagt detsamma om sin hierarkiska princip och Thomas Jefferson
om mänskliga rättigheter. Homo sapiens har inga naturliga rättigheter, precis som
spindlar, hyenor och schimpanser inte har det. Men berätta inte det för våra tjänare på
det att de inte ska mörda oss om natten.
Sådana farhågor är välmotiverade. En naturlig ordning är en stabil ordning.
Gravitationen kommer inte att sluta fungera i morgon, ens om människor slutar tro på
den. Däremot löper uppdiktade ordningar ständigt risken att kollapsa eftersom de
bygger på myter, och myter går upp i rök så snart människor slutar tro på dem. För att
trygga en uppdiktad ordning krävs kontinuerliga ansträngningar. En del av dessa antar
formen av våld och tvång. Militär, polis, domstolar och fängelser är oupphörligen i
arbete för att tvinga människor att handla i enlighet med den uppdiktade ordningen. Om
en forntida babylonier stack ut ett öga på sin granne behövdes vanligen ett visst våld för
att upprätthålla lagen ”öga för öga”. När en majoritet av de amerikanska medborgarna
1860 beslöt att afrikanska slavar är människor och därmed måste ha rätt till frihet
krävdes ett blodigt inbördeskrig för att få Sydstaterna att foga sig.
En uppdiktad ordning kan emellertid inte upprätthållas enbart med våld. Det behövs
också några rättrogna. Fursten och hertigen Talleyrand, som inledde sin kameleontiska
bana under Ludvig XVI, sedan tjänade under den revolutionära och napoleonska
regimen och hann byta lojaliteter i tid för att sluta sina dagar i den återupprättade
monarkins tjänst, sammanfattade sina årtionden av erfarenheter som ämbetsman med:
”Man kan göra många saker med bajonetter, men det är ganska obekvämt att sitta på
dem.” En enda präst kan ofta utföra hundra soldaters arbete – billigt och effektivt. Och
hur effektiva bajonetter än är måste någon vifta med dem. Varför skulle soldater,
poliser, domare och fångvaktare upprätthålla en uppdiktad ordning de inte tror på? Våld
är den kollektiva verksamhet som är svårast av alla att organisera. Om man säger att en
samhällsordning upprätthålls med militärmakt, infinner sig genast frågan: Vad
upprätthåller den militära ordningen? Det är omöjligt att organisera en armé uteslutande
med tvång. Åtminstone några befälhavare och soldater måste verkligen tro på något –
oavsett om det nu är Gud, ära, fosterlandet, manlighet eller pengar.
En ännu mer intressant fråga rör dem i toppen av samhällspyramiden. Varför skulle

de vilja upprätthålla en uppdiktad ordning om de inte själva trodde på den? Det är en
vanlig uppfattning att eliten gör det av cynisk girighet. Men det är osannolikt att en
cyniker som inte tror på något är girig. Det behövs inte mycket för att tillfredsställa
sapiens biologiska behov. När de behoven är tillfredsställda kan ytterligare pengar
läggas på att uppföra pyramider, resa jorden runt, finansiera en valkampanj, skicka
bidrag till den terroristorganisation man tycker bäst om eller investera på börsen och
tjäna ännu mer pengar. En sann cyniker tycker att alla dessa alternativ är helt
meningslösa. Diogenes, den grekiske filosof som grundade den kyniska skolan, bodde i
en tunna. När Alexander den store en gång besökte Diogenes när denne slappnade av i
solen frågade han om det fanns något han kunde göra för honom. Kynikern svarade den
allsmäktige erövraren: ”Ja, det finns något du skulle kunna göra för mig. Flytta dig lite
åt sidan, du skymmer solen.”
Detta är skälet till att cyniker inte bygger imperier och att en uppdiktad ordning
endast kan upprätthållas om stora delar av befolkningen – och framför allt stora delar
av eliten och säkerhetsstyrkorna – verkligen tror på den. Kristendomen hade inte bestått
i två årtusenden om flertalet biskopar och präster inte hade trott på Gud. Den
amerikanska demokratin hade inte bestått i 250 år om flertalet presidenter och
kongressledamöter inte hade trott på mänskliga rättigheter. Det moderna ekonomiska
systemet hade inte bestått en enda dag om flertalet investerare och bankmän inte hade
trott på kapitalismen.

Fängelsemurarna
Hur får man människor att tro på en uppdiktad ordning som kristendom, demokrati eller
kapitalism? För det första erkänner man aldrig att ordningen är uppdiktad. Man
insisterar alltid på att den ordning som håller ihop samhället är en objektiv realitet som
har skapats av stora gudar eller naturens lagar. Människor är olika, inte för att
Hammurabi sade det utan för att Enlil och Marduk har kungjort det. Människor är
jämlika, inte för att Thomas Jefferson sade det utan för att Gud har skapat dem sådana.
Fria marknader är det bästa ekonomiska systemet, inte för att Adam Smith sade det utan
för att sådana är naturens oföränderliga lagar.
Man fostrar också människor på djupet. Från födseln ska de påminnas om den
uppdiktade ordningens principer, som är förkroppsligade i allt, överallt. De
förkroppsligas i sagor, dramer, målningar, sånger, etikettsregler, politisk propaganda,
arkitektur, recept och mode. Om exempelvis dagens människor tror på jämlikhet är det
moderiktigt för rika ungdomar att bära jeans, som ursprungligen var arbetarkläder.
Under medeltiden trodde människor på klassamhället, så ingen ung adelsman hade tagit
på sig en arbetsblus. På den tiden var titulatur viktig, medan alla tilltalas likadant i dag.
Humaniora och samhällsvetenskap lägger ner det mesta av sin energi på att förklara
exakt hur uppdiktade ordningar vävs in i livets väv. Här kan vi bara skrapa på ytan. De
tre viktigaste faktorerna som hindrar människor från att inse att den ordning som
organiserar deras liv bara finns i deras föreställningar är:
1. Den uppdiktade ordningen är inbäddad i den materiella verkligheten. Även om
den uppdiktade ordningen bara finns i våra medvetanden kan den vävas in i den
materiella verkligheten och till och med huggas i sten. De flesta västerlänningar tror i
dag på individualism. De tror att varje människa är en individ med ett värde som är
oberoende av vad andra anser om henne. Var och en av oss har en stråle av ljus inom
oss som ger vårt liv värde och mening. I väst får barnen av lärare och föräldrar höra att
om deras klasskamrater retas med dem ska de strunta i det. Endast de själva och ingen
annan känner deras verkliga värde, förklarar vi.
I den moderna arkitekturen lämnar denna myt fantasin och tar form i sten och
murbruk. Den idealiska moderna bostaden är uppdelad på många små rum så att varje
barn kan ha ett eget rum, där det kan vara utom synhåll och utveckla maximal
självständighet. De privata rummen har nästan alltid en dörr, och i många familjer är
det accepterat att barnen stänger eller rent av låser den. Föräldrarna får inte gå in utan
att ha knackat först, och fått tillåtelse. Rummet är inrett efter barnens smak, med
idolbilder på väggen och smutsiga strumpor på golvet. Den som växer upp i ett sådant
rum måste uppfatta sig själv som ”en individ”, med ett värde som har en inre och inte

en yttre upprinnelse.
Den medeltida adeln trodde inte på individualism. Människors värde bestämdes av
deras plats i den sociala hierarkin och vad andra ansåg om dem. Att bli utskrattad var
en fruktansvärd vanära. Adeln lärde sina barn att försvara sitt goda namn, kosta vad det
kosta vill. Precis som den moderna individualismen lämnade det medeltida
värdesystemet fantasin och kom till uttryck i medeltida slott och borgar. Borgen hade
sällan egna rum för barn (eller för någon annan heller). Tonårssonen till en medeltida
friherre hade inte ett eget rum på ovanvåningen med affischer med Rikard Lejonhjärta
och kung Artur på väggarna och en stängd dörr som föräldrarna inte fick öppna. Han
sov tillsammans med många andra ungdomar i en stor sal. Han befann sig alltid i andras
åsyn och måste alltid räkna med vad andra såg och sa. Den som växte upp under sådana
omständigheter drog naturligt slutsatsen att en mans värde bestäms av hans plats i den
sociala hierarkin och vad andra människor anser om honom.41
2. Den uppdiktade ordningen formar våra begär. De flesta människor vill inte
acceptera att den ordning som styr deras liv är uppdiktad, men i själva verket föds
varje människa in i en redan existerande uppdiktad ordning, och hennes begär formas
från dag ett av de förhärskande myterna. Våra personliga önskningar blir därigenom den
uppdiktade ordningens viktigaste försvarsverk.
Västerlänningarnas mest omhuldade begär i dag är exempelvis formade av
romantiska, nationalistiska, kapitalistiska och humanistiska myter som har varit i svang
under århundraden. Vänner ger varandra ofta rådet: ”Följ ditt hjärta.” Men hjärtat är en
dubbelagent som brukar få instruktioner från de förhärskande myterna, och själva
rekommendationen att ”följa sitt hjärta” är ett mantra som inpräntas i våra medvetanden
genom en kombination av romantiska myter från 1800-talet och konsumistiska myter
från 1900-talet. Coca-Cola har exempelvis världen över marknadsfört Diet Coke under
följande slogan: ”Diet Coke. Do what feels good.”
Till och med det som människor betraktar som sina mest personliga önskningar är
vanligtvis förprogrammerade av den uppdiktade ordningen. Ta till exempel den
utbredda önskan om att semestra utomlands. Det finns inget naturligt eller självklart
med den. En alfahanne bland schimpanserna skulle aldrig komma på tanken att använda
sin makt till att semestra på en angränsande schimpansgrupps territorium. Eliten i det
gamla Egypten spenderade sina förmögenheter på att bygga pyramider och få sina
kroppar mumifierade, men ingen tänkte på att åka och shoppa i Babylon eller ta en
skidsemester i Fenicien. Människor spenderar i dag mycket pengar på semesterresor för
att de är rättrogna anhängare av romantiska konsumtionsmyter.
Den romantiska föreställningen säger att vi, för att få ut det mesta av vår mänskliga
potential, måste göra så många olika erfarenheter vi kan. Vi måste öppna oss för ett
brett spektrum av känslor; vi måste testa olika typer av relationer; vi måste pröva på
olika nationella kök; vi måste lära oss uppskatta olika musikstilar. Ett av de bästa sätten

att göra allt detta är att bryta upp från de dagliga rutinerna, lämna den förtrogna
omgivningen bakom oss och resa till fjärran länder där vi kan ”uppleva” andra folks
kulturer, dofter, smaker och normer. Vi får gång på gång höra romantiska myter om hur
”en ny erfarenhet öppnade mina ögon och förändrade mitt liv”.
Konsumismen säger att vi för att bli lyckliga måste konsumera så många varor och
tjänster som möjligt. Om vi känner att något saknas eller inte riktigt stämmer behöver vi
förmodligen köpa en vara (en bil, nya kläder, ekologisk mat) eller en tjänst (städning,
äktenskapsrådgivning, yogalektioner). Varje tevereklamsnutt är en liten saga om hur
konsumtionen av en viss vara eller tjänst gör livet bättre.
En romantisk syn som uppmanar till mångfald passar perfekt ihop med konsumism.
Sammansmältningen av de två har skapat ”upplevelseindustrin”, av vilken den moderna
turistindustrin är en gren. Turistindustrin säljer inte flygbiljetter och hotellrum; den
säljer upplevelser. Paris är inte en stad och Indien är inte ett land, utan båda är
upplevelser, och konsumtionen av sådana upplevelser antas vidga våra horisonter,
förverkliga vår mänskliga potential och göra oss lyckligare. Så när det har uppstått en
fnurra mellan en miljonär och hans fru tar han med henne på en lyxsemester till Paris.
Resan avspeglar inte en självständig önskan, utan snarare en enveten tro på den
romantiska konsumismens myter. En förmögen man i det gamla Egypten hade aldrig
drömt om att lösa en relationskris genom att ta med hustrun på semester till Babylon. I
stället hade han kunnat uppföra den överdådiga grav som hon alltid önskat sig.
I likhet med eliten i det gamla Egypten ägnar människor i de flesta kulturer sina liv åt
att bygga pyramider. Det är bara namnet, formen och storleken på pyramiderna som
varierar från den ena kulturen till den andra. De kan till exempel anta formen av en
förortsvilla med swimmingpool och perfekt gräsmatta, eller av en glänsande takvåning
med fantastisk utsikt. Bara ett fåtal ifrågasätter de myter som får oss att åstunda
pyramiden över huvud taget.
3. Den uppdiktade ordningen är intersubjektiv. Även om jag genom en övermänsklig
ansträngning skulle lösgöra mina personliga önskningar från den uppdiktade ordningens
grepp är jag bara en enda person. För att förändra den uppdiktade ordningen måste jag
övertyga miljontals främlingar att samarbeta med mig. Den uppdiktade ordningen är ju
inte en subjektiv ordning som finns i min egen föreställningsvärld – den är en
intersubjektiv ordning som finns i tusentals och miljontals människors gemensamma
föreställningsvärld.
För att förstå detta måste vi inse skillnaden mellan ”objektiv”, ”subjektiv” och
”intersubjektiv”.
Ett objektivt fenomen existerar oberoende av människors medvetande och
trosövertygelser. Radioaktivitet är till exempel inte en myt. Radioaktiv strålning
förekom långt innan människan upptäckte den, och den är farlig även för människor som
inte tror på den. Marie Curie, en av radioaktivitetens upptäckare, studerade radioaktiva
material under många år utan att veta att de var skadliga för kroppen. Fast hon inte

trodde att radioaktivitet kunde döda henne dog hon av aplastisk anemi, en sjukdom som
orsakas av stor exponering för radioaktiv strålning.
Subjektivt är något som existerar beroende på en enda individs medvetande och vad
hon eller han betraktar som sant. Det försvinner eller förändras om denna individ
ändrar uppfattning. Många barn tror på en låtsaskompis som är osynlig och ohörbar för
resten av världen. Låtsaskompisen existerar bara i barnets subjektiva medvetande, och
när barnet växer upp och slutar tro på den bleknar låtsaskompisen bort.
Intersubjektivt är något som existerar i det kommunikationsnätverk som förbinder
många individers subjektiva medvetanden med varandra. Huruvida en enstaka individ
ändrar uppfattning om vad som är sant eller om hon eller han rent av dör är av föga
betydelse. Men om de flesta individerna i nätverket dör eller ändrar sig kommer det
intersubjektiva fenomenet att mutera eller försvinna. Intersubjektiva fenomen är varken
illvilliga bedrägerier eller betydelselösa charader. De existerar på ett annat sätt än
radioaktivitet, men de kan ändå ha enorma konsekvenser för världen. Många av
historiens viktigaste drivkrafter är intersubjektiva: lagar, pengar, gudar, nationer.
Peugeot är exempelvis inte vd:ns låtsaskompis. Företaget existerar i miljontals
människors gemensamma föreställningsvärld. Vd:n tror på företagets existens för att
bolagsstyrelsen också gör det, liksom företagets advokater, sekreterarna på kontoret,
tjänstemännen på banken, mäklarna på börsen och bilhandlare från Europa till
Australien. Om vd:n ensam plötsligt slutar tro på Peugeots existens skulle han snart
hamna på närmaste mentalsjukhus och någon annan inta hans chefsstol.
På liknande sätt existerar dollarn, mänskliga rättigheter och USA i miljardtals
människors gemensamma föreställningsvärld, och ingen ensam individ kan hota deras
existens. Det skulle inte spela någon större roll om enbart jag slutar tro på dollarn, på
mänskliga rättigheter eller USA. Sådana uppdiktade ordningar är intersubjektiva, för att
förändra dem måste vi samtidigt förändra miljardtals människors medvetanden
samtidigt, vilket inte är en lätt match. En förändring av en sådan storleksordning kan
endast åstadkommas av en komplex organisation som ett politiskt parti, en ideologisk
rörelse eller ett religiöst trossystem. Men för att skapa sådana organisationer måste man
övertala många främlingar att samarbeta med varandra. Och det kommer endast att ske
om dessa främlingar tror på några gemensamma myter. För att förändra en existerande
uppdiktad ordning måste vi följaktligen först tro på en alternativ uppdiktad ordning.
För att demontera Peugeot exempelvis behöver vi föreställa oss något mäktigare,
som det franska rättsväsendet. För att demontera det franska rättsväsendet behöver vi
föreställa oss något ännu mäktigare, som den franska staten. Och om vi skulle vilja
demontera den också måste vi föreställa oss något ännu mäktigare.
Det finns ingen utväg ur den uppdiktade ordningen. När vi bryter oss ut ur fängelset
och springer mot friheten springer vi i själva verket ut på den rymligare rastgården i ett
ännu större fängelse.

KAPITEL 7

Minnesöverbelastning

volutionen utrustade inte människan med förmågan att spela fotboll. Den gav oss
visserligen ben att springa med, axlar att tackla med och munnar att svära med,
men allt detta gör oss bara i stånd att lägga straffar för oss själva. För att komma
med i en match med främlingar på en skolgård en eftermiddag behöver vi inte bara
samverka med tio lagkamrater vi kanske aldrig har träffat tidigare – vi måste också veta
att de elva spelarna i motståndarlaget spelar enligt samma regler. Andra djur som möter
främlingar i ritualiserad aggression gör detta mestadels i kraft av instinkt – hundvalpar
har reglerna för vild brottning genetiskt inprogrammerad. Tonåringar har däremot inga
fotbollsgener. Men de kan ändå spela tillsammans med fullständiga främlingar för att de
alla har lärt in samma idéer om fotboll. Dessa idéer är helt och hållet påhittade, men
om de är gemensamma för alla kan de spela.
Detsamma gäller i större skala för kungariken, kyrkor och handelsnätverk, med en
viktig skillnad. Fotbollsreglerna är ganska enkla och koncisa, ungefär som de som krävs
för samarbete inom en grupp jägare-samlare eller en liten by. Varje spelare kan lätt
lagra reglerna i minnet och ändå ha plats för sånger, bilder och inköpslistor. Men stora
system för samarbete som omfattar inte tjugotvå utan tusentals eller miljontals
människor förutsätter hantering och lagring av enorma mängder information, mycket mer
än en enda mänsklig hjärna kan rymma och bearbeta.
De stora samhällen som finns hos andra arter, som myror och bin, är stabila och
motståndskraftiga för att merparten av den information som behövs för att vidmakthålla
dem är inkodad i artens genom. En honlarv från honungsbiet kan till exempel bli
antingen drottning eller arbetsbi, beroende på vilken föda den får. Dess DNA innehåller
program för båda rollernas beteenden: monarkisk etikett och proletärt flit. Bikupor kan
ha mycket komplexa sociala strukturer, med många olika slag av arbetsbin med skilda
uppgifter som insamling av nektar, matning av larver och rengöring. Men hittills har
forskarna inte lyckats finna några advokatbin. Bin behöver inte advokater eftersom det
inte finns någon risk för att de skulle försöka kringgå kupans konstitution genom att
frånkänna rengöringsbina rättigheterna till liv, frihet och strävan efter lycka.
Människor gör däremot sådant hela tiden. Eftersom deras samhällsordning är
uppdiktad kan de inte bevara den information som behövs för att sköta den bara genom
att kopiera sitt DNA och föra det vidare till sin avkomma. Medvetna ansträngningar
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krävs för att vidmakthålla lagar, sedvänjor, procedurer och uppförandekoder, annars
skulle samhällsordningen snabbt falla samman. Kung Hammurabi kungjorde exempelvis
att människor indelas i välborna, friborna och slavar. Detta är ingen naturlig indelning –
det finns inget spår av den i det mänskliga genomet. Om babylonierna inte hade kommit
ihåg denna ”sanning” hade deras samhälle upphört att fungera. Och när Hammurabi
förde sitt DNA vidare till sin avkomma innehöll det ingen kodning av hans lagstadgande
om att en välboren man som dödar en friboren kvinna måste betala 30 silversiklar.
Hammurabi var tvungen att undervisa sina söner om rikets lagar, och de fick i sin tur
undervisa sina söner.
Stora riken genererar stora mängder information. Förutom lagar måste man hålla reda
på transaktioner och skatter, militära förnödenheter och handelsfartyg och datum för
fester och segerjubileer. Miljontals människor lagrade information på ett enda ställe: i
sin hjärna. Men människohjärnan är dessvärre ingen bra lagringsenhet för databaser av
imperiestorlek, huvudsakligen av tre skäl.
För det första är hjärnans minneskapacitet begränsad. Vissa människor har
visserligen förbluffande bra minne, och det fanns i forntiden personer som hade till
uppgift att lagra hela provinsers topografi och hela staters lagsamlingar i sina huvuden.
Men det finns gränser som inte ens en minneskonstnär kan övervinna. En jurist kan lära
sig hela Massachusetts lagsamling utantill, men inte alla detaljer i alla rättegångar som
hållits i Massachusetts sedan häxprocesserna i Salem på 1600-talet.
För det andra dör människor, och med dem deras hjärnor. All information som lagras
i en hjärna kommer att raderas inom loppet av ett århundrade. Det går naturligtvis att
överföra minnen från en hjärna till en annan, men efter några överföringar tenderar
informationen att bli förvrängd eller gå förlorad.
För det tredje, och viktigast, har människohjärnan anpassats till att lagra och
bearbeta särskilda typer av information. För att överleva behövde tidiga jägare-samlare
komma ihåg utseende, egenskaper och beteende hos tusentals växt- och djurarter. De
måste komma ihåg att en skrynklig gul svamp som växer under en alm på hösten
förmodligen är giftig, medan en liknande svamp som växer under en ek på vintern är ett
bra botemedel mot magont. Jägare-samlare behövde också komma ihåg åsikter och
relationer bland flera dussin gruppmedlemmar. Om Lisa behövde en gruppmedlems
hjälp för att förmå Lars att sluta trakassera henne, kunde det vara bra att komma ihåg att
Lars i förra veckan hade brutit med Maria, som därför troligen skulle vara en hängiven
bundsförvant. Evolutionen har följaktligen anpassat den mänskliga hjärnan till att lagra
enorma mängder botanisk, zoologisk, topografisk och social information.
Men när komplexa samhällen började växa fram efter jordbruksrevolutionen blev en
helt ny typ av information viktig: tal. Jägaresamlare var aldrig tvungna att hantera stora
mängder matematiska data. Ingen jägare-samlare behövde exempelvis komma ihåg
antalet frukter på varje träd i skogen. Därför anpassades inte den mänskliga hjärnan till
att lagra och bearbeta siffror. Men för att förvalta ett stort kungarike var matematiska

data av avgörande betydelse. Det räckte inte med att stifta lagar och berätta historier
om skyddsandar. Man behövde också driva in skatter. För att driva in skatt från
hundratusentals människor var det absolut nödvändigt att samla in data om inkomster
och egendom, om betalningar, om skulder och böter, om rabatter och avdrag. Det blev
miljontals databits som skulle lagras och bearbetas. Utan denna kapacitet hade staten
aldrig kunnat veta vilka resurser den hade och vilka ytterligare resurser den kunde
tillskansa sig. Ställda inför att memorera och hantera alla dessa tal skulle de flesta
hjärnor bli överbelastade eller somna.
Denna mentala begränsning inkräktade allvarligt på de mänskliga kollektivens storlek
och komplexitet. När mängden människor och egendom i ett visst samhälle passerade
ett kritiskt tröskelvärde blev det nödvändigt att lagra och bearbeta stora mängder
matematiska data. Eftersom den mänskliga hjärnan inte förmådde göra det brakade
systemet samman. Under tusentals år efter jordbruksrevolutionen förblev de sociala
nätverken relativt små och enkla.
De första som övervann detta problem var sumererna i södra Mesopotamien. En
varm sol på en bördig slätt kunde där ge upphov till rika skördar och blomstrande
städer. När antalet invånare växte ökade också mängden information som krävdes för att
samordna deras affärer. Någon gång mellan 3500 och 3000 f.Kr. uppfann några okända
sumeriska genier ett system för att lagra och bearbeta information utanför den mänskliga
hjärnan, ett system som var som gjort för att hantera stora mängder matematiska data.
Sumererna frigjorde därmed samhällsordningen från den mänskliga hjärnans
begränsningar och banade väg för städer, kungariken och imperier. Det
databearbetningssystem som sumererna uppfann kallas ”skrift”.

Signerat Kushim
Skrift är en metod för att lagra information med hjälp av tecken. Det sumeriska
skriftsystemet gjorde det genom att kombinera två sorters tecken, som trycktes in i
lertavlor. Den ena sorten representerade tal. Det fanns tecken för 1, 10, 60, 600, 3 600
och 36 000. (Sumererna använde en blandning av numeriska system med basen 6
respektive 10. Från deras system med basen 6 har vi bland annat ärvt dygnets indelning
i 24 timmar och cirkelns i 360 grader.) Den andra representerade människor, djur,
handelsvaror, territorier, datum och så vidare. Genom att kombinera de båda sorterna
kunde sumererna lagra mer data än någon mänsklig hjärna kunde komma ihåg eller
någon DNA-kedja kunde koda in.
I sin barndom inskränkte sig skriften till att återge fakta. Om den stora sumeriska
romanen någonsin fanns bevarades den inte på lertavlor. Skrivandet tog tid och
läsekretsen var ytterst liten, så ingen såg anledning att använda skriften till annat än att
föra bok. Om vi söker efter de första visdomsorden från våra förfäder för 5 000 år
sedan kommer vi att bli mycket besvikna. Ett av de tidigaste meddelanden som finns
bevarade från våra förfäder lyder: ”29 086 mått korn 37 månader Kushim.” Den mest
sannolika uttydningen av detta är: ”Totalt 29 086 mått korn har levererats under loppet
av 37 månader. Signerat Kushim.” Historiens första texter rymmer dessvärre inga
filosofiska insikter, ingen poesi, inga legender, lagar eller ens kungliga segrar. De är
tråkiga ekonomiska dokument om betalning av skatt, ackumulation av skulder och
ägande av egendom.

En lertavla med en förvaltningstext från staden Uruk, 3400–3000 f.Kr. ”Kushim” kan vara en ämbetstitel eller
ett personnamn. Om Kushim verkligen var namnet på en person kan han mycket väl vara den förste i historien
som vi känner till namnet! Alla tidigare namn och beteckningar i historien – neandertalare, natufier,
Chauvetgrottan, Göbekli Tepe – är moderna påfund. Vi har ingen aning om vad de som uppförde Göbekli
Tepe kallade platsen. I och med skriftens uppkomst börjar vi höra historien genom aktörernas öron. När
Kushims grannar ropade på honom sade de kanske verkligen ”Kushim”. Det är talande att det första
dokumenterade namnet i historien bars av en bokhållare, inte av en profet, en skald eller en stor erövrare.42

Endast en annan typ av text finns bevarad från denna tid och den är ännu mindre
upphetsande: ordlistor som har kopierats gång på gång som övning för skrivarlärlingar.
Även om en uttråkad elev hade velat nedteckna några av sina dikter i stället för att
kopiera ett kvitto kunde han inte ha gjort det. Den tidigaste sumeriska skriften var ett
partiellt och inte ett fullständigt skriftsystem. Ett fullständigt skriftsystem kan med hjälp
av tecken representera talat språk mer eller mindre fullständigt. Det kan därför uttrycka
allt människor kan säga, inbegripet poesi. Ett partiellt skriftsystem kan däremot bara
representera vissa typer av information inom ett visst verksamhetsfält. Det latinska
alfabetet, de egyptiska hieroglyferna och punktskrift är fullständiga skriftsystem. Man
kan använda dem till att skriva taxeringslängder, kärleksdikter, historieböcker,
matrecept och affärsjuridik. Däremot var den tidigaste sumeriska skriften, i likhet med
det moderna matematiska symbolspråket och notskrift, ett partiellt skriftsystem. Man
kan använda matematiska symboler till att göra beräkningar, men inte till att skriva
kärleksdikter.

Ett partiellt skriftsystem kan inte representera ett talat språk i hela dess vidd, men det kan uttrycka ting
utanför talat språk. Partiella skriftsystem, som det sumeriska, och matematisk skrift kan inte användas till att
skriva poesi, men är mycket effektiva för att hålla reda på inbetald skatt.

Sumererna stördes inte av att deras skrift inte lämpade sig för att skriva poesi. De
uppfann den inte för att återge talat språk, utan snarare för att göra saker som det talade
språket misslyckades med. Det har funnits en del kulturer, till exempel i Anderna före
Columbus, som enbart använde partiella skriftsystem under hela sin historia, oberörda
av dessas begränsning och utan att ha något behov av ett fullständigt system. Det
andinska skriftsystemet var helt annorlunda än det sumeriska. Ja, det var så annorlunda
att vissa skulle påstå att det alls inte var ett skriftsystem. Det var inte skrivet på
lertavlor eller papperslappar. Det skrevs i stället genom att man gjorde knutar på
färgglada trådknippen som kallades quipu. Varje quipu bestod av många ull- eller
bomullstrådar i olika färger. På varje tråd knöts knutar på olika ställen. En quipu kunde
ha hundratals trådar och tusentals knutar. Genom att kombinera olika knutar på olika
trådar av olika färg kunde man lagra stora mängder matematiska data om till exempel
skatteuppbörd och egendomsägande.43

En andinsk quipu från 1100-talet.

Under hundratals, kanske tusentals, år var bruket av quipu av avgörande betydelse
för städers, kungarikens och imperiers affärer.44 Det nådde sin fulla potential i
inkariket, som hade 10–12 miljoner invånare och sträckte sig över dagens Peru,
Ecuador och Bolivia samt delar av Chile, Argentina och Colombia. Med hjälp av quipu
kunde inkaindianerna lagra och bearbeta stora datamängder. Utan dem hade de inte
kunnat sköta det komplexa administrativa maskineri som ett rike av den storleken
behöver.
Faktum är att quipu var så effektiva och exakta att spanjorerna under åren efter
erövringen av Sydamerika behöll dem för att administrera sitt nya rike. Problemet var
att spanjorerna inte visste hur man skulle använda och läsa dem, varför de blev
beroende av lokala experter. Kontinentens nya härskare insåg att detta försatte dem i en
prekär situation – de infödda quipuexperterna kunde lätt vilseleda och lura sina herrar.
När Spaniens överhöghet var fastare etablerad fasades quipu ut, så att det nya rikets
dokumentation helt fördes med det latinska alfabetet och arabiska siffror. Mycket få
quipu överlevde den spanska ockupationen, och de flesta som finns bevarade går inte
längre att tyda eftersom konsten att läsa dem dessvärre har gått förlorad.

Byråkratins under
Människor i Mesopotamien började så småningom nedteckna annat än monotona
matematiska data. Mellan åren 3000 och 2500 f.Kr. lades fler och fler tecken till det
sumeriska systemet, så att det gradvis förvandlades till det fullständiga skriftsystem
som vi i dag kallar kilskrift. Framemot 2500 f.Kr. använde kungar kilskriften för att
utfärda dekret, präster för att dokumentera orakelspråk och medborgare i lägre ställning
för att skriva personliga brev. Ungefär samtidigt utvecklade egyptierna ett annat
fullständigt skriftsystem som kallas hieroglyfer. Andra fullständiga skriftsystem
utvecklades i Kina omkring 1200 f.Kr. och i Centralamerika 1000–500 f.Kr.
Från dessa centra spred sig fullständiga skriftsystem vitt och brett, de antog nya
former och fick nya funktioner. Människor började skriva poesi, historieböcker,
äventyrsromaner, dramer, profetior och kokböcker. Men skriftens viktigaste uppgift
förblev att lagra mängder av matematiska data, och den uppgiften hörde fortfarande
samman med ett partiellt skriftsystem. Den hebreiska Torah, den grekiska Iliaden, den
hinduiska Mahabharata och den buddhistiska Tipitika började alla som muntliga verk.
Under många generationer hade de traderats muntligt, och de hade levt vidare även om
skriften aldrig hade uppfunnits. Men skatteregister och komplexa byråkratier uppstod
samtidigt som det partiella skriftsystemet, och de båda är till denna dag lika
oskiljaktiga som siamesiska tvillingar – tänk bara på de kryptiska posterna i databaser
och kalkylprogram.
När mer och mer information började nedtecknas och förvaltningarnas arkiv fick
väldiga proportioner uppstod nya problem. Information som är lagrad i en människas
hjärna är lätt att hämta fram. Min hjärna lagrar miljarder databits, men jag kan nästan
omedelbart dra mig till minnes namnet på Italiens huvudstad, omedelbart därefter
komma ihåg vad jag gjorde den 11 september 2011 och sedan rekonstruera vägen från
mitt hem till Hebreiska universitetet i Jerusalem. Exakt hur hjärnan gör detta är alltjämt
ett mysterium, men vi vet alla att hjärnans system för att hämta fram minnen är
förbluffande effektivt, utom när man försöker komma ihåg var man lade bilnycklarna.
Men hur hittar man och hämtar fram information lagrad i en quipu eller på lertavlor?
Om man bara har tio eller hundra lertavlor är det inget problem. Men hur går det när
man har ackumulerat tusentals, som en av Hammurabis samtida, kung Zimrilim av Mari,
hade gjort?
Vi tänker oss in i hur det var 1776 f.Kr. Två Mari-bor tvistar om äganderätten till ett
vetefält. Jakob insisterar på att han köpte fältet av Esau för 30 år sedan. Esau svarar att
han i själva verket arrenderade ut fältet till Jakob under 30 år och att när arrendetiden
nu har löpt ut vill han återta det. De skriker och bråkar och börjar knuffa varandra innan
de inser att de kan lösa tvisten genom att gå till det kungliga arkivet, där alla handlingar

rörande fastigheterna i riket förvaras. När de kommer till arkivet hänvisas de från den
ene ämbetsmannen till den andre. De väntar, dricker kopp efter kopp av örtte och får
veta att de måste komma tillbaka i morgon. Så småningom ber en muttrande kanslist
dem att följa efter honom för att leta efter den relevanta lertavlan. Han öppnar dörren
och leder in dem i ett stort rum som från golv till tak är fyllt av tusentals lertavlor. Det
är inte förvånande att kanslisten är surmulen. Hur ska han kunna hitta den handling som
rör det omtvistade fältet och som skrevs för 30 år sedan? Och även om han skulle finna
den, hur skulle han kunna kontrollera att den är det senaste dokumentet rörande fältet i
fråga? Om han inte kan hitta den, bevisar det att Esau aldrig sålde eller arrenderade ut
fältet? Eller bara att dokumentet gått förlorat eller förvandlats till sörja för att
regnvatten läckt in i arkivet?
Att bara nedteckna ett dokument i lera är uppenbarligen inte tillräckligt för att
garantera en effektiv, exakt och behändig databearbetning. Det behövs också
organisationsmetoder som katalogisering, reproduktionsmetoder som kopiatorer,
metoder för snabb och exakt dataframtagning som datoralgoritmer och pedantiska (men
förhoppningsvis muntra) bibliotekarier som kan använda dessa redskap.
Att uppfinna sådana metoder visade sig vara mycket svårare än att uppfinna skriften.
Flera olika kulturer, på stort avstånd från varandra i tid och rum, utvecklade egna
skriftsystem. Varje årtionde upptäcker arkeologer nya bortglömda skriftsystem. Några
av dessa kan visa sig vara ännu äldre än de sumeriska tecknen intryckta i lera. Men de
flesta kommer att förbli kuriositeter eftersom de som skapade skriftsystemen inte
lyckades uppfinna effektiva sätt att katalogisera och hämta fram data. Det som får det
sumeriska riket, det faraoniska Egypten, det forntida Kina och inkariket att sticka ut är
att dessa kulturer utvecklade effektiva tekniker för att arkivera, katalogisera och hämta
fram skrivna dokument. De grundade också skolor för skrivare, kanslister,
bibliotekarier och bokhållare.
En skrivövning från en skola i det gamla Mesopotamien, som moderna arkeologer
upptäckt, ger oss en glimt av elevernas liv för omkring 4 000 år sedan:
Jag gick in och satte mig ner, och min lärare läste min tavla.
Han sa: ”Det är något som saknas.”
Och han gav mig spö.
En av ledarna sa: ”Varför öppnar du munnen utan tillåtelse?”
Och han gav mig spö.
En av den som ansvarade för reglerna sa: ”Varför reste du dig utan tillåtelse?”
Och han gav mig spö.
Portvakten sa: ”Varför går du ut utan tillåtelse?”
Och han gav mig spö.
Ölförvaltaren sa: ”Varför tog du något utan tillåtelse?”
Och han gav mig spö.

Den sumeriska läraren sa: ”Varför talade du akkadiska?
Och han gav mig spö.*
Min lärare sa: ”Din handstil är inte bra!”
Och han gav mig spö.45
Skrivarna lärde sig inte bara att läsa och skriva utan också hur man använder kataloger,
kalendrar, formulär och tabeller. De studerade och lärde in tekniker för att katalogisera,
hämta fram och bearbeta data som är vitt skilda från dem som hjärnan använder. I
hjärnan är alla data fritt associerade med varandra. När jag och min fru går till banken
för att underteckna ett bolån på vårt nya hus kommer jag att tänka på vår första
gemensamma bostad, vilket påminner mig om vår smekmånad i New Orleans, vilken
påminner mig om alligatorer, vilket påminner mig om drakar, vilket påminner mig om
Nibelungens ring och plötsligt, innan jag vet om det, står jag och nynnar Siegfrieds
ledmotiv inför en förbryllad banktjänsteman. I en förvaltning måste saker och ting
förvaras åtskilt. Det finns ett fack för bolån, ett annat för äktenskapsbevis, ett tredje för
skatteregistret och ett fjärde för stämningsansökningar. Hur skulle man annars kunna
hitta någonting? Saker som hör hemma i mer än ett fack, som Wagners operor (lägger
jag dem under ”musik” eller ”teater” eller ska jag uppfinna en helt ny kategori?) vållar
huvudbry. Därför måste man alltid lägga till nya fack, ta bort andra och omdefiniera
ytterligare andra.
För att fungera måste de människor som hanterar ett sådant facksystem
omprogrammeras så att de upphör att tänka som människor och börjar tänka som
kanslister och bokhållare. Skriftens största betydelse för den mänskliga historien är just
detta: den förändrade undan för undan människors sätt att tänka och se på världen. Fria
associationer och holistiskt tänkande har vikt undan för byråkrati och uppdelning i
vattentäta skott.

Räknetalens språk
När århundradena gick blev de administrativa metoderna för databearbetning alltmer
annorlunda än hur människor tänker naturligt – och alltmer betydelsefulla. Ett
avgörande steg togs någon gång före 800 e.Kr. genom att ett nytt partiellt skriftsystem
uppfanns, ett som kunde lagra och bearbeta matematiska data med dittills aldrig skådad
effektivitet. Detta partiella skriftsystem bestod av tio tecken som representerade talen
mellan 0 och 9. Förvirrande nog kallas dessa tecken arabiska siffror trots att de
uppfanns av hinduerna (och ännu mer förvirrande är att moderna araber använder
siffror som ser helt annorlunda ut än västerländska). Men araberna fick äran eftersom
de efter invasionen av Indien stötte på systemet, insåg hur användbart det var, förfinade
det och spred det över Mellanöstern och sedan till Europa. När flera andra tecken
senare lades till de arabiska siffrorna (till exempel tecknen för addition, subtraktion
och multiplikation) hade grunden för det moderna matematiska skriftspråket lagts.

En ekvation för att enligt relativitetsteorin beräkna en massas acceleration under gravitationens påverkan.
De flesta människor som ställs inför en sådan ekvation får panik och ”fryser”, likt ett rådjur som fångats i en
framrusande bils strålkastarljus. Reaktionen är helt naturlig och tyder inte på bristande intelligens eller
nyfikenhet. På få undantag när är mänskliga hjärnor helt enkelt oförmögna att tänka igenom relativistiska
och kvantmekaniska begrepp. Fysiker lyckas ändå göra det genom att åsidosätta vanliga mänskliga sätt att
tänka och lära sig tänka på nytt med hjälp av externa databearbetningssystem. Avgörande delar av deras

tankeprocesser sker inte i deras huvuden, utan i datorer eller på svarta tavlan.

Trots att detta skriftsystem alltjämt är partiellt har det blivit det dominerande språket
i världen. Nästan alla stater, företag, organisationer och institutioner – oavsett om man
talar arabiska, hindi eller engelska – använder matematiskt skriftspråk för att lagra och
bearbeta data. All information som kan översättas till matematisk skrift lagras, sprids
och bearbetas med en svindlande hastighet och effektivitet.
En person som vill påverka regeringars, organisationers och företags beslut måste
därför lära sig räknetalens språk. Experter gör sitt bästa för att översätta till och med
begrepp som ”fattigdom”, ”lycka” och ”ärlighet” till tal (”fattigdomsgränsen”, ”nivåer
av subjektivt välbefinnande”, ”kreditvärdering”). Hela kunskapsfält som fysik och
ingenjörskonst har nästan förlorat all kontakt med talat mänskligt språk och stödjer sig
enbart på matematiskt skriftspråk.
Mer nyligen har matematisk skrift gett upphov till ett ännu mer revolutionerande
skriftsystem, en datoriserad binär skrift bestående av endast två tecken: 0 och 1. De ord
jag nu skriver på mitt tangentbord skrivs inuti min dator som olika kombinationer av
ettor och nollor.
***
Skriften föddes som det mänskliga medvetandets tjänare, men blev alltmer dess herre.
Våra datorer har problem med att förstå hur Homo sapiens talar, känner och drömmer.
Så vi lär Homo sapiens att tala, känna och drömma på talens språk, som datorerna kan
förstå.
Och detta är inte slutet på historien. Inom ”artificiell intelligens” försöker man skapa
ett nytt slags intelligens som bygger enbart på datorers binära skrift. Science fictionfilmer som The Matrix och Terminator berättar om en dag då den binära skriften kapar
banden till mänskligheten. När människor försöker återta kontrollen över den rebelliska
skriften kontrar den med att försöka utplåna hela människosläktet.
* Sumeriska förblev förvaltningsspråk när akkadiska blivit det talade språket, och alltså det språk som
nedtecknades i skrift. De som skulle bli skrivare var därför tvungna att kunna tala sumeriska.

KAPITEL 8

Ingen rättvisa i historien

örsöken att förstå den mänskliga historien under årtusendena efter
jordbruksrevolutionen kan koncentreras i en enda fråga: Hur organiserade
människor sig i nätverk för samarbete i massskala när de saknade biologiska
instinkter att upprätthålla sådana nätverk? Det korta svaret är att människor skapade
uppdiktade ordningar och uppfann skriftsystem. Dessa båda företeelser fyllde luckorna
i det biologiska arvet.
Men uppkomsten av nätverk för samarbete var för många knappast en välsignelse. De
uppdiktade ordningar som vidmakthöll sådana nätverk var varken neutrala eller
rättvisa. De delade in människor i påhittade grupper som placerades i en hierarki. De
övre nivåerna njöt av privilegier och makt, medan de lägre drabbades av
diskriminering och förtryck. Hammurabis lagar upprättade exempelvis en hackordning
med välborna, friborna och slavar. De förstnämnda fick allt livets goda, medan de
friborna fick resten och slavarna fick spö om de klagade.
Trots proklamationen att ”alla människor är skapade lika” upprättar den uppdiktade
ordning som amerikanerna skapade 1776 också en hierarki, nämligen mellan män, som
tjänade på den, och kvinnor, som förblev maktlösa. Den upprättade en hierarki mellan
vita, som åtnjöt frihet, och svarta och indianer, som betraktades som varelser av ett
lägre slag och som inte delade människors lika rättigheter. Många av dem som
undertecknade självständighetsförklaringen var slavägare. De gav inte sina slavar frihet
efter att ha undertecknat den, men de ansåg sig inte vara hycklare. Enligt deras synsätt
hade ”människor” och deras rättigheter föga med svarta att göra.
Den amerikanska ordningen välsignade också hierarkin mellan rik och fattig. De
flesta amerikaner på den tiden hade inga problem med den ojämlikhet som orsakades av
att välbärgade föräldrar lät pengar och företag gå i arv till sina barn. Enligt deras
synsätt innebar likhet helt enkelt att samma lagar gällde för både fattig och rik. Det hade
inget att göra med arbetslöshetsersättning, enhetlig skola eller sjukförsäkring. Även
”frihet” hade helt andra konnotationer än i dag. År 1776 betydde det inte att maktlösa
(definitivt inte svarta eller indianer eller, Gud förbjude, kvinnor) kunde erövra och
utöva makt. Det betydde bara att staten inte annat än i undantagsfall kunde konfiskera en
medborgares privata egendom eller bestämma vad han skulle göra med den. Den
amerikanska ordningen upprätthöll därmed en rikedomshierarki, som vissa menade var
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påbjuden av Gud och andra menade representerade naturens oföränderliga lagar. De
senare påstod att naturen belönade flit och bestraffade lättja.
Alla ovan nämnda åtskillnader – mellan fria och slavar, mellan vita och svarta,
mellan rika och fattiga – är rotade i fiktioner. (Hierarkin mellan män och kvinnor
diskuteras senare.) Men det är en historisk lag att alla påhittade hierarkier frånsäger sig
sitt uppdiktade ursprung och utger sig för att vara naturliga och ofrånkomliga. Många
som har uppfattat hierarkin med fria män och slavar som naturlig har exempelvis menat
att slaveri inte är ett mänskligt påfund. Hammurabi ansåg det vara påbjudet av gudarna.
Aristoteles menade att slavar har en ”slavnatur” medan fria män har en ”fri natur”.
Deras ställning i samhället är bara en avspegling av deras inneboende väsen.
Om man frågar en vit makt-anhängare om rashierarki får man en pseudovetenskaplig
föreläsning om de biologiska skillnaderna mellan raserna. Man får antagligen höra att
det finns något i de vitas blod som naturligt gör dem mer intelligenta, moraliska och
arbetsamma. Om man frågar en övertygad kapitalist om rikedomshierarkin får man
förmodligen höra att den är den ofrånkomliga följden av skillnader i förmåga. De rika
har mer pengar för att de är dugligare och flitigare. Därför bör ingen uppröras över att
de förmögna får bättre sjukvård, bättre utbildning och bättre näring. De rika förtjänar
sannerligen varenda förmån.
Hinduiska anhängare av kastsystemet tror att kosmiska krafter har gjort en kast
överlägsen en annan. Enligt en berömd hinduisk skapelsemyt skapade gudarna världen
av en urvarelse, Purusha. Solen skapades av Purushas öga, månen av dess hjärna,
brahminerna (prästerna) av dess mun, kshatriyas (krigarna) av dess armar, vaishyas
(bönderna och köpmännen) av dess lår och shudras (tjänarna) av dess underben. Om
man godtar denna förklaring framstår de sociopolitiska skillnaderna mellan brahminer
och shudras som lika naturliga och eviga som skillnaderna mellan solen och månen.46
De forntida kineserna trodde att när gudinnan Nüwa skapade människorna knådade hon
fram adelsmän av fin gul mylla och vanligt folk av brun lera.47
Men såvitt vi vet är alla dessa hierarkier produkter av människans
föreställningsförmåga. Brahminer och shudras är egentligen inte skapade av gudar som
har styckat en urvarelse. Åtskillnaden mellan de båda kasterna har i stället skapats av
lagar och normer som människor i norra Indien utformade för cirka 3 000 år sedan.
Trots vad Aristoteles säger finns det inga kända biologiska skillnader mellan slavar och
fria män. Mänskliga lagar och normer har gjort vissa människor till slavar och andra till
herrar. Det finns några objektiva biologiska skillnader mellan svarta och vita, som
hudfärg och hårtyp, men det finns inga belägg för några skillnader i intelligens och
moral.
De flesta människor hävdar att den sociala hierarkin i deras samhälle är naturlig,
medan den i andra samhällen bygger på falska och löjliga kriterier. Moderna
västerlänningar har fått lära sig att hånskratta åt föreställningar om rashierarki. Vi är
djupt indignerade över lagar som förbjuder svarta att bo i vita stadsdelar eller studera i

vita skolor eller behandlas på vita sjukhus. Men en hierarki med rika och fattiga, som
gör att rika bor i särskilda och finare stadsdelar, studerar i särskilda och mer
prestigefyllda skolor och får läkarbehandling på särskilda och mer välutrustade
kliniker, framstår som helt rimlig för många. Ändå är det bevisat att de flesta rika är
rika av det enkla skälet att de har fötts in i en rik familj, medan de flesta fattiga förblir
fattiga hela livet helt enkelt för att de föddes in i fattiga familjer.
***
Komplexa samhällen tycks dessvärre kräva påhittade hierarkier och orättvis
diskriminering. Alla hierarkier är naturligtvis inte moraliskt likställda, och vissa
samhällen har plågats av mer extrema former av diskriminering än andra, men det finns
inget känt samhälle som helt har klarat sig undan diskriminering. Gång på gång har
människor skapat samhällsordningar som klassificerat befolkningen i påhittade
kategorier som välborna, friborna och slavar, vita och svarta, patricier och plebejer,
brahminer och shudras, rika och fattiga. Dessa kategorier har reglerat relationerna
mellan miljontals människor genom att rättsligt, politiskt eller socialt ställa vissa över
andra.
Hierarkier har en viktig funktion. De gör att fullständiga främlingar vet hur de ska
behandla varandra utan att kasta bort tid och energi på att bli personligen bekanta. I
George Bernard Shaws Pygmalion behöver Henry Higgins inte bli närmare bekant med
Eliza Doolittle för att veta hur han ska förhålla sig till henne. För honom räcker det att
höra henne tala för att förstå att hon tillhör underklassen och att han därmed kan göra
vad han vill med henne – till exempel använda henne som en bricka i ett vad om att
kunna få en blomsterflicka att passera som hertiginna. En modern Eliza som arbetar i en
blomsteraffär måste veta hur stor möda hon ska lägga ner på att sälja rosor och
gladioler till alla de människor som kommer in i butiken varje dag. Hon kan inte
utförligt undersöka varje kunds smak och plånbok. I stället använder hon sociala
ledtrådar – kläder, ålder, och, om hon inte är politiskt korrekt, hudfärg. Så skiljer hon
omedelbart mellan en delägare i en revisionsbyrå som mycket väl kan beställa dyra
rosor och ett kontorsbud som bara har råd med en bukett prästkragar.
Naturliga skillnader i förmågor spelar givetvis också en roll i utvecklandet av
sociala åtskillnader. Men sådana skillnader i begåvning och karaktär förmedlas
vanligen genom påhittade hierarkier. Det sker på två viktiga sätt. Först och främst måste
de flesta talanger få näring och utvecklas. Även om någon skulle födas med en viss
talang förblir den latent utan uppmuntran, övning och finslipning. Alla får inte samma
chans att odla och förfina sina talanger. Huruvida de får denna möjlighet är vanligen
beroende av deras ställning i samhällshierarkin. Harry Potter är ett bra exempel. Efter
att ha skilts från sin framstående trollkarlsfamilj och fostrats av okunniga mugglare
kommer han till Hogwarts utan erfarenhet av magi. Det tar sju böcker innan han fullt ut
behärskar sina krafter och sina unika förmågor.

För det andra, även om människor i olika samhällsklasser utvecklar exakt samma
förmågor kommer de sannolikt inte att ha samma framgång eftersom de måste spela efter
andra regler. Om en oberörbar, en brahmin, en katolsk irländare och en protestantisk
engelsman hade utvecklat exakt samma affärssinne i det brittiskstyrda Indien, hade de
inte haft samma chanser att bli rika. Det ekonomiska spelet var riggat med juridiska
restriktioner och inofficiella glastak.

Den onda cirkeln
Alla samhällen bygger på påhittade hierarkier, men inte nödvändigtvis desamma. Hur
ska skillnaderna förklaras? Varför klassificerade det traditionella indiska samhället
människor efter kast, det ottomanska efter religion och det amerikanska efter ras? I de
flesta fall uppstod hierarkin som ett resultat av en uppsättning tillfälliga historiska
omständigheter och förevigades och förfinades sedan över många generationer när olika
grupper fick hävdvunna intressen i den.
Många forskare antar exempelvis att det hinduiska kastsystemet tog form när
indoariska folk invaderade den indiska subkontinenten och kuvade den inhemska
befolkningen för cirka 3 000 år sedan. Inkräktarna skapade ett stratifierat samhälle, i
vilket de själva – vilka annars? – intog de ledande positionerna (som präster och
krigare), medan de infödda fick leva som tjänare och slavar. Inkräktarna var få till
antalet och rädda för att förlora sin privilegierade ställning och unika identitet. För att
förebygga detta delade de in befolkningen i kaster, som alla behövdes för att utöva ett
visst yrke eller fylla en särskild funktion i samhället. Dessa hade alla olika juridisk
status, olika privilegier och olika förpliktelser. Kastblandning – äktenskap, socialt
umgänge och till och med gemensamma måltider – förbjöds. Och åtskillnaderna var inte
bara juridiska, de kom även att ingå i religiösa myter och bruk.
Härskarna påstod att kastsystemet avspeglade en evig kosmisk verklighet snarare än
en slumpmässig historisk utveckling. Begreppen renhet och orenhet var centrala i
hinduismen och användes för att understödja samhällspyramiden. Fromma hinduer fick
lära sig att kontakter med medlemmar av en annan kast inte bara förorenade dem
personligen utan samhället i dess helhet och att dessa människor därför måste skys som
pesten. Sådana föreställningar är knappast unika för hinduer. Under hela historien och i
nästan alla samhällen har uppfattningar om renhet och orenhet spelat en ledande roll i
grundmurandet av sociala och politiska uppdelningar, och otaliga härskande klasser har
använt dem för att kunna hålla fast vid sina privilegier. Men rädslan för orenhet och
smitta är inte enbart ett prästerligt och furstligt påfund. Den har förmodligen sina rötter i
biologiska överlevnadsmekanismer, som får människor att känna en instinktiv avsky för
potentiella smittobärare som sjuka människor och döda kroppar. Om man vill hålla en
viss grupp – kvinnor, judar, romer, homosexuella, svarta – isolerade är det bästa sättet
att övertyga alla om att de där människorna är en smittokälla.
Det hinduiska kastsystemet och motsvarande renhetslagar blev djupt inbäddade i den
indiska kulturen. Långt efter att den indoariska invasionen hade glömts bort fortsatte
indierna att tro på kastsystemet och sky den smitta som kastblandning förorsakade.
Kasterna var dock inte immuna mot förändring. Med tidens gång delades stora kaster
upp i underkaster. Så småningom hade de fyra ursprungliga kasterna blivit till 3 000

olika grupperingar som kallades jati (som bokstavligen betyder ”födelse”). Men
kasternas mångfaldigande förändrade inte systemets grundläggande princip, enligt
vilken alla föds med en viss rang och alla överträdelser av reglerna smittar
överträdaren och samhället i dess helhet. En människas jati bestämmer hennes yrke,
vilken mat hon kan äta, hennes bostadsort och hennes tänkbara äktenskapspartner.
Vanligen kan man bara gifta sig inom sin kast, och barnen ärver samma ställning.
Så snart ett nytt yrke uppstod eller en ny grupp uppträdde på scenen skulle det eller
den erkännas som en kast för att få en legitim plats i det hinduiska samhället. Grupper
som inte lyckades bli erkända som en kast blev bokstavligen utstötta, i detta
stratifierade samhälle fick de inte ens den lägsta rangen. De kom att kallas oberörbara.
De var tvungna att bo för sig själva och tillsammans hanka sig fram på förödmjukande
och vidriga sätt, som att leta igenom soptippar i jakt på något användbart. Till och med
medlemmarna av de lägsta kasterna undvek att beblanda sig med dem, äta tillsammans
med dem, röra vid dem och verkligen att gifta sig med dem. I det moderna Indien är
äktenskap och arbete alltjämt mycket påverkade av kastsystemet, trots alla försök av
demokratiska indiska regeringar att bryta upp sådana åtskillnader och övertyga
hinduerna om att kastblandning inte alls är smittosamt.48

Renhet i Amerika
En liknande ond cirkel vidmakthöll rashierarkin i det moderna Amerika. Från 1500talet och genom hela 1700-talet importerade de europeiska erövrarna miljontals
afrikanska slavar för att arbeta i gruvor och på plantager i Amerika. Att de valde att
importera slavar från Afrika i stället för från Europa eller Östasien berodde på tre
ganska tillfälliga faktorer.
För det första låg Afrika närmare, så det var billigare att importera slavar från
Senegal än från Vietnam.
För det andra fanns det redan en välutvecklad slavhandel i Afrika (som
huvudsakligen exporterade slavar till Mellanöstern), medan slaveri var mycket sällsynt
i Europa. Det var självfallet betydligt lättare att köpa slavar på en existerande marknad
än att skapa en ny från ingenting.
För det tredje, och viktigast, de amerikanska plantagerna på platser som Virginia,
Haiti och Brasilien härjades av malaria och gula febern, alltså av farsoter härrörande
från Afrika. Afrikaner hade under generationernas lopp förvärvat en partiell genetisk
immunitet mot dessa sjukdomar, medan européer var helt försvarslösa och dog i drivor.
Det var följaktligen klokare för en plantageägare att investera sina pengar i en afrikansk
än i en europeisk slav eller en kontraktsanställd arbetare. Paradoxalt nog omvandlades
genetisk överlägsenhet (i termer av immunitet) till social underlägsenhet: just på grund
av att afrikanerna var bättre anpassade till tropiska klimat än européer blev de slavar
under europeiska herrar! Dessa tillfälliga faktorer ledde till att de växande nya
samhällena i Amerika delades upp i en härskande kast bestående av vita européer och
en kuvad klass bestående av svarta afrikaner.
Men människor tycker inte om att säga att de håller slavar av en viss ras eller ett
visst ursprung för att det är ekonomiskt lämpligt. I likhet med de ariska erövrarna av
Indien ville vita européer på de amerikanska kontinenterna inte bara uppfattas som
ekonomiskt framgångsrika utan också som fromma, rättvisa och objektiva. Religiösa
och vetenskapliga myter skulle rättfärdiga den sociala uppdelningen. Teologer hävdade
att afrikaner härstammar från Ham, Noas son som av sin far belades med förbannelsen
att hans ättlingar skulle bli slavar. Biologer hävdade att svarta var mindre intelligenta
än vita och att deras moraliska sinne var mindre utvecklat. Läkare påstod att svarta
levde i smuts och spred sjukdomar, att de alltså var en smittokälla.
Dessa myter slog an en sträng i den amerikanska kulturen och den västerländska
kulturen i allmänhet. De fortsatte att spela en roll långt efter att de förhållanden som
skapade slaveriet hade försvunnit. I början av 1800-talet förbjöd det brittiska imperiet
slaveri och stoppade den atlantiska slavhandeln, och under de följande årtiondena
förbjöds slaveriet steg för steg i Amerika. Det är värt att notera att detta var den första

och enda gången i historien som slavägande samhällen frivilligt avskaffade slaveriet.
Men även om slavarna frigavs levde de rasistiska myter som rättfärdigade slaveriet
kvar. Rasistisk lagstiftning och sociala sedvänjor upprätthöll rasåtskillnaden.
Resultatet blev en självförstärkande rundgång av orsak och verkan, en ond cirkel. Ta
till exempel Sydstaterna omedelbart efter amerikanska inbördeskriget. År 1865
förbjöds slaveri i det Trettonde tillägget till den amerikanska konstitutionen, och det
Fjortonde tillägget stadgade att ingen på grund av ras kan förvägras medborgarskap
eller lika rättsligt skydd. Men två århundraden av slaveri innebar att de flesta svarta
familjer var mycket fattigare och hade mycket sämre utbildning är de flesta vita
familjer. En svart man som föddes i Alabama 1865 hade därför mycket mindre chans att
få en bra utbildning och ett välavlönat arbete än sina vita grannar. Hans barn, som
föddes på 1880- och 1890-talen, började sina liv under samma ogynnsamma
förhållanden: även de var födda i en lågutbildad, fattig familj.
Men ekonomisk eftersatthet var inte allt. I Alabama fanns också många fattiga vita
som saknade de möjligheter som deras mer välbeställda rasbröder och -systrar hade.
Dessutom gjorde den industriella revolutionen och invandringsvågorna Förenta staterna
till ett extremt rörligt samhälle där trashankar snabbt kunde bli rikemän. Om pengar
hade varit det enda som spelade någon roll hade den skarpa skiljelinjen mellan raserna
snart nog blivit suddig, inte minst genom blandäktenskap.
Men så blev det inte. År 1865 ansåg vita, och många svarta, det vara ett välkänt
faktum att svarta var mindre intelligenta, mer våldsamma och liderliga, latare och
mindre angelägna om personlig hygien än vita. De bar alltså med sig våld, stöld,
våldtäkt och sjukdom, kort sagt förorening. Om en svart man i Alabama 1895 genom ett
under hade lyckats få en god utbildning och sedan ansökte om en anställning som
bankkassör hade hans chanser att bli anställd varit mycket sämre än en vit sökande med
samma kvalifikationer. Stigmat att svarta av naturen är opålitliga, lata och mindre
intelligenta verkade emot dem.
Man skulle kunna tro att människor undan för undan insåg att dessa stigman var myter
och inte fakta, och att de svarta med tiden skulle visa sig vara lika dugliga, laglydiga
och rena som vita. I verkligheten skedde det motsatta: fördomarna blev allt djupare
rotade över tid. Eftersom alla de bästa positionerna intogs av vita blev det lättare att tro
att svarta verkligen var underlägsna. ”Se”, sade den genomsnittlige vite medborgaren,
”de svarta har varit fria i generationer, men det finns nästan inga svarta professorer,
advokater, läkare eller ens bankkassörer. Är inte det ett bevis för att svarta helt enkelt
är mindre intelligenta och hårt arbetande?” I denna onda cirkel anställdes svarta inte i
manschettyrken eftersom de ansågs vara ointelligenta, och beviset för deras
underlägsenhet var fåtalet svarta i manschettyrken.
Den onda cirkeln slöts inte där. När antisvarta fördomar blev starkare omvandlades
de i ett system av ”Jim Crow”-lagar och normer som skulle upprätthålla rasordningen.
Svarta fick inte rösta, studera i vita skolor, handla i vita affärer, äta på vita

restauranger, bo på vita hotell. Allt detta rättfärdigades med att de svarta var smutsiga,
lata och ondskefulla, varför de vita måste skyddas mot dem. Av rädsla för sjukdomar
ville vita inte bo på samma hotell som svarta eller äta på samma restaurang. Av rädsla
för brutalitet och dåligt inflytande ville de inte att deras barn skulle gå i samma skola.
De ville inte heller att svarta skulle få rösta eftersom de var okunniga och omoraliska.
Dessa farhågor underbyggdes med vetenskapliga studier som ”bevisade” att svarta
verkligen hade lägre utbildning, att olika sjukdomar var vanligare bland dem och att
deras brottslighet var långt högre (studierna bortsåg från det faktum att dessa ”fakta”
var en följd av diskrimineringen).

Den onda cirkeln: En tillfällig historisk situation blir fastlåst i ett samhällssystem.

Vid mitten av 1900-talet var segregeringen i de tidigare Konfederationsstaterna
förmodligen värre än mot slutet av 1800-talet. Clennon King, en svart student som sökte
in till University of Mississippi år 1958, tvångsintogs på mentalsjukhus. Domaren
beslöt att en svart man måste vara galen om han trodde att han kunde bli antagen vid
detta universitet.
Inget var mer motbjudande för sydstatare (och många nordstatare) än sexuella
relationer och äktenskap mellan svarta män och vita kvinnor. Sex mellan raserna blev
ytterst tabubelagt och varje överträdelse, eller misstänkt överträdelse, ansågs förtjäna
ett omedelbart och summariskt straff i form av lynchning. Ku Klux Klan, ett hemligt
sällskap för vit överhöghet, gjorde sig skyldigt till många sådana avrättningar. Det hade
haft ett och annat att lära de hinduiska brahminerna om renhetslagar.
Med tiden spreds stigmatiseringen av svarta till fler och fler kulturella områden. Den
amerikanska estetiken byggde på vita skönhetsnormer. Den vita rasens fysiska attribut –
som ljus hud, rakt och ljust hår, en liten uppnäsa – kom att anses vara vackra. Typiskt
svarta drag – mörk hud, svart och krulligt hår, bred och platt näsa – ansågs vara fula.
Sådana förutfattade meningar gjorde att den påhittade hierarkin slog rot ännu djupare i
medvetandet.

Denna typ av onda cirklar kan bestå i århundraden och årtusenden och föreviga en
påhittad hierarki som en gång uppstod under tillfälliga historiska omständigheter.
Orättvis diskriminering blir med tiden ofta värre, inte mildare. Pengar läggs till pengar,
fattigdom till fattigdom. Utbildning läggs till utbildning, och okunnighet till okunnighet.
De som en gång blivit offer i historien kan lätt bli det igen. Och de som har
privilegierats under historien blir det ofta igen.
De flesta sociopolitiska hierarkier saknar all logisk och biologisk grund – de är inget
annat än ett förevigande av tillfälliga händelser med stöd av myter. Detta är ett gott skäl
att studera historia. Om uppdelningen i svarta och vita eller brahminer och shudras
hade varit grundad på biologiska realiteter – det vill säga om brahminer verkligen hade
haft bättre hjärnor än shudras – hade biologi varit tillräcklig för att förstå det mänskliga
samhället. Men eftersom de biologiska skillnaderna mellan olika grupper av Homo
sapiens faktiskt är försumbara kan biologi inte förklara det intrikata indiska samhället
eller amerikansk rasdynamik. Vi kan endast förstå sådana fenomen genom att studera de
händelser, omständigheter och maktrelationer som omvandlade fantasifoster till grymma
– och mycket verkliga – samhällsstrukturer.

Han och hon
Olika samhällen har olika påhittade hierarkier. Ras är mycket viktigt för moderna
amerikaner, men var relativt betydelselöst för medeltida muslimer. Kast var en fråga på
liv och död i det medeltida Indien, men praktiskt taget obefintligt i det moderna Europa.
En hierarki har emellertid varit av yttersta vikt i alla kända samhällen: könshierarkin.
Människor har överallt delat upp sig i män och kvinnor. Och nästan överallt har männen
dragit det längsta strået, åtminstone sedan jordbruksrevolutionen.
Några av de äldsta kinesiska texterna är orakelben från 1200 f.Kr. som användes för
att förutsäga framtiden. På ett av dem finns frågan inristad: ”Kommer välborna fru Haos
havandeskap att bli lyckligt?” Svaret var: ”Om barnet föds på en ding-dag, lyckligt; på
en geng-dag mycket lovande.” Men Hao födde på en jiayin-dag. Texten avslutas med
den buttra notationen: ”Tre veckor och en dag senare föddes barnet på en jiayin-dag.
Inte lyckligt. Det blev en flicka.”49 Mer än 3 000 år senare, när det kommunistiska Kina
lanserade ”ett barn”-kampanjen, såg många kinesiska familjer fortfarande födseln av en
flicka som en olycka. Föräldrar övergav eller mördade nyfödda flickor för att få en ny
chans att få en pojke.
I många samhällen var kvinnor helt enkelt mäns egendom, oftast deras fäders, makars
eller bröders. I många rättssystem faller våldtäkt under kränkande av äganderätt, så att
offret inte är den våldtagna kvinnan utan mannen som äger henne. När så var fallet blev
den rättsliga gottgörelsen ett överförande av ägandet: våldtäktsmannen måste betala
brudpenning till kvinnans man eller bror, varefter hon blev våldtäktsmannens egendom.
I Bibeln heter det: ”Om en man träffar en orörd flicka som inte är trolovad och
förgriper sig på henne och de ertappas när han ligger med henne, skall mannen som låg
med henne ge femtio siklar silver till flickans far. Han skall sedan gifta sig med henne,
eftersom han har lägrat henne …” (5 Mos. 22:28f.). De forntida hebréerna tyckte att
detta var ett rimligt arrangemang.
Våldtäkt av en kvinna som inte tillhörde någon man ansågs över huvud taget inte vara
ett brott, precis som det inte anses vara stöld att plocka upp ett tappat mynt på en
myllrande gata. Om en man våldtog sin hustru hade han inte heller begått något brott.
Föreställningen att en man kunde våldta sin hustru uppfattades som helt befängd. Att
vara äkta make innebar att ha total kontroll över hustruns sexualitet. Att säga att en man
hade ”våldtagit” sin hustru kunde jämställas med att säga att han stulit sin egen plånbok.
Ett sådant sätt att tänka var inte begränsat till Mellanöstern. Så sent som 2006 fanns det
fortfarande 53 länder i världen där män inte kunde åtalas för våldtäkt på sin hustru. Till
och med i Tyskland ändrades lagstiftningen först 1997 så att inomäktenskaplig våldtäkt
blev en möjlig brottsrubricering.50

***
Är uppdelningen i män och kvinnor en fantasiprodukt, som kastsystemet i Indien eller
rassystemet i Amerika, eller är det en naturlig uppdelning med djupa biologiska rötter?
Och om det verkligen är en naturlig uppdelning, finns det då också biologiska
förklaringar till mäns företräde framför kvinnor?
En del av de kulturella, rättsliga och politiska skillnaderna mellan män och kvinnor
avspeglar de uppenbara biologiska skillnaderna mellan könen. Barnafödande har alltid
varit ett kvinnogöra eftersom män saknar livmoder. Men kring denna hårda
allmängiltiga kärna har alla samhällen lagt lager på lager av kulturella föreställningar
och normer som har föga med biologi att göra. Samhällen förknippar en mängd
egenskaper med maskulinitet och femininitet som mestadels saknar fast biologisk grund.
I det demokratiska Athen under 400-talet f.Kr. hade exempelvis en person med
livmoder ingen självständig rättsstatus och var förbjuden att delta i folkförsamlingar
eller bli domare. Med få undantag kunde en sådan person inte skaffa sig en god
utbildning, ägna sig åt affärer eller delta i filosofiska diskussioner. Ingen av Athens
politiska ledare, ingen av dess stora filosofer, talare, konstnärer eller köpmän hade en
livmoder. Skulle egenskapen att ha en livmoder göra en person biologiskt olämplig för
dessa yrken och sysselsättningar? De antika athenarna menade det. Moderna atenare
håller inte med. I dagens Aten får kvinnor rösta, väljs till offentliga ämbeten, håller tal,
formger allt från smycken till byggnader och mjukvara och går på universitetet. Deras
livmödrar hindrar dem inte från att göra något av detta lika bra som män. De är
visserligen fortfarande underrepresenterade inom politik och näringsliv – bara 12
procent av parlamentsledamöterna är kvinnor. Men det finns inga rättsliga hinder för
deras deltagande i politiken, och de flesta moderna greker tycker att det är ganska
normalt att kvinnor innehar offentliga ämbeten.
Många moderna greker tycker också att det i att vara man ingår att vara sexuellt
attraherad enbart av kvinnor och att uteslutande ha sexuella relationer med det motsatta
könet. De uppfattar inte detta som en kulturell fördom, utan snarare som en biologisk
realitet. Relationer mellan två personer av motsatt kön är naturliga och mellan två
personer av samma kön onaturliga. Men i själva verket har Moder natur inget att
invända mot att män är attraherade av varandra. Det är bara mänskliga mödrar präglade
av vissa kulturella mönster som ställer till en scen om deras son har en affär med
grannpojken. Moderns raserianfall är inte ett biologiskt imperativ. Ett betydande antal
kulturer har uppfattat homosexuella relationer som inte bara legitima utan också som
socialt konstruktiva, där det antika Grekland är det mest anmärkningsvärda exemplet. I
Iliaden sägs inget om att Thetis hade något att invända mot att hennes son Akilles hade
en relation med Patroklos. Drottning Olympias av Makedonien var en av de mest
temperamentsfulla och kraftfulla kvinnorna i den antika världen och lär ha legat bakom
mordet på sin make, kung Filip. Men hon fick inget utbrott när hennes son, Alexander
den store, tog med sig sin älskare Hephaestion hem på middag.

Hur kan vi skilja mellan det som är biologiskt bestämt och det som människor
försöker rättfärdiga med biologiska myter? En bra tumregel är: ”Biologi möjliggör;
kultur förbjuder.” Biologin tolererar ett mycket brett spektrum av möjligheter. Det är
kulturen som tvingar människor att förverkliga vissa möjligheter samtidigt som den
förbjuder andra. Biologin gör det möjligt för kvinnor att få barn – det är vissa kulturer
som tvingar kvinnor att förverkliga denna möjlighet. Biologin gör det möjligt för män
att ha sex med varandra – vissa kulturer förbjuder dem att förverkliga denna möjlighet.
Kulturen är benägen att hävda att den bara förbjuder sådant som är onaturligt. Men ur
ett biologiskt perspektiv är inget onaturligt. Allt som är möjligt är per definition också
naturligt. Ett i egentlig mening onaturligt beteende, alltså ett som strider mot naturens
lagar, kan helt enkelt inte förekomma och behöver därmed inte förbjudas. Ingen kultur
har någonsin förbjudit män att fotosyntetisera, kvinnor att springa fortare än ljusets
hastighet eller negativt laddade elektroner att attrahera varandra.
Begreppen ”naturligt” och ”onaturligt” är i själva verket inte hämtade från biologin
utan från den kristna teologin. Den teologiska innebörden av ”naturligt” är ”i
överensstämmelse med Skaparens avsikter”. Kristna teologer menade att Gud skapade
människokroppen med avsikten att varje lem och varje organ skulle tjäna ett visst syfte.
Om vi använder våra lemmar och organ för det syfte som föresvävade Gud utför vi en
naturlig aktivitet. Att använda dem annorlunda än Gud avsett är onaturligt. Men
evolutionen har inget syfte. Organen har inte utvecklats med ett syfte, och deras
användningssätt förändras ständigt. Inte ett enda organ i människokroppen utför enbart
det arbete som dess föregångare gjorde när det uppträdde för första gången för
hundratals miljoner år sedan. Organ utvecklas för att fylla en viss funktion, men när de
väl finns kan de anpassas för andra syften också. Munnar uppträdde exempelvis för att
de första flercelliga organismerna behövde ett sätt att föra in näring i sina kroppar. Vi
använder fortfarande våra munnar för det syftet, men vi använder dem också för att
kyssa med, tala med och – om vi är Rambo – dra ut sprintar ur handgranater med. Är
någon av dessa användningar onaturlig bara för att våra maskliknande förfäder inte
gjorde sådant med sina munnar för 600 miljoner år sedan?
Vingar framträdde på liknande sätt inte plötsligt i hela deras aerodynamiska
härlighet. De utvecklades ur organ som tjänade ett annat syfte. Enligt en teori
utvecklades insektsvingar för miljontals år sedan ur utsprång på skalbaggar som
saknade flygförmåga. Skalbaggar med puckel hade större kroppsyta, vilket gjorde att de
kunde absorbera mer solljus och hålla sig varmare. Under en långsam evolutionär
process växte dessa solfångare sig större. Samma struktur som var bra för maximal
värmeupptagning – stor yta, liten vikt – råkade också erbjuda insekten lite hjälp när den
hoppade och skuttade. De som hade större utväxter kunde hoppa och skutta längre.
Vissa insekter började använda sakerna till att glidflyga med, och därifrån var det ett
litet steg till vingar som faktiskt kunde driva fram dem genom luften. Nästa gång en
mygga surrar i ditt öra kan du därför anklaga den för ett onaturligt beteende. Om den

hade varit välartad och nöjd med det Gud hade gett den skulle den bara ha använt sina
vingar som solfångare.
Samma slags multifunktionalitet gäller våra könsorgan och vårt sexuella beteende.
Sex utvecklades för fortplantning och uppvaktningsritualer för bedömning av
lämpligheten i parning. Men många djur använder nu bäggedera för en mängd sociala
syften som inte har mycket att göra med att avla små kopior av dem själva. Schimpanser
använder till exempel sex för att cementera politiska allianser, skapa intimitet och
dämpa spänningar. Är det onaturligt?

Kön och genus
Det är alltså knappast meningsfullt att säga att kvinnors naturliga funktion är att föda
barn eller att homosexualitet är onaturligt. De flesta av de lagar, normer, rättigheter och
skyldigheter som definierar manlighet och kvinnlighet avspeglar snarare mänsklig
föreställningsförmåga än biologiska realiteter.
Biologiskt sett är Homo sapiens indelad i hannar och honor. En människohanne har
en X-kromosom och en Y-kromosom och en människohona har två X-kromosomer. Men
”man” och ”kvinna” är samhälleliga, inte biologiska, kategorier. Även om det stora
flertalet män är hannar och kvinnor är honor i de flesta samhällen, har de sociala
termerna en mängd konnotationer med svaga eller inga förbindelser med de biologiska.
En man är inte en sapiens med vissa biologiska egenskaper som XY-kromosomer,
testiklar och en mängd testosteron. Han passar snarare in i ett visst fack i sitt samhälles
uppdiktade ordning. Myterna i hans kultur tilldelar honom vissa manliga roller (som att
engagera sig i politiken), rättigheter (som att rösta) och skyldigheter (som att göra
lumpen). På samma sätt är en kvinna inte en sapiens med XX-kromosomer, en livmoder
och en mängd östrogen. Hon är i stället en del av en uppdiktad ordning. Myterna i
hennes samhälle tilldelar henne unikt kvinnliga roller (barnavård), rättigheter (skydd
mot våld) och skyldigheter (att lyda sin make). Eftersom det är myter och inte biologi
som definierar mäns och kvinnors roller, rättigheter och skyldigheter har innebörden av
”manlighet” och ”kvinnlighet” varierat enormt från ett samhälle till ett annat.

För att göra det hela mindre förvirrande brukar forskare skilja mellan den biologiska
kategorin ”kön” och den kulturella kategorin ”genus”. Könskategorierna är hannar och
honor, och uppdelningens egenskaper är objektiva och har varit konstanta under
historien. Genuskategorierna är män och kvinnor (vissa kulturer har fler). De så kallade
manliga och kvinnliga egenskaperna är intersubjektiva och stadda i ständig förändring.
Det finns exempelvis stora skillnader i vilket beteende, vilka begär, vilken klädedräkt
och till och med vilken kroppshållning som förväntades av kvinnor i det antika Athen
och kvinnor i det moderna Aten.51

Manlighet på 1700-talet: ett officiellt porträtt av Ludvig XIV av Frankrike. Notera den långa peruken,
strumporna, de högklackade skorna, danspositionen – och det stora svärdet. I dag skulle allt detta (utom
svärdet) anses markera kvinnlighet. Men på sin tid var Ludvig en europeisk förebild för manlighet och
virilitet.

Manlighet på 2000-talet: Ett officiellt porträtt av president Barack Obama. Vad hände med peruken,
strumporna, de höga klackarna – och svärdet? Dominanta män har aldrig sett så tråkiga ut som i dag. Under
större delen av historien har män varit färgstarka och praktfulla, som indianhövdingar med fjäderskrud och
indiska maharadjor med sidenkläder och diamanter. I hela djurriket tenderar hannarna att vara mer
färgstarka och utstyrda än honorna, se exempelvis påfågelhannens stjärt eller lejonhannens man.

Kön är en barnlek, men genus är knepigt. Att bli en medlem av hankönet är den

enklaste sak i världen: man behöver bara födas med en X- och en Y-kromosom. Att bli
en hona är lika lätt; det räcker med ett par X-kromosomer. Att bli en man eller en
kvinna är däremot ett mycket komplicerat och krävande företag. Eftersom de flesta
manliga och kvinnliga egenskaper är kulturella och inte biologiska kröner inget
samhälle automatiskt en hanne till en man eller en hona till en kvinna. Dessa
beteckningar är inte heller lagrar som man kan vila på när de väl har förvärvats.
Hannarna måste ständigt bevisa sin manlighet. Från vaggan till graven, i en ändlös rad
riter och prestationer. Och en kvinnas arbete är aldrig avslutat – hon måste oavbrutet
övertyga sig själv och andra om att hon är tillräckligt kvinnlig.
Framgång är inte garanterad. Särskilt hannarna lever under ständigt hot om att förlora
sitt anspråk på manlighet. Under hela historien har hannarna varit villiga att riskera och
rent av offra livet, bara för att folk skulle säga: ”Han är en riktig karl!”

Vad är så bra med män?
Åtminstone sedan jordbruksrevolutionen har de flesta samhällen varit patriarkala och
värderat män högre än kvinnor. Oavsett hur ett samhälle definierade ”man” och
”kvinna” var det alltid bättre att vara man. Ett patriarkalt samhälle fostrar män att tänka
och handla på ett manligt sätt och kvinnor att tänka och handla på ett kvinnligt, och
bestraffar alla som vågar korsa gränsen. Men de konforma belönas inte lika.
Egenskaper som anses vara manliga värderas högre än de som anses vara kvinnliga,
och de samhällsmedlemmar som personifierar det kvinnliga idealet får mindre än dem
som personifierar det manliga. Mindre resurser satsas på kvinnors hälsa och utbildning;
de har mindre ekonomiska möjligheter, mindre politisk makt och mindre rörelsefrihet.
Genus är en kapplöpning där en del av löparna bara tävlar om bronsmedaljen.
En handfull kvinnor har visserligen nått fram till den högsta positionen, till exempel
Kleopatra av Egypten, kejsarinnan Wu Zetian av Kina (omkring 700 e.Kr.) och
drottning Elisabet I av England. Men de är undantagen som bekräftar regeln. Under
Elisabets fyrtiofemåriga regeringstid var alla parlamentsledamöter män, alla
riksämbetsmän och borgmästare män, alla officerare i flottan och armén män, alla
domare och advokater män, alla biskopar och ärkebiskopar män, alla lärare och
studenter vid universitet män, och nästan alla författare, läkare, arkitekter, diktare,
filosofer, konstnärer, musiker och forskare män.
Patriarkatet har varit norm i nästan alla jordbruks- och industrisamhällen. Det har
hårdnackat stått emot politiska resningar, sociala revolutioner och ekonomiska
omdaningar. Egypten har exempelvis erövrats många gånger under århundradenas lopp.
Assyrier, perser, makedonier, romare, araber, mameluker, turkar och britter ockuperade
landet – och samhället förblev patriarkalt. Egypten styrdes under faraonisk lag, grekisk
lag, romersk lag, islamisk lag, ottomansk lag och brittisk lag – och människor som inte
var ”riktiga män” diskriminerades alltid.
Eftersom patriarkatet är universellt kan det inte vara resultatet av en ond cirkel som
kickstartades av en tillfällig händelse. Det är särskilt värt att notera att redan före 1492
var de flesta samhällen i både Amerika och Afroasien patriarkala, trots att de inte hade
varit i kontakt med varandra på tusentals år. Om patriarkatet i Afroasien var ett resultat
av en tillfällig händelse, varför skulle då aztekerna och inkaindianerna vara
patriarkala? Det är mer sannolikt att det finns någon allmän biologisk orsak till varför
nästan alla kulturer har värderat manlighet högre än kvinnlighet, även om de exakta
definitionerna av ”man” och ”kvinna” har varierat med kulturerna. Vi vet inte vilken
denna orsak är. Det finns gott om teorier, men ingen av dem är övertygande.

Muskelkraft
Den vanligaste teorin pekar på det faktum att män är starkare än kvinnor och att de har
använt sin fysiska styrka till att underkuva kvinnor. En mer subtil version av denna
hypotes säger att männens styrka tillät dem att monopolisera uppgifter som krävde hårt
kroppsarbete, som plöjning och skörd. Detta gav dem kontroll över
livsmedelsproduktionen, som i sin tur omsattes i politisk makt.
Det finns två problem med denna betoning av muskelkraft. För det första stämmer
påståendet ”män är starkare än kvinnor” bara i genomsnitt och endast med avseende på
vissa sorters styrka. Kvinnor är i allmänhet mer motståndskraftiga mot hunger, sjukdom
och trötthet än män. Det finns också många kvinnor som kan springa snabbare och lyfta
tyngre föremål än många män. Vidare, och mycket problematiskt för denna teori, har
kvinnor under historien huvudsakligen utestängts från uppgifter som kräver små fysiska
ansträngningar (prästyrket, rättsväsende och politik), samtidigt som de har utfört hårt
fysiskt arbete på fälten, inom hantverk och i hushållet. Om makten skulle ha delats upp i
direkt proportion till fysiska insatser och uthållighet, hade kvinnorna fått lejonparten.
För det andra, och ännu mer problematiskt, finns det helt enkelt inget direkt
förhållande mellan fysisk styrka och makt bland människor. Människor i 60-årsåldern
har vanligen makt över människor i 20-årsåldern, fast de senare är mycket starkare än
de förra. En typisk plantageägare i Alabama vid mitten av 1800-talet hade på några
sekunder kunnat bli nedbrottad av vilken som helst av de slavar som odlade hans fält.
Boxningsmatcher användes inte för att välja egyptiska faraoner eller katolska påvar. I
jägar- och samlarsamhällen vilar den politiska makten hos den person som har de bästa
sociala färdigheterna snarare än hos den med mest utvecklad muskulatur. Inom den
organiserade brottsligheten är den store bossen inte nödvändigtvis den starkaste
mannen. Han är ofta en äldre man som ytterst sällan använder sina egna nävar; han får
yngre män i bättre kondition att göra det smutsiga arbetet åt honom. En mafioso som tror
att det bästa sättet att ta över syndikatet är att spöa sin don lever sällan tillräckligt länge
för att dra lärdom av sitt misstag. Till och med bland schimpanser erövrar alfahannen
sin ställning genom att bygga en stabil koalition med andra hannar och honor, inte
genom tanklöst våld.
I själva verket visar historien att det ofta finns ett omvänt förhållande mellan fysisk
styrka och makt. I de flesta samhällen är det de lägre klasserna som utför kroppsarbete.
Detta kan avspegla Homo sapiens position i toppen av näringskedjan. Om det enda som
räknades var råstyrka och fysisk skicklighet hade sapiens befunnit sig på mellannivå.
Men deras mentala och sociala färdigheter placerade dem på toppen. Det är därför
naturligt att maktförhållandena inom arten också skulle bestämmas mer av mentala och
fysiska färdigheter än av råstyrka. Det är därför svårt att tro att den viktigaste och mest

stabila sociala hierarkin i historien skulle vara grundad på mäns förmåga att fysiskt
tvinga kvinnor att göra vad de vill.

Samhällets avskum
En annan teori förklarar den manliga dominansen inte med mäns styrka, utan med mäns
aggression. Miljontals år av evolution har gjort män mycket våldsammare än kvinnor.
Kvinnor kan tävla med män vad gäller hat, girighet och skymfningar, men när det börjar
dra ihop sig är män, enligt teorin, mer benägna att tillgripa fysiskt våld. Det är skälet
till att krig historien igenom främst har varit en manlig angelägenhet.
Under krigstid har männens kontroll över de väpnade styrkorna också gjort dem till
herrar över det civila samhället. De använder då sin makt över det civila samhället till
att utkämpa fler och fler krig, och ju fler krig, desto större makt har männen över
samhället. Denna självförstärkande slinga förklarar både krigets och patriarkatets
allestädes närvaro i historien.
Nyare studier av mäns och kvinnors hormonsystem och kognitiva system stärker
antagandet att män av naturen har mer aggressiva och våldsamma tendenser och därför,
i genomsnitt, är bättre lämpade att bli meniga soldater. Men även om alla meniga är
män, följer därav att de som styr kriget och skördar frukterna av det också är män? Det
är ingen rimlig slutsats. Det är som att tro att eftersom alla slavar på bomullsfälten är
svarta måste plantageägarna också vara det. Om en helsvart arbetskraft mycket väl kan
vara kontrollerad av en helvit ledning, varför skulle inte en helt manlig soldatkår kunna
vara kontrollerad av en helt eller åtminstone delvis kvinnlig regering? I otaliga
samhällen under historien har de högsta officerarna inte arbetat sig upp från menigs
rang, utan de var adelsmän, rika och högutbildade och utsågs automatiskt till officerare
– och de tjänstgjorde inte en dag som meniga.
När hertigen av Wellington, Napoleons nemesis, 18 år gammal enrollerades i den
brittiska armén fick han omedelbart officersfullmakt. Han hade inga högre tankar om
plebejerna under sitt befäl. ”I tjänst har vi världens avskum som meniga soldater”,
skrev han till en annan adelsman under krigen mot Frankrike. Dessa meniga
rekryterades vanligen bland de fattigaste eller bland etniska minoriteter (som irländska
katoliker). Deras chanser att klättra i rangrullorna var försumbara. De högsta graderna
var reserverade för hertigar, furstar och kungar. Men varför bara för hertigar och inte
för hertiginnor?
Det franska imperiet i Afrika upprättades och försvarades med svett och blod av
senegaleser, algerier och franska arbetare. Andelen adliga fransmän bland de meniga
var försumbar. Men andelen adliga i den lilla elit som ledde den franska armén, styrde
imperiet och skördade frukterna av det var mycket hög. Varför just fransmän och inte
fransyskor?
I Kina fanns en lång tradition av att den civila byråkratin höll armén i strama tyglar,
så att krig ofta leddes av mandariner som aldrig hade hållit i ett svärd. ”Slösa inte bra

järn på att tillverka spik” löd ett kinesiskt talesätt med innebörden att verkligt
talangfulla personer skulle finnas i förvaltningen, inte bland militären. Varför var då
alla dessa mandariner män?
Det är inte rimligt att påstå att kvinnors fysiska svaghet eller låga testosteronnivå
hindrade dem från att bli framgångsrika mandariner, generaler och politiker. För att
leda ett krig behövs säkerligen uthållighet, men inte så mycket fysisk styrka eller
aggressivitet. Krig är inte krogslagsmål! De är mycket komplicerade företag som kräver
en utomordentlig förmåga till organisation, samarbete och diplomati. Förmågan att
upprätthålla lugnet inom landet, vinna bundsförvanter utomlands och förstå vad som rör
sig i huvudet på andra människor (i synnerhet fienderna) är vanligen nyckeln till
framgång. Ett aggressivt muskelknippe är därför ofta det sämsta valet av krigsledare.
Det är mycket bättre med en person som kan samarbeta, kompromissa, manövrera och
se saker ur andra synvinklar. Detta är det stoff imperiebyggare är gjorda av. Den
militärt oduglige Augustus lyckades upprätta en stabil kejserlig regim, något som
gäckade både Julius Caesar och Alexander den store, som var mycket bättre härförare.
Denna bedrift tillskriver såväl hans samtida beundrare som moderna historiker ofta
hans clementia, dygden mildhet.
Enligt stereotypen är kvinnor bättre på att manövrera och kompromissa än män, och
de är kända för sin överlägsna förmåga att se saker ur andras synvinkel. Om det ligger
någon sanning i dessa stereotyper kunde kvinnor ha blivit utmärkta politiker och
imperiebyggare och överlämna smutsgörat på slagfälten åt testosteronstinna men
enkelspåriga machomän. Oaktat de folkliga myterna hände detta sällan i verkligheten.
Det står inte alls klart varför.

Patriarkala gener
En tredje typ av biologisk förklaring tillmäter råstyrka och våld mindre betydelse och
antar att män och kvinnor under miljontals år av evolution har utvecklat olika strategier
för överlevnad och reproduktion. När män tävlade om möjligheten att befrukta
fruktsamma kvinnor hängde en individs chanser till reproduktion framför allt på hans
förmåga att prestera bättre och besegra andra män. De manliga gener som fördes vidare
till nästa generation kom med tiden att härröra från de mest äregiriga, aggressiva och
tävlingsinriktade männen.
En kvinna hade å andra sidan inga problem med att finna en man som var villig att
befrukta henne. Men om hon ville att hennes barn skulle skänka henne barnbarn behövde
hon bära dem i sin livmoder i nio månader och sedan försörja dem i åratal. Under den
tiden hade hon färre möjligheter att anskaffa föda och var i behov av mycket hjälp. Hon
behövde en man. För att trygga sin egen och barnens överlevnad hade hon knappast
något annat val än att gå med på vilka villkor som helst som mannen uppställde för att
stanna kvar och åta sig en del av bördan. De kvinnliga gener som fördes vidare till
nästa generation kom med tiden att härröra från de mest undergivna och vårdande
kvinnorna. De kvinnor som lade ner alltför mycket tid på att strida om makten lämnade
få sådana maktgener vidare till framtida generationer.
Följden av dessa olika överlevnadsstrategier är enligt teorin att männen har
programmerats att vara äregiriga och tävlingsinriktade och briljera i politik och affärer,
medan kvinnor har tenderat att gå ur vägen och ägna sina liv åt att ta hand om barn.
Även denna hypotes tycks emellertid motsägas av empiriska fakta. Särskilt
problematiskt är antagandet att kvinnors hjälpbehov gjorde dem beroende av män i
stället för av andra kvinnor, samt att mäns tävlingsinriktning gjorde dem socialt
dominanta. Det finns många djurarter, som elefanter och bonoboer (dvärgschimpanser),
där dynamiken mellan beroende honor och tävlingsinriktade hannar leder till
matriarkat. Eftersom honorna är i behov av hjälp tvingas de utveckla sina sociala
färdigheter och lära sig samarbeta och kompromissa. De bygger upp sociala nätverk
som uteslutande består av honor som alla hjälper varandra att fostra avkomman.
Hannarna tillbringar i stället sin tid med att slåss och konkurrera. Deras sociala
färdigheter och sociala band förblir underutvecklade. Bonobo- och elefantgrupper
kontrolleras av starka nätverk av samarbetande honor, medan de självupptagna och
samarbetsovilliga hannarna marginaliseras. Även om bonobohonor i genomsnitt är
svagare än hannarna går honorna ofta samman för att klå upp en hanne som har gått över
gränsen.
Om detta är möjligt bland bonoboer och elefanter, varför inte bland Homo sapiens?
Sapiens är relativt svaga djur, deras fördel bygger på förmågan att samarbeta i stora

grupper. Om så är fallet kunde man misstänka att kvinnor skulle, även om de är
beroende av män, använda sina överlägsna sociala förmågor till att samarbeta för att
utmanövrera och manipulera aggressiva, självtillräckliga och egocentriska män.
Hur kunde det bli så att i den enda art vars framgång framför allt bygger på
samarbete kontrollerar individer som antas vara mindre samarbetsvilliga (män)
individer som antas vara mer samarbetsvilliga (kvinnor)? För närvarande har vi inget
bra svar på den frågan. Det är möjligt att de gängse antagandena helt enkelt är felaktiga.
Hannarna av arten Homo sapiens utmärks kanske inte av fysisk styrka, aggressivitet och
tävlingsinriktning, utan i stället av överlägsna sociala färdigheter och en större
benägenhet att samarbeta. Vi vet helt enkelt inte.
Däremot vet vi att under det senaste århundradet har könsrollerna revolutionerats.
Fler och fler samhällen ger inte bara män och kvinnor lika juridisk ställning, lika
politiska rättigheter och ekonomiska möjligheter, utan omprövar också i grunden de
mest grundläggande uppfattningarna om genus och sexualitet. Även om könsskillnaderna
fortfarande är betydande har saker och ting utvecklats i en hisnande fart. När
suffragetterna år 1913 chockerade den amerikanska allmänheten med sina löjliga krav
på kvinnlig rösträtt, vem hade då kunnat drömma om att år 2013 skulle fem domare i
USA:s Högsta domstol, varav tre kvinnor, rösta ner fyra manliga dito och godkänna
samkönade äktenskap.
Sådana dramatiska förändringar gör genushistorien så förvirrande. Om det
patriarkala systemet har byggt på ogrundade myter och inte på biologiska fakta, vilket
tydligt har bevisats i dag, vad förklarar då systemets universalitet och stabilitet?

III
MÄNSKLIGHETENS ENANDE

Pilgrimer som cirklar runt Kaba i Mecka.

KAPITEL 9

Historiens pil

fter jordbruksrevolutionen blev samhällena allt större och mer komplexa,
samtidigt som de uppdiktade konstruktioner som vidmakthöll samhällsordningen
blev mer elaborerade. Myter och fiktioner gjorde människor nästan från födseln
vana vid att tänka på vissa sätt, bete sig i enlighet med vissa normer och följa vissa
regler. De skapade därigenom artificiella instinkter som gjorde det möjligt för
miljontals främlingar att samarbeta effektivt. Detta nätverk av artificiella instinkter
kallas ”kultur”.
Under första hälften av 1900-talet menade forskarna att varje kultur är komplett och
harmonisk, med ett oföränderligt väsen som definierar den för alltid. Varje grupp hade
sin egen världsåskådning och sitt sociala, rättsliga och politiska system som fungerade
lika friktionsfritt som planeternas omlopp runt solen. Enligt detta synsätt förändrades
kulturer inte så länge de lämnades ifred. De bara fortsatte som förut, i samma riktning
och i samma takt. Endast yttre krafter kunde förändra dem. Antropologer, historiker och
politiker kunde exempelvis hänvisa till ”den samoanska kulturen” eller ”den tasmanska
kulturen”, som om samoaner och tasmanier sedan urminnes tider hade utmärkts av
samma trosföreställningar, normer och värderingar.
I dag har de flesta kulturvetare dragit slutsatsen att motsatsen är fallet. Varje kultur
har sina typiska trosföreställningar, normer och värderingar, men de är stadda i ständig
förändring. En kultur kan omvandlas som svar på förändringar i miljön eller genom
utbyte med grannkulturer. Men kulturer omvandlas också på grund av sin inre dynamik.
Inte ens en helt isolerad kultur i en ekologiskt stabil miljö kan undvika förändringar.
Till skillnad från den motsägelsefria fysikaliska världen är varje människoskapad
ordning full av inre motsättningar. Kulturerna försöker oupphörligen försona
motsättningarna, och denna process driver på förändringar.
Adeln i det medeltida Europa trodde till exempel på både kristendom och
ridderlighet. En typisk adelsman gick till kyrkan på morgonen för att lyssna till vad
prästen lyfte fram i helgonens liv. ”Fåfänglighets fåfänglighet”, sade prästen, ”allt är
fåfänglighet. Rikedomar, begär och ära är farliga frestelser. Du måste höja dig över dem
och följa Kristus. Var saktmodig som Han, undvik våld och utsvävningar; och om du
blir angripen, vänd andra kinden till.” Efter att ha vandrat hemåt i saktmodigt sinnelag
bytte adelsmannen om till sina flottaste kläder inför en bankett på sin länsherres slott.

E

Där flödade vinet, trubadurer sjöng om Lancelot och Guinevere och gästerna utbytte
snuskiga skämt och blodiga krigsanekdoter. ”Det är bättre att dö än att leva i skam”,
förklarade friherrarna. ”Om någon ifrågasätter din heder, kan endast blod tvätta bort
förolämpningen. Och vad är bättre i livet än att se sina fiender fly och deras vackra
döttrar darra vid ens fötter?”
Motsägelsen löstes aldrig helt. Men när adeln, prästerskapet och de ofrälse brottades
med den förändrades kulturen i Europa. Ett försök att finna en lösning ledde till
korstågen. Under korståg kunde riddarna på en och samma gång visa sin militära
duglighet och sin kristna nit. Samma motsägelse skapade riddarordnar som
Tempelherreorden och Johanniterorden, som försökte förena kristna och ridderliga
ideal. Den låg också bakom en stor del av den medeltida konsten och litteraturen, som
sagorna om kung Artur och den heliga graal. Vad var Camelot annat än ett försök att
visa att en god riddare kan och bör vara en god kristen, och att goda kristna är de bästa
riddarna?
Ett annat exempel är den moderna politiska ordningen. Sedan franska revolutionen
har människor över hela världen undan för undan kommit att uppfatta jämlikhet och
frihet som fundamentala värden. Men de båda värdena motsäger varandra. Jämlikhet
kan endast uppnås genom att inkräkta på de välbeställdas frihet. Att garantera att varje
individ är fri att göra vad han eller hon behagar hamnar ofrånkomligen i konflikt med
jämlikheten. Hela den politiska världshistorien sedan 1789 kan uppfattas som en serie
försök att försona denna motsägelse.
Alla som har läst en roman av Charles Dickens vet att de liberala regimerna i 1800talets Europa prioriterade individens frihet, till och med när det betydde att utblottade
familjer kastades i fängelse och föräldralösa barn knappast hade några andra
möjligheter än att läras upp till ficktjuvar. Alla som har läst en roman av Alexander
Solzjenitsyn vet hur kommunisternas egalitära ideal gav upphov till brutala diktaturer
som försökte kontrollera vardagslivet in i minsta detalj.
Dagens amerikanska politik kretsar också kring denna motsägelse. Demokraterna vill
ha ett mer jämlikt samhälle även om det innebär skattehöjningar för att finansiera hjälp
åt fattiga, äldre och sjuka. Men det inkräktar på individernas frihet att spendera sina
pengar som de vill. Varför skulle regeringen tvinga mig att köpa en sjukförsäkring om
jag föredrar att använda pengarna till att betala för mina barns collegeutbildning?
Republikanerna vill å sin sida maximera den individuella friheten om det så innebär att
inkomstklyftorna mellan rika och fattiga vidgas och många amerikaner inte har råd med
sjukvård.
Precis som den medeltida kulturen aldrig lyckades få ridderlighet att gå ihop med
kristendom lyckas de moderna samhällena inte jämka samman frihet och jämlikhet. Men
det är inte av ondo. Sådana motsägelser är en oskiljaktig del av alla kulturer. Ja, de är
deras drivkraft genom att skapa kreativitet och dynamik. Precis som när två
kolliderande toner driver ett musikstycke framåt tvingar dissonanser i våra tankar, idéer

och värderingar oss att tänka, omvärdera och kritisera. Samstämmighet är till för
tråkmånsar.
Om spänningar, konflikter och olösliga dilemman är kryddan i alla kulturer, måste en
person som tillhör en viss kultur ha motstridiga övertygelser och slitas mellan
oförenliga värden. Detta väsentliga drag hos alla kulturer kallas kognitiv dissonans.
Kognitiv dissonans anses ofta vara ett av det mänskliga psykets misslyckanden. I själva
verket är den en viktig tillgång. Om människor inte hade kunnat hysa motstridiga
övertygelser och värden hade det förmodligen varit omöjligt att skapa och vidmakthålla
någon kultur över huvud taget.
Om man verkligen vill förstå låt säga de muslimer som går till stadens moské bör
man inte söka efter en oförstörd uppsättning värderingar som alla muslimer varmt
omhuldar. Man bör i stället leta efter den muslimska kulturens olika Moment 22, de
ställen där regler och normer kolliderar med varandra. På just den punkt där muslimer
vacklar mellan två imperativ förstår man dem bäst.

Spionsatelliten
Kulturer är ständigt stadda i förändring. Är flödet helt slumpmässigt eller finns det
något övergripande mönster? Med andra ord: Har historien en riktning?
Svaret är ja. Under årtusendenas gång har små enkla kulturer undan för undan växt
samman till större och mer komplexa civilisationer, så att världen får färre och färre
megakulturer. Detta är naturligtvis en grov generalisering som bara håller på
makronivå. På mikronivån tycks det vara så att för varje grupp av kulturer som växer
samman till en megakultur finns en megakultur som bryts upp i småbitar. Det
mongoliska imperiet kom att omfatta stora delar av Asien och delar av Europa, bara för
att sönderfalla i mindre delar. Kristenheten omfattade hundratals miljoner själar när den
splittrades i otaliga sekter. Det latinska språket spreds över Väst- och Centraleuropa,
delades upp i lokala dialekter som senare blev nationella språk. Men sådana uppbrott
är bara tillfälliga svängningar i en obeveklig trend mot enhet.
Huruvida man kan uppfatta historiens riktning eller inte är egentligen en fråga om
perspektiv. Så länge vi observerar historien ur fågelperspektiv och bara följer
utvecklingen i årtionden eller århundraden är det svårt att avgöra om historien rör sig
mot enhet eller mångfald. Men för att förstå långsiktiga processer är fågelperspektivet
alltför närsynt. Vi bör i stället observera historien från spionsatelliternas höjd och
blicka ut över årtusenden i stället för århundraden. Från en sådan utsiktspunkt blir det
kristallklart att historien obönhörligen går mot enhet. Kristenhetens uppdelning i olika
kyrkor och sekter och det mongoliska imperiets sönderfall är bara vägbulor på
historiens motorväg.
***
Det bästa sättet att få en bild av historiens allmänna riktning är att räkna antalet skilda
människovärldar som har samexisterat vid en viss tidpunkt. I dag har vi vant oss vid att
tänka på hela planeten som en enhet, men under större delen av historien var jorden
faktiskt en hel galax av isolerade världar.
Ta till exempel Tasmanien, en medelstor ö söder om Australien. Den blev avskuren
från det australiska fastlandet cirka 10000 f.Kr., när istidens slut fick havsnivån att
stiga. Några tusen jägare-samlare levde kvar på ön och hade inga kontakter med andra
människor förrän européerna anlände på 1800-talet. Under 12 000 år visste ingen att
tasmanierna fanns, och de visste inte att det fanns någon annan i världen. De hade sina
krig, politiska strider, sociala svängningar och kulturella utvecklingar. Men för kejsarna
av Kina eller härskarna över Mesopotamien hade tasmanierna lika gärna kunnat bo på
en av Jupiters månar. Tasmanierna levde i en egen värld.

Amerika och Europa var också åtskilda världar under större delen av deras historia.
År 378 e.Kr. besegrades och dödades den romerske kejsaren Valens av goterna under
slaget vid Adrianopel. Samma år besegrades och dödades kung Chak Tok Ich’aak av
Tikal av en armé från Teotihuacan. (Tikal var en viktig stadsstat i mayakulturen och
Teotihuacan den största staden i Amerika med nästan 250 000 invånare – av samma
storleksordning som det samtida Rom.) Det fanns absolut inget samband mellan Roms
nederlag och Teotihuacans uppstigande. Rom hade lika gärna kunnat ligga på Mars och
Teotihuacan på Venus.
Hur många olika människovärldar har samexisterat på jorden? Omkring 10000 f.Kr.
fanns det många tusen. Framemot 2000 f.Kr. hade antalet minskat till några hundra eller
på sin höjd ett par tusen. År 1450 e.Kr. hade antalet minskat ännu mer dramatiskt. Då,
strax före de europeiska upptäcktsresorna, rymde jorden alltjämt ett betydande antal
småvärldar som Tasmanien. Men bortåt 90 procent av alla människor levde i en enda
megavärld, den afroasiatiska. Större delen av Asien, delar av Europa och Afrika
(inbegripet avsevärda delar av Afrika söder om Sahara) var redan förenade genom
starka kulturella, politiska och ekonomiska band.
Det mesta av den återstående tiondelen av jordens befolkning var uppdelad mellan
fyra världar av avsevärd storlek och komplexitet:
1. Den mesoamerikanska världen, som omfattade större delen av Centralamerika och
delar av Nordamerika.
2. Den andinska världen, som omfattade större delen av västra Sydamerika.
3. Den australiska världen, som omfattade kontinenten Australien.
4. Den oceaniska världen, som omfattade flertalet öar i sydvästra Stilla havet, från
Hawaii till Nya Zeeland.
Under de följande 300 åren svalde den afroasiatiska jätten de andra världarna. Den
slukade den mesoamerikanska världen år 1521, då spanjorerna besegrade det aztekiska
riket. Den tog en första tugga av Oceanien vid samma tid, under Ferdinand Magellans
världsomsegling, och resten snart därefter. Den andinska världen kollapsade 1532, då
spanska conquistadorer krossade inkariket. De första européerna landsteg på den
australiska kontinenten 1606, och den världen förlorade sin jungfrulighet när den
brittiska koloniseringen började på allvar 1788. Femton år senare grundade britterna
sin första bosättning på Tasmanien, och förde därmed in den sista självständiga
människovärlden i den afroasiatiska inflytelsesfären.

Jorden 1450 e.Kr. De namngivna platserna i den afroasiatiska världen var platser som besöktes av den
muslimske upptäcktsresanden Ibn Battuta. Han var född i Tanger i Marocko och besökte Timbuktu, Zanzibar,
södra Ryssland, Centralasien, Indien, Kina och Indonesien. Hans resor illustrerar Afroasiens enhet strax före
den nya tidens inbrott.

Det tog den afroasiatiska jätten flera hundra år att smälta allt den slukat, men
processen var oåterkallelig. I dag har nästan alla människor samma politiska system
(hela planeten är indelad i internationellt erkända stater), samma ekonomiska system
(kapitalistiska marknadskrafter formar även den mest avlägsna vrå av världen), samma
rättsystem (mänskliga rättigheter och folkrätt gäller överallt, åtminstone teoretiskt) och
samma vetenskapliga system (forskare i Iran, Israel, Australien och Argentina har exakt
samma syn på atomens struktur och behandlingen av tuberkulos).
Den enda globala kulturen är emellertid inte homogen. Precis som en kropp består av
olika organ och celler rymmer den globala kulturen många olika livsstilar och typer av
människor, från börsmäklare i New York till fåraherdar i Afghanistan. Ändå är de alla
förbundna med varandra och påverkar varandra på oräkneliga sätt. De debatterar och
slåss fortfarande, men de debatterar med samma begrepp och slåss med samma vapen.
En verklig ”sammandrabbning mellan civilisationerna” vore som en dialog mellan
döva: ingen förstår vad den andre säger. När Iran och USA i dag skramlar med vapen
talar de däremot nationalstaternas, den kapitalistiska ekonomins, de internationella
rättigheternas och kärnfysikens språk.
Vi talar fortfarande mycket om ”autentiska” kulturer, men om vi med ”autentisk”
menar något som har utvecklats självständigt och består av gamla traditioner som inte
påverkats utifrån, finns det inga autentiska kulturer kvar. Under de senaste århundradena
har en flodvåg av global påverkan förändrat alla kulturer nästan till oigenkännlighet.

Ett av de intressantaste exemplen på denna globalisering är ”etniska” kök. På en
italiensk restaurang förväntar vi oss att finna spaghetti med tomatsås; på polska och
irländska restauranger massor av potatis; på en argentinsk restaurang brukar vi kunna
välja mellan en mängd olika sorters biffar; på en indisk restaurang finns chili i nästan
allt; och höjdpunkten på ett schweiziskt café är tjock varm choklad under en alp av
vispgrädde. Men ingen av dessa rätter är inhemska. Tomater, chili och kakao har alla
mexikanskt ursprung och kom till Europa och Asien först efter den spanska erövringen
av Mexiko. Julius Caesar och Dante Alighieri snurrade aldrig tomatindränkt spaghetti
runt sina gafflar (inte ens gafflar hade uppfunnits än). Wilhelm Tell hade aldrig smakat
choklad och Buddha kryddade aldrig sin mat med chili. Potatisen kom till Polen och
Irland för bara 400 år sedan. Den enda biff man kunde få i Argentina år 1492 var en
lamabiff.
Hollywoodfilmer har förevigat en bild av amerikanska indianer som tappra ryttare
som modigt angriper europeiska pionjärers vagnar för att försvara sina förfäders
sedvänjor. Men dessa indianska ryttare försvarade inte någon gammal, autentisk kultur.
De var i stället produkten av en stor militär och politisk revolution som svepte över de
nordamerikanska slättmarkerna under 1600- och 1700-talen – en följd av att europeiska
hästar infördes på kontinenten. År 1492 fanns inga hästar i Amerika. Apachernas och
siouxernas kultur på 1800-talet hade många tilltalande drag, men den var en modern
kultur – skapad av globala krafter – snarare än en ”autentisk”.

Den globala visionen
Praktiskt sett inföll det viktigaste stadiet i den globala enandeprocessen under de
senaste århundradena, då imperierna växte och handelsutbytet intensifierades. Allt
fastare band knöts mellan folken i Afroasien, Amerika, Australien och Oceanien. På så
sätt hamnade mexikanska chilifrukter i indisk mat och spansk nötboskap på Argentinas
pampas. Ideologiskt sett skedde en ännu viktigare utveckling under det första årtusendet
f.Kr., då tanken på en universell ordning slog rot. Under föregående årtusenden hade
historien långsamt rört sig i riktning mot global enhet, men tanken på en ordning som
skulle råda i hela världen var ännu främmande för de flesta.
Homo sapiens utvecklades till att uppfatta människor som indelade i ”vi och dom”.
”Vi” är gruppen omedelbart omkring oss och ”dom” alla andra. Inget socialt djur tänker
någonsin på hela artens intressen. En schimpans tänker aldrig på schimpansartens
intressen, en snigel skulle aldrig lyfta ett spröt för snigelgemenskapen, en
alfalejonhanne kämpar aldrig för att bli kung över alla lejon och över ingången till en
bikupa hittar man aldrig uppmaningen:”Arbetsbin i alla kupor – förena er!”
Men med början i den kognitiva revolutionen blev Homo sapiens alltmer unik i detta
avseende. Människor började samarbeta regelbundet med fullständiga främlingar, som
de såg som sina ”bröder” och ”vänner”. Men detta brödraskap var inte universellt.
Någonstans i nästa dal eller på andra sidan bergskedjan kunde man fortfarande känna av
”dom”. När den förste faraon, Menes, enade Egypten cirka 3000 f.Kr. stod det klart för
befolkningen att Egypten hade en gräns och att ”barbarer” lurade bortom denna gräns.
Barbarerna var främmande, hotfulla och endast intressanta i den mån de hade jord eller
naturresurser som egyptierna ville ha. Alla de uppdiktade ordningar som människor
skapade tenderade att bortse från en stor del av mänskligheten.
Under det första årtusendet f.Kr. uppstod tre potentiellt universella ordningar. Deras
anhängare kunde för första gången föreställa sig hela världen och hela människosläktet
som en enda enhet styrda av en enda uppsättning lagar. Alla var ”vi”, åtminstone
potentiellt, och inga var längre ”dom”. Den första universella ordningen var ekonomisk:
den monetära ordningen. Den andra universella ordningen var politisk:
imperieordningen. Den tredje universella ordningen var religiös: de universella
religionernas ordning, alltså buddhismens, kristendomens och islams.
Köpmän, erövrare och profeter var de första som lyckades överskrida den
evolutionära tudelningen ”vi mot dom” och förebåda mänsklighetens möjliga enhet. För
köpmännen var hela världen en enda marknad och alla människor potentiella kunder. De
försökte upprätta en ekonomisk ordning som skulle gälla alla överallt. För erövrarna
var potentiellt hela världen ett enda imperium och alla människor undersåtar, och för
profeterna omfattade hela världen en enda sanning och alla människor var potentiella

troende. Även de försökte upprätta en ordning som skulle vara tillämplig för alla
överallt.
Under de senaste tre årtusendena har människor gjort alltmer ambitiösa försök att
förverkliga en sådan global vision. De följande tre kapitlen diskuterar hur pengar,
imperier och universella religioner bredde ut sig och hur de lade grunden till dagens
enade värld. Vi börjar med berättelsen om historiens störste erövrare, som var sällsynt
tolerant och anpassningsbar, och därmed kunde omvända människor till hängivna
lärjungar. Denna erövrare var pengar. Människor som inte tror på samma gud eller
lyder under samme kung använder villigt samma pengar. Usama bin Ladin var mycket
förtjust i amerikanska dollar, trots sitt hat mot amerikansk kultur, amerikansk religion
och amerikansk politik. Hur kunde pengarna lyckas där gudar och kungar misslyckades?

KAPITEL 10

Lukten av pengar

exiko, som dittills hade varit en isolerad värld, invaderades 1519 av Hernán
Cortés och hans conquistadorer. Aztekerna, som folket där kallade sig själva,
märkte snart att främlingarna var utomordentligt intresserade av en viss gul
metall. Ja, de verkade aldrig sluta tala om den. De infödda var inte obekanta med guld
– det var vackert och lättarbetat, så de använde det till smycken och statyer, och ibland
använde de guldstoft som bytesmedel. Men när en aztek ville köpa något betalade han
med kakaobönor eller tygrullar. Den spanska besattheten i guld framstod därför som
oförklarlig. Vad var så viktigt med en metall som inte gick att äta eller väva och som
var alltför mjuk för att kunna användas till redskap eller vapen? När de infödda frågade
Cortés varför spanjorerna var så lidelsefullt intresserade av guld svarade
conquistadoren: ”För att jag och mina följeslagare lider av en hjärtsjukdom som endast
kan botas med guld.”52
I Afroasien, varifrån spanjorerna kom, var besattheten av guld epidemisk. Två bittra
fiender åtrådde båda samma onyttiga gula metall. Tre århundraden före erövringen av
Mexiko startade Cortés föregångare ett blodigt religionskrig mot de muslimska
kungarikena på Iberiska halvön och i Nordafrika. Anhängare av Kristus och anhängare
av Allah dödade varandra i tusentals, förödde åkrar och fruktträdgårdar och lade
blomstrande städer i ruiner – allt för Kristi eller Allahs ära.
När de kristna efterhand fick övertaget markerade de inte bara sina segrar med att
förstöra moskéer och bygga kyrkor, utan också genom att prägla nya guld- och
silvermynt med ett kors och en tacksägelse till Gud för Hans hjälp i striden mot de
otrogna. Men samtidigt med den nya valutan präglade segrarna också en annan typ av
mynt, så kallade millares, som bar ett helt annat budskap. Dessa kvadratiska mynt
utgivna av de kristna erövrarna var försedda med en elegant flödande arabisk text som
förkunnade: ”Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud.” Till
och med de katolska biskoparna i Melgueil och Agde gav ut dessa trogna kopior av
populära muslimska mynt, och gudfruktiga kristna använde dem gladeligen.53
Toleransen frodades också på andra sidan berget. Muslimska köpmän i Nordafrika
gjorde affärer med kristna mynt som florentinska floriner, venetianska dukater och
neapolitanska gigliati. Till och med muslimska härskare som uppmanade till jihad mot
de otrogna kristna tog glatt emot skatt i form av mynt som åkallade Kristus och Jungfru

M
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Hur mycket kostar det?
Jägare-samlare hade inga pengar. Varje grupp jagade, samlade och tillverkade nästan
allt den behövde, från kött till läkemedel, från sandaler till magi. Olika
gruppmedlemmar kan ha varit specialiserade på olika uppgifter, men tillgångar och
hjälpande händer fördelades genom en ekonomi av tjänster och gentjänster. En gåva i
form av ett köttstycke gavs bort med ett antagande om ömsesidighet, en motgåva kunde
till exempel vara gratis sjukvård. Gruppen var ekonomiskt oberoende. Det var bara ett
fåtal sällsynta artiklar som inte fanns i närheten (snäckskal, pigment, obsidian och
liknande) som man var tvungen att skaffa från främlingar. Detta kunde vanligen uppnås
genom enkel byteshandel: ”Vi ger er vackra snäckskal och ni ger oss högkvalitativ
flinta.”
Detta förändrades knappast genom jordbruksrevolutionen. De flesta människor
fortsatte att leva i små, förtroliga samhällen. Ungefär som en grupp jägare-samlare var
varje by en självförsörjande enhet, som fungerade genom tjänster och gentjänster plus
lite byteshandel med utomstående. En bybo kan ha varit särskilt bra på att tillverka skor
och en annan på att ge sjukvård, så att byborna visste vart de skulle vända sig när de
hade slitit ut sina skor eller blivit sjuka. Men eftersom byarna var små och deras
ekonomier begränsade fanns det inga heltidsarbetande skomakare och läkare.
Framväxten av städer och kungariken och förbättring av infrastrukturen för
transporter skapade nya möjligheter till specialisering. Tätt befolkade städer gav
heltidssysselsättning åt inte bara skomakare och läkare utan också snickare, präster,
soldater och rättslärda. De byar som blev kända för att producera riktigt gott vin, bra
olivolja eller högkvalitativt lergods upptäckte att de kunde specialisera sig nästan
uteslutande på den produkten och handla med andra bosättningar för att anskaffa varor
de själva behövde. Det var vettigt. Klimat och jordar varierar, så varför dricka
mediokert vin från din bakgård när du kan köpa en bättre sort från en plats där
jordmånen och klimatet passar bättre för vinodling? Om leran i närheten kan användas
till att göra starka och vackra krukor har du något att byta med. Heltidsverksamma
vinbönder och krukmakare, för att inte tala om läkare och rättslärda, kunde vidare odla
sin sakkunskap till allas fördel. Men specialiseringen skapade ett problem: Hur ska
varuutbytet mellan specialister gå till?
En ekonomi som bygger på tjänster och gentjänster fungerar inte när ett stort antal
främlingar ska samarbeta. Det är en sak att gratis hjälpa en syster eller en granne, men
något helt annat att ta hand om främlingar som kanske aldrig återgäldar tjänsten. Man
kan tillgripa byteshandel. Men det är endast effektivt när man utbyter en begränsad
mängd produkter. Byteshandel kan inte ligga till grund för en komplex ekonomi.55
För att förstå byteshandelns begränsningar tänker vi oss att du äger en äppelodling

uppe bland kullarna som ger de krispigaste och sötaste äpplena i hela regionen. Du har
arbetat så hårt i din äppelodling att dina skor slitits ut. Du spänner åsnan för kärran och
styr mot marknadsstaden nere vid floden. Din granne har berättat för dig att en
skomakare på torgets södra sida gjorde ett par rejäla kängor åt honom som höll i fem
säsonger. Du hittar skomakaren och erbjuder dig att byta några av dina äpplen mot de
skor du behöver.
Skomakaren tvekar. Hur mycket äpplen skulle han begära i betalning? Han möter
dagligen mängder av kunder, av vilka några kommer med säckar med äpplen och andra
med vete, getter eller kläde – allt av varierande kvalitet. Ytterligare andra erbjuder sin
sakkunskap i att skriva petitioner till kungen eller bota ryggskott. Förra gången
skomakaren bytte skor mot äpplen var för tre månader sedan, och då begärde han tre
säckar. Eller var det fyra? Men när han tänker närmare efter var det sura daläpplen, inte
prima bergsäpplen. Å andra sidan fick han förra gången äpplena i utbyte mot små
kvinnoskor. Den här karln vill ha kängor i herrstorlek. För övrigt har en sjukdom under
de senaste veckorna decimerat hjordarna i stadens omgivningar och det är ont om skinn.
Garvarna har börjat begära dubbelt så många färdiga skor i utbyte mot samma mängd
läder. Borde inte det tas med i beräkningen?
I en bytesekonomi måste skomakaren och äppelodlaren varje morgon lära sig de
relativa bytesförhållandena mellan mängder av varor. Om 100 olika varor handlas på
marknaden måste köpare och säljare hålla reda på 4 950 olika byteskurser. Och om
1 000 olika varor handlas måste de brottas med 499 500 byteskurser.56 Hur skulle det
gå till?
Det blir värre. Även om du skulle lyckas räkna ut hur mycket äpplen som motsvarar
ett par skor, är byteshandeln inte alltid möjlig. Ett byte förutsätter ju att båda parter vill
ha det som motparten erbjuder. Vad händer om skomakaren inte tycker om äpplen och
det han i ögonblicket verkligen önskar sig är en skilsmässa? Du skulle förstås kunna
leta efter en advokat som gillar äpplen och arrangera ett trepartsbyte. Men om
advokaten redan har tillräckligt med äpplen och egentligen behöver en klippning?
Vissa samhällen försökte lösa problemet genom att skapa ett centralt bytessystem
som samlade produkterna från specialiserade odlare och tillverkare och sedan
fördelade varorna till dem som behövde dem. Det största och mest berömda
experimenten av detta slag genomfördes i Sovjetunionen, och det misslyckades kapitalt.
”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” förvandlades i praktiken till
”av var och en så lite som han kan komma undan med, åt var och en så mycket han kan
roffa åt sig”. Mer måttfulla och framgångsrika experiment har genomförts i andra
sammanhang, till exempel i inkariket. Men det stora flertalet samhällen fann ett lättare
sätt att förbinda ett stort antal specialister med varandra: pengar.

Snäckskal och cigarretter
Pengar har uppfunnits på många platser många gånger. Det krävde inga tekniska
genombrott, utan var en ren tankerevolution. Det handlade mer om att skapa en ny
intersubjektiv verklighet som uteslutande finns i människors gemensamma
föreställningsvärld.
Pengar är inte mynt och sedlar. Pengar är vad som helst som människor är villiga att
använda för att symboliskt representera andra tings värde, med syftet att utbyta varor
och tjänster. Pengar gör det möjligt för människor att snabbt och lätt jämföra värdet av
olika varor (exempelvis äpplen, skor och skilsmässor), att lätt byta ett ting mot ett annat
och bekvämt lagra rikedomar. Det har funnits många typer av pengar. Den mest
välbekanta är myntet, som är ett standardiserat präglat metallföremål. Men pengar fanns
långt innan myntpräglingen, och olika kulturer har använt andra ting som valuta, till
exempel snäckskal, boskap, salt, spannmål, kläde och reverser. Kaurisnäckor användes
som pengar i cirka 4 000 år över hela Afrika, Sydasien, Östasien och Oceanien. Ända
in på 1900-talet kunde man i brittiska Uganda betala skatt med kaurisnäckor.
I moderna fängelser och fångläger har cigarretter fungerat som pengar. Även ickerökande fångar har godtagit cigarretter som betalning och accepterat att värdet på alla
andra varor och tjänster kan räknas i cigarretter. En överlevare från Auschwitz har
beskrivit hur denna valuta användes i lägret: ”Vi hade vår egen valuta vars värde ingen
ifrågasatte: cigarretten. Priset på alla artiklar uttrycktes i cigarretter … Under
’normala’ tider, alltså när kandidaterna till gaskamrarna anlände i regelbunden takt,
kostade en brödlimpa tolv cigarretter, ett 300-gramspaket margarin trettio, en klocka
mellan åttio och två hundra och en liter sprit fyra hundra cigarretter.”57
Till och med i dag är mynt och sedlar en sällsynt form av pengar. Den totala summan
pengar i världen är ungefär 60 biljoner dollar, medan den totala summan mynt och
sedlar motsvarar mindre än 6 biljoner dollar.58 Drygt 90 procent av alla de pengar –
över 50 biljoner dollar – som förekommer på våra konton existerar bara på servrar. De
flesta affärstransaktioner genomförs således genom att elektroniska data flyttas från en
datafil till en annan, utan fysiska kontanter. Det är bara förbrytare som köper ett hus
genom att överlämna en resväska full med sedlar. Så länge människor är villiga att sälja
varor och tjänster i utbyte mot elektroniska data är det bättre än blänkande mynt och
prasslande sedlar. Det är lättare, mindre utrymmeskrävande och lättare att spåra.
Någon form av pengar är absolut nödvändig för att mer komplexa system ska fungera.
I en penningekonomi behöver en skomakare bara kunna priset på olika typer av skor,
inte bytesförhållandena mellan skor och äpplen eller getter. Pengarna gör också att
äppelodlaren slipper leta upp en skomakare i behov av äpplen, eftersom alla alltid vill
ha pengar. Detta är kanske pengarnas mest grundläggande egenskap: Alla vill alltid ha

pengar eftersom alla andra också vill ha pengar, vilket innebär att man kan omsätta
pengar i vadhelst man vill ha eller behöver. Skomakaren tar alltid glatt emot dina
pengar, eftersom oavsett vad han verkligen behöver – äpplen, getter eller en skilsmässa
– kan han alltid få det mot pengar.
Pengar är alltså ett universellt bytesmedel som gör att människor kan omvandla
nästan allt till nästan allt annat. Muskler blir till hjärna när en soldat efter
tjänstgöringens slut finansierar sina studier med soldatlönen. Jord omvandlas till
lojalitet när en friherre säljer av en del av sin egendom för att betala sina trotjänare.
Hälsa omvandlas till rättvisa när en läkare använder sina arvoden till att kontraktera en
advokat eller muta en domare. Det är till och med möjligt att omvandla sex till
frälsning, vilket prostituerade gjorde på 1400-talet när de låg med män mot betalning
och sedan använde pengarna till att köpa avlatsbrev från kyrkan.
Idealiska typer av pengar gör det inte bara möjligt att förvandla en sak till en annan,
utan också att lagra rikedom. Många värdefulla ting kan inte lagras, som tid och
skönhet. Andra går bara att lagra en kort tid, som jordgubbar. Ytterligare andra är mer
varaktiga, men tar stor plats och kräver dyra lokaler och tillsyn. Spannmål går
exempelvis att lagra i åratal, men det behövs ett stort magasin och skydd mot råttor,
mögel, vatten, eld och tjuvar. Pengar löser dessa problem, oavsett om det nu är
papperspengar, elektroniska data eller kaurisnäckor. Kaurisnäckor ruttnar inte, är
oätliga för råttor, kan överleva en brand och är tillräckligt kompakta för att låsas in i ett
kassaskåp.
För att använda rikedom räcker det inte att kunna lagra den. Den behöver ofta
transporteras från en plats till en annan. Vissa former av rikedom, som fastigheter, går
inte att transportera över huvud taget. Varor som vete och ris kan bara transporteras
med svårighet. Tänk på en förmögen lantbrukare i ett penninglöst land som ska flytta till
en annan, avlägsen landsända. Hans rikedom består huvudsakligen av huset och
risfälten, som han inte kan ta med sig. Han skulle kunna byta dem mot tonvis med ris,
men det skulle bli tungt och dyrt att transportera allt ris. Pengar löser problemen.
Lantbrukaren kan sälja sin fastighet för en säck kaurisnäckor, som han lätt kan bära med
sig.
Eftersom pengar lätt och billigt kan omvandla, lagra och transportera rikedom är de
ett viktigt bidrag till uppkomsten av komplexa handelsnätverk och dynamiska
marknader. Utan pengar hade handelsnätverken och marknaderna varit dömda att förbli
ytterst begränsade till storlek, komplexitet och dynamik.

Hur fungerar pengar?
Kaurisnäckor och dollarsedlar har bara ett värde i vår gemensamma
föreställningsvärld. Deras värde är inte inneboende i skalens eller papperets kemiska
sammansättning eller i deras färg eller form. Pengar är med andra ord inte en materiell
realitet, utan en psykologisk konstruktion. De fungerar genom att omvandla materia till
medvetande. Mer hur kan de lyckas med det? Varför skulle någon vara villig att byta ett
fruktbart risfält mot en handfull kaurisnäckor? Varför är du villig att vända hamburgare,
sälja försäkringar eller passa tre bortskämda ungar när det enda du får för dina
ansträngningar är några färgade papperslappar?
Människor är villiga att göra sådant när de litar på sina kollektiva fantasifoster. Tillit
är det råmaterial som alla typer av pengar är präglade av. När den rike lantbrukaren
sålde sina ägor för en säck kaurisnäckor och begav sig till en annan landsända med
dem, förlitade han sig på att när han kom fram skulle andra människor vara villiga att
sälja ris, hus och fält till honom mot kaurisnäckor. Pengar är alltså ett system av
ömsesidig tillit, och inte vilket sådant system som helst: Pengar är det mest
universella och effektiva systemet för ömsesidig tillit som någonsin skapats.
Det som skapade denna tillit var ett mycket komplext och långsiktigt nätverk av
politiska, sociala och ekonomiska relationer. Varför tror jag på en kaurisnäcka eller ett
guldmynt eller en dollarsedel? För att mina grannar tror på dem, och de tror på dem för
att jag tror på dem. Och alla vi tror på dem för att vår kung tror på dem och kräver dem
i skatt, och för att våra präster tror på dem och kräver dem i tionde. Titta noga på en
dollarsedel, och du kommer att se att den bara är en färgad papperslapp med den
amerikanska finansministerns signatur på den ena sidan och devisen ”In God We Trust”
på den andra. Vi accepterar dollarn som betalning eftersom vi förlitar oss på Gud och
den amerikanska finansministern. Tillitens avgörande roll förklarar varför våra
finanssystem är så tätt förbundna med våra politiska, sociala och ideologiska system,
varför politiska förändringar ofta utlöser finanskriser och varför börsen kan stiga eller
falla beroende på valutahandlarnas morgonhumör.
När de första typerna av pengar skapades hade människor inte detta förtroende, så
det var nödvändigt att definiera något med inneboende värde som ”pengar”. De första
kända pengarna i historien – sumeriska kornpengar – är ett bra exempel. De uppstod i
Sumer cirka 3000 f.Kr. på samma plats, vid samma tid och under samma
omständigheter som skriften. Precis som skriften utvecklades som ett svar på den
intensifierade administrationens behov utvecklades kornpengarna som ett svar på den
intensifierade ekonomins behov.
Kornpengar var helt enkelt korn: fastslagna mängder av korn från sädesslaget
användes som allmänt mått för värdering och utbyte av alla andra varor och tjänster.

Det vanligaste måttet var en sila, som ungefär motsvarade en liter. Standardiserade
skålar med rymdmåttet en sila massproducerades så att det var enkelt att mätta upp
nödvändiga kvantiteter korn närhelst människor ville köpa eller sälja något. Löner
angavs och utbetalades också i ett visst antal sila korn. En manlig arbetare tjänade 60
sila i månaden, en kvinnlig 30. En förman kunde tjäna mellan 1 200 och 5 000 sila. Inte
ens den mest frossande förman kunde äta 5 000 liter korn i månaden, men han kunde
använda de sila han inte åt till att köpa alla möjliga andra varor: olja, getter, slavar och
andra matvaror.59
Även om korn hade ett inneboende värde var det inte lätt att övertala människor att
använda det som pengar i stället för som en vara vilken som helst. För att förstå det kan
du tänka dig vad som skulle hända om du tog med dig en säck korn till det lokala
köpcentret och försökte köpa en skjorta eller en pizza. Butikspersonalen skulle
förmodligen tillkalla väktare. Men det var ändå något lättare att bygga upp ett
förtroende för kornpengar eftersom korn har ett inneboende biologiskt värde.
Människor kan äta det. Å andra sidan var det inte lätt att lagra och transportera korn.
Det verkliga genombrottet i den monetära historien kom när människor fick förtroende
för pengar som saknade inneboende värde men var enklare att lagra och transportera.
Sådana pengar uppstod i Mesopotamien vid mitten av det tredje årtusendet f.Kr. Det var
silversikeln.
Silversikeln var inte ett mynt utan snarare 8,33 gram silver. När det i Hammurabis
lagar hette att en välboren man som dödar en slavinna måste betala 20 silversiklar till
hennes ägare betydde det att han skulle betala 166 gram silver, inte 20 mynt. De flesta
pengabegrepp i Gamla testamentet anges i termer av silver i stället för i mynt. Josefs
bröder sålde honom till ismaeliterna för 20 silversiklar eller snarare 166 gram silver
(samma pris som för en slavinna; han var ju trots allt bara en pojke).
Till skillnad från en kornsila hade en silversikel inget inneboende värde. Man kan
inte äta, dricka eller klä sig med silver, och det är alltför mjukt för att användas till
redskap – plogbillar eller svärd i silver skulle deformeras nästan lika snabbt som om
de vore gjorda av aluminiumfolie. När silver och guld användes till något var det
smycken, tiaror och andra statussymboler, alltså lyxartiklar som medlemmar av vissa
kulturer förknippar med hög status. Deras värde är uteslutande kulturellt.
***
Fastslagna mängder ädelmetall gav upphov till mynt. De första mynten i historien
präglades av kung Alyattes av Lydien i västra Anatolien cirka 640 f.Kr. Dessa mynt
hade en standardvikt i guld eller silver och var präglade med en stämpel som intygade
två saker. För det första angav det hur mycket ädelmetall som myntet innehöll. För det
andra angav det vilken makt och myndighet som hade präglat myntet och borgade för
dess innehåll. Nästan alla mynt som är i bruk i dag härstammar från lydiska mynt.
Mynt hade två fördelar gentemot omärkta metallstycken. För det första måste de

senare vägas vid varje tillfälle. För det andra räckte det inte att väga metallstycket. Hur
ska skomakaren veta att det silverstycke jag vill betala mina kängor med verkligen
består av silver och inte av bly täckt med ett tunt lager silver? Mynt hjälper oss att lösa
problemen. Den stämpel som är präglad på dem anger deras exakta värde så att
skomakaren inte behöver ha en våg ovanpå sitt kassaskrin. Än viktigare är att märket är
en signatur för en politisk auktoritet som borgar för myntets värde.
Stämpelns form och storlek har varierat oerhört genom historien, men budskapet har
alltid varit detsamma: ”Jag, den store kungen NN, ger mitt ord på att denna metallskiva
innehåller exakt 5 gram guld. Om någon skulle understå sig att förfalska detta mynt
förfalskar han min namnteckning, vilket skulle fläcka mitt rykte. Jag kommer att
bestraffa ett sådant brott med yttersta stränghet.” Det är därför falskmynteri alltid har
ansetts vara ett mycket allvarligare brott än andra bedrägerier. Falskmynteri är inte bara
bedrägeri, utan också ett undergrävande av kungens makt, ställning och person. Den
juridiska termen är majestätsbrott (franskans lèse majesté) och straffet var vanligen
tortyr och avrättning. Så länge människor hade förtroende för kungens makt och
integritet hade de också förtroende för hans mynt. Fullständiga främlingar kunde lätt
enas om värdet av en romersk dinar (denarius) eftersom de hade förtroende för den
romerska kejsare vars namn och bild smyckade myntet.

Ett av världens äldsta mynt. Det härstammar från Lydien, 600-talet f.Kr.

Kejsarens makt vilade omvänt på dinaren. Det hade varit svårt att vidmakthålla
romarriket utan mynt – om kejsaren hade varit tvungen att ta upp skatt och betala ut
löner i korn och vete. Det hade varit omöjligt att ha en skatteuppbörd i korn i Syrien,
transportera medlen till en skattkammare i Rom och sedan transportera dem till
Britannien för att betala legionerna där. Det hade varit lika svårt att vidmakthålla
imperiet om invånarna i Rom trodde på guldmynt, medan gallerna, grekerna, egyptierna
och syrierna i stället trodde på kaurisnäckor, elfenbenspärlor eller tygrullar.

Guldets evangelium
Förtroendet för Roms mynt var så stort att människor gladeligen tog betalt i dinarer
även utanför rikets gränser. Under det första århundradet e.Kr. accepterades romerska
mynt som bytesmedel på marknaderna i Indien, trots att den närmaste romerska legionen
var hundratals mil bort. Indierna hade så stort förtroende för dinaren och bilden av
kejsaren att när lokala härskare präglade egna mynt imiterade de den romerska dinaren,
inbegripet porträttet av kejsaren! ”Dinar” blev en samlingsbeteckning på mynt.
Muslimska kalifer arabiserade det latinska ordet denarius till ”dinar” eller ”denar”.
Det officiella namnet på valutorna i Jordanien, Irak, Serbien, Makedonien, Tunisien och
flera andra länder är alltjämt dinar.
Medan myntprägling i lydisk stil spreds från Medelhavsområdet till Indiska oceanen,
utvecklade Kina ett något annorlunda monetärt system baserat på bronsmynt och
omärkta silver- och guldstycken. Men de båda penningsystemen hade tillräckligt mycket
gemensamt (i synnerhet tilliten till guld och silver) för att nära monetära och merkantila
band kunde upprättas mellan den kinesiska zonen och den lydiska zonen. Muslimska och
europeiska köpmän och erövrare spred undan för undan det lydiska systemet och
guldets evangelium till avlägsna vrår av världen. Mot slutet av den nya tiden var hela
världen en enda monetär zon, som först vilade på guld och silver och sedan på
förtroendeingivande valutor som det brittiska pundet och den amerikanska dollarn.
Uppkomsten av en enda transnationell och transkulturell monetär zon lade grunden
för enandet av Afroasien och så småningom hela världen till en enda ekonomisk och
politisk sfär. Människor fortsatte att tala ömsesidigt obegripliga språk, lyda olika
härskare och tillbe olika gudar, men alla trodde på guld och silver och på guld- och
silvermynt. Utan denna gemensamma tro hade de globala handelsnätverken varit
praktiskt taget omöjliga att vidmakthålla. Det guld och silver som conquistadorerna
fann i Amerika gjorde det möjligt för européerna att köpa siden, porslin och kryddor i
Östasien, vilket satte fart på den ekonomiska tillväxten i både Europa och Östasien. Det
mesta av det guld och silver som bröts i Mexiko och Anderna rann mellan fingrarna på
européerna och hamnade i kinesiska siden- och porslintillverkares kassakistor. Vad
skulle ha hänt med den globala ekonomin om kineserna inte hade lidit av samma
”hjärtsjukdom” som Cortés och hans följeslagare, om de hade vägrat att godta betalning
i guld och silver?
Men varför skulle kineser, indier, muslimer och spanjorer – som tillhörde vitt skilda
kulturer och som hade misslyckats med att komma överens om det mesta – ändå ha en
gemensam tro på guld? Varför blev det inte så att spanjorerna trodde på guld,
muslimerna på korn, indierna på kaurisnäckor och kineserna på rullar av sidentyg?
Ekonomerna har ett svar till hands. Så snart två områden förbinds genom handel börjar

tillgång och efterfrågan utjämna priserna på alla varor som går att transportera. För att
belysa detta tar vi ett hypotetiskt fall. Anta att när reguljära handelsvägar öppnades
mellan Indien och Medelhavsområdet var indierna ointresserade av guld, så att det
nästan var värdelöst där, medan guld var en eftertraktad statussymbol i
Medelhavsområdet, där priset därmed var högt. Vad skulle då hända härnäst?
Köpmän som reste mellan Indien och Medelhavsområdet skulle lägga märke till
skillnaderna i guldets värde. För att göra goda förtjänster skulle de köpa guld billigt i
Indien och sälja det dyrt i Medelhavsområdet. Därmed skulle efterfrågan på guld i
Indien raka i höjden och därmed dess värde. Samtidigt skulle guld flöda in i
Medelhavsområdet och värdet därmed falla där. Inom kort skulle värdet på guld bli
ungefär detsamma i Indien och Medelhavsområdet. Blotta faktum att människor i
Medelhavsområdet trodde på guld skulle förmå indierna att också börja tro på det.
Även om indierna inte hade någon egentlig användning för guld skulle det faktum att
människor i Medelhavsområdet ville ha guld vara tillräckligt för att indierna också
skulle värdesätta det.
På liknande sätt är det faktum att en annan persons tro på kaurisnäckor, eller dollar
eller elektroniska data, är tillräcklig för att stärka vår tro på dem även om vi annars
avskyr, föraktar eller förlöjligar personen i fråga. Kristna och muslimer, som inte kan
komma överens i trosfrågor, kan ändå ha en gemensam monetär tro. Medan religionen
kräver att vi tror på något, kräver ju pengarna bara att vi tror att andra människor tror
på något.
Under tusentals år har filosofer, tänkare och profeter förtalat pengar och betecknat
dem som roten till allt ont. Hur det än må förhålla sig med den saken står pengar också
för höjden av mänsklig tolerans. Pengar är mer fördomsfria än språk, statliga lagar,
kulturella koder, religiösa trosföreställningar och sociala sedvänjor. Pengar är det enda
människoskapade systemet för tillit som kan överbrygga nästan alla kulturella klyftor
och som inte diskriminerar på grund av religion, kön, ålder eller sexuell läggning. Tack
vare pengar kan till och med människor som inte känner varandra och inte litar på
varandra samarbeta effektivt.

Pengarnas pris
Pengar bygger på två universella principer:
Universell konvertibilitet: pengar är en alkemist som kan omvandla jord till
lojalitet, rättvisa till hälsa och våld till kunskap.
Universell tillit: pengar är en mellanhand som kan få vilka folk som helst att
samarbeta kring ett projekt vilket som helst.
Dessa principer har gjort det möjligt för miljontals människor att samarbeta effektivt
inom handel och industri. Men dessa till synes välgörande principer har en mörk sida.
Om allt går att konvertera, och om tillit är beroende av anonyma mynt eller
kaurisnäckor, urholkar de inhemska traditioner, nära relationer och mänskliga värden
och ersätter dessa med tillgångens och efterfrågans iskalla lagar.
Mänskliga samhällen och familjer har alltid byggt på tron på ”ovärderliga”
företeelser som heder, trohet, moral och kärlek. Sådant ligger utanför marknadens
domän och de borde inte kunna köpas och säljas för pengar. Även om marknaden
erbjuder ett bra pris, finns det vissa handlingar som helt enkelt inte får utföras.
Föräldrar får inte sälja sina barn som slavar, en from kristen får inte begå en dödssynd,
en trogen riddare får inte förråda sin herre och anfädernas land får inte säljas till
främlingar.
Pengar har alltid försökt tränga igenom sådana barriärer, som vatten som sipprar
genom sprickorna i en damm. Föräldrar har tvingats sälja några av sina barn som slavar
för att kunna köpa mat till de andra. Fromma kristna har mördat, stulit och bedragit –
och sedan använt bytet till att köpa kyrkans förlåtelse. Äregiriga riddare har auktionerat
ut sin lojalitet till högstbjudande, samtidigt som de med kontanter har försäkrat sig om
sina följeslagares trohet. Anfäders marker har sålts till främlingar på andra sidan
jordklotet mot en inträdesbiljett till den globala ekonomin.
Pengar har en ännu mörkare sida. För även om pengar bygger tillit mellan främlingar
avser denna tillit inte människor, samhällen eller heliga värden utan pengarna själva
och det opersonliga systemet bakom dem. Vi litar inte på främlingen eller grannen, utan
på det mynt de har i handen. Om deras mynt tar slut tar vår tillit också slut. När pengar
raserar samhällets, religionens och statens fördämningar riskerar världen att bli en enda
stor och hjärtlös marknadsplats.
Den ekonomiska historien är därför en dans på en knivsegg. Människor litar på
pengar för att dessa underlättar samarbete med främlingar, men de är rädda för att
pengarna kommer att urholka mänskliga värden och nära relationer. Med den ena
handen raserar människor villigt de gemensamma fördämningar som så länge hållit
pengarnas och handelns rörelser i schack. Men med den andra handen bygger de nya
fördämningar för att skydda samhället, religionen och miljön mot förslavning under

marknadskrafterna.
Det är nuförtiden vanligt att tro att marknaden alltid segrar och att de fördämningar
som kungar, präster och samhällen uppför inte länge kan stå emot pengarnas flodvåg.
Detta är naivt. Brutala krigare, religiösa fanatiker och oroade medborgare har gång på
gång lyckats stå emot beräknande köpmän och till och med omgestalta ekonomin. Det
går därför inte att uppfatta mänsklighetens enande som en rent ekonomisk process. För
att förstå hur tusentals isolerade kulturer med tiden sammansmälte till dagens globala
by måste vi känna till guldets och silvrets roll, men vi får inte heller bortse från stålets
lika avgörande roll.

KAPITEL 11

Imperiedrömmar

e gamla romarna var vana vid att bli besegrade. I likhet med härskarna över de
flesta av historiens stora imperier kunde de förlora batalj efter batalj och ändå
vinna kriget. Ett imperium som inte kan ta emot ett slag och förbli stående är
egentligen inget imperium. Men till och med romarna fann de nyheter svårsmälta som
kom från norra Iberiska halvön vid mitten av 100-talet f.Kr. En liten obetydlig stad vid
namn Numantia, bebodd av halvöns infödda kelter, hade haft fräckheten att kasta av sig
det romerska oket. Rom var vid den tiden Medelhavsområdets obestridde herre efter att
ha besegrat de makedonska och seleukidiska rikena, kuvat Greklands stolta stadsstater
och lagt Karthago i ruiner. Numantiaborna hade inget annat än sin brinnande
frihetslängtan och sin ogästvänliga terräng. De tvingade legion efter legion att
kapitulera eller retirera med svansen mellan benen.
Så småningom brast romarnas tålamod. Senaten beslöt 134 f.Kr. att skicka Scipio
Aemilianus, Roms främste general och den man som hade jämnat Karthago med marken,
för att ta hand om Numantiaborna. Han fick med sig en stor armé på över 30 000 man.
Scipio hade stor respekt för Numantiabornas kämpaglöd och stridsduglighet och
föredrog att inte dra in sina soldater i onödiga strider. I stället ringade han in Numantia
med en rad befästningar som klippte av staden från omvärlden. Svälten gjorde jobbet.
Efter drygt ett år var livsmedelsförråden tömda. När Numantiaborna insåg att allt hopp
var ute brände de staden, och enligt romerska rapporter tog de flesta av dem sitt liv för
att inte bli romerska slavar.
Numantia blev senare en symbol för spanskt oberoende och mod. Miguel de
Cervantes, författaren till Don Quixote, skrev tragedin Belägringen av Numantia, som
slutar med stadens undergång men också med en vision av Spaniens framtida storhet.
Diktare skrev lovsånger till de tappra försvararna och konstnärer målade stora dukar
över belägringen. År 1882 förklarades ruinerna efter staden vara ett
”nationalmonument” och blev ett pilgrimsmål för spanska patrioter. På 1950- och 1960talen handlade de mest populära serietidningarna i Spanien inte om Stålmannen och
Läderlappen utan om El Jabato, en uppdiktad iberisk hjälte som slogs mot de romerska
förtryckarna. De forna Numantiaborna är än i dag Spaniens sinnebilder av hjältemod
och patriotism och förebilder för landets ungdom.
Men spanska patrioter besjunger Numantiaborna på spanska, ett romanskt språk som
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härstammar från Scipios latin. Numantiaborna talade ett numera utdött och förlorat
keltiskt språk. Cervantes skrev Belägringen av Numantia med latinska bokstäver, och
pjäsen följer grekisk-romerska estetiska förebilder. Det fanns inga teatrar i Numantia.
De spanska patrioter som beundrar Numantiabornas hjältemod är ofta också anhängare
av den romersk-katolska kyrkan (lägg märke till förledet) – en kyrka vars överhuvud
har säte i Rom och vars Gud föredrar att bli tilltalad på latin. Spansk rätt härrör vidare
från romersk rätt; spansk politik vilar på romersk grund; och det spanska köket och den
spanska arkitekturen är mer ett arv från romarna än från keltiberierna. Ingenting finns
egentligen kvar av Numantia, utom ruinerna. Till och med stadens historia har nått oss
enbart tack vare romerska historiker. Den blev tillskuren efter den romerska publikens
smak för sagor om frihetsälskande barbarer. Roms seger över Numantia var så
fullständig att segrarna tog över minnet av de besegrade.
Det är inte den sorts berättelse vi brukar gilla. Vi tycker om när en underdog vinner.
Men det finns ingen rättvisa i historien. De flesta tidigare kulturer har förr eller senare
fallit offer för ett hänsynslöst imperiums arméer och förpassats till glömskan. Imperier
faller också till slut, men de tenderar att lämna ett rikt och bestående arv efter sig.
Nästan alla människor under 2000-talet är ättlingar till ett imperium.

Vad är ett imperium?
Ett imperium är en politisk ordning med två viktiga kännetecken. För att göra sig
förtjänt av denna beteckning måste man för det första härska över ett betydande antal
folk, som vart och ett har sin kulturella identitet och ett eget territorium. Exakt hur
många folk? Två, tre räcker inte. Tjugo, trettio är mer än nog. Tröskeln till imperium
ligger någonstans däremellan.
För det andra utmärks imperier av flexibla gränser och en i princip obegränsad aptit.
De kan svälja och smälta fler och fler nationer och territorier utan att deras
grundläggande struktur eller identitet förändras. Dagens brittiska stat har någorlunda
tydliga gränser som inte kan vidgas utan att statens grundläggande struktur och identitet
förändras. För ett århundrade sedan kunde nästan vilken plats som helst på jorden ha
blivit en del av det brittiska imperiet.
Kulturell mångfald och territoriell flexibilitet ger inte bara imperierna deras unika
karaktär, utan tilldelar dem också deras centrala roll i historien. Det är tack vare dessa
kännetecken som imperier har lyckats ena olika etniska grupper och ekologiska zoner
under ett och samma politiska paraply. Därigenom har de sammansmält större och
större segment av människosläktet och planeten jorden.
Det bör understrykas att ett imperium endast definieras av sin kulturella mångfald
och sina flexibla gränser, och inte av sitt ursprung, sitt styrelseskick, sin territoriella
utbredning eller befolkningens storlek. Ett imperium behöver inte ha uppstått genom
militära erövringar. Det athenska imperiet såg dagens ljus som ett frivilligt förbund, och
det habsburgska riket föddes inom äktenskapet genom en serie sluga allianser. Ett
imperium behöver inte heller vara styrt av en envåldshärskare. Det brittiska imperiet,
historiens största, styrdes demokratiskt. Andra demokratiska (eller åtminstone
republikanska) demokratier var de moderna nederländska, franska, belgiska och
amerikanska imperierna och de förmoderna imperierna med centrum i Novgorod, Rom,
Karthago och Athen.
Storleken spelar egentligen inte heller någon roll. Imperier kan vara små. Det
athenska imperiet var vid sin höjdpunkt mycket mindre än dagens Grekland, både till
storlek och folkmängd. Det aztekiska imperiet var mindre än dagens Mexiko. Båda var
inte desto mindre imperier, medan det moderna Grekland och Mexiko inte är det
eftersom de tidigare undan för undan kuvade dussintals eller rent av hundratals olika
statsbildningar medan de senare inte har gjort det. Athen styrde över fler än hundra
tidigare självständiga stadsstater, medan det aztekiska riket styrde över 371 olika
stammar och folk, om vi ska tro skattelängderna.60
Hur var det möjligt att tränga ihop ett sådant mänskligt potpurri på ett territorium som
ryms inom en blygsam modern stat? Det var möjligt genom att det förr fanns många fler

olika folkslag i världen, som vart och ett var mindre till mängden och hade ett mindre
territorium än ett typiskt folk i dag. Landremsan mellan Medelhavet och floden Jordan,
som i dag är omstridd av två folk, rymde under biblisk tid dussintals nationer, folk, små
kungariken och stadsstater.
Imperierna var en av huvudorsakerna till att den mänskliga mångfalden drastiskt
minskade. De var en ångvält som gradvis utplånade otaliga folks unika kännetecken
(som Numantiabornas) och sammansmälte dessa folk i nya och mycket större grupper.

Onda imperier?
I vår tid är ”imperialist” det näst värsta ordet efter ”fascist” i ordboken över politiska
invektiv. Den samtida kritiken av imperier antar vanligen två former:
Imperier fungerar inte. I det långa loppet är det inte möjligt att styra effektivt över ett
stort antal besegrade folk.
Även om det vore möjligt bör det inte göras eftersom imperier är onda drivkrafter
bakom förödelse och exploatering. Varje folk har rätt till självbestämmande och borde
aldrig lyda under något annat folk.
Ur ett historiskt perspektiv är det första påståendet rent nonsens och det andra djupt
problematiskt.
Sanningen är den att imperier har varit världens vanligaste form för politisk
organisering under de senaste 2 500 åren. De flesta människorna under denna tid har
levt i imperier. Imperiet är också ett mycket stabilt styrelseskick. De flesta imperier har
funnit det vara oroande lätt att kväsa uppror. I allmänhet har de endast störtats genom
invasioner utifrån eller splittring inom den styrande eliten. Omvänt har kuvade folk
ingen särskilt bra meritförteckning vad gäller att befria sig från imperialistiska herrar.
De flesta har varit kuvade i hundratals år. I det typiska fallet kom de långsamt att
upplösas i det glupska imperiet, tills deras egna särpräglade kulturer hade förbleknat.
När till exempel det västromerska riket slutligen föll för invaderande germanska
stammar 476 e.Kr. steg Numantiabor, arverner, helvetier, samniter, lusitanier, umbrier,
etrusker och hundratals andra glömda folk som romarna hade besegrat hundratals år
tidigare inte fram ur imperiets uppsprättade kropp, likt Jona ur valfiskens buk. Inga av
dem fanns kvar. De biologiska ättlingarna till de människor som hade identifierat sig
som medlemmar av dessa folk, som hade talat deras språk, tillbett deras gudar och
berättat deras myter och legender tänkte, talade och bad nu som romare.
I många fall innebar ett imperiums fall knappast självständighet för kuvade folk. I
stället trädde ett nytt imperium in i det tomrum som hade skapats när det gamla föll
samman eller drog sig tillbaka. Ingenstans är detta mer uppenbart än i Mellanöstern.
Den nuvarande politiska konstellationen i regionen – en maktbalans mellan många
självständiga statsbildningar med mer eller mindre stabila gränser – har nästan ingen
motsvarighet under de senaste årtusendena. Den senaste gången en liknande situation
förelåg i Mellanöstern var under 700-talet f.Kr., för nästan tre årtusenden sedan! Från
det nyassyriska rikets uppgång under 700-talet f.Kr. till det brittiska och det franska
imperiets fall vid mitten av 1900-talet har Mellanöstern varit i händerna på det ena
imperiet efter det andra, som pinnen i en stafett. Och när britterna och fransmännen
slutligen tappade stafettpinnen hade araméerna, ammoniterna, fenicierna, filistéerna,
moabiterna, edomiterna och övriga folk som assyrierna besegrade försvunnit för länge

sedan.
Dagens judar, armenier och georgier hävdar visserligen med viss rätt att de är
ättlingar till forntida folk i Mellanöstern. Men de är de enda undantagen, som bekräftar
regeln, och deras anspråk är något överdrivna. De moderna judarnas politiska,
ekonomiska och sociala praktik exempelvis är självfallet mycket mer präglad av de
imperier under vilka de levt i under de senaste två årtusendena än av det forntida
kungariket Judéen. Om kung David skulle dyka upp i en ultraortodox synagoga i dagens
Jerusalem hade han blivit helt förvirrad av att personer klädda i östeuropeiska kläder
på en variant av tyska (jiddisch) ändlöst diskuterade innebörden av en babylonisk text
(Talmud). Det fanns varken synagogor, Talmudvolymer eller ens Torahrullar i det
gamla Judéen.
***
Att bygga upp och vidmakthålla ett imperium förutsatte vanligen att stora folkgrupper
slaktades och att alla som fanns kvar brutalt förtrycktes. I imperiernas gängse
verktygslåda fanns krig, förslavning, deportation och folkmord. När romarna
invaderade Skottland 83 e. Kr. mötte de häftigt motstånd från lokala kaledoniska
stammar och reagerade med att ödelägga landet. I ett svar på romerska fredsinviter
talade hövdingen Calgacus om romarna ”som har rövat åt sig hela världen” och sa: ”Att
stjäla, att hugga ihjäl och att roffa åt sig kallar de med ett falskt namn ’imperium’, och
där de åstadkommer en ödemark, kallar de det felaktigt för ’fred’.”61
Detta betyder emellertid inte att imperier aldrig lämnar något av värde efter sig. Att
svartmåla alla imperier och frånkänna sig allt arvegods från dem vore att avvisa det
mesta av den mänskliga kulturen. Imperiets eliter använde förtjänsterna från
erövringarna till att inte bara finansiera arméer och befästningar utan också till att
stödja filosofi, konst, rättsväsende och välgörenhet. En betydande andel av
mänsklighetens kulturella prestationer har exploateringen av besegrade folk att tacka för
sin existens. Det välstånd som den romerska imperialismen skapade erbjöd Cicero,
Seneca och Augustinus tid och resurser att tänka och skriva, Taj Mahal hade inte blivit
byggt utan den rikedom som anhopats genom mogulernas exploatering av sina indiska
undersåtar, och det habsburgska rikets inkomster från dess slavisk-, ungersk- och
rumänsktalande provinser betalade lönen till Haydn och beställningarna till Mozart. Det
var ingen kaledonisk författare som bevarade Calgacus tal åt eftervärlden. Vi känner till
det tack vare den romerske historikern Tacitus. Ja, förmodligen hittade Tacitus på det.
De flesta forskare är i dag ense om att Tacitus inte bara fabricerade talet utan också
diktade upp karaktären Calgacus, den kaledoniske hövdingen, som språkrör för vad han
och andra i den romerska överklassen ansåg om sitt land.
Även om vi ser bortom finkulturen och konsten och i stället inriktar oss på vanliga
människors värld finner vi arvegods från imperier i flertalet moderna kulturer. I dag
talar, tänker och drömmer de flesta av oss på ett språk som med svärd påtvingats våra

förfäder av något imperium. Flertalet östasiater talar och drömmer på hanrikets språk.
Oavsett ursprung kommunicerar nästan alla invånare på de båda amerikanska
kontinenterna, från Barrowhalvön i Alaska till Magellans sund på ett av de fyra
imperiespråken spanska, portugisiska, franska och engelska. Dagens egyptier talar
arabiska, uppfattar sig själva som araber och identifierar sig helhjärtat med det
arabiska rike som besegrade Egypten på 600-talet och med järnhand krossade
upprepade resningar mot dess välde. Omkring 10 miljoner zuluer i Sydafrika blickar
tillbaka på zulurikets ärorika dagar på 1800-talet, trots att de flesta av dem är ättlingar
till stammar som kämpade mot zuluriket och införlivades i det först efter blodiga krig.

Det är för ditt eget bästa
Det första imperium som vi har bestämda informationer om är det akkadiska riket under
Sargon den store (cirka 2250 f.Kr.) Sargon inledde sin karriär som kung av Kish, en
liten stadsstat i Mesopotamien. Inom loppet av några årtionden lyckades han inte bara
besegra alla andra mesopotamiska stadsstater utan också erövra stora områden utanför
Mesopotamien. Sargon skröt över att han hade erövrat hela världen. I själva verket
sträckte hans välde sig från Persiska viken till Medelhavet och omfattade det mesta av
dagens Irak och Syrien plus några bitar av dagens Iran och Turkiet.
Akkad bestod inte länge efter grundarens död, men Sargon lämnade en kejserlig
mantel efter sig som det ständigt fanns nya pretendenter på. Under de följande 1 700
åren hade de flesta assyriska, babyloniska och hettitiska kungar Sargon som förebild
och skröt med att även de hade erövrat hela världen. Sedan, cirka 550 f.Kr., kom Kyros
den store av Persien med ännu mer imponerande skryt.
Kungarna av Assyrien förblev alltid kungar av Assyrien. Även när de gjorde anspråk
på att styra hela världen var det uppenbart att de gjorde det för den assyriska ärans
skull, och de bad inte om ursäkt för det. Kyros hävdade däremot inte bara att han styrde
hela världen utan också att han gjorde det för alla människors skull. ”Vi erövrar er för
ert eget bästa”, påstod perserna. Kyros ville att alla folk han kuvade skulle älska honom
och skatta sig lyckliga över att vara persiska vasaller. Det mest berömda exemplet på
Kyros innovativa ansträngningar att vinna gillande bland folk inom hans imperium var
hans befallning att judiska landsflyktingar i Babylonien skulle tillåtas återvända hem till
Judéen och återuppbygga sitt tempel. Han erbjöd dem till och med ekonomiskt stöd.
Kyros såg inte sig själv som en persisk kung som styrde över judar – utan han var också
judarnas kung och därmed ansvarig för deras välgång.
Förmätenheten att styra över hela världen för alla dess invånares skull var
förbluffande. Evolutionen har gjort Homo sapiens, i likhet med andra däggdjur,
främlingsfientlig. Sapiens delar instinktivt in mänskligheten i ”vi” och ”dom”. ”Vi” är
folk som du och jag, som har ett gemensamt språk, gemensam religion och gemensamma
sedvänjor. Vi är ansvariga för varandra, men inte för ”dom”. Vi har alltid varit
annorlunda än ”dom” och är inte skyldiga dem någonting. Vi vill inte se några av dem
på vårt territorium, och vi bryr oss inte ett skvatt om vad som händer på deras. De är
knappt ens mänskliga. På dinkafolkets språk i Sudan betyder ”dinka” helt enkelt
människor. Människor som inte är ”dinka” är inte människor. Dinkafolkets ärkefiender
är nuerna. Vad betyder ordet ”nuer” på nuernas språk? Det betyder ”genuina
människor”. Många hundra mil från Sudans öknar, på Alaskas och nordöstra Sibiriens
frusna vidder lever jupikerna. Vad betyder ”jupik” på jupikernas språk? Det betyder
”verkliga människor”.62

I motsättning till denna etniska exkludering har imperieideologin från Kyros och
framåt tenderat att vara inklusiv och allomfattande. Även om den ofta har framhävt
rasmässiga och kulturella skillnader mellan styrande och styrda erkände den hela
världens grundläggande enhet, existensen av en enda uppsättning principer som gäller
överallt och under alla tider samt avser alla människors ömsesidiga ansvar.
Mänskligheten uppfattas som en stor familj: Föräldrarnas privilegier går hand i hand
med ansvaret för barnens välgång.
Denna nya imperievision gick från Kyros och perserna vidare till Alexander den
store och från honom till hellenistiska kungar, romerska kejsare, muslimska kalifer,
indiska dynastier och så småningom till sovjetiska ledare och amerikanska presidenter.
Denna välmenande vision har rättfärdigat imperiernas existens och bestridit inte bara
kuvade folks försök att göra uppror, utan också självständiga folks försök att bjuda
motstånd mot imperialistisk expansion.
Liknande imperievisioner utvecklades oberoende av den persiska modellen på andra
håll i världen, framför allt i Centralamerika, kring Anderna och i Kina. Enligt
traditionell kinesisk politisk teori är Himlen (Tian) källa till all legitim makt på jorden.
Himlen väljer ut den mest värdiga personen eller familjen och ger dem Himlens
mandat. Denna person eller familj regerar sedan över Allt under himlen (Tianxia), till
alla invånares bästa. En legitim auktoritet är alltså per definition universell. Om en
härskare saknar Himlens mandat har han inte legitimiteten att styra över en enda stad.
Om en härskare har mandatet är han förpliktigad att sprida rättvisa och harmoni över
hela världen. Himlens mandat kunde inte ges till flera kandidater samtidigt, och
följaktligen gick existensen av fler än en självständig stat inte att legitimera.
Den förste kejsaren som enade det kinesiska riket, Qin Shi Huangdi, skröt med att
”tvärsigenom de sex riktningarna [i universum] hör allt till kejsaren … var helst det
finns ett mänskligt fotavtryck finns inte en endaste en som inte har blivit en [kejserlig]
undersåte … hans vänlighet sträcker sig till och med till oxar och hästar. Det finns inte
en endaste en som inte gynnas. Alla människor är trygga under hans tak.”63 I såväl
kinesiskt politiskt tänkande som i kinesiskt historiskt minne ansågs kejserliga perioder
därefter som guldåldrar med ordning och rättvisa. Till skillnad från den moderna
västerländska åsikten att en rättvis värld består av olika nationalstater har man i Kina
uppfattat perioder med politisk fragmentering som ofärdstider, med kaos och orättvisa.
Denna uppfattning har fått långtgående konsekvenser i kinesisk historia. Varje gång ett
rike kollapsade sporrade den förhärskande politiska teorin aspirerande maktcentra att
inte nöja sig med ynkliga självständiga furstendömen, utan att försöka ena riket igen.
Förr eller senare lyckades dessa försök alltid.

När ”dom” blir ”vi”
Imperier har spelat en avgörande roll i att sammansmälta många små kulturer till färre
stora kulturer. Idéer, människor, varor och teknologier sprids lättare inom ett imperiums
gränser än i en politiskt splittrad region. Ofta nog var det imperierna som medvetet
spred idéer, institutioner, sedvänjor och normer. Ett av skälen till detta var att göra livet
enklare för dem själva. Det är svårt att styra ett imperium där varje litet distrikt har sina
egna lagar, sin eget skriftsystem, sitt eget språk och sin egen valuta. Standardisering var
en välsignelse för kejsarna.
Ett andra och lika viktigt skäl till att imperier aktivt spred en gemensam kultur var att
öka sin legitimitet. Åtminstone sedan Kyros och Qin Shi Huangdis dagar har imperier
rättfärdigat sina handlingar – oavsett om det var vägbyggen eller krig – med att de var
nödvändiga för att sprida en överlägsen kultur, vilket de besegrade skulle ha större
behållning av än segrarna.
Fördelarna var ibland påfallande (lag och ordning, stadsplanering, standardiserade
mått- och viktenheter) och ibland tvivelaktiga (skatter, rekrytering till militärtjänst,
kejsarkult) men de flesta eliter i imperier har på fullt allvar trott att de verkade för den
allmänna välgången för alla invånare i riket. Kinas härskande klass behandlade
grannländer och utländska undersåtar som eländiga barbarer till vilka Mittens rike
måste bringa kulturens välsignelser. Himlens mandat förlänades inte kejsaren för att
exploatera världen utan för att bilda mänskligheten. Även romarna rättfärdigade sitt
herravälde med att de bibringade barbarerna fred, rättvisa och förfining. De vilda
germanerna och målade gallerna hade levt i smuts och okunnighet tills romarna tämjde
dem med lag, tvättade dem i offentliga badhus och bättrade dem med filosofi.
Mauryariket åtog sig på 200-talet f.Kr. uppgiften att föra ut Buddhas lära i en okunnig
värld. De muslimska kaliferna fick det gudomliga uppdraget att sprida Profetens
uppenbarelser – om möjligt fredligt, om nödvändigt med svärd. De spanska och
portugisiska imperierna hävdade att det inte var rikedomar de sökte i Ostindien och
Amerika utan människor att omvända till den sanna tron. Solen gick aldrig ner över den
brittiska missionen att sprida liberalismens och frihandelns tvillingevangelium. De
sovjetiska kommunisterna kände sig förpliktigade att underlätta den oundvikliga
historiska marschen från kapitalism till proletariatets diktatur. Många amerikaner
vidhåller i dag att deras regering har den moraliska plikten att bibringa länder i tredje
världen demokratins och de mänskliga rättigheternas välsignelser, även om dessa goda
ting måste levereras med kryssningsmissiler och F-16-plan.
De kulturella idéer som imperiet spred var sällan helt och hållet den styrande elitens
egna skapelser. Eftersom imperievisionen tenderar att vara universell och inkluderande
har det varit ganska lätt för imperiets eliter att anamma idéer, normer och traditioner

från olika håll i stället för att fanatiskt hålla fast vid en förstockad tradition. Även om
vissa kejsare har försökt rena sina kulturer och återvända till deras förmenta rötter har
imperier mestadels frambringat hybridkulturer som sugit upp mycket från kuvade folk.
Romarrikets kultur var nästan lika mycket grekisk som romersk. Abbasidrikets kultur
var delvis persisk, delvis grekisk och delvis arabisk. Det mongoliska rikets kultur var
en kopia av den kinesiska. I imperiet USA kan en amerikansk president med kenyansk
härstamning knapra på italiensk pizza medan han ser sin favoritfilm, Lawrence av
Arabien, ett brittiskt epos om det arabiska upproret mot turkarna.
Den kulturella smältdegeln underlättade emellertid inte den kulturella assimileringen
för de besegrade. Imperiecivilisationer kan mycket väl ha sugit upp otaliga bidrag från
olika besegrade folk, men den hybridkultur som blev resultatet var ändå främmande för
det stora flertalet. Assimilationsprocessen var ofta smärtsam och traumatisk. Det är inte
lätt att överge välbekanta och kära lokala traditioner, och svårt och stressigt att förstå
och anamma en ny kultur. Än värre är att till och med när kuvade folk med framgång
anammade imperiets kultur kunde det dröja årtionden eller rent av århundraden innan
imperiets elit accepterade dem som en del av ”oss”. Generationerna mellan erövring
och accepterande kom aldrig in från kylan. De hade förlorat sin egen kultur men fick
ännu inte delta på lika villkor i imperiets värld. Den kultur som hade adopterat dem
fortsatte att betrakta dem som barbarer.
Vi tänker oss en keltiberier av god familj ett århundrade efter Numantias fall. Han
talar sin keltiska dialekt med sina föräldrar, men har också lärt sig tala felfritt latin med
bara en lätt brytning eftersom han behöver det för att sköta sina affärer och sina
mellanhavanden med myndigheterna. Han har överseende med sin hustrus förkärlek för
överdriven grannlåt men är lite generad över att hon, i likhet med andra kvinnor på
orten, håller fast vid denna keltiska smak – han hade hellre velat att hon uppskattade de
rena och enkla smycken som den romerske guvernörens hustru bär. Han själv klär sig i
romersk tunika och har tack vare sin framgång som köpman, vilken till inte ringa del
beror på hans sakkunskap i den romerska rättens snårskog, kunnat bygga en villa i
romersk stil. Men även om han kan recitera tredje boken i Vergilius Georgica utantill
behandlar romarna fortfarande honom som en halvbarbar. Han inser frustrerat att han
aldrig kommer att bli utnämnd till guvernör eller få en av de riktigt bra platserna på
amfiteatern.
Under slutet av 1800-talet fick många högutbildade indier lära sig samma läxa av
sina brittiska herrar. En berömd anekdot handlar om en ambitiös indier som behärskade
alla fina nyanser i det engelska språket, tog lektioner i västerländsk dans och till och
med vande sig vid att äta med kniv och gaffel. Utrustad med dessa kunskaper reste han
till England, studerade juridik vid University College i London och blev en
kvalificerad advokat. Men denne unge jurist, klädd i kostym och slips, kastades av ett
tåg i den brittiska kolonin Sydafrika när han insisterade på att åka första klass i stället
för att nöja sig med tredje, där ”färgade” män som han skulle åka. Mannen hette

Mohandas Karamchand Gandhi.
I vissa fall raserade ackulturations- och assimilationsprocesserna så småningom
barriärerna mellan nykomlingarna och den gamla eliten. De besegrade uppfattade då
inte längre imperiet som en främmande ockupationsmakt och erövrarna såg sina nya
undersåtar som jämbördiga. Både styrande och styrda kom att uppfatta ”dom” som ”vi”.
Alla romarrikets undersåtar garanterades så småningom, efter att i århundraden ha varit
styrda av imperiet, romerskt medborgarskap. Icke-romare kunde bli utnämnda till
högsta officersrang i de romerska legionerna och kunde ta plats i senaten. År 48 e.Kr.
släppte kejsar Claudius in flera galliska aristokrater i senaten, vilka genom ”sedvänjor,
kultur och äktenskapliga band blandats med oss själva”. När snobbiga senatorer
protesterade mot att dessa forna fiender introducerades i hjärtat av Roms politiska
system påminde Claudius dem om en obekväm sanning. De flesta av deras egna
senatorssläkter härstammade från italiska stammar som en gång hade stridit mot Rom,
men senare fick romerskt medborgarskap. Ja, han påminde dem om att hans egen släkt
hade sabinskt ursprung.64
Under 100-talet e.Kr. styrdes romarriket av en serie kejsare som var födda i Iberien
och förmodligen hade några droppar iberiskt blod i ådrorna. Trajanus, Hadrianus,
Antoninus Pius och Marcus Aurelius regeringstider anses allmänt markera rikets
guldålder. Alla etniska hinder revs. Kejsar Septimius Severus (193–211) var ättling till
en punisk släkt i Libyen. Heliogabalus (218–222) var syrier. Kejsar Filip (244–249)
kallades ”Filip Araben”. Imperiets nya medborgare anammade romarrikets kultur med
sådan nit att de under århundraden efter imperiets sammanbrott fortsatte att tala dess
språk, tro på den kristna Gud som det hade adopterat från en av sina levantinska
provinser och följa dess lagar.
Förloppet blev likartat i det arabiska imperiet. När det upprättades vid mitten av
600-talet byggde det på en skarp uppdelning mellan den styrande arabiska-muslimska
eliten och de kuvade egyptierna, syrierna, iranierna och berberna, som varken var
araber eller muslimer. Många undersåtar anammade så småningom islam, det arabiska
språket och imperiets hybridkultur. Den gamla arabiska eliten var djupt fientlig mot
dessa uppkomlingar och var rädd för att förlora sin ställning och identitet. De
frustrerade nyomvända ropade efter likabehandling inom imperiet och islam. Så
småningom fick de vad de krävde. Egyptier, syrier och mesopotamier sågs mer och mer
som ”araber”. Araberna – ”genuina” araber från Arabien eller ”nyblivna” från Egypten
och Syrien – kom i sin tur att bli dominerade av icke-arabiska muslimer, särskilt
iranier, turkar och berber. Det arabiska imperiebyggets stora framgång kom sig av att
imperiets kultur helhjärtat anammades av många icke-arabiska folk, som fortsatte att
upprätthålla den, utveckla den och sprida den – också efter att det ursprungliga imperiet
hade kollapsat och araberna hade förlorat sin dominerande ställning som etnisk grupp.
I Kina hade imperiebygget en ännu mer genomgripande framgång. Under mer än två
årtusenden integrerades en brokig samling etniska och kulturella grupper som först hade

kallats barbarer i det kinesiska rikets kultur och blev hankineser (uppkallat efter
Handynastin som styrde över Kina från 206 f.Kr. till 220 e.Kr.). Det kinesiska rikets
största prestation är att det fortfarande är vid full vigör, men det är svårt att i dag se det
som ett imperium, förutom i randområden som Tibet och Xinjiang. Över 90 procent av
Kinas befolkning uppfattar sig själva och uppfattas av andra som hankineser.
Vi kan uppfatta avkoloniseringen under de senaste årtiondena på samma sätt. Under
den nya tiden erövrade européerna en stor del av världen under förevändningen att de
spred en överlägsen västerländsk kultur. De var så framgångsrika att miljardtals
människor anammade stora delar av denna kultur. Indier, afrikaner, araber, kineser och
maorier lärde sig franska, engelska och spanska. De började tro på mänskliga
rättigheter och principen om självbestämmande, och de anammade västerländska
ideologier som liberalism, kapitalism, kommunism, feminism och nationalism.
Under 1900-talet krävde inhemska grupper som hade anammat västerländska värden
jämlikhet med deras europeiska erövrare i namn av just dessa värden. Många
antikoloniala strider utkämpades under självbestämmandets, socialismens och de
mänskliga rättigheternas baner. Precis som egyptier, iranier och turkar anammade och
anpassade den imperiekultur som de hade fått i arv från de ursprungliga arabiska
erövrarna, har dagens indier, afrikaner och kineser accepterat mycket av sina forna
västerländska herrars imperiekultur, samtidigt som de försöker stöpa om den efter sina
behov och traditioner.

Imperiernas utveckling

Hjältar och bovar i historien
Det är frestande att prydligt dela in historien i onda och goda makter, där alla imperier
hänförs till den senare kategorin. Flertalet av dessa imperier var ju grundade på blod
och upprätthöll sin makt genom förtryck och krig. Men de flesta av dagens kulturer
bygger på arv från imperier. Om imperier per definition är onda, vad säger det då om
oss?
Det finns tankeströmningar och politiska rörelser som försöker rensa ut
imperialismen från mänsklig kultur, så att det som återstår skulle bli en ren, autentisk
och syndfri civilisation. Sådana ideologier är i bästa fall naiva, i värsta fall täckmantel
för rå nationalism och bigotteri. Man kanske skulle vilja driva tesen att några av de
myriader kulturer som växte fram i historiens gryning var rena, syndfria och oförstörda
av andra samhällen. Men ingen kultur efter denna gryning kan rimligen stämma upp ett
sådant anspråk, och definitivt ingen av de kulturer som existerar i dag. Alla kulturer är
åtminstone delvis arvtagare till imperier och imperiecivilisationer, och ingen
akademisk eller politisk kirurg kan operera bort detta arv utan att döda patienten.
Ta till exempel det självständiga Indiens hatkärlek till Brittiska Indien. Den brittiska
erövringen och ockupationen av Indien kostade miljontals indiska liv och ledde till
förnedring och exploatering av ytterligare hundratals miljoner. Ändå anammade många
indier, med konvertiters iver, västerländska idéer som självbestämmande och mänskliga
rättigheter, och blev bestörta när britterna vägrade leva upp till sina egna värden genom
att medge infödda indier antingen lika rättigheter som brittiska undersåtar eller
självständighet.
Likväl är den moderna indiska staten ett barn av det brittiska imperiet. Britterna
dödade, sårade och förföljde subkontinentens invånare, men de enade också en
förvirrande mosaik av stridande kungariken, furstendömen och stammar och skapade en
gemensam nationell medvetenhet och ett land som fungerade mer eller mindre som en
politisk enhet. De lade grunden till det indiska rättsväsendet, byggde upp
administrationen och anlade det järnvägsnät som var avgörande för den ekonomiska
integrationen. Det självständiga Indien antog västerländsk demokrati, i dess brittiska
form, som sitt styrelseskick. Engelska är alltjämt subkontinentens lingua franca, ett
neutralt språk som hindi-, tamil- och malayalamtalande kan använda för att
kommunicera med varandra. Indierna är passionerade cricketspelare och tedrickare –
både spelet och drycken är brittiskt arvegods. Teodling för avsalu existerade inte i
Indien före mitten av 1800-talet, då den infördes av British East India Company. Det
var snobbiga brittiska sahibs som spred vanan att dricka te över hela subkontinenten.

Järnvägsstationen Chhatrapati Shivaji i Mumbai. Den byggdes som Victoria Station, Bombay. Britterna
uppförde den i den nygotiska stil som var så populär i Storbritannien mot slutet av 1800-talet. En
hindunationalistisk delstatsregering ändrade namnet på både stationen och staden, men visade ingen lust att
riva en så storslagen byggnad, trots att den hade uppförts av utländska förtryckare.

Taj Mahal. Ett exempel på ”autentisk” indisk kultur eller en främmande skapelse av muslimsk imperialism?

Hur många indier skulle kräva en omröstning om att landet skulle avsäga sig
demokrati, engelska, järnvägsnätet, rättsväsendet och te med motiveringen att dessa
företeelser är imperialistiskt arvegods? Och även om de skulle göra det, skulle inte
detta krav på omröstning för att avgöra frågan i sig visa på deras tacksamhetsskuld mot
deras forna herrar?
Även om vi helt skulle frånsvära oss arvet från ett brutalt imperium i hopp om att
rekonstruera och skydda de ”autentiska” kulturer som föregick det, skulle vi med all
sannolikhet bara försvara arvet från ett äldre och inte mindre brutalt imperium. De som
avskyr Brittiska Indiens stympning av den indiska kulturen förhärligar oavsiktligt arvet
från mogulriket och sultanatet Delhi. Och den som försöker rädda ”autentisk indisk
kultur” från det främmande inflytandet från dessa muslimska riken förhärligar arven från
guptariket, kushanriket och mauryariket. Om extrema hinduiska nationalister skulle riva
alla byggnader som finns kvar efter de brittiska erövrarna, som järnvägsstationen i
Mumbai, vad skulle de göra med de byggnader som finns bevarade från Indiens
muslimska erövrare, som Taj Mahal?
Ingen har ett svar på denna inflammerade fråga om kulturellt arv. Vilken väg vi än

slår in på är det första steget att inse dilemmats komplexitet, och acceptera att en
förenklande uppdelning av historien i goda och onda makter inte leder någonvart. Om vi
inte, förstås, är villiga att medge att vi vanligen håller på bovarna.

Det nya globala imperiet
Sedan omkring 200 f.Kr. har de flesta människor levt i imperier. Det är troligt att de
flesta människor också i framtiden kommer att leva i ett. Men denna gång kommer
imperiet att vara verkligt globalt. Imperievisionen om ett herravälde över hela världen
kan vara förestående.
Under 2000-talet har nationalismen snabbt förlorat mark. Fler och fler tror att hela
mänskligheten, inte bara medlemmarna av en viss nationalitet, är den legitima källan till
politisk makt, och att skydd av mänskliga rättigheter och tillvaratagande av hela
människosläktets intressen borde vägleda politiken. I så fall är existensen av nästan 200
självständiga stater mer ett hinder än en hjälp. Eftersom svenskar, indonesier och
nigerianer förtjänar samma mänskliga rättigheter borde det kanske vara enklare att ha en
världsregering för att skydda dem?
Uppkomsten av i grunden globala problem, som avsmältningen vid polerna, sopar
undan det som återstår av de självständiga nationalstaternas legitimitet. Ingen suverän
stat kan på egen hand övervinna den globala uppvärmningen. Himlens mandat var något
Himlen gav Kina för att lösa mänsklighetens problem. Ett modernt Himlens mandat är
något mänskligheten ger för att lösa himlens problem, som ozonhål och ansamlingen av
växthusgaser. Det globala imperiets färg kan mycket väl bli grön.
Världen i dag är alltjämt politiskt splittrad, men staterna förlorar snabbt sin
självständighet. Ingen stat är egentligen i stånd att driva en helt självständig ekonomisk
politik, att förklara och föra krig som den behagar eller ens sköta sina inre
angelägenheter efter eget gottfinnande. Staterna är alltmer öppna för de globala
marknadernas intriger, de multinationella företagens och NGO:ernas inblandning och
den globala opinionens och det internationella rättssystemets övervakning. Staterna är
tvingade att uppfylla internationella normer för ekonomiskt beteende, miljöpolitik och
rättvisa. Oerhört starka kapital-, arbetskrafts- och informationsströmmar rubbar och
formar världen, med allt mindre hänsyn till gränser och enskilda staters ståndpunkter.
Det globala imperium som växer fram inför ögonen på oss styrs inte av en viss stat
eller etnisk grupp. Ungefär som det senromerska riket styrs detta imperium av en
multietnisk elit, och hålls samman av en gemensam kultur och gemensamma intressen.
Över hela världen är fler och fler entreprenörer, ingenjörer, forskare, advokater och
företagsledare kallade att ansluta sig till imperiet. De måste fundera över om de ska
bejaka imperiets kallelse eller förbli lojala mot sin stat och sitt folk. Fler och fler
väljer imperiet.

KAPITEL 12

Den religiösa lagen

å marknaden i Samarkand, en stad i en centralasiatisk oas, lät syriska köpmän
fingrarna löpa över fina kinesiska sidentyger, medan vilda stammedlemmar
förevisade det senaste partiet slavar med halmfärgat hår från Fjärran västern och
butiksägare tog emot blänkande guldmynt präglade med exotiska tecken och obekanta
kungar. Här, vid en av sin tidsålders stora knutpunkter mellan öst och väst, nord och
syd, var mänsklighetens enande ett vardagligt faktum. Samma process kunde iakttas när
Kublai khans armé förberedde sig för att invadera Japan år 1281. Mongoliska ryttare i
skinn och pälsar samsades med kinesiska fotsoldater i bambuhattar, medan berusade
koreanska hjälpsoldater muckade gräl med tatuerade sjömän från Sydkinesiska sjön och
ingenjörer från Centralasien lyssnade med gapande munnar till euroepiska äventyrares
rövarhistorier – och alla lydde under en kejsare.
Runt den heliga Kaba i Mecka försiggick samtidigt ett enande med andra medel. En
pilgrim i Mecka som cirklade kring islams viktigaste helgedom år 1300 kunde hamna i
ett sällskap från Mesopotamien, vars deltagare hade kläder som böljade i vinden, ögon
som blänkte extas och munnar som rabblade de 99 namnen på Gud. Strax framför kunde
man kanske se en väderbiten turkisk patriark från de asiatiska stäpperna, som stödde sig
på en stav och tankfullt gned sitt skägg. Vid sidan om blänkte guldsmycken mot kolsvart
hud: en grupp muslimer från kungariket Mali. Doften av kryddnejlika, gurkmeja,
kardemumma och havssalt kan ha tytt på trosfränder från Indien eller kanske från de
sägenomsusade kryddöarna ännu längre österut.
I dag uppfattas religion ofta som en källa till diskriminering, oenighet och splittring.
Men religion har faktiskt varit den tredje största enaren av mänskligheten, jämte pengar
och imperier. Eftersom alla samhällsordningar och hierarkier är uppdiktade är de
bräckliga, och ju större samhälle, desto bräckligare är de. Religionernas avgörande
historiska roll har varit att ge dessa bräckliga strukturer en övermänsklig legitimitet. De
hävdar att våra lagar inte är mänskliga påfund, utan påbjudna av en absolut och upphöjd
makt. Detta gör att åtminstone några fundamentala lagar är höjda över all diskussion,
vilket borgar för stabilitet.
Religion kan alltså definieras som ett system av mänskliga normer och värden som
grundas på en tro på en övermänsklig ordning. Denna definition rymmer två kriterier:

P

• Religioner antar att det finns en övermänsklig ordning som inte beror på mänskliga
nycker eller överenskommelser. Proffsfotboll är inte en religion trots dess många
regler, riter och ofta bisarra ritualer, eftersom alla vet att det är människor som hittat
på fotboll och att FIFA när som helst kan öka målets storlek eller avskaffa
offsideregeln.
• Utifrån denna övermänskliga ordning slår religionen fast bindande normer och
värden. Många av dagens västerlänningar tror på spöken, älvor och reinkarnation,
men dessa trosföreställningar är inte en källa till moraliska normer och
uppförandekoder. Därmed utgör de ingen religion.
Trots förmågan att legitimera omfattande sociala och politiska ordningar har inte alla
religioner aktualiserat denna potential. För att under sitt beskydd ena ett stort
territorium med disparata grupper av människor måste en religion ha ytterligare två
egenskaper. För det första måste den förespråka en universell övermänsklig ordning
som är sann överallt och alltid. För det andra måste den försöka sprida denna tro till
alla. Den måste med andra ord vara universell och missionerande.
De mest kända religionerna i historien, som islam och buddhism, är universella och
missionerande. Därför är folk böjda att tro att alla religioner är sådana. Men i själva
verket var flertalet forntida religioner lokala och exkluderande. Deras anhängare trodde
på lokala gudar och andar och var inte intresserade av att omvända hela
människosläktet. Såvitt vi vet uppträdde missionerande religioner under det första
årtusendet f.Kr. Deras uppkomst var en av de viktigaste revolutionerna i historien och
de bidrog i hög grad till mänsklighetens enande, precis som imperier och pengar.

Att tysta lammen
När animism var det förhärskande trossystemet var mänskliga normer och värden
tvungna att ta hänsyn till synsätt och intressen hos en mångfald andra varelser – djur,
växter, feer och andar. En grupp jägare-samlare i Gangesdalen kunde till exempel ha
uppställt regeln att det var förbjudet att hugga ner ett visst stort fikonträd för att dess
ande inte skulle bli förargad och hämnas. En annan grupp jägare-samlare i Indusdalen
kanske hade förbjudit människor att jaga vitsvansade rävar för att en vitsvansad räv en
gång hade avslöjat för en vis gammal kvinna var gruppen kunde hitta kostbar obsidian.
Sådana religioner tenderade att vara mycket lokala och framhäva de unika dragen hos
specifika platser, klimat och fenomen. De flesta jägare-samlare tillbringade hela sina
liv på ett område som inte var större än några tusen kvadratkilometer. För att överleva
behövde invånarna i en viss dal förstå den övermänskliga ordning som reglerade deras
dal, och anpassa sitt beteende därefter. Det var meningslöst att försöka övertala
invånare i någon annan avlägsen dal att följa samma regler. Människorna vid Indus
skickade inte missionärer till Ganges för att övertyga lokalbefolkningen där att inte jaga
vitsvansade rävar.
Jordbruksrevolutionen verkar ha beledsagats av en religiös revolution. För jägaresamlare var de djur de jagade och de växter de samlade jämbördiga med Homo
sapiens. Det faktum att människor jagade får gjorde inte får underlägsna människor,
precis som det faktum att tigrar jagade människor inte gjorde människor underlägsna
tigrar. Varelser kommunicerade direkt med varandra och förhandlade de regler som
styrde deras gemensamma livsmiljö. Bönder levde däremot på att äga och styra och
ställa med växter och djur, och de kunde knappast nedlåta sig till att förhandla med sina
ägodelar. Den första religiösa effekten av jordbruksrevolutionen var alltså att växter
och djur övergick från att vara jämbördiga medlemmar av ett andligt rundabordssamtal
till att bli tysta ägodelar.
Detta skapade emellertid ett stort problem. Lantbrukarna må ha önskat fullständig
kontroll över sina får, men de förstod mycket väl att deras kontroll var begränsad. De
kunde stänga in fåren i fållor, kastrera baggar och välja ut tackor, men de kunde inte
säkerställa att tackorna befruktades eller födde friska lamm och inte heller hindra att
dödliga epidemier bröt ut. Hur skulle de då trygga flockens fruktsamhet?
Enligt en viktig teori om gudarnas ursprung blev gudarna alltmer betydelsefulla
eftersom de erbjöd en lösning på detta problem. Gudar som fruktbarhetsgudinnan,
himlaguden och läkeguden trädde i förgrunden när växter och djur förlorade
talförmågan, och gudarnas huvuduppgift var nu att medla mellan människor och stumma
växter och djur. En stor del av den forntida mytologin var i själva verket ett kontrakt
där människor lovade gudarna evig tillbedjan i utbyte mot herravälde över växter och

djur – det första kapitlet i Första Moseboken är ett paradexempel på detta. Under
tusentals år efter jordbruksrevolutionen bestod den religiösa liturgin huvudsakligen i att
människor offrade lamm, vin och kakor till gudomliga makter, vilka i gengäld utlovade
rika skördar och fruktsamma hjordar.
Jordbruksrevolutionen hade till en början långt mindre betydelse för andra
medlemmar av det animistiska systemet, som berg, källor, spöken och demoner. Men
även deras ställning försvagades undan för undan till förmån för de nya gudarna. Så
länge människor levde hela sina liv inom begränsade områden på några hundra
kvadratkilometer kunde de flesta av deras behov tillfredsställas av lokala andar. Men
när kungariken och handelsnätverk utvidgades behövde människor kontakt med
gudomligheter som hade makt och myndighet över hela kungariken och handelsområden.
Försöket att tillgodose dessa behov ledde till uppkomsten av polyteistiska religioner
(av grekiskans poly, ”många”, och theos, ”gud”). Enligt dessa religioner kontrollerades
världen av en grupp mäktiga gudar, som fruktbarhetsgudinnan, regnguden och
krigsguden. Människor kunde vädja till dessa gudar, och om gudarna mottog deras
böner och offer kunde de bringa regn, seger och hälsa.
Animismen försvann inte helt vid polyteismens uppkomst. Demoner, älvor, spöken,
heliga berg, heliga källor och heliga träd förblev en del av nästan alla polyteistiska
religioner. Dessa andar var mindre betydelsefulla än de stora gudarna, men de dög för
vanligt folks vardagliga behov. Medan kungen i huvudstaden offrade dussintals feta får
till krigsguden för att be om seger över barbarerna, tände bonden i sin hydda ett ljus till
fikonträdsfen för att be henne bota hans sjuke son.
Men uppkomsten av stora gudar hade inte störst konsekvenser för får och demoner,
utan för sapiens ställning. Animisterna hade trott att människorna bara var en av många
sorters varelser i världen. Polyteisterna å sin sida såg alltmer världen som en
avspegling av förhållandet mellan gudar och människor. Människornas böner, offer,
synder och goda gärningar avgjorde ödet för hela ekosystem. En fruktansvärd
översvämning kunde utplåna miljardtals myror, gräshoppor, landsköldpaddor, antiloper,
giraffer och elefanter bara för att några dumma sapiens hade förargat gudarna. Därmed
upphöjde polyteisterna inte bara gudarna, utan också mänskligheten. Anhängare av det
gamla animistiska systemet förlorade sin betydelse och blev antingen statister eller tyst
dekor i det stora drama som utgjordes av människans förhållande till gudarna.

Fördelarna med avgudadyrkan
Två årtusenden av monoteistisk hjärntvätt har gjort att de flesta västerlänningar
betraktar polyteism som okunnig och barnslig avgudadyrkan. Detta är en orättvis
stereotyp. För att förstå polyteismens inre logik är det nödvändigt att få grepp om de
centrala idéerna bakom tron på flera gudar.
Polyteismen bestrider inte nödvändigtvis existensen av en enda makt eller lag som
styr hela universum. De flesta polyteistiska och till och med animistiska religioner
erkände i själva verket en sådan högsta makt bakom alla gudar, demoner och heliga
berg. I den klassiska grekiska polyteismen var Zeus, Hera, Apollon och deras kolleger
underordnade en allsmäktig och allomfattande makt: Ödet (Moira, Ananke). Även de
nordiska gudarna var underställda ödet, dömda att förgås under Ragnarök. I det
västafrikanska yorubafolkets polyteistiska religion hade alla gudar fötts ur den högste
guden Oludumare och förblivit underställda honom. I den hinduiska polyteismen
kontrollerar en enda princip, Atman, alla myriader gudar och andar, mänskligheten och
den biologiska och fysiska världen. Atman är hela universums eviga väsen eller själ,
liksom varje individs och varje fenomens.
Polyteismens grundläggande insikt, det som skiljer den från monoteismen, är att den
högsta makt som styr världen inte har några som helst intressen eller preferenser och
därmed är ointresserad av människors världsliga begär, omsorger och farhågor. Det är
meningslöst att be denna makt om seger i krig, hälsa eller regn eftersom det från dess
allomfattande utkikspunkt inte spelar någon roll huruvida ett visst kungarike vinner eller
förlorar, huruvida en viss stad blomstrar eller förfaller, huruvida en viss person
tillfrisknar eller dör. Grekerna kastade inte bort några offer på Ödet och hinduerna
uppförde inga tempel åt Atman.
Det enda skälet att vända sig till universums högsta makt skulle vara att avsäga sig
alla begär och ta det onda med det goda – ja, till och med välkomma nederlag,
fattigdom, sjukdom och död. Vissa hinduer, som kallas sadhus eller sannyasis, ägnar
exempelvis sina liv åt att enas med Atman för att uppnå upplysning. De försöker
betrakta världen ur denna grundläggande princips synvinkel, inse att ur detta eviga
perspektiv är alla världsliga begär och farhågor meningslösa och efemära företeelser.
Men de flesta hinduer är inte sadhus. De är djupt nedsänkta i ett moras av värdsliga
bekymmer, där Atman inte är mycket till hjälp. För att få hjälp i sådana frågor vänder
sig hinduerna till gudarna, med deras begränsade makt. Just eftersom de har begränsad
makt och inte är allsmäktiga har gudar som Ganesha, Lakshmi och Saraswati intressen
och preferenser. Därför kan människor sluta överenskommelser med dem och förlita sig
på deras hjälp i att vinna krig och tillfriskna från sjukdom. Det finns med nödvändighet
många sådana mindre makter, för när man delar upp den högsta principens allmakt får

man oundvikligen fler än en gudom och alltså en mångfald gudar.
Polyteismens insikt är förbunden med långtgående religiös tolerans. Eftersom
polyteister å ena sidan tror på en högsta och helt ointresserad makt och å andra sidan på
många begränsade och partiska makter, har dyrkarna av en gud inga svårigheter att
acceptera existensen av andra verksamma gudar. Polyteismen är till sin natur
öppensinnad och förföljer sällan ”kättare” och ”otrogna”.
Inte ens när polyteister hade erövrat stora imperier försökte de omvända sina
undersåtar. Egyptierna, romarna och aztekerna försökte inte missionera i främmande
länder för att sprida kulten av Osiris, Jupiter eller Huitzilopochtli (aztekernas högste
gud), och de skickade definitivt inte iväg arméer för detta syfte. Kuvade folk i imperiet
förväntades respektera dess gudar och ritualer, eftersom dessa skyddade och
legitimerade imperiet. Men de behövde inte överge sina lokala gudar och ritualer. I det
aztekiska riket var kuvade folk tvungna att uppföra tempel till Huitzilopochtli, men
dessa uppfördes bredvid de lokala gudarnas helgedomar, inte i stället för dem. I många
fall anammade imperiets elit kuvade folks gudar och ritualer. Romarna införlivade utan
vidare den asiatiska gudinnan Kybele och den egyptiska gudinnan Isis i sin gudavärld.
Den enda gud som romarna länge vägrade tolerera var de kristnas monoteistiska och
missionerande gud. Romarriket begärde inte att de kristna skulle ge upp sin tro och sina
ritualer, men förväntade sig att de skulle vörda imperiets skyddsgudar och kejsarens
gudomlighet. Detta uppfattades som ett uttryck för politisk trohet. När de kristna med
kraft vägrade göra det, och dessutom avvisade alla försök till kompromiss, reagerade
romarna med att förfölja vad man uppfattade som en politiskt subversiv grupp. Och
även detta gjorde romarna bara halvhjärtat. Under de 300 åren från Kristi korsfästelse
till kejsar Konstantins omvändelse inledde polyteistiska romerska kejsare bara fyra
allmänna förföljelser av kristna. Inhemska administratörer och guvernörer initierade på
egen hand en del antikristna våldsamheter. Men om vi räknar offren för alla dessa
förföljelser under dessa tre århundraden dödade polyteistiska romare på sin höjd några
tusen kristna.65 Detta kan jämföras med att under de följande 1 500 åren slaktade kristna
miljontals andra kristna för att genomdriva obetydligt annorlunda tolkningar av
kärlekens och medlidandets religion.
Särskilt beryktade är de religionskrig mellan katoliker och protestanter som svepte
över Europa under 1500- och 1600-talen. Båda parter accepterade Kristi gudomlighet
och Hans evangelium om medlidande och kärlek. Men de var oense om karaktären av
denna kärlek. Protestanterna trodde att den gudomliga kärleken är så stor att Gud blev
till kött och tillät att Han marterades och korsfästes, och därigenom försonade
arvsynden och öppnade himlens portar för att alla som bekänner sin tro på Honom.
Katolikerna vidhöll att tron var viktig, men inte tillräcklig. För att komma in i himlen
måste de troende delta i kyrkans ritualer och utföra goda gärningar. Protestanterna
vägrade godta detta och menade att detta quid pro quo förringar Guds storhet och
kärlek. Den som tror att inträdet i himlen är beroende av hans eller hennes goda

gärningar blåser upp sin egen betydelse och låter påskina att Kristi lidande på korset
och Guds kärlek till mänskligheten inte är tillräckliga.
Dessa teologiska dispyter blev så våldsamma att katoliker och protestanter dödade
varandra i hundratusenden under 1500- och 1600-talen. Den 23 augusti 1572 angrep
franska katoliker, vilka framhävde betydelsen av goda gärningar, församlingar av
franska protestanter, vilka lyfte fram Guds kärlek till mänskligheten. Under detta
angrepp under den så kallade Bartolomeinatten slaktades mellan 5 000 och 10 000
protestanter på mindre än ett dygn. När påven i Rom fick höra nyheterna från Frankrike
blev han så överväldigad av glädje att han organiserade böner för att fira händelsen och
gav Giorgio Vasari i uppdrag att smycka ett av Vatikanens rum med en fresk över
massakern (rummet är för närvarande inte öppet för allmänheten).66 Många fler kristna
dödades av kristna trosfränder under detta dygn än av det polyteistiska romarriket under
hela dess historia.

Gud är en
Med tiden blev vissa polyteister så förtjusta i sina särskilda beskyddare bland gudarna
att de släppte idén om att det fanns fler än en gud. De började tro att deras gud var den
enda guden och att Han faktiskt var universums högsta makt. Samtidigt fortsatte de att
tänka sig Honom som en gud med preferenser, som kunde ta parti för och emot
människor och de trodde att man kunde köpslå med Honom. Därmed föddes
monoteistiska religioner, alltså religioner, vars anhängare bönfaller universums högsta
makt för att de ska tillfriskna från sjukdom, vinna på lotteri eller segra i krig.
Den första kända monoteistiska religionen uppstod i Egypten cirka 1350 f.Kr., då
farao Akhenaton förkunnade att en av de mindre gudarna i den egyptiska gudavärlden,
Aton, i själva verket var den högsta makten som härskade över universum. Akhenaton
institutionaliserade kulten av Aton som statsreligion och försökte begränsa dyrkan av
andra gudar. Men hans religiösa revolution misslyckades. Efter hans död övergavs
kulten av Aton till förmån för den gamla gudavärlden.
Polyteismen fortsatte att här och var ge upphov till monoteistiska religioner, men
dessa förblev marginella, inte minst för att de inte lyckades ta till sig sitt eget
universella budskap. Judendomen hävdade exempelvis att universums högsta makt
verkligen har intressen och preferenser, men att hans huvudintresse avser det lilla
judiska folket och det obskyra landet Israel. Judendomen hade inte mycket att erbjuda
andra folk, under större delen av sin existens har det inte varit en missionerande
religion. Detta stadium skulle kunna kallas ”lokal monoteism”.
Det stora genombrottet kom med kristendomen. Denna tro började som en esoterisk
judisk sekt som försökte övertyga judarna om att Jesus från Nasaret var deras länge
efterlängtade Messias. Men en av sektens första ledare, Paulus (Saul från Tarsus),
menade att om universums högsta makt har intressen och preferenser, och om Han hade
blivit till kött och dött på korset för att frälsa mänskligheten, är detta något alla borde få
höra talas om, inte bara judarna. Det var därför nödvändigt att sprida det goda
budskapet om Jesus – evangeliet – över hela världen.
Paulus argument föll i god jord. De kristna började organisera en omfattande
missionsverksamhet riktad till alla människor. I en av historiens märkligaste vändningar
tog denna esoteriska judiska sekt över det mäktiga romarriket.
Den kristna framgången tjänade som modell för en annan monoteistisk religion, som
uppstod på Arabiska halvön på 600-talet: islam. I likhet med kristendomen började
islam som en liten sekt i en avlägsen vrå av världen, men lyckades i en ännu märkligare
och snabbare historisk vändning bryta sig ut från de arabiska öknarna och erövra ett
enormt territorium från Atlanten till Indien. I fortsättningen skulle den monoteistiska
idén spela en central roll i världshistorien.

Monoteister har tenderat att vara långt mer fanatiska och missionerande än
polyteister. En religion som erkänner andra trosriktningars legitimitet medger antingen
att dess gud inte är universums högsta makt eller att den bara besitter en del av den
universella sanningen från Gud. Eftersom monoteister i allmänhet har trott sig sitta inne
med hela budskapet om den enda Guden, har de varit tvungna att diskreditera alla andra
religioner. Under de senaste två årtusendena har monoteister gång på gång försökt
stärka sin ställning genom att med våld utrota all konkurrens.
Det fungerade. Vid början av det första århundradet e.Kr. fanns det knappast några
monoteister i världen. Omkring år 500 var ett av världens största imperier – romarriket
– en kristen statsbildning, och missionärer var i full färd med att sprida kristendomen
till övriga delar av Europa samt till Asien och Afrika. Mot slutet av det första
årtusendet var de flesta människor i Europa, Västafrika och Nordafrika monoteister, och
imperier från Atlanten till Himalaya hävdade att de var påbjudna av den enda guden. I
början av 1500-talet var monoteismen förhärskande i större delen av Afroasien, med
undantag för Östasien och de södra delarna av Afrika, och började sträcka ut långa
tentakler mot Sydafrika, Amerika och Oceanien. I dag är de flesta människor utanför
Östasien knutna till den ena eller andra monoteistiska religionen, och den globala
politiska ordningen vilar på monoteistisk grund.

Kristendomens och islams utbredning.

Men precis som animismen levde kvar inom polyteismen, levde polyteismen kvar
inom monoteismen. Så snart en människa tror att universums högsta makt har intressen
och preferenser är det i teorin poänglöst att tillbe en gudom med begränsad makt. Varför
vända sig till en lägre tjänsteman när presidentens kontor står öppet? Den monoteistiska
teologin är också benägen att bestrida existensen av alla andra gudar än den högste och
att nedkalla alla helvetets kval över de människor som dyrkar dem.
Det har emellertid alltid funnits en avgrund mellan teologisk teori och historiska
realiteter. De flesta människor har funnit det svårt att helt ta till sig den monoteistiska
idén. De har fortsatt att dela in mänskligheten i ”vi” och ”dom” och uppfatta universums
högsta makt som alltför avlägsen och alltför främmande för deras vardagliga behov. De
monoteistiska religionerna kastade under fanfarer ut gudarna genom huvudingången bara
för att släppa in dem genom bakdörren. Kristendomen utvecklade exempelvis en egen
gudavärld av helgon, och kulten av dem skiljer sig föga från kulten av polyteistiska
gudar.
Precis som Jupiter försvarade Rom och Huitzilopochtli skyddade det aztekiska riket
har varje kristet kungarike haft sitt skyddshelgon som hjälpt det att övervinna
svårigheter och vinna krig. England skyddades av sankt Göran, Skottland av sankt

Andreas, Ungern av sankt Stefan och Frankrike av sankt Martin. Städer, yrken och till
och med sjukdomar har sitt särskilda helgon. Milano har sankt Ambrosius och Venedig
sankt Markus. Sankt Florian skyddade sotare medan sankt Matteus hjälpte skattefogdar i
nöd. Om man led av huvudvärk skulle man be till sankt Agathius, men hade man
tandvärk var sankta Apollonia en mycket bättre adressat.
De kristna helgonen inte bara påminde om de gamla polyteistiska gudarna. Ofta var
det samma gudar i annan förpackning. Det keltiska Irlands viktigaste gudinna före
kristnandet var exempelvis Brigid. När Irland kristnades döptes även Brigid: hon blev
sankta Bridget, som till denna dag är det mest vördade helgonet i det katolska Irland.

Kampen mellan gott och ont
Polyteismen gav inte bara upphov till monoteistiska religioner utan också till
dualistiska. Enligt dualistiska religioner existerar två motsatta makter: gott och ont. Till
skillnad från monoteismen menar dualismen att ondskan är en självständig makt som
varken har skapats av eller är underordnad en god gud. Dualismen menar att hela
universum är ett slagfält mellan dessa båda krafter och att allt som händer i världen är
en del av denna strid.
Dualism är en mycket tilltalande världsåskådning eftersom den har ett kort och enkelt
svar på det berömda teodicéproblemet, en av det mänskliga tänkandets mest
grundläggande frågor: ”Varför finns det ondska i världen? Varför finns lidande? Varför
kan det gå illa för goda människor?” Monoteister måste ägna sig åt intellektuell
gymnastik för att förklara varför en allvetande, allsmäktig och allgod Gud tillåter så
mycket lidande i världen. En välkänd förklaring är att detta är Guds sätt att möjliggöra
människans fria vilja. Om det inte fanns någon ondska skulle människor inte kunna välja
mellan gott och ont, och därmed fanns ingen fri vilja. Detta är emellertid ett ickeintuitivt svar som genast leder till en skur av nya frågor. Viljans frihet gör det alltså
möjligt för människor att välja det onda, och många människor gör det också, vilket
enligt den monoteistiska standardversionen sedan leder till ett gudomligt straff. Men om
Gud i förväg visste att en viss människa kommer att använda sin fria vilja till att välja
det onda och att hon därför kommer att straffas med eviga kval i helvetet, varför
skapade Han då henne? Teologer har skrivit oräkneliga böcker för att besvara sådana
frågor. Somliga finner svaren övertygande, andra inte. Obestridligt är dock att
monoteister har svårigheter med att hantera ondskans problem.
Enligt dualister kan även goda människor råka illa ut eftersom världen inte styrs av
en allvetande, allsmäktig och fullständigt god Gud, utan det också går en självständig
ond makt lös i världen. Den onda makten gör ondskefulla ting.
Det dualistiska synsättet har också sina nackdelar. Det erbjuder visserligen en
mycket enkel lösning på ondskans problem, men tappar koncepterna inför ordningens
problem. Om det skulle finnas två motstridiga makter i världen, en god och en ond, vem
har då stiftat de lagar som styr striden mellan de båda? Två rivaliserande stater kan
strida mot varandra eftersom båda existerar i tid och rum och båda följer samma
fysikaliska lagar. En missil som har avfyrats från pakistanskt territorium kan träffa mål i
Indien på grund av att samma fysikaliska lagar gäller i båda länderna. När det goda och
det onda strider, vilka gemensamma lagar lyder de under och vem har stiftat dessa
lagar?
Omvänt är monoteister bra på att förklara ordningens problem, men inte ondskans.
Det finns ett logiskt sätt att lösa båda problemen, nämligen att påstå att det finns en

allsmäktig Gud som har skapat hela universum – och det är en ond Gud. Men ingen i
historien har vågat förespråka en sådan tro.
***
Dualistiska religioner blomstrade i över tusen år. Någon gång mellan 1500 och 1000
f.Kr. var en profet vid namn Zarathustra (Zoroaster) verksam någonstans i Centralasien.
Hans trosbekännelse traderades från generation till generation tills den blev den
viktigaste av alla dualistiska religioner: zoroastrismen. Zoroastristerna uppfattade
världen som en kosmisk kamp mellan den goda guden Ahura Mazda och den onda guden
Angra Mainyu. Människorna var tvungna att hjälpa den gode guden i denna kamp.
Zoroastrismen var en viktig religion under det akemenidiska riket (550–330 f.Kr.) och
blev senare statsreligion i det sassanidiska riket i Persien (224–651 e.Kr.). Den
utövade ett starkt inflytande över nästan alla följande religioner i Mellanöstern och
Centralasien och var inspirationskälla för ett antal andra dualistiska religioner, som
gnosticism och manikeism.
Under 200- och 300-talen e.Kr. spred sig manikeismen ända till Kina och
Nordafrika, och för ett ögonblick verkade det som om den skulle slå ut kristendomen i
konkurrensen om herraväldet i romarriket. Men manikéerna förlorade striden om Roms
själ till de kristna, det zoroastriska sassanidiska riket störtades av monoteistiska
muslimer och den dualistiska vågen ebbade ut. I dag finns bara en handfull dualistiska
sekter kvar i Indien och Mellanöstern.
Men den monoteistiska flodvågen utplånade inte dualismen. Den judiska, kristna och
muslimska monoteismen sög upp många dualistiska trosföreställningar och bruk, och
några av de grundläggande idéerna i det vi kallar monoteism är faktiskt dualistiska till
såväl anda som ursprung. Otaliga kristna, muslimer och judar tror på en stark ond makt
– av de kristna kallad djävulen eller Satan – som kan handla självständigt, kämpa mot
den gode Guden och ställa till förödelse utan Guds tillåtelse.
Hur kan en monoteist vara anhängare av en sådan dualistisk tro (som för övrigt inte
förekommer någonstans i Gamla testamentet)? Det är logiskt omöjligt. Antingen tror
man på en enda allsmäktig Gud eller på två motstridiga makter, av vilka ingen är
allsmäktig. Men människor har en fantastisk förmåga att tro på motsägelser. Därför är
det inte överraskande att miljontals fromma kristna, muslimer och judar lyckas att på en
och samma gång tro på en allsmäktig Gud och en självständig djävul. Otaliga kristna,
muslimer och judar har gått så långt att de föreställer sig att den gode Guden behöver
hjälp i sin kamp mot djävulen – vilken bland annat har inspirerat uppropen till jihad
och korståg.
En annan central dualistisk föreställning, i synnerhet inom gnosticism och manikeism,
var den skarpa åtskillnaden mellan kropp och själ och mellan ande och materia.
Gnostiker och manikéer menade att den goda guden skapade anden och själen, medan
materien och kropparna är skapelser av den onda guden. I detta synsätt blir människan

ett slagfält för kampen mellan den goda själen och den onda kroppen. Ur ett
monoteistiskt perspektiv är detta nonsens – det finns ingen grund för en skarp åtskillnad
mellan kropp och själ, materia och ande. Och än mindre för att kropp och materia skulle
vara onda. Allt har ju skapats av samma goda Gud. Men monoteister drogs in i
dualistiska dikotomier för att dessa hjälpte dem att hantera ondskans problem. Så
småningom blev sådana motsatser grundstenar i kristet och muslimskt tänkande. Tron på
himmel (den goda gudens domän) och helvete (den onda gudens domän) hade också ett
dualistiskt ursprung. Det finns inget spår av en sådan föreställning i Gamla testamentet,
som heller aldrig påstår att människors själar lever vidare efter att kroppen dör.
Så som monoteismen har utvecklats i historien har den faktiskt blivit ett kalejdoskop
av monoteistiskt, dualistiskt, polyteistiskt och animistiskt arvegods – ett mischmasch
samlat under ett gudomligt paraply. En genomsnittlig kristen tror på en monoteistisk
Gud, men också på en dualistisk djävul, polyteistiska helgon och animistiska andar.
Religionsforskarna har en beteckning på detta samtida åberopande av olika och rent av
motstridiga idéer och föreningen av ritualer och bruk från olika källor. Det kallas
synkretism. Synkretismen skulle faktiskt kunna bli den enda stora världsreligionen.

Naturens lag
Samtliga religioner som vi har diskuterat så här långt har ett viktigt gemensamt drag: de
är alla inriktade på tron på gudar och andra övernaturliga storheter. Detta är självklart
för västerlänningar, som är bekanta med monoteistiska och polyteistiska trosläror. Men
världens religionshistoria kan inte reduceras till gudarnas historia. Under det första
årtusendet f.Kr. började religioner av ett helt annat slag spridas i Afroasien.
Nykomlingarna, som jainism och buddhism i Indien, taoism och konfucianism i Kina
och de stoiska, kyniska och epikureiska lärorna i Medelhavsområdet, utmärktes av att
de inte tog hänsyn till gudarna.

Buddhismens utbredning.

Dessa trosläror vidhöll att den övermänskliga ordning som styr världen är ett resultat
av naturlagar snarare än av gudomliga viljeyttringar och nycker. Några av dessa
religioner baserade på naturlagar fortsatte att tro på gudar, men dessa gudar är lika

underställda naturlagarna som människor, djur och växter. Gudarna har sin nisch i
ekosystemet, precis som elefanter och piggsvin har sina, men kan lika lite som
elefanterna ändra naturlagarna. Ett paradexempel är buddhismen, den viktigaste av de
gamla religionerna baserade på naturlagar, som alltjämt är en av världsreligionerna.
Centralgestalt i buddhismen är inte en gud utan en människa, Siddhartha Gautama.
Enligt den buddhistiska traditionen var Gautama runt 500 f.Kr. arvtagare till ett litet
kungarike i Himalaya. Den unge prinsen tog djupt intryck av allt lidande han såg
överallt. Han såg att män och kvinnor, barn och gamla, alla lider av inte bara tillfälliga
olyckor som krig och pest utan också av ångest, missräkning och otillfredsställelse –
allt till synes oskiljaktiga delar av människans lott. Människor strävar efter rikedom
och makt, förvärvar kunskaper och ägodelar, avlar söner och döttrar och bygger hus och
palats. Men oavsett vad de åstadkommer är de aldrig nöjda. De som lever i fattigdom
drömmer om välstånd. De som har en miljon vill ha två; de som har två miljoner vill ha
tio. Till och med de rika och berömda är sällan tillfreds. Även de plågas av ändlösa
bekymmer tills sjukdom, ålderdom och död erbjuder ett bittert slut. Allt de har anhopat
dunstar bort. Livet är ett meningslöst ekorrhjul. Hur kan man då undkomma det?
Tjugonio år gammal smög Gautama iväg från sitt palats mitt i natten och lämnade sin
familj och sina ägodelar bakom sig. Han vandrade som hemlös vagabond genom norra
Indien på jakt efter en väg ut ur lidandet. Han besökte olika ashram och satt vid guruers
fötter, men inget befriade honom helt – någon otillfredsställelse återstod alltid. Han
förtvivlade inte utan beslöt att på egen hand undersöka lidandet tills han fann en metod
som erbjöd fullständig befrielse. Han ägnade sex år åt att meditera över människans
kval. Till sist insåg han att lidandet inte orsakas av olyckor, sociala orättvisor eller
gudomliga nycker. Lidandet har i stället sin rot i medvetandets beteendemönster.
Gautamas insikt var att oavsett vad medvetandet erfar reagerar det vanligen med att
begära något, och begär är alltid kopplat till otillfredsställelse. När medvetandet erfar
olust begär det att olusten ska ta slut. När medvetandet erfar lust begär det att njutningen
ska bestå och intensifieras. Därför är medvetandet alltid otillfredsställt och rastlöst.
Detta är tydligt när vi upplever något obehagligt, som smärta. Så länge smärtan varar är
vi missnöjda och gör allt vi kan för att undvika den. Men inte ens när vi upplever lust är
vi nöjda. Vi är antingen rädda för att njutningen ska försvinna eller hoppas att den ska
intensifieras. Människor drömmer i åratal om att finna kärlek, men är sällan nöjda när
de har funnit den. Vissa blir oroliga för att deras partner ska lämna dem, andra tycker
att de har nöjt sig med alltför lite och att de kunde ha funnit någon bättre. Och vi har alla
bekanta som lyckas känna både och.
Stora gudar kan bringa regn, samhällsinstitutioner kan svara för rättvisa och sjukvård
och lyckliga tillfälligheter kan göra oss till miljonärer, men inget av detta kan förändra
våra grundläggande mentala mönster. Till och med de största kungar är därför dömda att
leva i ångest, ständigt fly från sorger och kval, evigt jaga större njutningar.
Gautama fann att det finns en utväg ur denna onda cirkel. Om medvetandet erfar något

behagligt eller obehagligt och då helt enkelt tar saker och ting som de är, finns inget
lidande. Om du känner dig ledsen utan att begära att ledsnaden ska försvinna, fortsätter
du att vara ledsen, men du lider inte av det. Ledsnaden kan faktiskt vara berikande. Om
du känner glädje utan att begära att glädjen ska dröja kvar och fördjupas, fortsätter du
att känna glädje utan att förlora din sinnesfrid.
Men hur får man medvetandet att utan begär acceptera saker och ting som de är? Att
acceptera ledsnad som ledsnad, glädje som glädje, smärta som smärta? Gautama
utvecklade en rad meditationstekniker för att träna medvetandet att utan begär uppleva
verkligheten så som den är. Genom dessa tekniker övas medvetandet att rikta
uppmärksamheten mot frågan ”Vad erfar jag nu?” i stället för ”Vad skulle jag hellre
vilja erfara?”. Det är svårt att uppnå detta medvetandetillstånd, men inte omöjligt.
Gautama grundade dessa meditationstekniker på en uppsättning moralregler som
skulle göra det lättare att fokusera på den aktuella förnimmelsen och undvika att
hemfalla åt begär och fantasier. Han undervisade sina anhängare i att undvika dödande,
promiskuitet och stöld eftersom sådana handlingar med nödvändighet underblåser
begäret (efter makt, sexuell njutning eller rikedom). När begärets eldsflammor helt har
slocknat avlöses det av ett tillstånd av fullständig frid och upphöjdhet som kallas
nirvana (som bokstavligen betyder ”eldens utslocknande”). De som har uppnått nirvana
är befriade från allt lidande. De erfar verkligheten med yttersta klarhet, fri från
fantasier och illusioner. Även om de fortfarande kan möta obehagligheter och smärta
vållar sådana erfarenheter dem inget elände. En person utan begär kan inte lida.
Enligt buddhistisk tradition uppnådde Gautama nirvana och befriades fullständigt
från lidande. Därefter kallades han ”Buddha”, som betyder ”Den upplyste”. Buddha
ägnade resten av sitt liv åt att förklara sina upptäckter för andra så att alla kunde befrias
från lidande. Han sammanfattade sin lära i en enda lag: Lidande framspringer ur begär;
det enda sättet att helt befrias från lidande är att helt befrias från begär; och det enda
sättet att befrias från begär är att öva medvetandet att erfara verkligheten så som den är.
Buddhisterna uppfattar denna lag, som kallas dharma eller dhamma, som en allmän
naturlag. Att ”lidande framspringer ur begär” är alltså sant alltid och överallt, precis
som e alltid är lika med mc2 i modern fysik. Buddhister är människor som tror på denna
lag och gör den till en stödjepunkt för alla sina handlingar. Tron på gudar är däremot av
underordnad betydelse för dem. De monoteistiska religionernas första princip lyder:
”Gud existerar. Vad vill han av mig?” Buddhismens första princip lyder: ”Lidandet
existerar. Hur undkommer jag det?”
Buddhismen bestrider inte existensen av gudar – de beskrivs som mäktiga varelser
som kan bringa regn och segrar – men de påverkar inte lagen att lidandet framspringer
ur begäret. Om en människas medvetande är fritt från begär kan ingen gud vålla henne
elände. Omvänt, så snart begär uppstår i en människas medvetande kan inte alla gudar i
universum rädda henne från lidande.
Men ungefär som de monoteistiska religionerna har förmoderna religioner baserade

på naturlagar, som buddhismen, aldrig helt blivit kvitt dyrkan av gudar. Buddhismen
lärde att människor bör eftersträva det högsta målet, fullständig befrielse från lidande,
och inte på vägen nöja sig med anhalter som ekonomisk välgång eller politisk makt.
Men 99 procent av buddhisterna uppnådde inte nirvana, och även om de hoppades göra
det i ett kommande liv strävade de det mesta av sitt nuvarande liv efter världsliga ting.
De fortsatte därför att tillbe olika gudar, som de hinduiska gudarna i Indien, bongudarna i Tibet och de shintoistiska gudarna i Japan.
Med tiden utveckade flera buddhistiska sekter dessutom hela gudavärldar befolkade
av buddhor och bodhisattvor. Dessa är mänskliga och icke-mänskliga varelser som kan
uppnå fullständig befrielse från lidandet, men som avstår från att göra det av
medlidande, för att hjälpa de otaliga varelser som alltjämt sitter fast i lidandets
kretslopp. I stället för att tillbe gudar började många buddhister dyrka dessa upplysta
varelser och be dem om hjälp, inte bara för att uppnå nirvana utan också för att hantera
världsliga problem. Därför finns en mängd buddhor och bodhisattvor över hela
Östasien som ägnar sig åt att bringa regn, stoppa farsoter och till och med vinna blodiga
krig – i utbyte mot böner, färggranna blommor, väldoftande rökelse och gåvor som ris
och godis.

Dyrkan av människan
De senaste tre århundradena skildras ofta som en epok präglad av tilltagande
sekularisering då religionerna alltmer förlorar i betydelse. Om vi talar om teistiska
religioner stämmer detta någorlunda. Men om vi också tar med religioner baserade på
naturlagar visar sig moderniteten vara en era av intensiv religiös glöd, oförlikneliga
missionerande ansträngningar och de blodigaste religionskrigen i historien. Den
moderna eran har upplevt framväxten av ett antal nya religioner baserade på naturlagar
som liberalism, kommunism, kapitalism, nationalism och nazism. Dessa läror tycker
inte om att bli kallade religioner, utan föredrar beteckningen ideologier. Men det är
bara semantiska hårklyverier. Om en religion är ett system av normer och värden som
grundas på tron på en övermänsklig ordning, var den sovjetiska kommunismen lika
mycket en religion som islam.
Islam är naturligtvis annorlunda än kommunism genom att den menar att den
övermänskliga ordning som styr världen är påbjuden av en allsmäktig skapargud,
medan sovjetkommunismen inte trodde på gudar. Men buddhismen gjorde också
processen kort med gudarna och ändå brukar vi klassificera den som en religion. I
likhet med buddhisterna trodde kommunisterna på en övermänsklig ordning präglad av
orubbliga naturlagar som borde vägleda mänskligt handlande. Medan buddhismen
menar att Siddhartha Gautama upptäckte naturens lag, trodde kommunisterna att
naturens lag hade upptäckts av Karl Marx, Friedrich Engels och Vladimir Iljitj Lenin.
Likheterna slutar inte där. I likhet med andra religioner hade kommunismen sina heliga
böcker och profetiska texter, som Das Kapital, som förutsade att historien snart skulle
sluta med proletariatets oundvikliga seger. Kommunismen hade sina högtidsdagar och
fester, som första maj och årsdagen av oktoberrevolutionen. Den hade teologer
specialiserade på marxistisk dialektik och varje förband i den sovjetiska armén hade en
fältpräst kallad politisk kommissarie, som övervakade soldaternas och officerarnas
rättrogenhet. Kommunismen hade martyrer, heliga krig och kättarrörelser som
trotskismen. Sovjetkommunismen var en fanatisk och missionerande religion. En
hängiven kommunist kunde inte vara kristen eller buddhist, och förväntades sprida
Marx och Lenins evangelium också till priset av sitt liv.

Religion är ett system av normer och värden som grundas på tron på en övermänsklig ordning.
Relativitetsteorin är inte en religion eftersom inga normer och värden (ännu) har grundats på den. Fotboll är
inte en religion eftersom ingen hävdar att dess regler avspeglar ett övermänskligt påbud. Islam, buddhism och
kommunism är religioner för att samtliga är system av normer och värden som grundas på tron på en
övermänsklig ordning. (Notera skillnaden mellan ”övermänsklig” och ”övernaturlig”: de buddhistiska
naturlagarna och de marxistiska ekonomiska lagarna är övermänskliga eftersom de inte har stiftats av
människor, men de är inte övernaturliga.)

En del läsare kanske känner sig obekväma med detta resonemang. Om det gör dig
bättre till mods kan du naturligtvis fortsätta kalla kommunismen en ideologi och inte en
religion. Det spelar ingen roll. Vi kan indela troslärorna i gudcentrerade religioner och
gudlösa ideologier som påstår sig bygga på naturlagar. Men för konsekvensens skull
måste vi då kalla åtminstone vissa buddhistiska, taoistiska och stoiska sekter för
ideologier, i stället för religioner. Omvänt bör vi lägga märke till att tron på gudar
fortlever i många moderna ideologier och att vissa av dem, framför allt liberalismen,
knappast är meningsfulla utan denna tro.
***
Det vore omöjligt att här dyka ner i alla de moderna lärornas historia, inte minst för att
det inte finns några skarpa gränser mellan dem. De är inte mindre synkretistiska än
monoteismen och den folkliga buddhismen. Precis som en buddhist kunde tillbe
hinduiska gudar och en monoteist kunde tro på Satans existens är dagens typiska
amerikan på en och samma gång nationalist (tror på den amerikanska nationen och att
den har en särskild roll att spela i historien), anhängare av kapitalism och fria

marknader (tror att fri konkurrens och egenintresse är det bästa sättet att skapa ett
blomstrande samhälle) och liberal humanist (tror att människor av sin skapare har
utrustats med vissa oförytterliga rättigheter). Nationalismen kommer att diskuteras i
kapitel 18. Kapitalismen – den mest framgångsrika av de moderna religionerna – har
fått ett helt kapitel, 16, som utreder dess viktigaste trosföreställningar och ritualer.
Under återstoden av detta kapitel ska de humanistiska religionerna behandlas.
Teistiska religioner fokuserar på dyrkan av gudar (det är därför de kallas ”teistiska”,
av det grekiska ordet för gud, theos). Humanistiska religioner dyrkar mänskligheten,
eller mer exakt Homo sapiens. Humanism är tron att Homo sapiens är det viktigaste i
världen och det som anger meningen med allt som händer i universum. Det högsta goda
är det som är gott för Homo sapiens. Resten av världen och alla andra varelser
existerar enbart till förmån för denna art.
Alla humanister dyrkar mänsklighet, men de är inte överens om hur den ska
definieras. Humanismen har splittrats i tre rivaliserande sekter som strider om den
exakta definitionen av ”mänsklighet”, precis som rivaliserande kristna sekter strider om
den exakta definitionen av ”Gud”. I dag är den viktigaste humanistiska sekten liberal
humanism, som tror att ”mänsklighet” är en egenskap som tillkommer individer och att
individernas frihet därför är helig. Enligt liberalerna är mänsklighetens heliga natur
inneboende i varje individ av Homo sapiens. Den inre kärnan i varje individuell
människa ger världen mening och är källan till all moralisk och politisk auktoritet. Om
vi hamnar i ett moraliskt eller politiskt dilemma bör vi vända oss inåt och lyssna till
vår inre röst – mänsklighetens röst. Den liberala humanismens viktigaste bud är
avsedda att skydda denna inre rösts frihet mot kränkningar och skada. Dessa bud kallas
tillsammans ”mänskliga rättigheter”.
Detta är exempelvis anledningen till att liberaler är motståndare till tortyr och
dödsstraff. I det tidigmoderna Europa ansågs mördare skada och rubba den kosmiska
ordningen. För att återskapa jämvikten i kosmos var det nödvändigt att tortera och
offentligt avrätta förbrytaren så att alla kunde se att ordningen hade återställts. Att
bevittna grymma avrättningar var ett omtyckt tidsfördriv för London- och Parisbor på
Shakespeares och Molières tid. I dagens Europa anses mord vara en kränkning av
mänsklighetens heliga natur. För att återställa ordningen torterar och avrättar dagens
européer inte förbrytare. De straffar i stället mördaren så ”humant” som möjligt, vilket
tryggar och till och med återskapar hans mänskliga helighet. Genom att mördarens
mänskliga natur respekteras påminns alla om mänsklighetens helighet, och ordningen
återställs. Genom att försvara mördaren rättar vi till det fel han har begått.
Även om den liberala humanismen helgar människor förnekar den inte Guds existens.
utan bygger faktiskt på monoteistiska trosföreställningar. Den liberala tron på varje
individs fria och heliga natur är ett direkt arv från den traditionella kristna tron på fria
och eviga individuella själar. Utan eviga själar och en skapargud blir det pinsamt svårt
för liberaler att förklara vad som är så märkvärdigt med individuella sapiens.

En annan viktig sekt är socialistisk humanism. Socialister tror att ”mänskligheten” är
kollektiv snarare än individualistisk. Det heliga för dem är inte varje individs inre röst
utan arten Homo sapiens i dess helhet. Medan liberala humanister eftersträvar så
mycket frihet som möjligt för individuella människor, eftersträvar socialister jämlikhet
mellan alla människor. Enligt socialister är ojämlikhet den värsta hädelsen mot
mänsklighetens helighet eftersom den privilegierar perifera egenskaper i stället för
människors universella väsen. Om de rika gynnas i förhållande till de fattiga betyder
det att vi sätter pengar högre än alla människors universella väsen, vilket är detsamma
för rika och fattiga.
I likhet med den liberala humanismen vilar den socialistiska på monoteistisk grund.
Idén att alla människor är lika är en uppfräschad version av den monoteistiska
övertygelsen att alla själar är lika inför Gud. Den enda humanistiska sekt som faktiskt
har brutit med den traditionella monoteismen är den evolutionära humanismen, med
nazismens som dess mest beryktade företrädare. Det som skilde nazisterna från andra
humanistiska sekter är en annan definition av ”mänsklighet”, som var djupt påverkad av
evolutionsteorin. Till skillnad från andra humanister trodde nazisterna inte att
mänskligheten är något universellt och evigt, utan snarare en föränderlig art som kan
utvecklas eller degenerera. Människan kan utvecklas till övermänniska eller degenerera
till undermänniska.
Nazisternas huvudmål var att skydda mänskligheten från degenerering och uppmuntra
dess fortsatta evolution. Det var skälet till att nazisterna hävdade att den ariska rasen,
den mest avancerade formen av mänsklighet, måste skyddas och näras, medan
degenererade former av Homo sapiens, som judar, romer, homosexuella och
mentalsjuka, måste sättas i karantän eller utrotas. Nazisterna förklarade att Homo
sapiens uppstod när en ”överlägsen” population av människor utvecklades, medan
”underlägsna” populationer som neandertalarna utrotades. Dessa olika populationer var
först bara olika raser, men utvecklades oberoende av varandra längs sina egna
evolutionära vägar. Detta kan mycket väl ske igen. Enligt nazisterna hade Homo sapiens
redan delats upp i flera olika raser, var och en med sina unika egenskaper. En av dessa
raser, den ariska, hade de finaste egenskaperna: rationalism, skönhet, integritet, flit.
Den ariska rasen hade därför potentialen att förvandla människan till övermänniska.
Andra raser, som judar och svarta, var dagens neandertalare och hade underlägsna
egenskaper. Om de tilläts föröka sig, och än värre ingå blandäktenskap med arier, skulle
de försämra alla mänskliga populationer och döma Homo sapiens till utrotning.
Biologer har sedermera plockat den nazistiska rasteorin sönder och samman.
Framför allt har den genetiska forskningen efter 1945 visat att skillnaderna mellan olika
grenar av mänskligheten är mycket mindre än nazisterna antog. Men dessa rön är
relativt nya. På den vetenskapliga kunskapsnivå som gällde 1933 var de nazistiska
föreställningarna knappast utanför råmärkena. Föreställningarna om att mänskligheten är
indelad i olika raser, att den vita rasen är överlägsen och att det är nödvändigt att

skydda och odla denna överlägsna ras var vitt spridda inom de flesta västerländska
eliter. Forskare på de mest ansedda universiteten i väst, som använde den tidens gängse
vetenskapliga metoder, publicerade studier som påstods visa att individer av den vita
rasen var mer intelligenta, mer moraliska och kunnigare än afrikaner och indier.
Politiker i Washington, London och Canberra tog för givet att det var deras uppgift att
hindra att den vita rasen försämrades och degenererade, till exempel genom att
begränsa invandringen från Kina och till och med Italien till ”ariska” länder som USA
och Australien.

Humanistiska religioner – religioner som dyrkar
mänskligheten
Liberal humanism

Socialistisk humanism

Evolutionär humanism

Homo sapiens har en unik och helig karaktär som i grunden skiljer sig från alla andra varelsers och fenomens. Det
högsta goda är det som är gott för mänskligheten.
”Mänsklighet” är något
”Mänsklighet” är något kollektivt och ”Mänskligheten” är en föränderlig
individualistiskt och inneboende i
inneboende i arten Homo sapiens i
art. Människor kan degenerera till
varje individ av arten Homo sapiens. dess helhet.
undermänniskor eller utvecklas till
övermänniskor.
Det högsta budet är att skydda den
inre kärnan i och friheten för varje
individ av arten Homo sapiens.

Det högsta budet är att värna
jämlikheten inom arten Homo
sapiens.

Det högsta budet är att förhindra att
mänskligheten degenererar till
undermänniskor och att främja
evolutionen till övermänniskor.

Dessa ståndpunkter ändrades inte bara för att nya vetenskapliga forskningsrön
publicerades. Den sociologiska och politiska utvecklingen var en mycket starkare
drivkraft. I den meningen grävde Hitler inte bara sin egen grav utan också rasismens i
allmänhet. När han startade andra världskriget tvingade han sina fiender att göra skarpa
åtskillnader mellan ”vi” och ”dom”. Just eftersom den nazistiska ideologin var så
rasistisk blev rasismen efteråt diskrediterad i väst. Men förändringen tog tid. Vit makt
förblev en ideologi i den amerikanska politiska huvudfåran till åtminstone 1960-talet.
Den politiska riktningen ”White Australia”, som begränsade icke-vitas invandring till
landet, var i kraft till år 1973. Aboriginerna fick inte lika politiska rättigheter förrän på
1960-talet, och de flesta hindrades från att rösta på grund av att de ansågs oförmögna att
fungera som medborgare.

En nazistisk propagandaaffisch som till höger visar en ”rasren arier” och till vänster ett exemplar av
”blandras”. Nazisternas beundran av människokroppen är uppenbar, liksom deras rädsla för att de lägre
raserna skulle förorena människan och orsaka degenerering.

Nazisterna föraktade inte mänskligheten. De bekämpade liberal humanism, mänskliga
rättigheter och kommunism just för att de beundrade mänskligheten och trodde på
människosläktets stora potential. Men de följde den darwinistiska evolutionslogiken
och menade att det naturliga urvalet måste tillåtas gallra ut odugliga individer och
endast låta de dugligaste överleva och fortplanta sig. Genom att hjälpa de svaga låter
liberalism och kommunism inte bara odugliga individer överleva utan ger dem
dessutom möjlighet att fortplanta sig, vilket stör det naturliga urvalet. I en sådan värld
kommer de dugligaste människorna ofrånkomligen att drunkna i ett hav av degenererade
individer. Mänskligheten skulle bli mindre och mindre duglig för varje generation som
går – vilket kan leda till att den utrotas.

En nazistisk propagandateckning från 1933. Hitler framställs som en bildhuggare som skapar
övermänniskan. En glasögonprydd liberal är bestört över det våld som krävs för att skapa övermänniskan.
(Notera också den erotiska glorifieringen av människokroppen.)

En tysk lärobok i biologi från år 1942 förklarar i kapitlet ”Naturens och
människosläktets lagar” att naturens högsta lag säger att alla varelser är fångade i en
obarmhärtig kamp för överlevnad. Efter att ha beskrivit hur växter kämpar om växtplats,
hur skalbaggar kämpar för att finna någon att para sig med och så vidare drar läroboken
slutsatsen:
Kampen för tillvaron är hård och skoningslös, men är det enda sättet att
upprätthålla livet. Denna kamp eliminerar allt som är odugligt att leva och väljer
ut allt som förmår överleva […] Dessa naturlagar är ovedersägliga; de levande
varelserna visar deras riktighet genom sin blotta överlevnad. De är skoningslösa.
De som gör motstånd mot dem kommer att sopas bort. Biologin säger oss inte bara
något om djur och växter, utan visar också på de lagar vi måste följa i våra liv och
stålsätter vår vilja att leva och kämpa i enlighet med dessa lagar. Livets mening är
kamp. Ve den som bryter mot dessa lagar.
Därpå följer ett citat ur Mein Kampf: ”Den som försöker bekämpa naturens järnhårda

logik bekämpar därmed de principer han har att tacka för sitt liv som människa. Att
kämpa mot naturen är att frambringa sin egen undergång.”67
***
I början av det tredje årtusendet är den evolutionära humanismens framtid osäker.
Under 60 år efter slutet på kriget mot Hitler var det tabu att koppla ihop humanism med
evolution och att förorda biologiska metoder för att ”uppgradera” Homo sapiens. Men i
dag är sådana projekt åter på modet. Ingen talar om att utrota lägre raser eller
underlägsna människor, men många funderar över att använda vår ökade kunskap om
människans biologi till att skapa övermänniskor.
Samtidigt öppnas en djup klyfta mellan den liberala humanismens lärosatser och de
senaste naturvetenskapliga forskningsrönen, en klyfta vi inte kan ignorera länge till.
Våra liberala politiska och rättsliga system grundas på tron att varje individ har en
helig inre natur, som är odelbar och oföränderlig, ger världen mening och är källan till
all moralisk auktoritet och all legitim politisk makt. Detta är en reinkarnation av den
traditionella kristna tron på en fri och evig själ som är inneboende i varje individ. Men
under de senaste 200 åren har naturvetenskaperna i grunden urholkat denna tro.
Forskare som studerar den mänskliga organismens inre funktionssätt har inte träffat på
någon själ där. De menar alltmer att mänskligt beteende styrs av hormoner, gener och
synapser snarare än av en fri vilja – alltså styrs av samma krafter som bestämmer
schimpansers, vargars och andra djurs beteende. Våra rättsliga och politiska system
försöker sopa sådana obekväma upptäckter under mattan. Men uppriktigt sagt, hur länge
kan vi upprätthålla barriären mellan institutionen för biologi och institutionerna för
juridik och statsvetenskap?
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KAPITEL 13

Hemligheten bakom framgången

andel, imperier och universella religioner ledde nästan varenda sapiens på alla
kontinenter in i dagens globala värld. Det var inte så att denna expansions- och
enandeprocess försiggick utan avbrott. Men på det hela taget var övergången
från många små kulturer till få stora kulturer och slutligen till ett enda globalt samhälle
förmodligen en ofrånkomlig följd av historiens dynamik.
Att säga att ett globalt samhälle är oundvikligt är emellertid inte detsamma som att
säga att slutresultatet med nödvändighet måste bli ett globalt samhälle av just det slag vi
har i dag. Vi kan definitivt tänka oss andra utfall. Varför är engelskan så utbredd i dag
och inte danskan? Varför finns det två miljarder kristna och en och en kvarts miljard
muslimer men bara 150 000 zoroastrister och inga manikéer? Om vi skulle gå 10 000 år
tillbaka i tiden och sätta igång processen på nytt, skulle vi då alltid få se monoteismen
gå framåt och dualismen gå tillbaka?
Vi kan inte genomföra ett sådant experiment, så strängt taget vet vi inte svaren. Men
en undersökning av två viktiga utmärkande drag hos historien kan ge några ledtrådar.

H

1. Efterklokhetsmisstaget
Varje punkt i historien är ett vägskäl. En enda upptrampad väg leder från det förflutna
till nuet, men myriader vägar leder in i framtiden. Vissa av dessa vägar är bredare,
jämnare och bättre markerade och är därmed de som vi troligen slår in på, men ibland
tar historien – eller de människor som skapar historien – oväntade vändningar.
I början av 300-talet e.Kr. stod romarriket inför ett brett spektrum av religiösa
möjligheter. Det kunde ha hållit fast vid sin traditionella och brokiga polyteism. Men
kejsaren, Konstantin, blickade tillbaka på ett århundrade av splittring och inbördeskrig
och verkar ha tänkt att en religion med en klar och tydlig lära skulle bidra till att ena
hans rike med dess etniska mångfald. Han kunde ha valt vilken som helst av ett antal
dåtida kulter som statsreligion – manikeism, mitraism, dyrkan av Isis eller Kybele,
zoroastrism, judendom och till och med buddhism var tillgängliga alternativ. Varför
valde han Jesus? Fanns det något i den kristna teologin som tilltalade honom
personligen eller var det något i kristendomen som fick honom att tro att den passade
bäst för hans syften? Hade han någon egen religiös erfarenhet eller antydde en
rådgivare att kristendomen snabbt vann anhängare och att det vore bäst att hoppa på det
tåget? Historikerna kan bara spekulera, men inte ge något definitivt svar. De kan
beskriva hur kristendomen tog över romarriket, men inte förklara varför just denna
möjlighet förverkligades och inte en annan.
Vad är skillnaden mellan att beskriva ”hur” och förklara ”varför”? Att beskriva ”hur”
innebär att rekonstruera den specifika händelsekedja som ledde från en punkt till en
annan. Att förklara ”varför” innebär att man finner orsakssamband som visar skälet till
att just denna händelsekedja blev av och inte någon annan av alla möjliga.
Vissa forskare kommer faktiskt med deterministiska förklaringar till händelser som
kristendomens framgång. De försöker reducera historien till verkningar av biologiska,
ekologiska och ekonomiska krafter. De påstår att det fanns något i det romerska
Medelhavsområdets geografi, genetik eller ekonomi som gjorde uppkomsten av en
monoteistisk religion ofrånkomlig. Men de flesta historiker är skeptiska till sådana
teorier. Ett av särdragen hos historia som akademisk disciplin är att ju bättre man
känner till en viss historisk period, desto svårare blir det att förklara varför saker och
ting skedde på ett visst sätt och inte på ett annat. De som bara har ytliga kunskaper om
en period tenderar att enbart uppmärksamma den möjlighet som sedan förverkligades.
De erbjuder ”precis så-historier”, som med efterklokhet förklarar varför något var
oundvikligt. De som har djupare kunskaper om perioden vet mycket mer om alla vägar
man inte slog in på.
De människor som bäst kände till perioden – de som levde då – hade faktiskt minst
aning av alla. För en genomsnittlig romare på Konstantins tid var framtiden höljd i

dunkel. Det är en historisk lag att det som retrospektivt framstår som oundvikligt var
långt ifrån uppenbart vid tidpunkten i fråga. Det är likadant i dag. Har vi kommit ur den
globala ekonomiska krisen eller har vi ännu det värsta framför oss? Kommer Kina att
fortsätta bli starkare tills landet blir den ledande supermakten? Kommer USA att
förlora sin hegemoni? Kommer vågen av monoteistisk fundamentalism att växa i
framtiden eller är den bara en lokal strömvirvel utan större betydelse på sikt? Går vi
mot en ekologisk katastrof eller ett teknologiskt paradis? Det finns goda argument att
anföra för alla dessa utfall, men det är omöjligt att veta med säkerhet. Om några
årtionden kommer människor att blicka tillbaka och tycka att svaren på alla dessa frågor
var uppenbara.
Det är särskilt viktigt att understryka att möjligheter som tycktes mycket osannolika
för samtiden ofta förverkligas. När Konstantin besteg tronen år 306 var kristendomen
föga mer än en esoterisk orientalisk sekt. Om man då hade sagt att den skulle bli
romarrikets statsreligion hade man blivit lika utskrattad som om man i dag skulle säga
att Hare Krishna kommer att bli USA:s statsreligion år 2050. I oktober 1913 var
bolsjevikerna en liten rysk fraktion. Ingen vettig människa hade förutsagt att de om bara
fyra år skulle ta över landet. År 600 var tanken att en grupp ökenboende araber snart
skulle erövra ett område från Atlanten till Indien ännu mer befängd. Ja, om den
bysantinska armén hade slagit tillbaka det första angreppet hade islam antagligen
förblivit en obskyr religion som bara en handfull invigda kände till. Forskarna hade då
funnit det mycket lätt att förklara varför en tro byggd på uppenbarelser av en
medelålders köpman från Mecka aldrig hade kunnat sprida sig.
Inte så att allt är möjligt. Geografiska, biologiska och ekonomiska krafter sätter
gränser. Men trots dessa begränsningar finns det gott om utrymme för överraskande
skeenden som inte tycks vara bundna av deterministiska lagar.
Denna slutsats är nedslående för alla dem som skulle föredra att historien är
deterministisk. Determinism är tilltalande eftersom den innebär att vår värld och det vi
kallar sanningar är naturliga och oundvikliga resultat av historien. Det är naturligt och
oundvikligt att vi lever i nationalstater, organiserar vår ekonomi efter kapitalistiska
principer och har en brinnande tro på mänskliga rättigheter. Att erkänna att historien
inte är deterministisk vore att erkänna att det bara är en slump att de flesta människor i
dag tror på nationalism, kapitalism och mänskliga rättigheter.
Historien kan inte förklaras deterministiskt och kan inte förutsägas eftersom den är
kaotisk. Så många krafter verkar och deras samspel är så komplext att ytterst små
variationer i krafternas styrka och interaktion ger stora skillnader i resultat. Inte nog
med det, historien är dessutom ett kaotiskt system av ”andra ordningen”. Det finns två
typer av kaotiska system. Kaos av första ordningen är kaos som inte reagerar på
förutsägelser om det. Vädret är exempelvis ett kaotiskt system av första ordningen.
Även om det påverkas av en mängd faktorer kan vi skapa datormodeller som tar hänsyn
till fler och fler av dessa och ger bättre och bättre väderprognoser.

Kaos av andra ordningen är kaos som reagerar på förutsägelser om det, och kan
därför aldrig förutsägas exakt. Marknader är exempelvis kaotiska system av andra
ordningen. Vad skulle hända om vi skapar ett datorprogram som med 100 procents
säkerhet förutsäger oljepriset i morgon? Priset på olja skulle omedelbart reagera på
prognosen, vilken därmed inte skulle gälla. Om det nuvarande priset är 90 dollar fatet
och det felfria datorprogrammet förutsäger att det kommer att ligga på 100 dollar i
morgon, kommer handlarna att rusa för att köpa olja för att göra vinst på den
prognosticerade prisstegringen. Följden blir att priset stiger till cirka 100 dollar i dag i
stället för i morgon. Vad kommer då att hända i morgon? Det vet ingen.
Politik är också ett kaotiskt system av andra ordningen. Många kritiserar
kremlologerna för att de inte förutsåg revolutionerna 1989 och klandrar
Mellanösternexperterna för att de inte förutsåg den arabiska våren 2011. Det är
orättvist. Revolutioner är per definition oförutsägbara. En förutsägbar revolution bryter
aldrig ut.
Varför inte? Anta att det är år 2010 och att en genial statsvetare i samarbete med en
datortrollkarl har utvecklat en ofelbar algoritm som, infogad i ett tilltalande gränssnitt,
kan marknadsföras som en revolutionsprognosmakare. De erbjuder sina tjänster till
president Hosni Mubarak i Egypten och rapporterar, mot generös kontantbetalning, att
enligt deras prognos kommer en revolution med säkerhet att bryta ut i Egypten följande
år. Hur skulle Mubarak reagera? Han skulle förmodligen omedelbart sänka skatten, dela
ut miljarder dollar i allmosor till medborgarna – och för säkerhets skull också förstärka
säkerhetstjänsten. De förebyggande åtgärderna fungerar. Året kommer och går och det
blir, överraskande nog, ingen revolution. Mubarak kräver pengarna tillbaka. ”Er
algoritm är värdelös” skriker han åt forskarna. ”Jag skulle ha kunnat bygga mig ett nytt
palats i stället för att ge bort alla de där pengarna.” ”Men anledningen till att
revolutionen inte kom är att vi förutsåg den”, skulle forskarna säga till sitt försvar.
”Profeter som förutsäger saker som inte inträffar?” replikerar Mubarak medan han ger
ett tecken åt vakterna att gripa dem. ”Jag skulle ha kunnat plocka upp ett dussin sådana
för nästan ingenting på marknaden i Kairo.”
Så varför studera historia? Till skillnad från fysik och ekonomi syftar historia inte till
att göra korrekta förutsägelser. Vi studerar inte historien för att lära känna framtiden,
utan för att vidga vår horisont, för att förstå att vår nuvarande situation varken är
naturgiven eller oundviklig och för att vi följaktligen har många fler möjligheter än vad
vi kan föreställa oss. Genom att studera hur européerna kom att dominera Afrika kan vi
exempelvis inse att rashierarkin inte är naturlig eller oundviklig och att världen mycket
väl hade kunnat ha en annan ordning.

2. Den blinda Klio
Vi kan inte förklara de val historien gör, men vi kan säga något viktigt om dem: De görs
inte till mänsklighetens fromma. Det finns inga som helst bevis för att människors
välbefinnande oundvikligen förbättras när historien rullar på. Det finns inga bevis för
att de kulturer som är bra för människor oundvikligen är framgångsrika och sprids,
medan mindre välgörande kulturer försvinner. Det finns inga bevis för att kristendomen
var ett bättre val än manikeismen eller för att det arabiska imperiet var mer välgörande
än de persiska sassanidernas rike.
Det finns inga bevis för att historien arbetar för mänsklighetens fromma eftersom vi
inte har något objektivt mått på sådana fördelar. Olika kulturer definierar vad som är
bra på olika sätt och det saknas en objektiv måttstock för att jämföra dem med varandra.
Segrarna menar naturligtvis alltid att deras definition är korrekt. Men varför skulle vi
tro på segrarna? De kristna tror att kristendomens seger över manikeismen var
välgörande för mänskligheten, men om vi inte godtar den kristna världsåskådningen har
vi knappast någon anledning att hålla med. Muslimerna tror att den muslimska
erövringen av det sassanidiska riket var välgörande för mänskligheten, men fördelarna
är uppenbara endast om vi godtar den muslimska världsåskådningen. Det är fullt möjligt
att vi alla hade haft det bättre om kristendomen och islam hade blivit bortglömda eller
besegrade.
Alltfler forskare uppfattar kulturer som ett slags mental infektion eller en mental
parasit som har människor som ofrivilliga värdar. Organiska parasiter, som virus, lever
inuti värdorganismens kropp. De förökar sig och sprids från en värd till nästa; de lever
på värdorganismerna, försvagar dem och till och med dödar dem ibland. Så länge
värden lever tillräckligt länge för att föra parasiten vidare bryr den sig inte om deras
tillstånd. På precis samma sätt lever kulturella föreställningar i människors
medvetanden. De förökar sig och sprids från en värd till nästa; de försvagar emellanåt
värdarna och till och med dödar dem ibland. En kulturell föreställning – till exempel
tron på en kristen himmel ovan molnen eller på ett kommunistiskt paradis på jorden –
kan tvinga en människa att ägna sitt liv åt att sprida denna föreställning, till och med till
priset av sitt liv. Människan dör, men föreställningen sprids vidare. Enligt detta synsätt
är kulturer inte en följd av konspirationer mellan vissa människor för att utnyttja andra
(som marxister är böjda att tro). Kulturer är i stället mentala parasiter som uppstår av
en slump och sedan drar fördel av alla människor de infekterar.
Denna infallsvinkel kallas ibland memetik. Den antar att precis som den organiska
evolutionen bygger på replikeringen av organiska informationsenheter som kallas gener,
bygger den kulturella evolutionen på replikeringen av kulturella informationsenheter
som kallas memer.68 Framgångsrika kulturer är sådana som är bra på att reproducera

sina memer, oavsett kostnaderna eller vinsterna för deras mänskliga värdar.
De flesta humanistiska forskare avskyr memetik, som de betraktar som ett
amatörmässigt försök att förklara kulturella skeenden med hjälp av grova biologiska
analogier. Men många av dessa forskare är anhängare av dess tvillingsyster:
postmodernismen. Postmoderna tänkare talar om diskurser i stället för memer som
kulturens byggklotsar. Men även de anser att kulturer breder ut sig utan hänsyn till
fördelarna för mänskligheten. Postmoderna tänkare skildrar exempelvis nationalismen
som en dödlig farsot som spreds över världen under 1800- och 1900-talen och då ledde
till krig, förtryck, hat och folkmord. När människor i ett land smittades av den blev det
troligt att människor i grannländerna också skulle smittas. Det nationalistiska viruset
framställde sig som välgörande för människor, men har huvudsakligen varit välgörande
för sig själv.
Liknande argument är vanliga inom samhällsvetenskaperna, här under spelteorins
beskydd. Spelteorin förklarar hur åsikter och beteendemönster som skadar samtliga
spelare i ett system med flera spelare ändå kan slå rot och spridas. Kapprustning är ett
berömt exempel. Många kapprustningar har ruinerat deltagarna utan att egentligen
förändra den militära maktbalansen. När Pakistan köper avancerade flygplan svarar
Indien med samma sak. När Indien utvecklar kärnvapen följer Pakistan efter. När
Pakistan bygger ut sin flotta gör Indien likadant. Mot slutet av processen kan
maktbalansen vara ungefär densamma som vid utgångspunkten, medan många miljarder
har spenderats på vapen i stället för att investeras i utbildning och sjukvård. Men det är
svårt att stå emot kapprustningens dynamik. ”Kapprustning” är ett beteendemönster som
sprids som ett virus från ett land till nästa, skadar alla och bara gagnar sig själv,
närmare bestämt enligt det evolutionära kriteriet om fortlevnad och reproduktion. (Man
måste komma ihåg att kapprustningar i likhet med gener inte har något medvetande, och
strävar alltså inte medvetet efter att överleva och fortplanta sig. Dess spridning är den
oavsiktliga följden av en stark dynamik.)
Oavsett om man kallar det spelteori, postmodernism eller memetik står det klart att
historien inte är inriktad på att öka människors välbefinnande. Det är grundlöst att tro
att de mest framgångsrika kulturerna i historien med nödvändighet är de bästa för Homo
sapiens. I likhet med evolutionen tar historien ingen hänsyn till enskilda organismers
lycka. Och enskilda människor är å sin sida vanligen alltför okunniga och svaga för att
påverka historiens gång till sin egen fördel.
***
Historien framskrider från ett vägskäl till nästa och väljer av någon outgrundlig
anledning än den ena, än den andra vägen. Omkring år 1500 träffade historien sitt mest
ödesdigra val, som inte bara förändrade mänsklighetens öde utan förmodligen hela
biosfärens öde. Vi kallar det den vetenskapliga revolutionen. Den började i Västeuropa,
en stor halvö i den västra änden av Afroasien som fram till dess inte hade spelat någon

viktig roll i historien. Varför började den vetenskapliga revolutionen där av alla platser
och inte i Kina eller Indien? Varför började den kring mitten av det andra årtusendet
och inte två århundraden tidigare eller tre århundraden senare? Vi vet inte. Forskarna
har lagt fram mängder av teorier, men ingen av dem är särskilt övertygande.
Historien rymmer en vid horisont av möjligheter, och många möjligheter förverkligas
aldrig. Man kan tänka sig att historien skulle ha rullat på generation efter generation
utan en vetenskaplig revolution, precis som man kan tänka sig historien utan kristendom,
utan romarriket och utan guldmynt.

IV
DEN VETENSKAPLIGA REVOLUTIONEN

Alamogordo, den 16 juli 1945, 05.29.53 på morgonen. Åtta sekunder efter sprängningen av den första
atombomben. När kärnfysikern Robert Oppenheimer såg explosionen citerade han Bhagavad Gita. ”Nu har
jag blivit Döden, världarnas förgörare.”

KAPITEL 14

Upptäckten av okunnigheten

m låt säga en spansk bonde hade somnat år 1000 och vaknat 500 år senare till
larmet från Columbus sjömän när de gick ombord på Niña, Pinta och Santa
Maria, skulle den värld han vaknade upp till ha varit ungefär densamma. Trots
många förändringar i teknik, manér och politiska gränser skulle denne medeltida
sjusovare ha känt sig ganska hemma. Men om en av Columbus sjömän hade fallit i en
liknande sömn och på 2000-talet vaknat till ringsignalen från en iPhone skulle han ha
hamnat i en ofattbart märklig värld. Han skulle mycket väl ha kunnat fråga sig: ”Har jag
kommit till himlen, eller till helvetet?”
De senaste femhundra åren har inneburit en otrolig och aldrig tidigare skådad ökning
av människans makt. År 1500 fanns omkring 500 miljoner sapiens i hela världen. I dag
finns det 7 miljarder.69 Det totala värdet av de varor och tjänster som producerades år
1500 har uppskattats till motsvarande 250 miljarder dollar i dagens penningvärde.70
Dagens värde av ett års samlade produktion är nästan 60 biljoner.71 År 1500
konsumerade mänskligheten 13 biljoner kalorier om dagen, i dag konsumerar vi 1 500
biljoner.72 Betrakta dessa siffror än en gång: folkmängden har 14-faldigats,
produktionen 240-faldigats och kaloriintaget 115-faldigats.
Anta att ett enda modernt slagskepp transporterades tillbaka till Columbus tid. Det
skulle på några sekunder kunna förvandla Niña, Pinta och Santa Maria till drivved och
sedan sänka alla dåvarande stormakters flottor utan att få så mycket som en skråma.
Fem moderna lastfartyg hade kunnat lasta allt det gods som fraktades av hela den dåtida
världens handelsflottor.73 En modern dator skulle lätt kunna lagra varje ord och siffra i
varje kodex och skriftrulle i alla medeltida bibliotek – och ha plats kvar. Vilken
storbank som helst har i dag mer pengar än alla förmoderna kungariken tillsammans.74
År 1500 hade få städer fler än 100 000 invånare. De flesta byggnader var uppförda i
lera, trä och halm; en trevåningsbyggnad var en skyskrapa. Gatorna var smutsiga
hjulspår, dammiga på sommaren och leriga på vintern, överfyllda av fotgängare, hästar,
getter, höns och några kärror. De vanligaste stadsljuden var människoröster och
djurläten jämte några hammarslag och ljud från sågar. Efter solnedgången sänkte sig
mörkret över stadslandskapet, med bara en och annan fackla eller något vaxljus som
flämtade i allt det svarta. Vad skulle en invånare därifrån ha trott om han eller hon fick
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se dagens Tokyo, New York eller Mumbai?
Före 1500-talet hade ingen seglat jorden runt. Detta förändrades 1522, då Magellans
fartyg återvände till Spanien efter en resa på 72 000 kilometer. Färden tog tre år och
kostade nästan alla expeditionens medlemmar livet, inbegripet Magellan själv. År 1872
kunde Jules Verne föreställa sig att Phileas Fogg, en förmögen brittisk äventyrare,
skulle kunna ta sig jorden runt på 80 dagar. I dag kan vem som helst med en
medelklassinkomst tryggt och lätt ta sig jorden runt på 48 timmar.
År 1500 var människor begränsade till jordens yta. De kunde bygga torn och bestiga
berg, men himlen var reserverad åt fåglar, änglar och gudar. Den 20 juli 1969 landade
människan på månen. Detta var inte bara en historisk landvinning, utan en evolutionär
eller rent av kosmisk bedrift. Under de föregående 4 miljarder åren av evolution hade
ingen organism ens lyckats lämna jordens atmosfär och än mindre lämna ett fot- eller
tentakelavtyck på månen.
Under större delen av historien visste människan ingenting om 99,99 procent av
organismerna på planeten, nämligen mikroorganismerna. Det berodde inte på att de var
oviktiga för oss. Var och en av oss har miljarder encelliga organismer inuti kroppen,
och inte bara som fripassagerare. De är våra bästa vänner, och dödligaste fiender. En
del av dem smälter vår mat och rengör våra inälvor, medan andra orsakar sjukdomar
och epidemier. Men det var först 1674 som det mänskliga ögat för första gången såg en
mikroorganism, när Anton van Leeuwenhoek tittade i sitt hemmabyggda mikroskop och
förundrades över att se en hel värld av små varelser myllra i en vattendroppe. Under de
följande 300 åren har människor stiftat bekantskap med ett stort antal mikroskopiska
arter. Vi har lyckats besegra de flesta smittsamma sjukdomar de orsakar och vi har ställt
mikroorganismer i läkekonstens och industrins tjänst. I dag genmodifierar vi bakterier
som producerar läkemedel och biobränsle och dödar parasiter.
Men det mest anmärkningsvärda och definierande ögonblicket under de senaste 500
åren, kom kl. 05.29.53 på morgonen den 16 juli 1945. I den sekunden sprängde
amerikanska vetenskapsmän den första atombomben, i Alamogordo i New Mexico.
Från detta klockslag har mänskligheten haft förmågan att inte bara förändra historiens
gång, utan också göra slut på den.
***
Den historiska process som ledde till Alamogordo och till månen brukar kallas den
vetenskapliga revolutionen. Under denna revolution har mänskligheten fått mäktiga nya
förmågor genom att satsa resurser på forskning. Det är rimligt att tala om en revolution,
eftersom människor världen över fram till ungefär år 1500 tvivlade på att de skulle få
några nya medicinska, militära och ekonomiska förmågor. Även om stater och förmögna
mecenater satsade medel på utbildning och lärdom var syftet i allmänhet snarare att
upprätthålla existerande kunskap än att förvärva ny. En typisk förmodern härskare gav
pengar till präster, filosofer och diktare i hopp om att de skulle legitimera hans styre

och upprätthålla samhällsordningen. Han förväntade sig inte att de skulle upptäcka nya
läkemedel, uppfinna nya vapen eller stimulera den ekonomiska tillväxten.
Under de senaste fem århundradena har människor alltmer kommit att tro att de kan
öka sina förmågor genom att investera i forskning. Detta är inte blind tro, utan har
upprepade gånger bevisats empiriskt. Ju fler bevis som ansamlades, desto större
resurser var förmögna personer och stater villiga att satsa på vetenskap. Utan sådana
investeringar hade vi aldrig kunnat gå på månen, genmodifiera mikroorganismer och
klyva atomen. Den amerikanska regeringen har exempelvis satsat miljardtals dollar på
kärnfysikforskning de senaste årtiondena. Den kunskap som denna forskning producerat
har gjort det möjligt att bygga kärnkraftverk, som levererar billig el till amerikanska
industrier, som betalar skatt till den amerikanska staten, som använder en del av dessa
skatter till att finansiera ytterligare forskning i kärnfysik.

Den vetenskapliga revolutionens återkopplingsslinga. Vetenskapen behöver mer än bara forskning för att
göra framsteg. Den är beroende av att vetenskap, politik och ekonomi ömsesidigt förstärker varandra.
Politiska och ekonomiska institutioner erbjuder de resurser utan vilka vetenskaplig forskning är näst intill
omöjlig. I gengäld ger forskningen ny kunskap som bland annat används till att skapa nya resurser, av vilka
en del återinvesteras i forskning.

Varför förstärktes människans tro på förmågan att vinna nya krafter genom forskning?
Vad skapade banden mellan vetenskap, politik och ekonomi? I detta kapitel behandlas
den moderna vetenskapens unika karaktär för att ge en del av svaret. De följande två
kapitlen undersöker hur förbundet slöts mellan vetenskap, europeiska imperier och
kapitalistisk ekonomi.

Ignoramus
Människor har försökt komma underfund med universum åtminstone sedan den kognitiva
revolutionen. Våra förfäder satsade en hel del tid och energi på att försöka upptäcka de
regler som styr naturen. Men den moderna vetenskapen skiljer sig från alla tidigare
kunskapstraditioner på följande tre sätt:
1. Viljan att erkänna okunnighet. Den moderna vetenskapen bygger på den latinska
utsagan ignoramus, ”vi vet inte”. Den utgår från att vi inte vet allt. Än viktigare är
att den förmodar att det vi tror oss veta kan visa sig vara falskt när vi får mer
kunskap. Inga begrepp, idéer eller teorier är heliga och höjda över all diskussion.
2. Observationens och matematikens centrala ställning. Efter att ha medgett sin
okunskap syftar modern vetenskap till att skaffa fram ny kunskap. Det gör den genom
att samla observationer och sedan använda matematiska verktyg för att sammanställa
dessa observationer i omfattande teorier.
3. Förvärvandet av nya förmågor. Den moderna vetenskapen nöjer sig inte med att
bygga teorier. Den använder dessa teorier till att förvärva nya förmågor, i synnerhet
till att utveckla ny teknik.
Den vetenskapliga revolutionen har inte varit en kunskapsrevolution. Den har först och
främst varit en okunnighetsrevolution. Den stora upptäckt som utlöste den vetenskapliga
revolutionen var upptäckten att människan inte har svaret på de viktigaste frågorna.
Förmoderna kunskapstraditioner som islam, kristendom, buddhism och konfucianism
hävdade att allt som var värt att veta om världen redan var känt. De stora gudarna, eller
en allsmäktig Gud eller vise män i det förflutna, besatt en allomfattande visdom som de
hade uppenbarat för oss i skrifter och muntliga traditioner. Vanliga dödliga fick kunskap
genom att dyka ner i dessa gamla texter och förstå dessa på rätt sätt. Man kunde inte
föreställa sig att Bibeln, Koranen eller Vedaböckerna skulle ha missat en avgörande
hemlighet i universum – en hemlighet som skapelser av kött och blod kanske skulle
kunna upptäcka.
De gamla kunskapstraditionerna medgav endast två slag av okunnighet. För det första
kan en individ vara ovetande om något viktigt. För att få nödvändig kunskap behövde
han eller hon bara fråga någon klokare. Det fanns inget behov av att upptäcka något som
ingen ännu visste. Om till exempel en bonde i Yorkshire på 1300-talet ville veta hur
människosläktet hade uppstått antog han att den kristna traditionen hade det slutgiltiga
svaret. Det enda han behövde göra var att fråga prästen i byn.

För det andra kan en hel tradition vara okunnig om oviktiga ting. Det de stora
gudarna eller de vise männen i det förflutna inte brydde sig om att berätta för oss var
per definition oviktigt. Om till exempel vår bonde ville veta hur spindlar spinner sina
nät var det meningslöst att fråga prästen, för det finns inga svar på denna fråga i de
kristna texterna. Men det innebar inte att kristendomen är bristfällig, utan snarare att det
är oviktigt att förstå hur spindlar spinner sina nät. Gud visste ju mycket väl hur det
förhåller sig med spindlar. Om det hade varit en livsviktig kunskap, nödvändig för
människors välgång och frälsning, hade Han tagit med en utförlig förklaring i Bibeln.
Kristendomen förbjöd inte människor att studera spindlar. Men spindelforskare – om
det fanns några i det medeltida Europa – var tvungna att medge att deras roll i samhället
var perifer och att deras rön var irrelevanta för kristendomens eviga sanningar. Oavsett
vad en forskare skulle upptäcka om spindlar eller fjärilar eller Darwinfinkar var denna
kunskap en bisak, utan konsekvenser för samhällets, politikens och ekonomins
fundamentala sanningar.
I själva verket var saker och ting aldrig riktigt så enkla. Under alla tider, även de
mest fromma och konservativa, fanns det människor som menade att det finns viktiga
ting som deras hela tradition var okunnig om. Men sådana människor blev vanligen
marginaliserade eller förföljda – eller också instiftade de en ny tradition och började
påstå att de visste allt som är värt att veta. Profeten Muhammed började exempelvis sin
religiösa karriär med att fördöma andra araber för att de levde i okunnighet om
gudomliga sanningar. Men han började snart påstå att han kände hela sanningen, och
hans anhängare började kalla honom ”profeternas sigill”. Därefter fanns inga behov av
uppenbarelser utöver de som gavs Muhammed.
Dagens vetenskap är en unik kunskapstradition i så måtto att den öppet erkänner en
kollektiv okunnighet om de viktigaste frågorna. Darwin påstod aldrig att han var
”biologernas sigill” eller att han en gång för alla hade löst livets gåta. Efter
århundraden av omfattande vetenskaplig forskning medger biologerna att de fortfarande
inte har någon bra förklaring till hur hjärnan producerar medvetande. Fysiker medger att
de inte vet vad som orsakade Big Bang eller hur kvantmekaniken ska förenas med den
allmänna relativitetsteorin.
I andra fall diskuteras konkurrerande vetenskapliga teorier intensivt på grundval av
ständigt nya fakta. Ett viktigt exempel är diskussionerna om hur ekonomin bäst bör
bedrivas. Även om enskilda ekonomer kan hävda att deras metod är den bästa,
förändras vad som är vedertaget bland ekonomerna med varje finanskris och
börsbubbla och det är allmänt accepterat att det sista ordet inom nationalekonomin ännu
inte är sagt.
I ytterligare andra fall har vissa teorier ett så omfattande och sammanhängande
empiriskt stöd att alternativen för länge sedan har lagts åt sidan. Sådana teorier anses
vara sanna – men alla är ändå överens om att om nya fakta skulle dyka upp som
motsäger teorin måste den revideras eller överges. Bra exempel på detta är teorin om

kontinentaldriften (plattektonik) och evolutionsteorin.
Beredskapen att erkänna okunnighet gjorde den moderna vetenskapen mer dynamisk,
smidig och undersökande än någon annan kunskapstradition. Detta har i hög grad ökat
vår förmåga att förstå hur världen fungerar och att uppfinna ny teknik. Men det ställer
oss inför ett allvarligt problem som de flesta av våra förfäder inte behövde tackla. Vår
förmodan att vi inte vet allt och att den kunskap vi har är preliminär utsträcker sig till
de gemensamma myter som gör det möjligt för miljontals människor att samarbeta
effektivt. Om fakta visar att många av dessa myter är tvivelaktiga, hur ska vi då kunna
hålla ihop samhället? Hur kan samhällen, länder och internationella system fungera?
Alla moderna försök att stabilisera den sociopolitiska ordningen måste förlita sig på
en av följande två ovetenskapliga metoder:
1. Ta en vetenskaplig sanning och förklara, i motsättning till gängse vetenskaplig
praxis, att den är en slutgiltig och absolut sanning. Detta var den metod som
användes av nazisterna (när de hävdade att deras raspolitik var den logiska
slutsatsen av biologiska fakta) och kommunisterna (när de hävdade att Marx och
Lenin hade upptäckt absoluta ekonomiska sanningar som aldrig kan vederläggas).
2. Lämna vetenskapen därhän och leva i enlighet med en icke-vetenskaplig absolut
sanning. Denna strategi har tillämpats av den liberala humanismen, som bygger på
en dogmatisk tro på människors unika värde och rättigheter – en lära som har
pinsamt lite gemensamt med det vetenskapliga studiet av Homo sapiens.
Detta borde inte förvåna oss. Till och med vetenskapen måste förlita sig på religiösa
och ideologiska övertygelser för att motivera och finansiera forskningen.
Den moderna kulturen har ändå i mycket högre grad än någon tidigare kultur varit
beredd att godta att vår kunskap är bristfällig. En av de faktorer som har gjort det
möjligt att hålla ihop moderna samhällsordningar är spridningen av en nästan religiös
tro på teknik och vetenskapliga forskningsmetoder, vilken i viss mån har ersatt tron på
absoluta sanningar.

Den vetenskapliga dogmen
Den moderna vetenskapen har inga dogmer. Men den har en kärna av forskningsmetoder
som alla bygger på insamlandet av empiriska observationer – sådana iakttagelser vi kan
göra med minst ett av våra sinnen – och sammanställningen av dessa med hjälp av
matematiska redskap.
Människor har under hela historien samlat empiriska observationer, men dessa
observationer var vanligen av begränsad betydelse. Varför kasta bort värdefulla
resurser på nya observationer när vi redan har alla svar som behövs? Men när moderna
människor började medge att de inte hade svaren på några mycket viktiga frågor fann de
det nödvändigt att söka helt ny kunskap. Därför tar den förhärskande moderna
forskningsmetoden för givet att den gamla kunskapen är otillräcklig. I stället för att
studera gamla traditioner lades tonvikten nu på nya observationer och experiment. När
dessa observationer är i konflikt med traditionen ger vi observationerna företräde.
Fysiker som analyserar spektra från avlägsna galaxer, arkeologer som analyserar
fynden från en bronsåldersstad, samhällsvetare som studerar kapitalismens uppkomst
struntar naturligtvis inte i traditionen. De börjar med att studera vad tidigare lärde har
sagt och skrivit. Men från och med första året på forskarutbildningen får blivande
fysiker, arkeologer och samhällsvetare höra att deras uppdrag är att gå utöver det som
Albert Einstein, Heinrich Schliemann och Max Weber kände till.
***
Rena observationer är emellertid inte kunskap. För att förstå universum måste vi
sammanställa observationer i omfattande teorier. Tidigare traditioner formulerade sina
teorier i berättelser. Den moderna vetenskapen använder matematik.
Det finns få ekvationer, diagram och beräkningar i Bibeln, Koranen, Vedaböckerna
eller i de konfucianska klassikerna. När traditionella myter och skrifter framlade
allmänna lagar gjorde de det i berättande form, inte i matematisk form. En av
manikeismens grundläggande lagar är exempelvis att universum är ett slagfält i striden
mellan gott och ont. En ond kraft skapade materien, medan en god kraft skapade anden.
Människorna är fångna mellan dessa krafter och bör välja gott framför ont. Men
profeten Mani försökte inte skriva ner en matematisk formel som skulle kunna användas
för att förutsäga människors val genom att kvantifiera de båda krafternas respektive
styrka. Han skrev aldrig ner ekvationen: ”Den kraft som verkar på människan är lika
med hennes andes acceleration multiplicerat med hans kroppsmassa.”
Det är just detta som vetenskapsmän försöker uppnå. År 1687 gav Isaac Newton ut
Naturfilosofins matematiska principer, som man nog kan hävda är den viktigaste boken

i modernitetens historia. Newton lade fram en allmän teori om rörelse och förändring.
Storheten i teorin var dess förmåga att förklara och förutsäga rörelsen för alla kroppar i
universum, från fallande äpplen till stjärnfall, med tre mycket enkla matematiska lagar:

Den som därefter ville förstå eller förutsäga en kanonkulas eller planets rörelser fick
mäta föremålets massa, acceleration och de krafter som verkade på den (inbegripet
riktning). Genom att sätta in dessa värden i Newtons ekvationer kunde föremålets
framtida position förutsägas. Det var nästan magiskt. Först mot slutet av 1800-talet
gjorde vetenskapsmännen några observationer som inte stämde helt överens med
Newtons lagar, vilket ledde till nästa revolution inom fysiken: relativitetsteori och
kvantmekanik.
***
Newton visade att naturens bok är skriven på matematikens språk. Vissa kapitel kan
kokas ner till en entydig ekvation, men forskare som har försökt reducera biologi,
ekonomi och psykologi till prydliga ekvationer i Newtons stil har upptäckt att dessa
forskningsfält har en komplexitetsnivå som omöjliggör sådana strävanden. Men det
innebar inte att de övergav matematiken. En ny gren av matematiken har under de
senaste 200 åren utvecklats för att hantera mer komplexa aspekter av verkligheten:
statistik.
År 1744 beslöt två presbyterianska präster i Skottland, Alexander Webster och
Robert Wallace, att bygga upp en livförsäkringsfond som skulle ge efterlevandepension
till änkor och barn efter präster. De föreslog att var och en av kyrkans präster skulle
betala en liten del av sin inkomst till fonden, som skulle investera pengarna. Om en
präst dog skulle hans änka få andelar av fondens avkastning. Därmed skulle återstoden
av hennes liv bli bekymmerslös. Men för att avgöra hur mycket prästerna skulle betala
in för att fonden skulle kunna fullgöra sina åtaganden behövde Webster och Wallace
förutsäga hur många präster som skulle dö varje år, hur många änkor och barn de skulle

lämna efter sig och hur många år änkorna skulle leva efter makens död.
Notera vad de båda prästerna inte gjorde: de bad inte att Gud skulle uppenbara
svaret. De sökte inte heller efter ett svar i den Heliga skrift eller i gamla teologers
skrifter. De kastade sig inte heller in i en abstrakt filosofisk disputation. Som skottar
tänkte de praktiskt. Så de kontaktade en professor i matematik vid universitetet i
Edinburgh, Colin Maclaurin. De tre samlade in data om när människor dog och använde
dessa uppgifter för att beräkna hur många präster som troligen skulle avlida under ett år.
Deras arbete byggde på flera nya genombrott inom statistik och sannolikhetslära. En
av dessa var Bernoullis sats. Jacob Bernoulli hade kodifierat principen att även om det
är svårt att med säkerhet förutsäga en enskild händelse, till exempel en viss persons
död, är det möjligt att med god precision förutsäga det genomsnittliga utfallet av många
liknande händelser. Så även om Maclaurin inte kunde använda matematik till att
förutsäga om Webster och Wallace skulle dö följande år, kunde han med tillräckligt
mycket data till hands ganska exakt säga hur många presbyterianska präster i Skottland
som skulle dö följande år. Lyckligtvis hade de färdiga data som de kunde använda.
Särskilt användbar var statistik som Edmond Halley hade publicerat 50 år tidigare. Han
hade analyserat dokument om 1 238 födslar och 1 174 dödsfall i den tyska staden
Breslau. Av Halleys tabeller framgick exempelvis att en 20-åring löpte risken 1:100 att
dö ett visst år, medan risken för en 50-åring var 1:39.
Genom att tillämpa sådana tal och data om de 930 presbyterianska präster som fanns
vid liv i ett givet ögonblick kunde Webster och Wallace räkna ut att i genomsnitt 27
präster skulle dö varje år, av vilka 18 skulle lämna en änka efter sig. Fem av dem som
inte efterlämnade någon änka skulle efterlämna föräldralösa barn, och två av dem som
lämnade en änka efter sig skulle också lämna barn under 16 år från tidigare äktenskap
efter sig. De beräknade vidare hur lång tid som i genomsnitt skulle gå innan en änka dog
eller gifte om sig (i båda fallen upphörde utbetalningen av efterlevandepension). Med
hjälp av dessa siffror kunde Webster och Wallace räkna ut hur mycket de präster som
anslöt sig till fonden behövde betala för att deras efterlevande skulle bli
omhändertagna. Genom att bidra med 2 pund, 12 shilling och 2 pence om året kunde en
präst garantera att hans efterlämnade änka skulle få minst 10 pund om året – en rejäl
summa på den tiden. Om han inte tyckte att det var tillräckligt kunde han välja att betala
in mer, upp till 6 pund, 11 shilling och 3 pence om året, vilket skulle garantera att hans
änka fick den ansenliga summan av 25 pund om året.
Enligt Websters och Wallaces beräkningar skulle Fund for a Provision for the
Widows and Children of the Ministers of the Church of Scotland ha ett kapital på
58 348 pund år 1765. Deras beräkningar visade sig vara förbluffande korrekta. När året
kom var fondens kapital 58 347 pund – bara ett pund mindre än prognosen! Det var
bättre än Habackuks, Jeremias och Johannes profetior. I dag är Websters och Wallaces
fond, nu kort och gott kallad Scottish Widows, ett av världens största pensions- och
försäkringsbolag. Med tillgångar på 100 miljarder pund försäkrar det inte bara skotska

änkor utan vem som helst som är villig att betala premierna.75
Sannolikhetsberäkningar av det slag som de båda skotska prästerna använde blev
grunden inte bara för försäkringsmatematiken utan också för demografin (som
grundades av en annan präst, anglikanen Robert Malthus). Demografin var i sin tur
hörnstenen i Charles Darwins evolutionsteori (han utbildade sig för övrigt till
anglikansk präst). Även om det inte finns någon ekvation som förutsäger vilket slags
organism som kommer att utvecklas under vissa villkor, använder genetiker
sannolikhetskalkyler för att beräkna sannolikheten för att en viss mutation kommer att
sprida sig i en given population. Liknande sannolikhetsmodeller har blivit centrala
inom ekonomi, sociologi, psykologi, statsvetenskap och andra samhälls- och
naturvetenskaper. Till och med fysiken kom så småningom att komplettera Newtons
klassiska ekvationer med kvantmekanikens sannolikhetsmoln.
***
Vi behöver bara ta en titt på utbildningens historia för att förstå hur långt denna process
har lett. Under större delen av historien var matematiken ett esoteriskt område som till
och med högutbildade människor sällan hade studerat på allvar. I det medeltida Europa
utgjorde logik, grammatik och retorik kärnan i utbildningen, medan matematiken sällan
gick utöver enkel aritmetik och geometri. Ingen studerade statistik. Den oomstridda
kungen över alla vetenskaper var teologin.
I dag är det få som studerar retorik; logiken är hänvisad till de filosofiska
institutionerna och teologin har hamnat i prästutbildningen. Samtidigt är fler och fler
studenter motiverade – eller tvingade – att läsa matematik. Det finns en oemotståndlig
dragning till de exakta vetenskaperna – som kallas ”exakta” just för att de använder
matematiska redskap. Till och med kunskapsområden som traditionellt har ingått i
humaniora, som studiet av språk (lingvistik) och av människans psyke (psykologi),
använder alltmer matematik och försöker framstå som exakta vetenskaper. Kurser i
statistik är baskrav inte bara inom fysik och biologi utan också i psykologi, sociologi,
nationalekonomi och statsvetenskap.
Den första kurs som den psykologiska institutionen vid mitt eget universitet kräver
heter ”Introduktion till statistik och metodologi i psykologisk forskning”. De som läser
psykologi på andra året måste avverka kursen ”Statistiska metoder i psykologisk
forskning”. Konfucius, Buddha, Jesus och Muhammed hade blivit förbryllade över att
höra att om man vill förstå det mänskliga psyket och bota dess sjukdomar måste man
först läsa statistik.

Kunskap är makt
Många människor har svårt att ta till sig modern vetenskap eftersom dess matematiska
språk är svårbegripligt och dess rön ofta strider mot sunt förnuft. Hur många av de 7
miljarderna människor på jorden förstår verkligen kvantmekanik, cellbiologi eller
makroekonomi? Väldigt få, men trots det har vetenskapen en enorm prestige på grund av
de nya förmågor den ger oss. Presidenter och generaler kanske inte förstår kärnfysik,
men de har ett visst hum om vad kärnvapen kan ställa till med.
År 1620 gav Francis Bacon ut ett vetenskapligt manifest med titeln Novum organum
scientiarum (”Det nya vetenskapliga redskapet”). Där hävdade han att ”kunskap är
makt”. Det verkliga provet på ”kunskap” är inte om den är sann, utan om den gör oss
mäktigare. Vetenskapsmän tror vanligen att ingen teori är 100 procent sann. Följaktligen
är sanning ett dåligt prov på kunskap. Det verkliga testet är användbarhet. En teori som
gör oss i stånd att göra nya saker är kunskap.
Under århundradenas lopp har vetenskapen erbjudit oss många nya redskap. En del
är av intellektuell natur, som de som används för att förutsäga dödstal och ekonomisk
tillväxt. Men ännu viktigare är de tekniska redskapen. Förbindelsen mellan vetenskap
och teknik är så stark att människor i dag tenderar att blanda ihop dem. Vi är böjda att
tro att det är omöjligt att utveckla ny teknik utan vetenskaplig forskning, och att det är
tämligen poänglöst att bedriva forskning om den inte leder till ny teknik.
I själva verket är förbindelsen mellan vetenskap och teknik av relativt sent datum.
Före år 1500 var vetenskap och teknik två helt skilda områden. Det var en revolutionär
tanke när Bacon i början av 1600-talet förband de två med varandra. Under 1600- och
1700-talen förstärktes denna förbindelse, men riktigt fast blev den inte förrän på 1800talet. De härskare som ville ha en stark armé, och de affärsmän som ville göra goda
affärer, brydde sig ännu år 1800 inte om att finansiera forskning i fysik, biologi eller
ekonomi.
Jag vill inte påstå att denna regel inte har några undantag. En god historiker kan hitta
föregångare till allt. Men en ännu bättre historiker vet att dessa föregångare bara är
kuriositeter som gör den övergripande bilden suddig. Helt allmänt finansierade de
flesta förmoderna härskare och affärsmän inte forskning om universums natur för att
kunna utveckla ny teknik, och de flesta tänkare försökte inte omsätta sina rön till
tekniska manicker. Härskarna finansierade utbildningsinstitutioner med mandatet att
vidareföra traditionell kunskap med syftet att upprätthålla eller stärka den rådande
ordningen.
Här och var utvecklade människor ny teknik, men det rörde sig vanligen om
outbildade hantverkare som använde trial and error, inte om vetenskapsmän som
bedrev systematisk forskning. Tillverkare av kärror byggde samma kärror av samma

material år efter år. De avsatte inte en del av sina årliga vinster till forskning och
utveckling av nya modeller. Kärrornas konstruktion förbättrades ibland, men det
berodde vanligen på en lokal snickares uppfinningsrikedom – trots att han inte hade satt
sin fot på universitetet eller kanske inte ens kunde läsa och skriva.
Detta gällde både den offentliga och den privata sektorn. Moderna stater kallar in
forskare för att finna lösningar på problem inom nästan alla politiska områden, från
energi via hälsa till sophantering, men forntida kungariken gjorde sällan så. Kontrasten
mellan då och nu är mest uttalad när det gäller vapen. När den avgående presidenten
Eisenhower år 1961 varnade för det militär-industriella komplexets ökande makt
utelämnade han en del av ekvationen. Han borde ha varnat sitt land för det militärindustriella-vetenskapliga komplexet, eftersom dagens krig är vetenskapliga
produktioner. Världens militära styrkor initierar, finansierar och styr en stor del av
mänsklighetens vetenskapliga forskning och tekniska utveckling.
När första världskriget körde fast i ett ändlöst skyttegravskrig kallade båda sidor in
vetenskapsmän för att bryta dödläget och rädda nationen. Männen i vitt svarade på
kallelsen, och ut från laboratorierna rullade en ständig ström av mirakelvapen: jaktflyg,
giftgaser, stridsvagnar, ubåtar och allt effektivare kulsprutor, artilleripjäser, gevär och
bomber.
Vetenskapen spelade en ännu större roll i andra världskriget. Mot slutet av 1944 höll
Tyskland på att förlora kriget, och nederlaget var nära förestående. Ett år tidigare hade
tyskarnas bundsförvanter, italienarna, störtat Mussolini och kapitulerat inför de
allierade. Men Tyskland fortsatte att kämpa, trots att brittiska, amerikanska och
sovjetiska arméer närmade sig. Ett skäl till att tyska soldater och civila inte såg allt som
förlorat var att de trodde att tyska vetenskapsmän höll på att vända krigslyckan med så
kallade mirakelvapen, som V2-raketer och jetflygplan.
Medan tyskarna arbetade med raketer och jetflyg utvecklade det amerikanska
Manhattanprojektet atombomben. När den var färdig, i början av augusti 1945, hade
Tyskland redan kapitulerat, men Japan fortsatte att strida. De amerikanska styrkorna
övervägde att invadera de japanska öarna. Japanerna svor att bjuda motstånd och
kämpa till sista blodsdroppen, och det fanns goda skäl att tro att detta inte var ett tomt
hot. Amerikanska generaler sade till president Harry S. Truman att en invasion av Japan
skulle kosta en miljon amerikanska soldater livet och förlänga kriget en bra bit in på
1946. Truman beslöt att använda den nya bomben. Två veckor och två atombomber
senare hade Japan villkorslöst kapitulerat och kriget var över.
Men vetenskap handlar inte bara om offensiva vapen. Den spelar också en
framträdande roll i försvaret. I dag tror många amerikaner att problemet terrorism har
en teknologisk snarare än en politisk lösning. Bara ge ytterligare några miljoner till
nanoteknikindustrin så kan USA skicka in bioniska spionflugor i varenda afghansk
grotta, jemenitiskt fäste och nordafrikanskt läger. Då kan Usama bin Ladins arvtagare
inte koka en kopp kaffe utan att en av CIA:s spionflugor skickar denna viktiga

information vidare till högkvarteret i Langley. Satsa ytterligare miljoner på
hjärnforskning så kan varenda flygplats utrustas med sofistikerade magnetkameror som
omedelbart skulle kunna identifiera arga och hatiska tankar i människors hjärnor.
Kommer det verkligen att fungera? Det vet ingen. Är det klokt att utveckla bioniska
flugor och tankeläsande skannrar? Inte nödvändigtvis. Hur det än må förhålla sig med
den saken överför det amerikanska försvarsdepartementet i detta nu miljontals dollar
till laboratorier för nanoteknik och hjärnforskning för att arbeta med dessa och liknande
idéer.
Denna besatthet av militärteknologi – från stridsvagnar via atombomber till
spionflugor – är ett anmärkningsvärt nytt fenomen. Fram till 1800-talet var de flesta
omvälvningar inom krigsväsendet en följd av organisatoriska och inte teknologiska
förändringar. När främmande civilisationer möttes för första gången spelade skillnader
i teknisk utveckling ibland en viktig roll. Men inte ens i sådana fall var det många som
tänkte på att medvetet skapa eller vidga sådana klyftor. De flesta imperier växte inte
fram i kraft av tekniska trollkonster, och deras härskare ägnade inte tekniska
förbättringar många tankar. Araberna besegrade inte det sassanidiska riket på grund av
överlägsna pilbågar och svärd, seljukerna hade inte några teknologiska fördelar över
bysantinerna och mongolerna erövrade inte Kina med hjälp av snillrika nya vapen. I
samtliga dessa fall hade de besegrade faktiskt överlägsen militär och civil teknik.
Den romerska armén är ett särskilt bra exempel. Den var sin tids bästa armé, men
teknologiskt sett hade Rom ingen fördel över Karthago, Makedonien eller
seleukiderriket. Dess fördel byggde på effektiv organisation, järnhård disciplin och
stora reserver av manskap. Den romerska armén skapade aldrig en avdelning för
forskning och utveckling, och dess vapen förblev mer eller mindre desamma under
århundraden. Om Scipio Aemilianus – den general som jämnade Karthago med marken
och besegrade Numantia under 100-talet f.Kr. – och hans legioner hade dykt upp 500 år
senare, på Konstantins tid, hade han haft en hyfsad chans att slå kejsaren. Föreställ dig
sedan vad som skulle hända om en general från 1600-talet – säg Albrecht von
Wallenstein – skulle anföra sina styrkor mot en modern pansarbrigad. Wallenstein var
en lysande taktiker och hans män förstklassiga yrkessoldater, men deras skicklighet
hade varit betydelselös inför moderna vapen.
Precis som i Rom såg de flesta generaler och filosofer i Kina det inte som sin plikt
att utveckla nya vapen. Den viktigaste militära uppfinningen i Kinas historia var krutet.
Men såvitt vi vet uppfanns krutet av en slump, av taoistiska alkemister på jakt efter ett
livselixir. Krutets fortsatta karriär är ännu mer talande. Man skulle ha kunnat tro att de
taoistiska alkemisterna skulle göra Kina till världens herre. Men kineserna använde
faktiskt krutet huvudsakligen till fyrverkerier. Inte ens när Songriket kollapsade under
den mongoliska invasionen var det någon kejsare som lanserade ett medeltida
Manhattanprojekt för att rädda kejsarriket med ett domedagsvapen. Först på 1400-talet
– omkring 600 år efter att krutet uppfunnits – blev kanoner en avgörande faktor på

afroasiatiska slagfält. Varför dröjde det så länge innan ämnets dödliga potential
användes i militära syften? För att det uppfanns vid en tid då varken kungar, lärde eller
köpmän trodde att ny militär teknik kunde rädda dem eller göra dem rika.
Situationen började förändras under 1400- och 1500-talen, men det gick ytterligare
200 år innan de flesta härskare visade intresse för att finansiera forskning och
utveckling av nya vapen. Logistik och strategi fortsatte att ha mycket större betydelse
för krigens utgång än teknik. Den napoleonska militärmaskin som krossade de
europeiska stormakternas arméer vid Austerlitz 1805 hade mer eller mindre samma
vapen som Ludvig XVI:s armé. Även om Napoleon var artillerist var han föga
intresserad av nya vapen, trots att vetenskapsmän och uppfinnare försökte övertala
honom att finansiera utvecklingen av flygmaskiner, ubåtar och raketer.
Vetenskap, industri och militärteknologi sammanflätades först genom kapitalismen
och den industriella revolutionen. Men så snart förbindelserna mellan dem hade
upprättats förändrades världen snabbt.

Framsteg som ideal
Fram till den vetenskapliga revolutionen trodde de flesta kulturer inte på
framåtskridande. De trodde att guldåldern låg i det förgångna och att världen höll på att
stagnera eller försämras. Om man strikt höll fast vid konventionell visdom kunde den
gamla goda tiden kanske komma tillbaka, och mänsklig uppfinningsrikedom kunde
möjligen förbättra den ena eller den andra aspekten av vardagen. Men man ansåg det
vara omöjligt att genom mänskligt kunnande övervinna världens grundläggande
problem. Om inte ens Muhammed, Jesus, Buddha och Konfucius – som visste allt som
är värt att veta – kunde avskaffa svält, sjukdom, fattigdom och krig, hur skulle vi då
kunna göra det?
Många religioner trodde att en messias en dag skulle komma och göra slut på krig,
svält och döden själv. Men föreställningen att mänskligheten på egen hand kunde göra
det genom att vinna ny kunskap och uppfinna nya redskap var inte bara skrattretande
utan ett uttryck för hybris. Berättelserna om Babels torn, Ikaros och Golem och
oräkneliga andra myter lärde människorna att varje försök att gå bortom de egna
begränsningarna ofrånkomligen leder till besvikelse eller katastrof.
När den moderna kulturen medgav att det finns många viktiga ting vi ännu inte vet,
och när detta medgivande om okunnighet förenades med föreställningen att
vetenskapliga upptäckter kan ge oss nya förmågor, började människor ana att verkligt
framåtskridande kanske ändå är möjligt. När vetenskapen började lösa det ena olösliga
problemet efter det andra blev många övertygade om att mänskligheten kan övervinna
vartenda problem genom att förvärva och tillämpa ny kunskap. Fattigdom, sjukdom,
krig, svält, ålderdom och döden själv är inte mänsklighetens oundvikliga öde. De är
helt enkelt frukter av vår okunskap.
Ett berömt exempel är blixten. Många kulturer trodde att åskan kom från en vredgad
guds hammare när han straffade syndare. Vid mitten av 1700-talet, i ett av de mest
hyllade experimenten i vetenskapshistorien, flög Benjamin Franklin en drake under ett
åskväder för att pröva hypotesen att blixten helt enkelt är en elektrisk urladdning.
Franklins empiriska observationer tillsammans med hans kunskaper om elektricitet
gjorde det möjligt för honom att uppfinna åskledaren och avväpna gudarna.
Fattigdom är ett annat exempel. Många kulturer har uppfattat fattigdom som en
oundviklig del av denna ofullkomliga värld. Enligt Nya testamentet smorde en kvinna
Kristus med en dyrbar olja värd 300 dinarer före korsfästelsen. Lärjungarna skällde ut
kvinnan för att hon kastade bort en så stor summa pengar i stället för att hjälpa de
fattiga. Men Jesus försvarade henne: ”De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni
göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid” (Markus 14:7). I dag håller allt
färre, och även allt färre kristna, med Jesus i denna fråga. Fattigdom ses alltmer som ett

tekniskt problem som kan åtgärdas. Den allmänna meningen är att en politik som bygger
på de senaste rönen inom agronomi, ekonomi, medicin och sociologi kan utplåna
fattigdomen.
Och många delar av världen har faktiskt redan befriats från armodets värsta plågor.
Under hela historien har samhällen varit drabbade av två sorters fattigdom: social
fattigdom, som utestänger vissa från möjligheter som är öppna för andra, och biologisk
fattigdom, som är livshotande på grund av brist på mat och skydd mot väder och vind.
Den sociala fattigdomen kan kanske aldrig utplånas helt, men i många länder är
biologisk fattigdom något som tillhör det förgångna.
Fram till nyligen hankade de flesta sig fram strax ovanför den biologiska
fattigdomsgränsen, under vilken en människa får för lite kalorier för att upprätthålla
livet i längden. Små felräkningar eller olyckor kunde lätt sänka människor under denna
gräns, ner i svält. Naturkatastrofer och människoskapade olyckor störtade hela
befolkningar i avgrunden och krävde miljontals dödsoffer. I dag har de flesta människor
ett säkerhetsnät. Försäkringar, statliga trygghetsnät och en uppsjö lokala och
internationella välgörenhetsorganisationer skyddar dem från personliga katastrofer. När
en katastrof drabbar en hel region lyckas internationella hjälpinsatser hindra det värsta.
Människor lider fortfarande av förnedring och fattigdomsrelaterade sjukdomar, men i
de flesta länder finns det ingen som svälter ihjäl. I många samhällen löper faktiskt fler
människor risken att dö av fetma än av svält.

Gilgameshprojektet
Av alla förment olösliga problem som har plågat mänskligheten har ett förblivit det
mest besvärande, intressanta och viktiga: döden. Före senmoderniteten tog de flesta
religioner och ideologier det för givet att döden är ett oundvikligt öde. De flesta
trosläror gjorde vidare döden till den viktigaste källan till mening i livet. Försök
föreställa dig islam, kristendomen eller den fornegyptiska religionen utan döden. Dessa
religioner lärde människor att de måste försonas med döden och leva sina liv i dess
skugga och hoppas på livet efter detta, i stället för att försöka övervinna döden och leva
för evigt här på jorden. De skarpaste hjärnorna var upptagna med att finna någon
mening med döden, inte med att försöka upphäva den.
Detta är temat i den äldsta bevarade myten: sumerernas myt om Gilgamesh. Hjälten
är den starkaste och dugligaste mannen i världen, kung Gilgamesh av Uruk, som kunde
besegra vem som helst i strid. En dag dog Gilgameshs bäste vän, Enkidu. Gilgamesh
satt vid hans kropp och observerade den i många dagar tills han såg en mask falla ner
från vännens näsborre. Gilgamesh greps av en fruktansvärd skräck och svor att han
själv aldrig skulle dö. Han skulle på något vis finna ett sätt att besegra döden.
Gilgamesh gjorde sedan en resa till världens ände, dödade lejon, slogs med
skorpionmänniskor och trängde ner i underjorden. Där krossade han färjkarlen över de
dödas flod Urshanabis stenstoder och fann Utnapishtim, den sista överlevande från den
ursprungliga översvämningen. Ändå misslyckades Gilgamesh i sitt sökande. Han
återvände tomhänt, lika dödlig som alltid, men med en ny insikt. Att när gudarna
skapade människan hade de också uppställt döden som hennes oundvikliga öde och
människorna måste lära sig att leva med detta öde.
Anhängarna av framstegstanken delar inte denna defaitistiska inställning. För
vetenskapens män är döden inget oundvikligt öde, utan ett tekniskt problem. Människor
dör inte för att gudarna har bestämt det, utan på grund av olika tekniska haverier: en
hjärtattack, cancer, en infektion. Och varje tekniskt problem har en teknisk lösning. Om
hjärtat flimrar kan det stimuleras med en pacemaker eller ersättas med ett nytt. Om
cancern härjar kan den bekämpas med cellgifter eller strålning. Om bakterierna frodas
kan de kuvas med antibiotika. För närvarande kan vi visserligen inte lösa alla tekniska
problem. Men vi arbetar på det. Våra skarpaste hjärnor kastar inte bort sin tid på att
försöka se någon mening med döden. De är i stället fullt sysselsatta med att undersöka
de fysiologiska, hormonella och genetiska system som orsakar sjukdom och åldrande.
De utvecklar nya läkemedel, revolutionerande behandlingsformer och artificiella organ
som kommer att förlänga våra liv – och en dag kanske besegra liemannen själv.
Fram till helt nyligen talade ingen vetenskapsman, eller någon annan heller, så
rättframt. ”Besegra döden? Struntprat! Vi försöker bara bota cancer, tuberkulos och

Alzheimers sjukdom”, insisterade de. Människor undvek frågan om döden eftersom
målet tycktes alltför gäckande. Varför bygga upp orimliga förväntningar? Men nu har vi
nått en punkt då vi kan tala öppet om saken. Den vetenskapliga revolutionens
huvudprojekt är att ge mänskligheten evigt liv.
Om nu ett avlivande av döden framstår som ett avlägset mål, kan vi åtminstone
konstatera att vi har uppnått ting som var otänkbara för några århundraden sedan. År
1199 träffades kung Rikard Lejonhjärta av en pil i vänster axel. I dag skulle vi säga att
det var en smärre skada, men då infekterades detta köttsår och kungen fick kallbrand. I
avsaknad av antibiotika och effektiv sterilisering var den enda metoden att hindra
kallbrand från att sprida sig att amputera den infekterade kroppsdelen. Men det gick
inte att amputera en axel. Kallbrand spred sig genom Rikards kropp och ingen kunde
hjälpa honom. Han dog i svåra plågor två veckor senare.
Så sent som på 1800-talet visste inte ens de bästa läkarna hur infektioner skulle
förhindras och vävnaders förruttnelse stoppas. Av rädsla för kallbrand amputerade
fältläkare rutinmässigt soldaters händer och ben redan vid mindre skador. Dessa
amputationer genomfördes, i likhet med andra ingrepp (som tandutdragning), utan
bedövning. De första bedövningsmedlen – eter, kloroform och morfin – användes
regelbundet inom den västerländska medicinen först vid mitten av 1800-talet.
Dessförinnan måste fyra soldater hålla fast en sårad kamrat medan läkaren sågade av
den skadade kroppsdelen. På morgonen efter slaget vid Waterloo år 1815 låg högar av
amputerade händer och ben utanför fältsjukhusen. På den tiden fick enrollerade snickare
och slaktare ofta tjänstgöra på fältsjukhusen, eftersom kirurgi krävde föga mer än att
man kunde hantera kniv och såg.
På de två hundra år som har gått sedan Waterloo har saker och ting förändrats till
oigenkännlighet. Piller, sprutor och avancerade operationer räddar oss från en uppsjö
av sjukdomar och skador som förr innebar en dödsdom. De skyddar oss också mot
oräkneliga vardagliga smärttillstånd och åkommor, som förmoderna människor fick
acceptera som en del av livet. Den förväntade livslängden tog ett språng från 25–40 år
till 67 år i hela världen och till omkring 80 år i de utvecklade länderna.76
Döden led sitt värsta bakslag inom barnadödligheten. Fram till 1900-talet nådde
mellan en fjärdedel och en tredjedel av barnen i jordbrukssamhällen aldrig vuxen ålder.
De flesta dukade under för barnsjukdomar som mässling eller dog av difteri och
smittkoppor. I 1600-talets England dog 150 av 1 000 nyfödda under sitt första
levnadsår, och en tredjedel av alla barn dog innan de blev 15 år gamla.77 I dag dör bara
5 av 1 000 engelska spädbarn under sitt första levnadsår och endast 7 av 1 000 innan de
fyllt femton.78
Vi kan kanske bättre förstå innebörden av dessa siffror om vi ställer statistiken åt
sidan och lyssnar till några berättelser. Ett bra exempel är kung Edvard I av England
(1237–1307) och hans hustru, drottning Eleonora (1241–1290). Deras barn växte upp
under de bästa förhållanden och i den mest omhändertagande miljö som kunde erbjudas

i det medeltida Europa. De bodde i palats, kunde äta så mycket de ville, hade gott om
varma kläder, välfyllda eldstäder, det renaste vatten som gick att uppbringa, en armé av
tjänare och de bästa läkarna. Källorna nämner sexton barn som drottning Eleonora
födde mellan 1255 och 1284:
1. En anonym dotter, född 1255, dog vid födseln.
2. En dotter, Katarina, dog vid 1 eller 3 års ålder.
3. En dotter, Johanna, dog 6 månader gammal.
4. En son, Johan, dog 5 år gammal.
5. En son, Henrik, dog 6 år gammal.
6. En dotter, Eleonora, dog 29 år gammal.
7. En anonym dotter, dog 5 månader gammal.
8. En dotter, Johanna, dog 35 år gammal.
9. En son, Alfons, dog 10 år gammal.
10. En dotter, Margareta, dog 58 år gammal.
11. En dotter, Berengeria, dog 2 år gammal.
12. En anonym dotter, dog en kort tid efter födseln.
13. En dotter, Maria, dog 53 år gammal.
14. En anonym son, dog en kort tid efter födseln.
15. En dotter, Elisabet, dog 34 år gammal.
16. En son, Edvard.
Den yngste, Edvard, blev den förste av sönerna som överlevde de farliga barnaåren,
och efter faderns död besteg han den engelska tronen som kung Edvard II. Det tog alltså
Eleonora sexton försök att fullgöra den engelska drottningens viktigaste uppdrag: att
förse landet med en manlig tronarvinge. Edvard II:s mor måste ha varit en exceptionellt
tålmodig och tapper kvinna. Detsamma gällde dock inte den kvinna som Edvard valde
till hustru, Isabella av Frankrike. Hon lät mörda honom när han var 43 år gammal.79
Såvitt vi vet var Eleonora och Edvard I friska och utan ärftliga sjukdomar som de
förde vidare till sina barn. Likväl dog tio av deras sexton barn (62 procent) i
barnaåren. Bara sex blev över 11 år gamla och bara tre (18 procent) blev över 40.
Förutom dessa nedkomster hade Eleonora med all sannolikhet ett antal missfall. I
genomsnitt förlorade Edvard och Eleonora ett barn vart tredje år, tio barn efter
varandra. Det är hart när omöjligt för föräldrar av i dag att föreställa sig en sådan

förlust.
***
Hur lång tid kommer Gilgameshprojektet – jakten på odödlighet – att ta? Hundra år?
Fem hundra år? Tusen år? Om vi drar oss till minnes hur lite vi visste om
människokroppen år 1900 och hur mycket kunskap vi har vunnit på ett århundrade, finns
det anledning till optimism. Genetiska ingenjörer har nyligen lyckats sexfaldiga
medellivslängden för maskar av arten Caenorhabditis elegans.80 Kan de göra
detsamma för Homo sapiens? Experter på nanoteknik håller på att utveckla ett bioniskt
immunsystem bestående av miljontals nanorobotar som kan bo i våra kroppar, öppna
blockerade blodkärl, bekämpa virus och bakterier, eliminera cancerceller och till och
med backa åldrandeprocessen.81 Några seriösa forskare tror att runt 2050 kommer
vissa människor att bli icke-dödliga (inte odödliga eftersom de fortfarande kan dö i en
olycka, utan just icke-dödliga, vilket betyder att utan dödliga trauman kan deras liv
förlängas obegränsat).
Oavsett om Gilgameshprojektet lyckas eller ej är det ur en historisk synvinkel
fascinerande att se att de flesta senmoderna religioner och ideologier redan har strukit
döden och livet efter detta i ekvationen. Fram till 1900-talet ansåg de flesta religioner
att döden och det som hände därefter var centralt för livets mening. I början av 1900talet förlorade religioner och ideologier som liberalism, socialism och feminism allt
intresse för livet efter detta. Exakt vad händer en kommunist efter döden? Vad händer en
kapitalist? Vad händer en feminist? Det är meningslöst att söka svaret i Marx, Adam
Smiths eller Simone de Beauvoirs skrifter. Den enda moderna ideologi som ännu
tilldelar döden en viktig roll är nationalismen. I sina mer poetiska och desperata
ögonblick lovar nationalismen att den som dör för nationen för evigt kommer att leva
kvar i dess kollektiva minne. Men detta löfte är så luddigt att inte ens nationalisterna
själva vet hur de ska se på det.

Vetenskapens sugar daddy
Vi lever i en teknisk tidsålder. Många är övertygade om att vetenskap och teknik har
svaret på alla våra problem. Låt bara vetenskapsmännen fortsätta med sitt arbete så
kommer de att skapa paradiset på jorden. Men vetenskap är inte ett projekt som bedrivs
på ett moraliskt och andligt plan höjt över alla andra mänskliga verksamheter. I likhet
med andra delar av kulturen formas den av ekonomiska, politiska och religiösa
intressen.
Vetenskap är en mycket kostsam affär. En biolog som vill förstå människans
immunsystem behöver laboratorielokaler, provrör, kemikalier och elektronmikroskop,
för att inte tala om alla laboratorieassistenter, elektriker, rörläggare och städare. En
ekonom som försöker utveckla modeller för kreditmarknaden måste köpa in datorer,
bygga upp gigantiska databaser och utveckla komplicerade program för
databearbetning. En arkeolog som vill förstå hur tidiga jägare-samlare levde måste resa
till fjärran länder, gräva ut gamla fyndplatser och datera fossiliserade ben och
artefakter. Allt detta kostar massvis med pengar.
Under de senaste 500 åren har den moderna vetenskapen gjort underverk tack vare
staters, företags, stiftelsers och privata donatorers vilja att satsa miljarder dollar på
forskning. Dessa miljarder har gjort mer för kartläggningen av universum,
kartograferingen av planeten och katalogiseringen av djurriket än Galileo Galilei,
Christopher Columbus och Charles Darwin. Om dessa genier aldrig hade fötts hade
andra förmodligen gjort samma upptäckter. Men om ingen ordentlig finansiering hade
kommit till stånd hade ingen intellektuell briljans kunnat uppväga det. Om Darwin
aldrig hade fötts hade vi i dag exempelvis tillskrivit Alfred Russel Wallace
evolutionsteorin, för han kom ungefär samtidigt på idén om en evolution genom naturligt
urval, oberoende av Darwin. Men om de europeiska stormakterna inte hade finansierat
geografisk, zoologisk och botanisk forskning världen över hade varken Darwin eller
Wallace haft nödvändiga empiriska data för att utveckla evolutionsteorin. De skulle
troligen inte ens ha försökt.
Varför började miljarderna strömma från stater och företag till laboratorier och
universitet? I akademiska kretsar är många så naiva att de tror på ren vetenskap. De tror
att stater och företag helt oegennyttigt ger dem pengar för att de ska kunna ägna sig åt
vilka forskningsprojekt de än behagar. Realiteterna ser annorlunda ut.
De flesta vetenskapliga studier finansieras för att någon tror att de kan bidra till att
ett visst politiskt, ekonomiskt eller religiöst mål uppnås. Under 1500-talet satsade
exempelvis kungar och bankirer enorma resurser på att finansiera geografiska
upptäcktsresor runt om i världen, men inte en styver på undersökningar av barns psyke.
Det beror på att kungarna och bankirerna antog att nya geografiska kunskaper skulle

göra det möjligt för dem att erövra nya territorier och bygga upp handelsimperier,
medan de inte kunde se någon vinning i djupare förståelse av barns psyke.
Under 1940-talet satsade USA och Sovjetunionen enorma summor på
kärnfysikforskning i stället för undervattensarkeologi. De antog att kärnfysik skulle leda
till utvecklande av kärnvapen, medan det var osannolikt att undervattensarkeologi
skulle hjälpa dem att vinna krig. Vetenskapsmän är själva inte alltid medvetna om de
politiska, ekonomiska och religiösa intressen som kontrollerar penningflödena, och
många agerar faktiskt av ren intellektuell nyfikenhet. Men vetenskapsmännen bestämmer
sällan den vetenskapliga dagordningen.
Även om vi skulle vilja finansiera ren vetenskap, opåverkad av politiska,
ekonomiska och religiösa intressen, är det förmodligen omöjligt. Våra resurser är trots
allt begränsade. Be en kongressledamot att tilldela National Science Foundation
ytterligare en miljon dollar för grundforskning och han skulle, på goda grunder, undra
om inte pengarna skulle användas bättre om de lades på lärarutbildning eller
skattelättnader för en hotad fabrik i hans valkrets. Att kanalisera begränsade resurser är
att besvara frågor som: ”Vad är viktigast?” och ”Vad är bra?” Alla sådana frågor är inte
vetenskapliga problemställningar. Vetenskapen kan förklara vad som finns i världen,
hur saker och ting fungerar och hur framtiden kan te sig. Men den har per definition inga
anspråk på att veta hur framtiden bör se ut. Det är religioner och ideologier som
försöker besvara sådana frågor.
Betrakta följande dilemma: Två biologer på samma institution, med samma meriter,
har ansökt om en miljon till sina pågående forskningsprojekt. Professor Slughorn vill
undersöka en infektion i kojuver som leder till en 10-procentig minskning av
mjölkproduktionen. Professor Sprout vill undersöka om kor lider av att bli skilda från
sina kalvar. Anta att resurserna är begränsade och att det är omöjligt att finansiera båda
forskningsprojekten. Vilket skulle då finansieras?
Det finns inget vetenskapligt svar på denna fråga. Det finns bara politiska,
ekonomiska och religiösa svar. I dagens värld är det uppenbart att Slughorn har en
bättre chans att få forskningsanslag. Inte för att juversjukdomar är vetenskapligt
intressantare än kors psyke, utan för att mejeriindustrin, som kan dra fördel av
forskningen, har större politiskt och ekonomiskt inflytande än djurrättsaktivisterna.
I ett strikt hinduiskt samhälle, där kor är heliga, eller i ett samhälle som värnar om
djurens rättigheter hade professor Sprout kanske haft en bättre chans. Men så länge hon
lever i ett samhälle som värderar mjölkens kommersiella potential och medborgarnas
hälsa högre än kornas känslor borde hon anpassa sin ansökan efter detta. Hon skulle
kunna skriva något i stil med: ”Depression leder till minskad mjölkproduktion. Om vi
skulle förstå mjölkkors inre liv skulle vi kunna utveckla psykofarmaka som gör dem
bättre till mods, och därmed öka mjölkproduktionen med upp till 10 procent. Jag gör
skattningen att det finns en global marknad värd 250 miljoner dollar om året för
psykofarmaka till mjölkkor.”

Vetenskapen är oförmögen att prioritera. Den kan inte heller bestämma vad dess
upptäckter ska användas till. Ur en rent vetenskaplig synvinkel är det exempelvis oklart
vad vi ska göra med våra ökade kunskaper i genetik. Ska vi använda dem till att bota
cancer, med genetisk ingenjörskonst skapa en grupp övermänniskor eller genmodifiera
mjölkkor med gigantiska juver? Det är uppenbart att en kommunistisk regering, en
nazistisk regim och ett kapitalistiskt företag skulle använda samma vetenskapliga
upptäckt för helt olika ändamål, och det finns ingen vetenskaplig grund för att
rangordna en användning över en annan.
Vetenskaplig forskning kan kort sagt bara blomstra i förbund med en religion eller
ideologi. Ideologin rättfärdigar kostnaderna för forskningen. I gengäld påverkar
ideologin den vetenskapliga dagordningen och bestämmer vad upptäckterna ska
användas till. För att förstå hur mänskligheten har nått fram till Alamogordo och månen,
och inte till ett antal andra destinationer, räcker det därför inte att granska vad fysiker,
biologer och sociologer har kommit fram till. Vi måste också ta hänsyn till de
ideologiska, politiska och ekonomiska krafter som har format fysiken, biologin och
sociologin och drivit forskningen åt vissa håll och försummat andra.
Särskilt två krafter förtjänar vår uppmärksamhet: imperialism och kapitalism.
Återkopplingsslingan mellan vetenskap, imperium och kapital har varit historiens
viktigaste motor under de senaste 500 åren. I de följande kapitlen analyseras hur det har
gått till. Först ska vi se hur tvillingturbinerna vetenskap och imperium hakade i
varandra, och sedan hur båda kopplades till kapitalismens penningpump.

KAPITEL 15

Äktenskapet mellan vetenskap och
imperium

ur långt från jorden ligger solen? Denna fråga gäckade många tidigmoderna
astronomer, i synnerhet efter det att Copernicus hade hävdat att solen och inte
jorden låg i universums medelpunkt. Ett antal astronomer och matematiker
försökte beräkna avståndet, men deras metoder gav vitt skilda resultat. Ett tillförlitligt
sätt att göra mätningar föreslogs slutligen i mitten av 1700-talet. Med några års
mellanrum passerar planeten Venus rakt mellan solen och jorden. Passagens varaktighet
varierar beroende på var på jorden man befinner sig, vilket hänger samman med den
lilla skillnaden i vinkel ur vilken observatören iakttar fenomenet. Om flera
observationer av samma passage kunde göras på olika kontinenter behövdes bara enkel
trigonometri för att räkna ut det exakta avståndet till solen.
Astronomerna förutsåg att följande Venuspassager skulle inträffa 1761 och 1769.
Därför skickades expeditioner från Europa till världens fyra hörn för att observera
passagerna från så många från varandra avlägsna punkter som möjligt. 1761
observerade vetenskapsmän passagen från Sibirien, Nordamerika, Madagaskar och
Sydafrika. När 1769 års passage närmade sig gjorde det europeiska forskarsamhället en
enorm kraftansträngning och skickade iväg vetenskapsmän så långt som till norra
Kanada och Kalifornien (som då var vildmark). Royal Society i London menade att det
inte var tillräckligt. För att få de mest exakta resultaten var det nödvändigt att skicka en
astronom ända till sydvästra Stilla havet.
Royal Society beslöt att skicka den framstående astronomen Charles Green till
Tahiti, och man sparade varken på pengar eller ansträngningar. Eftersom expeditionen
var så dyr var det inte meningsfullt att bara använda den till en enda astronomisk
observation. Green fick därför sällskap av åtta andra vetenskapsmän från olika
discipliner, ledda av botanikerna Joseph Banks och Daniel Solander. Laget omfattade
också konstnärer som skulle göra teckningar av de fjärran länder, växter, djur och folk
som vetenskapsmännen utan tvivel skulle stöta på. Utrustad med de mest avancerade
vetenskapliga instrument som Banks och Royal Society kunde köpa ställdes hela
expeditionen under befäl av kapten James Cook, en erfaren sjöman såväl som en
skicklig geograf och etnograf.

H

Expeditionen lämnade England 1768, observerade Venuspassagen från Tahiti 1769,
utforskade flera Söderhavsöar, besökte Australien och Nya Zeeland och återvände till
England 1771. Den hade med sig enorma mängder astronomiska, meteorologiska,
botaniska, zoologiska och antropologiska data. Dess fynd lämnade viktiga bidrag till ett
antal discipliner, satte fart på européernas fantasi med häpnadsväckande historier från
Söderhavet och inspirerade kommande generationer av naturforskare och astronomer.
Ett av de områden som gynnades av Cooks expedition var medicinen. På den tiden
kunde över hälften av besättningen förväntas dö under sjöresor till fjärran länder. Deras
nemesis var inte arga infödingar, fientliga örlogsfartyg eller hemlängtan utan en mystisk
åkomma som kallades skörbjugg. Män som drabbades av denna sjukdom blev slöa och
nedstämda, och deras gommar och mjuka vävnader blödde. När sjukdomen fortskred
tappade de tänderna, fick öppna sår, blev febriga och gulbleka och förlorade kontrollen
över sina extremiteter. Skörbjugg uppskattas ha krävt 2 miljoner sjömäns liv mellan
1500- och 1700-talen. Ingen visste vad som orsakade sjukdomen, och oavsett vilka
kurer som sattes in fortsatte sjömän att dö i drivor. Vändpunkten kom 1747, då en
brittisk läkare vid namn James Lind genomförde ett kontrollerat experiment på sjömän
som hade drabbats. En av experimentgrupperna fick äta citrusfrukter, en vanlig huskur
mot sjukdomen. Patienterna i denna grupp tillfrisknade snabbt. Lind visste inte vad som
fanns i citrusfrukterna och saknades i sjömännens kroppar, men vi vet nu att det är Cvitamin. Den typiska kosten under långseglingar på den tiden saknade födoämnen rika
på detta ämne. Sjömännen levde vanligen på skeppsskorpor och torkat kött och åt
knappt alls frukt och grönsaker.
Den brittiska flottan blev inte övertygad av Linds experiment, men det blev James
Cook. Han beslöt att visa att läkaren hade rätt. Han lastade skeppet med stora mängder
surkål och befallde sina sjömän att äta mycket färsk frukt och grönsaker varje gång
expeditionen gjorde strandhugg. Cook förlorade inte en enda man i skörbjugg. Under de
följande årtiondena anammade alla världens flottor Cooks skeppskost, vilket räddade
livet på oräkneliga sjömän och passagerare.82
Men Cooks expedition hade andra, mindre välgörande, följder. Cook var inte bara en
erfaren sjöman och geograf utan också officer i flottan. Royal Society bekostade en stor
del av expeditionens utgifter, men det var Royal Navy som bidrog med själva fartyget.
Flottan bidrog också med 85 matroser och utrustade fartyget med kanoner, musköter,
krut och andra vapen. En stor del av den information som expeditionen samlade in – i
synnerhet astronomiska, geografiska, meteorologiska och antropologiska data – hade ett
uppenbart politiskt och militärt värde. Upptäckten av en effektiv kur mot skörbjugg
bidrog till det brittiska herraväldet över världshaven och förmågan att skicka arméer
till andra sidan jorden. Cook gjorde i Storbritanniens namn anspråk på många av de öar
han ”upptäckte”, och framför allt på Australien. Expeditionen lade grunden till den
brittiska ockupationen av sydvästra Stilla havet; till erövringen av Australien,
Tasmanien och Nya Zeeland; till miljontals européers bosättning i de nya kolonierna;

och till utrotningen av de inhemska kulturerna och större delen av
ursprungsbefolkningarna.83
Under århundradet efter Cooks expedition tog europeiska bosättare ifrån
ursprungsbefolkningarna de mest fruktbara delarna av Australien och Nya Zeeland. Den
inhemska befolkningen minskade med upp till 90 procent och överlevarna utsattes för
ett hårt rasförtryck. För aboriginerna i Australien och maorierna på Nya Zeeland var
Cooks expedition början på en katastrof som de aldrig har hämtat sig från.
Ett ännu värre öde drabbade den infödda befolkningen på Tasmanien. Efter att ha
överlevt i 10 000 år helt isolerade utplånades den fullständigt, till sista man, kvinna och
barn, inom ett århundrade efter Cooks ankomst. De europeiska bosättarna drev först
bort dem från de bördigaste delarna av ön, men traktade sedan också efter den
återstående vildmarken och jagade och dödade invånarna systematiskt. Några få
överlevare spärrades in i ett evangeliskt koncentrationsläger, där välmenande men inte
särskilt vidsynta missionärer försökte indoktrinera dem med moderna levnadssätt.
Tasmanierna undervisades i läsning och skrivning, kristendom och olika ”produktiva
färdigheter” som sömnad och jordbruk. Men de vägrade lära sig något. De blev alltmer
svartsynta, slutade föda barn, förlorade allt intresse för livet och valde slutligen den
enda utvägen ur vetenskapens och framstegens moderna värld: döden.
Beklagligt nog förföljde vetenskap och framsteg dem till och med efter döden.
Antropologer och museiintendenter lade i vetenskapens namn beslag på de sista
tasmaniernas kvarlevor. De dissekerades, vägdes och mättes, och analyserades i lärda
artiklar. Skallarna och skeletten förevisades sedan på museer och i etnografiska
samlingar. Först 1976 gav Tasmanska museet vika och lät begrava skelettet efter
Truganini, den sista infödda tasmaniern, som hade dött hundra år tidigare. Det brittiska
Royal College of Surgeons bevarade prov från hennes hud och hår fram till år 2002.
Var Cooks resa en vetenskaplig expedition som skyddades av militär trupp eller en
militär expedition som några vetenskapsmän hängde på? Det är ungefär som att fråga
om bensintanken är halvtom eller halvfull. Den vetenskapliga revolutionen och den
moderna imperialismen var oskiljaktiga. Personer som kapten James Cook och
botanikern Joseph Banks kunde knappast skilja vetenskap och imperium åt. Det kunde
inte heller den olyckliga Truganini.

Varför Europa?
Det faktum att människor från en stor ö i Nordatlanten erövrade en stor ö söder om
Australien är en av historiens mer bisarra händelser. Inte långt före Cooks expedition
hade Brittiska öarna, och Västeuropa i allmänhet, bara varit en bakgård till
Medelhavsområdet. Romarriket – det enda viktiga förmoderna imperiet i Europa –
hämtade det mesta av sina rikedomar från sina provinser i Nordafrika, på Balkan och i
Mellanöstern. Roms västeuropeiska provinser var ett fattigt Vilda västern, som inte
bidrog med mycket annat än mineraler och slavar. Nordeuropa var så öde och
barbariskt att det inte ens var värt att erövra.
Först mot slutet av 1400-talet blev Europa ett drivhus för viktiga militära, politiska,
ekonomiska och kulturella skeenden. Mellan åren 1500 och 1750 fick Västeuropa riktig
fart och blev herre över ”den yttre världen”, det vill säga de båda amerikanska
kontinenterna och världshaven. Men inte ens då hade Europa någon chans mot Asiens
stormakter. Huvudorsaken till att européerna lyckades erövra Amerika och vinna
herravälde över världshaven var de asiatiska stormakternas bristande intresse. Början
av den nya tiden var en guldålder för det ottomanska riket vid Medelhavet, det
safavidiska riket i Persien, mogulriket i Indien och de kinesiska Ming- och
Qingdynastierna. De utvidgade sina territorier betydligt och uppvisade en aldrig
tidigare skådad demografisk och ekonomisk tillväxt. År 1775 svarade Asien för 80
procent av världsekonomin. Den indiska och kinesiska ekonomin svarade tillsammans
för två tredjedelar av den globala produktionen. I jämförelse var Europa en ekonomisk
dvärg.84
Den globala maktens medelpunkt försköts till Europa först mellan 1750 och 1850, då
européerna förödmjukade de asiatiska stormakterna i en rad krig och erövrade stora
delar av Asien. Runt år 1900 hade européerna ett fast grepp om världens ekonomi och
det mesta av dess territorier. År 1950 svarade Europa och USA tillsammans för mer än
hälften av den globala produktionen, medan Kinas andel hade rasat till 5 procent.85
Under europeisk överhöghet växte en ny världsordning och en global kultur fram. I dag
är alla människor, i mycket högre grad än de vill erkänna, européer till klädsel,
tänkande och smak. De kan vara häftigt antieuropeiska i sin retorik, men nästan alla ser
på politik, medicin, krig och ekonomi med europeiska ögon, och lyssnar till musik
skriven på europeiska sätt och med texter på europeiska språk. Till och med den
boomande kinesiska ekonomin, som snart kan komma att återta ledningen i världen,
bygger på en europeisk modell för produktion och finansiering.
Hur lyckades människor i detta ofruktbara appendix av Eurasien bryta sig ut ur sin
avlägsna vrå och erövra hela världen? Europas vetenskapsmän tillskrivs ofta en stor
del av äran. Det är obestridligt att Europas dominans till stor del byggde på det militär-

industriell-vetenskapliga komplexet och tekniska trollkonster. Alla framgångsrika
senmoderna imperier satsade på forskning i hopp om tekniska innovationer, och många
vetenskapsmän ägnade det mesta av sin tid åt att arbeta på vapen, läkemedel och
maskiner åt sina herrar. Ett vanligt talesätt bland europeiska soldater ställda inför
afrikanska fiender var: ”Vad som än må komma är det vi som har kulsprutor, inte de.”
Civil teknik var inte mindre viktig. Konserver gav mat åt soldater, järnvägar och
ångfartyg transporterade soldater och deras utrustning, samtidigt som en ny arsenal
läkemedel botade soldater, sjömän och tågingenjörer. Dessa logistiska framsteg spelade
en mycket större roll i den europeiska erövringen av Afrika än vad kulsprutan gjorde.
Men så var det inte före 1850. Det militär-industriell-vetenskapliga komplexet hade
ännu inte gått ur barnskorna; de tekniska frukterna av den vetenskapliga revolutionen
var omogna och den teknologiska klyftan mellan europeiska, asiatiska och afrikanska
länder var liten. År 1770 hade James Cook en mycket mer avancerad teknologi än
aboriginerna, men det hade också kineserna och ottomanerna. Så varför utforskades och
koloniserades Australien av kapten James Cook och inte av kapten Wan Zhengse eller
kapten Hussein Pasha? Och viktigare: om européerna 1770 inte hade någon avsevärd
teknologisk fördel gentemot muslimer, indier och kineser, hur lyckades de under det
följande århundradet lägga ett sådant avstånd mellan sig själva och resten av världen?
Varför blomstrade det militär-industriell-vetenskapliga komplexet i Europa och inte i
Indien? När Storbritannien rusade framåt, varför var Frankrike, Tyskland och Förenta
staterna så snabba att haka på, medan Kina släpade efter? När klyftan mellan
industrialiserade och icke-industrialiserade länder blev en uppenbar politisk och
ekonomisk faktor, varför lyckades Ryssland, Italien och Österrike sluta den, medan
Persien, Egypten och det ottomanska riket misslyckades? Tekniken under den första
industriella vågen var ju förhållandevis enkel. Var det så svårt för kineser och
ottomaner att bygga ångmaskiner, tillverka kulsprutor och anlägga järnvägar?
Världens första kommersiella järnväg öppnade för trafik i Storbritannien 1830.
Framemot 1850 var de västerländska länderna genomkorsade av 40 000 kilometer
järnväg, medan det i hela Asien, Afrika och Latinamerika bara fanns 4 000 kilometer
räls! 1880 hade väst 350 000 kilometer järnväg, medan resten av världen bara hade
35 000 kilometer räls (varav merparten hade lagts av britterna i Indien).86 Den första
järnvägen i Kina invigdes först 1876. Den var 25 kilometer lång och anlagd av
européer – den kinesiska regeringen förstörde den året därpå. 1880 hade det kinesiska
riket inte en enda järnväg. Den första järnvägen i Persien byggdes först 1888 och den
förband Teheran med en helig plats 10 kilometer söder om huvudstaden. Den hade
byggts och drevs av ett belgiskt bolag. 1950 uppgick Persiens totala järnvägsnät till
bara 2 500 kilometer, i ett land sju gånger större än Storbritannien.87
Kineserna och perserna saknade inte tekniska uppfinningar som ångmaskiner (som
gick att köpa eller kopiera). De saknade de värden, de myter, det rättsväsende och de
sociopolitiska strukturer som tog århundraden att utvecklas och mogna i Västerlandet

och som inte snabbt kunde kopieras och internaliseras. Frankrike och USA kunde
däremot snabbt följa i britternas fotspår eftersom de redan delade de viktigaste brittiska
myterna och samhällsstrukturerna. Kineserna och perserna kunde inte hänga på så
snabbt eftersom de tänkte annorlunda och organiserade sina samhällen på ett annat sätt.
Denna förklaring kastar ett nytt ljus över perioden 1500–1850. Under denna period
hade Europa ingen uppenbar teknologisk, politisk, militär eller ekonomisk fördel
gentemot de asiatiska stormakterna, men kontinenten byggde upp en unik potential vars
betydelse plötsligt blev uppenbar omkring 1850. Den synbara jämbördigheten mellan
Europa, Kina och den muslimska världen år 1750 var en illusion. Vi tänker oss två
byggare som var och en håller på att uppföra ett mycket högt torn. Den ene använder trä
och lertegel, den andre stål och betong. I början verkar det inte vara någon större
skillnad mellan byggmetoderna, eftersom tornen reser sig i ungefär samma takt. Men
efter en viss kritisk punkt klarar tornen i trä och lertegel inte belastningen och kollapsar,
medan tornet i stål och betong fortsätter att växa, våning för våning, så högt ögat når.
Vilken potential utvecklade Europa under tidigmoderniteten som förklarar dess
dominans under senmoderniteten? Det finns två komplementära svar på denna fråga:
modern vetenskap och kapitalism. Européerna var vana vid att tänka och bete sig
vetenskapligt och kapitalistiskt redan innan de fick några betydande teknologiska
fördelar av detta. När de tekniska vinsterna började ramla in kunde européerna använda
dem mycket bättre än någon annan. Det är därför ingen slump att vetenskap och
kapitalism utgör det viktigaste arvet som den europeiska imperialismen har lämnat efter
sig till 2000-talets posteuropeiska värld. Europa och européerna styr inte längre
världen, men vetenskap och kapital blir allt starkare. Kapitalismens segrar undersöks i
nästa kapitel. Detta kapitel ägnas åt den europeiska imperialismens och den moderna
vetenskapens kärlekssaga.

Erövringsmentalitet
Den moderna vetenskapen blomstrade i och tack vare europeiska imperier. Den står
naturligtvis i stor tacksamhetsskuld till tidiga vetenskapliga traditioner, som de i det
klassiska Grekland, Kina, Indien och den islamska världen, men den började få sin
unika karaktär först under tidigmodern tid, hand i hand med Spaniens, Portugals,
Storbritanniens, Frankrikes, Rysslands och Nederländernas territoriella expansion.
Under tidigmodern tid fortsatte kineser, indier, muslimer, indianer och polynesier att
lämna viktiga bidrag till den vetenskapliga revolutionen. De muslimska ekonomernas
rön studerades av Adam Smith och Karl Marx, indianska medicinmäns behandlingar
fann vägen till engelska medicinska artiklar och data från polynesiska informanter
revolutionerade den västerländska antropologin. Men fram till mitten av 1900-talet var
de människor som samlade alla dessa vetenskapliga upptäckter, och därmed ofta
skapade nya vetenskapliga discipliner, de styrande och intellektuella eliterna i Europas
globala imperier. Fjärran Östern och den islamiska världen producerade lika
intelligenta och nyfikna hjärnor som Europa, men mellan 1500 och 1950 skapade de
ingenting ens i närheten av newtonsk fysik eller darwinsk biologi.
Det betyder inte att européer har en unik vetenskapsgen eller att de för evigt kommer
att dominera fysiken och biologin. Precis som islam började som ett arabiskt monopol
men sedan övertogs av turkar och perser, började den moderna vetenskapen som en
europeisk specialitet, men håller i dag på att bli ett multietniskt projekt.
Vad befäste det historiska bandet mellan modern vetenskap och europeisk
imperialism? Tekniken var en viktig faktor under 1800- och 1900-talen, men var under
tidigmodern tid av begränsad betydelse. Den avgörande faktorn var att botanikern på
jakt efter växter och örlogsofficeren på jakt efter kolonier hade samma sätt att tänka.
Både vetenskapsmannen och erövraren började med att medge sin okunnighet: ”Jag vet
inte vad som finns därute.” De kände sig båda tvingade att ge sig av och göra nya
upptäckter. Och båda hoppades att den nya kunskapen skulle göra dem till världens
herrar.
***
Den europeiska imperialismen skilde sig från alla tidigare imperieprojekt. Tidigare
imperiebyggare var böjda att utgå från att de redan hade förstått världen. Erövringar
bara använde och spred deras världsåskådning. Araberna, för att ta ett exempel,
erövrade inte Egypten, Spanien eller Indien för att upptäcka något de inte redan visste.
Romarna, mongolerna och aztekerna erövrade omättligt nya territorier i jakt på makt
och rikedom – men inte på kunskap. Däremot satte europeiska imperialister kurs mot

fjärran länder i hopp om att jämte kolonier också vinna ny kunskap.
James Cook var inte den förste upptäcktsresande som tänkte på det viset. De spanska
och portugisiska upptäckarna på 1400- och 1500-talen hade redan gjort det före honom.
Prins Henrik Sjöfararen och Vasco da Gama undersökte Afrikas kuster och skaffade sig
därigenom kontroll över öar och hamnar. Christopher Columbus ”upptäckte” Amerika
och krävde i den spanske kungens namn omedelbart överhöghet över dessa territorier.
Ferdinand Magellan fann en ny väg runt jorden, och lade samtidigt grunden till den
spanska erövringen av Filippinerna.
Med tiden blev erövringen av kunskap och erövringen av territorier alltmer
sammanflätade. Under 1700- och 1800-talen hade nästan varenda viktig militär
expedition som stävade från Europa till fjärran länder vetenskapsmän ombord, vilka
inte skulle strida utan göra vetenskapliga upptäckter. När Napoleon invaderade Egypten
1798 hade han 165 forskare med sig. De grundade bland annat en helt ny disciplin,
egyptologi, och lämnade viktiga bidrag till religionshistorien, språkvetenskapen och
botaniken.
År 1831 skickade brittiska flottan ut HMS Beagle för att kartlägga Sydamerikas kust,
Falklandsöarna och Galápagosöarna. Flottan behövde dessa informationer för att vara
bättre förberedd i händelse av krig. Fartygets kapten, som var amatörforskare, bestämde
sig för att ha med en geolog som kunde studera de bergsformationer de kunde stöta på
under färden. Efter att flera yrkesgeologer hade avböjt erbjöd kaptenen uppdraget till en
22-årig akademiker från Cambridge, Charles Darwin. Darwin hade läst till anglikansk
präst, men var mycket mer intresserad av geologi och naturvetenskaper än av Bibeln.
Han grep tillfället, och resten är historia. Kaptenen tillbringade tiden med att rita
militära kartor, medan Darwin ägnade resan åt att samla empiriska data och formulera
de insikter som så småningom skulle bli evolutionsteorin.
***
Den 20 juli 1969 landade Neil Armstrong och Buzz Aldrin på månens yta. Under
månaderna före expeditionen tränade Apollo 11-astronauterna i en månliknande öken i
västra USA. I området finns flera indiansamhällen, och det finns en berättelse – eller
skröna – om ett möte mellan astronauterna och en man ur lokalbefolkningen:
En dag när astronauterna övade stötte de på en gammal indian. Mannen frågade dem
vad de gjorde där. De svarade att de ingick i en forskningsexpedition som inom kort
skulle ge sig av för att utforska månen. När den gamle mannen fick höra det var han tyst
en stund, och sedan bad han astronauterna om en tjänst.
”Vad vill du att vi ska göra?” frågade de.
”Jo”, svarade den gamle indianen, ”människorna i vår stam tror att det bor heliga
andar på månen. Jag undrar om ni skulle kunna vidarebefordra ett viktigt meddelande
till dem från mitt folk.”
”Vad är meddelandet?” frågade astronauterna.

Mannen sade något på sitt stamspråk och bad astronauterna att upprepa det gång på
gång tills de kom ihåg det korrekt.
”Vad betyder det?” frågade astronauterna.
”Å, det kan jag inte berätta. Det är en hemlighet som bara vår stam och månandarna
får känna till.”
När astronauterna återvände till basen sökte och sökte de tills de fann någon som
talade stamspråket och bad honom översätta det hemliga meddelandet. När de
upprepade vad de hade memorerat började tolken gapskratta. När han hade lugnat ner
sig frågade astronauterna vad orden betydde. Mannen förklarade att det meddelande de
så omsorgsfullt hade memorerat betydde: ”Tro inte ett ord av vad de säger. De har
kommit för att stjäla ert land.”

Vita fläckar på kartorna
Den moderna ”utforska och erövra”-mentaliteten illustreras tydligt av världskartornas
utveckling. Många kulturer ritade världskartor långt före den nya tiden. Ingen av dem
kände förstås till hela världen. Ingen afroasiatisk kultur kände till Amerika, och ingen
amerikansk kultur kände till Afroasien. Men okända områden utelämnades helt sonika
eller fylldes med påhittade monster och underverk. Dessa kartor hade inga vita fläckar.
De gav intryck av en förtrogenhet med hela världen.

En europeisk världskarta från 1459. Kartan är fylld av detaljer, även för de delar av världen som var helt

okända för européer, som södra Afrika. Kartan är vänd så att norr pekar nedåt.

Under 1400- och 1500-talen började européerna rita världskartor med stora vita
fläckar – en signal om både den förestående vetenskapliga revolutionen och den
europeiska imperialistiska impulsen. Kartorna med vita fläckar var ett psykologiskt och
ideologiskt genombrott – ett tydligt erkännande av européernas okunnighet om stora
delar av världen.
Den avgörande vändpunkten kom år 1492, då Christopher Columbus seglade västerut
från Spanien för att hitta en ny sjöväg till Östasien. Columbus trodde fortfarande på de
gamla ”fullständiga” världskartorna. Med hjälp av dem beräknade han att Japan skulle
ligga omkring 7 000 kilometer öster om Spanien. I själva verket är avståndet över
20 000 kilometer, med en hel kontinent mellan Spanien och Östasien. Vid tvåtiden på
eftermiddagen den 12 oktober 1492 stötte Columbus expedition på en okänd kontinent.
Juan Rodriguez Bermejo, som höll utkik från stormasten på fartyget Pinta, siktade en ö i
det vi nu kallar Bahamas och skrek: ”Land i sikte!”
Columbus trodde att han hade nått en liten ö utanför den östasiatiska kusten. Han
kallade människorna där för ”indianer” eftersom han trodde att han hade landstigit i
Ostindien eller det vi i dag kallar den indonesiska övärlden. Columbus höll fast vid sin
villfarelse under återstoden av sitt liv. Föreställningen att han hade upptäckt en helt
okänd kontinent var ofattbar för honom och många i hans generation. Under tusentals år
hade inte bara de största tänkarna och forskarna utan också de ofelbara skrifterna endast
talat om Europa, Afrika och Asien. Samtliga kunde väl inte ha fel? Skulle Bibeln ha
missat halva världen? Det är som om Apollo 11 på sin väg till månen hade kraschat mot
en hittills okänd måne som alla tidigare observationer på något vis hade missat. I denna
vägran att medge okunnighet var Columbus ännu en medeltida människa. Han var
övertygad om att han kände till hela världen, och inte ens hans epokgörande upptäckt
kunde förmå honom att tro något annat.
Den första moderna människan var Amerigo Vespucci, en italiensk sjöfarare som
deltog i flera expeditioner till Amerika under åren 1499–1504. Mellan 1502 och 1504
gavs två texter som beskriver dessa expeditioner ut i Europa. De tillskrevs Vespucci. I
texterna hävdades att de öar som Columbus hade upptäckt inte låg utanför Östasien, utan
tillhörde en hel kontinent som var okänd för skrifterna, klassiska geografer och samtida
européer. En ansedd kartograf vid namn Martin Waldseemüller lät sig övertygas av
argumenten och gav 1507 ut en uppdaterad världskarta som var den första som
framställde den plats västerut där europeiska sjöfarare hade landstigit som en egen
kontinent. Efter att ha ritat in den var Waldseemüller tvungen att ge den ett namn.
Eftersom han felaktigt trodde att Amerigo Vespucci hade upptäckt kontinenten
uppkallade Waldseemüller den efter honom: Amerika. Waldseemüllers karta blev
mycket populär och kopierades av många andra kartografer, som därmed också spred
det namn han hade gett den nya kontinenten. Det finns en poetisk rättvisa i att en
fjärdedel av världen, och två av dess sju kontinenter, är uppkallade efter en föga känd

italienare vars enda anspråk på ryktbarhet bygger på att han hade modet att säga: ”Vi
vet inte.”

Salviatis världskarta, 1525. Medan kartan från 1459 är fylld av kontinenter, öar och detaljerade
förklaringar är Salviatis karta till största delen tom. Ögat vandrar söderut längs Sydamerikas kust tills det
hamnar i en tomhet. Den som betraktar kartan och har det minsta uns nyfikenhet frestas att fråga: ”Vad finns
bortom denna punkt?” Kartan ger inga svar. Den uppmanar betraktaren att sätta segel och ta reda på hur det
förhåller sig.

Upptäckten av Amerika lade grunden för den vetenskapliga revolutionen. Den inte
bara lärde européerna att sätta nutida observationer över gamla traditioner, utan önskan
om att erövra Amerika tvingade också européerna att söka ny kunskap i en halsbrytande
fart. Om de verkligen ville kontrollera de nya, väldiga territorierna måste de samla
enorma mängder data om kontinentens geografi, klimat, flora, fauna, språk, kulturer och
historia. Kristna skrifter, gamla geografiböcker och muntliga traditioner var knappast
till någon hjälp.
Därefter började inte bara europeiska geografer utan också forskare inom nästan alla
andra kunskapsområden rita nya kartor med vita fläckar. De började medge att deras
teorier inte var fulländade och att det fanns viktiga saker de inte visste något om.
***
Européerna drogs till de vita fläckarna som flugor till ljuset, och började genast fylla ut
dem. Under 1400- och 1500-talen seglade europeiska expeditioner runt Afrika,
utforskade Amerika, korsade Stilla havet och Indiska oceanen och skapade ett nätverk
av handelsstationer och kolonier jorden runt. De upprättade de första verkligt globala
imperierna och skapade det första världsomspännande handelsnätverket. De europeiska
imperieexpeditionerna förändrade världens historia; den gick från att vara en rad
historier över enstaka folk och kulturer till att bli historien över en enda integrerad

mänsklighet.
Dessa europeiska ”utforska och erövra”-expeditioner är så välkända att vi lätt
förbiser hur sensationella de var. Inget liknande hade någonsin hänt tidigare.
Erövringståg över stora avstånd är inte ett naturligt företag. Under historien har de
flesta samhällen varit så upptagna av lokala konflikter och gräl med grannarna att de
aldrig övervägt att utforska och erövra fjärran länder. De flesta stora imperier vidgade
sin kontroll över omgivningen och nådde avlägsna trakter helt enkelt för att deras
omgivning expanderade. Romarna erövrade exempelvis Etrurien för att försvara Rom
(cirka 350–300 f.Kr.). Sedan erövrade de Podalen för att försvara Etrurien (cirka 200
f.Kr.). Därefter erövrade de Provence för att försvara Podalen (cirka 120 f.Kr.),
Gallien för att försvara Provence (cirka 50 f.Kr.) och Britannien för att försvara
Gallien (cirka 50 e.Kr.). Det tog dem 400 år att ta sig från Rom till London. 350 f.Kr.
skulle ingen romare ha kommit på tanken att segla direkt till Britannien för att erövra
landet.
Ibland gav sig en äregirig härskare eller äventyrare ut på ett långt fälttåg eller
erövringståg, men sådana fälttåg följde vanligen upptrampade handelsvägar och
kontakter mellan riken. Alexander den stores fälttåg ledde exempelvis inte till
upprättandet av ett nytt imperium, utan snarare till övertagandet av ett existerande rike,
nämligen det persiska. De närmaste föregångarna till de moderna europeiska
imperierna var Athens och Karthagos antika sjöimperier och majapahiternas
sjöimperium under medeltiden, vilket kontrollerade stora delar av Indonesien under
1300-talet. Men till och med dessa imperier gav sig sällan ut på okända hav – i
jämförelse med de moderna européernas globala företag var deras marina erövringar
lokala projekt.
Många forskare menar att amiral Zheng Hes upptäcktsresor under Mingdynastin
förebådade och överträffade de europeiska. Mellan 1405 och 1433 ledde Zheng He sju
stora armador som seglade från Kina till kusterna på andra sidan Indiska oceanen. Den
största av dem bestod av 300 fartyg med nästan 30 000 man.88 De besökte Indonesien,
Sri Lanka, Indien, Persiska viken, Röda havet och Östafrika. Kinesiska skepp ankrade i
Jidda, den viktigaste hamnstaden i Hijaz, och i Malindi på den kenyanska kusten.
Columbus flotta år 1492, bestående av tre små fartyg med 120 sjömän, var en myggtrio
i jämförelse med Zheng Hes drakflock.89
Men det fanns en avgörande skillnad. Zheng He utforskade världshaven och hjälpte
prokinesiska härskare, men han försökte inte erövra och kolonisera de länder han
besökte. Zheng Hes expeditioner var inte heller djupt rotade i kinesisk politik och
kultur. När den styrande klicken i Beijing byttes ut på 1430-talet gjorde de nya herrarna
abrupt slut på operationen. Den stora armadan monterades ner, viktig teknisk och
geografisk kunskap gick förlorad och ingen upptäcktsresande av sådan betydelse
avseglade någonsin mer från en kinesisk hamn. Under de följande århundradena
inskränkte de kinesiska härskarna, i likhet med de flesta kinesiska härskare under de

föregående århundradena, sina intressen och ambitioner till den närmaste omgivningen
kring Mittens rike.
Zheng Hes expeditioner visar att Europa inte hade någon avgörande teknisk fördel.
Det som gjorde européerna exceptionella var deras makalösa och omättliga begär efter
att utforska och erövra. Även om romarna hade förmågan försökte de aldrig erövra
Indien eller Skandinavien. Perserna försökte aldrig erövra Madagaskar eller Spanien
och kineserna försökte aldrig erövra Indonesien eller Afrika. De flesta kinesiska
härskare lämnade till och med det närliggande Japan i fred. Det var inget konstigt med
det. Det konstiga var snarare att tidigmoderna européer drabbades av en feber som drev
dem att segla till fjärran, helt okända länder med främmande kulturer, ta ett steg på
stranden och genast deklarera: ”Jag gör i kungens namn anspråk på alla dessa
territorier!”

Invasion från yttre rymden
Omkring år 1517 började spanska kolonister på karibiska öar höra rykten om ett mäktigt
rike någonstans i mitten av Mexiko. Bara fyra år senare låg aztekernas huvudstad i
ruiner, deras rike var förpassat till historien och Hernán Cortés herre över ett nytt
spanskt välde i Mexiko.

Aztekerriket och inkariket vid tiden för den spanska erövringen.

Spanjorerna stannade inte upp för att fira eller ens hämta andan. De fortsatte genast
med nya ”utforska och erövra”-operationer i alla riktningar. De tidigare herrarna över
Centralamerika – azteker, tolteker och mayaindianer – visste knappt att Sydamerika
fanns och gjorde under 2 000 år aldrig några försök att kuva det. Men inom drygt tio år
hade Francisco Pizarro upptäckt inkariket och år 1532 hade han besegrat det.
Om aztekerna och inkaindianerna hade varit lite mer intresserade av världen omkring

dem – och känt till vad spanjorerna hade gjort med deras grannar – hade de kanske
bjudit bättre motstånd. Under åren mellan Columbus första resa till Amerika (1492) och
Cortés landstigning i Mexiko (1519) hade spanjorerna erövrat de flesta öar i Karibien
och grundat ett pärlband av nya kolonier. För de kuvade infödingarna var kolonierna
helvetet på jorden. De styrdes med järnhand av giriga och skrupelfria kolonister som
förslavade dem och tvingade dem att arbeta i gruvor och på plantager, och mördade alla
som gjorde det minsta motstånd. Större delen av den infödda befolkningen dog inom
kort, antingen på grund av de hårda arbetsvillkoren eller på grund av de aggressiva
sjukdomar som liftade till Amerika på erövrarnas fartyg. Inom loppet av tjugo år hade
nästan hela den inhemska karibiska befolkningen utplånats. De spanska kolonisterna
började importera slavar från Afrika för att fylla tomrummet.
Detta folkmord skedde på det aztekiska rikets tröskel, men när Cortés landsteg på
rikets östkust visste aztekerna inget om det. Spanjorernas ankomst kan närmast jämföras
med hur en invasion från yttre rymden skulle uppfattas i dag. Aztekerna var övertygade
om att de kände till hela världen och att de styrde merparten av den. När Cortés och
hans män landsteg på de solstekta stränderna i dagens Vera Cruz var det första gången
aztekerna mötte en helt okänd sorts människor.
Aztekerna visste inte riktigt hur de skulle reagera. De hade svårt att avgöra vad de
här främlingarna var för ena. Till skillnad från alla andra människor hade främlingarna
vit hud. De hade också mycket ansiktsbehåring, och vissa hade hår i solens färg. De
stank förfärligt. (Aztekernas hygien var mycket bättre än spanjorernas. När spanjorerna
först kom till Mexiko fick infödingar med rökelsekar i uppdrag att följa dem vart helst
de gick. Spanjorerna trodde att det var ett tecken på att de ärades som gudar. Men av
inhemskt källmaterial vet vi att infödingarna tyckte nykomlingarna stank outhärdligt.)
Främlingarnas materiella kultur var ännu mer förvirrande. De kom i jättelika fartyg,
vars like aztekerna inte hade skådat eller kunnat drömma om. De red på stora och
skräckinjagande djur som var snabba som vinden. De kunde alstra blixt och dunder ur
blänkande metallkäppar. De hade långa svärd och ogenomträngligt pansar, mot vilka
infödingarnas träsvärd och spjut med flintspets var oanvändbara.
Vissa azteker menade att främlingarna måste vara gudar. Andra hävdade att de var
demoner eller spöken eller mäktiga trollkarlar. I stället för att samla alla tillgängliga
styrkor och förinta spanjorerna funderade, sölade och förhandlade aztekerna. De såg
ingen anledning till brådska. Cortés hade ju bara 550 spanjorer med sig, och vad kunde
550 man göra mot ett rike med miljoner?
Cortés var lika okunnig om aztekerna. Men han och hans män hade en betydande
fördel. Medan aztekerna inte hade några erfarenheter som kunde förbereda dem på ett
möte med illaluktande främlingar med konstigt utseende, visste spanjorerna att världen
var full av okända människor, och ingen hade större sakkunskap om att invadera
främmande länder och hantera situationer präglade av fullständig okunskap än de. För
den moderne europeiske erövraren, liksom för den moderne europeiske

vetenskapsmannen, var det spännande att kasta sig ut i det okända.
Så när Cortés kastade ankar utanför den soliga stranden i juli 1519 agerade han utan
att tveka. Ungefär som en utomjording som dyker ut ur sitt rymdskepp i en science
fiction-film förklarade han för den bävande lokalbefolkningen: ”Vi kommer med fred.
För oss till er ledare.” Cortés förklarade att han var ett sändebud från den store kungen
av Spanien och begärde diplomatisk audiens hos den aztekiske härskaren, Montezuma
II. (Detta var en skamlös lögn. Cortés ledde en självständig expedition bestående av
giriga äventyrare. Kungen av Spanien hade aldrig hört talas om vare sig honom eller
aztekerna.) Cortés fick vägvisare, mat och viss militär hjälp av inhemska fiender till
aztekerna. Sedan marscherade han mot den aztekiska huvudstaden, den stora metropolen
Tenochtitlán.
Aztekerna tillät främlingarna att gå ända till huvudstaden, och förde sedan
främlingarnas ledare till ett möte med kejsar Montezuma. Mitt under samtalet gav
Cortés en signal och stålbeväpnade spanjorer slaktade Montezumas livvakter (som bara
hade träklubbor och knivar med blad av sten). De ärade gästerna tog sin värd som
gisslan.
Cortés befann sig nu i en kinkig situation. Han hade tagit kejsaren till fånga, men var
omgiven av tiotusentals ilskna aztekiska krigare, miljontals fientliga indianer och en hel
kontinent om vilken han praktiskt taget inte visste något alls. Till sitt förfogande hade
han bara några hundra spanjorer, och de närmaste spanska förstärkningarna fanns på
Kuba, över 150 mil bort.
Cortés höll Montezuma fången i palatset och fick det att se ut som om kungen var fri
och beslutsför och att ”det spanska sändebudet” inte var mer än en gäst. Aztekerriket
var en extremt centraliserad statsbildning och paralyserades av denna situation utan
tidigare motstycke. Montezuma fortsatte att bete sig som om han styrde över riket och
den aztekiska eliten fortsatte att lyda honom, vilket betydde att de lydde Cortés. Denna
situation varade i flera månader, under vilka Cortés förhörde Montezuma och hans
adjutanter, lät utbilda tolkar i en mängd lokala språk och skickade ut små spanska
expeditioner åt alla håll för att samla kunskaper om det aztekiska imperiet och de olika
stammar, folk och städer det styrde över.
Den aztekiska eliten gjorde så småningom uppror mot Cortés och Montezuma, valde
en ny kejsare och drev bort spanjorerna från Tenochtitlán. Men nu visade sig många
sprickor i imperiets struktur. Cortés använde de kunskaper han hade skaffat sig till att
vidga sprickorna och splittra riket inifrån. Han övertalade många av imperiets kuvade
folk att gå med honom mot den härskande aztekiska eliten. De kuvade folken gjorde en
grov felbedömning. De hatade aztekerna, men visste inget om Spanien eller folkmordet
i Karibien. De antog att de med spansk hjälp skulle kunna befria sig från det aztekiska
oket. Tanken att spanjorerna skulle ta över slog dem aldrig. De var säkra på att de lätt
skulle kunna övermanna Cortés och några hundra av hans hantlangare om dessa ställde
till problem. De upproriska folken försåg Cortés med en armé på tiotusentals inhemska

soldater, och med dessa koalitionstrupper belägrade Cortés Tenochtitlán och erövrade
staden.
Vid denna tidpunkt anlände alltfler spanska soldater och bosättare till Mexiko, några
kom från Kuba och andra hela vägen från Spanien. När de inhemska folken insåg vad
som höll på att ske var det för sent. Inom ett århundrade efter landstigningen vid Vera
Cruz hade den inhemska befolkningen på de amerikanska kontinenterna minskat med 90
procent, huvudsakligen på grund av de sjukdomar som inkräktarna förde med sig till
Amerika. Överlevarna förtrycktes av en girig och rasistisk regim som var långt värre än
den aztekiska.
Tio år efter Cortés landstigning i Mexiko anlände Pizarro till inkarikets kust. Han
hade betydligt färre soldater än Cortés: bara 168 man! Men Pizarro kunde dra fördel av
de kunskaper och erfarenheter som hade vunnits vid tidigare invasioner. Inkaindianerna
visste däremot inget om aztekernas öde. Pizarro plagierade Cortés. Han förklarade att
han var ett fredligt sändebud från kungen av Spanien, inbjöd inkarikets härskare,
Atahualpa, till ett diplomatiskt samtal och tog honom sedan som gisslan. Pizarro gick
vidare och erövrade det lamslagna riket med hjälp av inhemska bundsförvanter. Om de
kuvade folken i inkariket hade känt till vilket öde som drabbat invånarna i Mexiko hade
de aldrig slagit sina påsar ihop med conquistadorerna. Men de visste inget om detta.
***
De amerikanska indianfolken var inte de enda som fick betala ett högt pris för sitt
provinsiella synsätt. De stora asiatiska imperierna – det ottomanska, safavidiska,
moguliska och kinesiska – fick snabbt höra att européerna hade upptäckt något stort.
Men de visade föga intresse för dessa upptäckter. De fortsatte att tro att världen
kretsade kring Asien, och försökte inte konkurrera med européerna om kontrollen över
Amerika eller de nya sjövägarna i Atlanten och Stilla havet. Till och med små
europeiska kungariken som Skottland och Danmark skickade iväg ”utforska och
erövra”-expeditioner till Amerika, men ingen expedition för vare sig utforskning eller
erövring skickades till Amerika från den islamiska världen, Indien eller Kina. Den
första icke-europeiska stormakt som försökte skicka en militär expedition till Amerika
var Japan. Det var i juni 1942, då en japansk expedition erövrade Kiska och Attu, två
små öar utanför Alaska, och under erövringen tillfångatog tio amerikanska soldater och
en hund. Närmare fastlandet kom japanerna aldrig.
Det är svårt att driva tesen att ottomanerna och kineserna var alltför långt borta eller
att de saknade de teknologiska, ekonomiska eller militära resurserna. De resurser som
kunde skicka Zheng He från Kina till Östafrika på 1420-talet hade varit tillräckliga för
att nå Amerika. Kineserna var helt enkelt inte intresserade. Den första kinesiska
världskartan som visade Amerika utgavs inte förrän år 1602 – av en europeisk
missionär!
Under 300 år hade européerna obestritt herravälde över Amerika och Oceanien,

Atlanten och Stilla havet. De enda betydelsefulla striderna i dessa områden var mellan
olika europeiska stormakter. Den rikedom och de resurser som européerna anhopade
gjorde dem så småningom i stånd att också invadera Asien och dela upp det mellan sig.
När ottomanerna, perserna, indierna och kineserna vaknade och började ta notis om
utvecklingen var det för sent.
***
Det var först på 1900-talet som icke-europeiska kulturer anammade ett verkligt globalt
synsätt. Det var en av de avgörande faktorerna som ledde till att den europeiska
hegemonin bröts. I det algeriska självständighetskriget (1954–62) besegrade
exempelvis den algeriska gerillan en fransk armé med överväldigande numerära,
tekniska och ekonomiska fördelar. Algerierna vann för att de stöddes av ett globalt
antikolonialt nätverk och för att de listade ut hur de kunde få världens medier – och den
allmänna opinionen i Frankrike – att tjäna deras sak. Det nederlag som det lilla
Nordvietnam tillfogade den amerikanska kolossen byggde på en liknande strategi.
Dessa gerillastyrkor visade att till och med supermakter kan besegras om en lokal kamp
blir en global angelägenhet. Det är intressant att fundera över vad som hade hänt om
Montezuma hade kunnat påverka den allmänna opinionen i Spanien och få stöd från
någon av Spaniens rivaler – Portugal, Frankrike eller ottomanska riket.

Sällsynta spindlar och bortglömda skriftsystem
Den moderna vetenskapen och de moderna imperierna drevs av den rastlösa känslan av
att något viktigt kanske väntade bortom horisonten – något man borde utforska och
härska över. Men förbindelsen mellan vetenskap och imperium gick mycket djupare än
så. Det var inte bara imperiebyggarnas och vetenskapsmännens drivkrafter som var
sammanflätade med varandra utan också deras praktiker. För de moderna européerna
var imperiebyggande ett vetenskapligt projekt och grundandet av en vetenskaplig
disciplin ett imperialistiskt projekt.
När muslimerna erövrade Indien hade de inte med sig arkeologer som skulle studera
indisk historia systematiskt, antropologer som skulle studera indiska kulturer, geologer
som skulle studera indiska jordar eller zoologer som skulle studera den indiska faunan.
När britterna erövrade Indien gjorde de allt detta. ”Great Survey of India” inleddes den
10 april 1802 och pågick i 60 år. Med hjälp av tiotusentals inhemska arbetare, forskare
och vägvisare kartlade britterna omsorgsfullt hela Indien, markerade gränser, mätte
avstånd och beräknade för första gången höjden av Mount Everest och andra toppar i
Himalaya. Britterna undersökte vilka militära resurser som fanns i indiska provinser
och var guldfyndigheterna var belägna, men bemödade sig också om att samla
information om sällsynta indiska spindlar, katalogisera färggranna fjärilar, spåra
ursprunget till utdöda indiska språk och gräva ut glömda ruiner.
Mohenjo-daro var en av de viktigaste städerna i Induskulturen, som blomstrade under
tredje årtusendet f.Kr. och gick under omkring 1900 f.Kr. Ingen av Indiens härskare före
britterna – vare sig maurya- eller guptadynastin, sultanerna i Delhi eller de stora
mogulerna – hade ägnat ruinerna en tanke. Men en brittisk arkeologisk undersökning
uppmärksammade fyndorten 1922. Ett brittiskt arbetslag grävde ut den och upptäckte
den indiska civilisationens ursprung, som ingen indier hade varit medveten om.
Ett annat talande exempel på brittisk vetenskaplig nyfikenhet är dechiffreringen av
kilskriften. Den var det viktigaste skriftsystemet i nästan 3 000 år och användes över
hela Mellanöstern. Men den sista människan som kunde läsa kilskrift dog någon gång i
början av det första årtusendet f.Kr. Alltsedan dess hade invånarna i regionen ofta stött
på inskrifter i kilskrift på gamla monument, stelar, ruiner och krukskärvor. Men de hade
ingen aning om hur de konstiga, kantiga märkena skulle uttydas, och såvitt vi vet
försökte de aldrig tolka dem. Européerna uppmärksammade kilskriften år 1618, då den
spanska ambassadören i Persien turistade bland ruinerna efter det forntida Persepolis,
och där såg inskrifter som ingen kunde förklara för honom. Nyheten om den okända
skriften spreds bland europeiska lärde och kittlade deras nyfikenhet. År 1657
publicerade europeiska forskare den första återgivningen av en text i kilskrift från
Persepolis. Fler och fler utskrifter följde, och forskare i väst försökte dechiffrera dem i

nästan två århundraden. Ingen lyckades.
På 1830-talet skickades en brittisk officer vid namn Henry Rawlinson till Persien för
att hjälpa shahen att utbilda den persiska armén enligt europeisk modell. På fritiden
reste Rawlinson runt i Persien, där guider från trakten en dag visade honom en
klippvägg i Zagrosbergen med den gigantiska Behistuninskriften, 15 meter hög och 25
meter bred. Den hade på kung Dareios I:s befallning huggits in högt uppe på klippan
omkring 500 f.Kr. Den var skriven i kilskrift på tre språk: fornpersiska, elamitiska och
babyloniska. Den var välbekant för lokalbefolkningen, men ingen kunde läsa den.
Rawlinson blev övertygad om att om han kunde dechiffrera texten skulle han och andra
forskare kunna läsa otaliga andra inskrifter och texter som vid denna tid upptäcktes
över hela Mellanöstern, och då öppna dörren till en gammal och bortglömd värld.
Det första steget i dechiffreringen var att göra en exakt avskrift som kunde skickas till
Europa. Rawlinson riskerade livet genom att klättra uppför den branta klippan för att
kopiera de märkliga bokstäverna. Han hyrde in flera lokalbor till hjälp, framför allt en
kurdisk pojke som klättrade upp till de mest svårtillgängliga delarna av klippan för att
kopiera den övre delen av inskriften. 1847 var projektet fullbordat, och en fullständig
och exakt kopia kunde skickas till Europa.
Rawlinson vilade inte på sina lagrar. Som officer hade han militära och politiska
uppdrag, men så snart han hade en ledig stund grubblade han över den hemlighetsfulla
skriften. Han prövade den ena metoden efter den andra och lyckades till slut dechiffrera
den fornpersiska delen av inskriften. Det var den lättaste delen, eftersom fornpersiska
inte skiljer sig så mycket från modern persiska, som Rawlinson behärskade väl.
Förståelsen av den fornpersiska delen av texten gav honom nyckeln till den elamitiska
och babyloniska delen. Den stora dörren öppnades, och sorlet av forntida men livliga
röster kunde höras: stojet från sumeriska basarer, proklamationer från assyriska kungar,
käbblet mellan assyriska byråkrater. Utan Rawlinsons och andra moderna europeiska
imperialisters ansträngningar skulle vi inte ha vetat mycket om de forntida rikenas öden
i Mellanöstern.
***
Ett annan imperialistisk forskare värd att nämna är William Jones. Han kom till Indien i
september 1783 för att tjänstgöra som domare i Bengalens högsta domstol. Han blev så
fängslad av Indiens underverk att han inom ett halvår grundade Asiatic Society. Denna
akademiska organisation var tillägnad studiet av Asiens och i synnerhet Indiens kultur,
historia och samhällsliv. Innan ytterligare två år hade gått gav Jones ut The Sanskrit
Language, den text som lade grunden till den jämförande språkforskningen som
vetenskaplig disciplin.
I denna bok pekade Jones på förvånande likheter mellan sanskrit – ett forntida indiskt
språk som blev det heliga språket i hinduiska ritualer – och grekiska och latin, samt på
likheter mellan dessa språk och gotiska, keltiska, fornpersiska, tyska, franska och

engelska. ”Moder” heter till exempel ”matar” på sanskrit, ”mater” på latin och ”mathir”
på keltiska. Jones förmodade att alla dessa språk måste ha ett gemensamt ursprung och
att de utvecklats ur ett nu bortglömt forntida språk. Han var därmed den förste som
identifierade det som senare kom att kallas den indoeuropeiska språkfamiljen.
Att The Sanskrit Language var en fruktbar studie berodde inte bara på Jones djärva
(och riktiga) hypotes, utan också på den ordentliga metodologi han utvecklade för att
jämföra språk. Den anammades av andra forskare och gjorde det möjligt att
systematiskt studera alla språks utveckling.
Språkvetenskapen fick ett entusiastiskt stöd av imperierna. De trodde att de för att
styra effektivt måste känna till undersåtarnas språk och kulturer. Brittiska officerare
som kom till Indien skulle gå upp till tre år på college i Calcutta, där de studerade
hinduisk och islamisk rätt jämte engelsk; sanskrit, urdu och persiska jämte grekiska och
latin; och tamilsk, bengalisk och hindustansk kultur jämte matematik, ekonomi och
geografi. Studiet av lingvistik var en ovärderlig hjälp för förståelsen av de inhemska
språkens struktur och grammatik.
Tack vare personer som William Jones och Henry Rawlinson hade de europeiska
erövrarna mycket goda kunskaper om sina imperier. Mycket bättre än någon tidigare
erövrare, ja, till och med bättre än den inhemska befolkningen. Deras stora kunskaper
hade uppenbara praktiska fördelar. Utan dessa är det osannolikt att en löjligt liten skara
britter hade kunnat styra, förtrycka och exploatera hundratals miljoner indier i två
århundraden. Under 1800-talet och början av 1900-talet var färre än 5 000 brittiska
ämbetsmän, 40 000–70 000 brittiska soldater och kanske ytterligare 100 000 brittiska
affärsmän, fruar och barn och diverse personer som hängde på tillräckligt för att kuva
och styra över uppemot 300 miljoner indier.90
Men dessa praktiska fördelar var inte den enda anledningen till att imperier
finansierade språkvetenskapliga, botaniska, geografiska och historiska studier. Inte
mindre viktigt var att vetenskapen gav imperierna ideologisk legitimitet. De moderna
européerna kom att tro att det alltid är gott att förvärva nya kunskaper. Den
omständigheten att imperierna producerade en ständig ström ny kunskap gjorde dem till
framstegsvänliga och positiva projekt. Inte ens i dag kan historieskrivningen över
vetenskaper som geografi, arkeologi och botanik undvika att åtminstone indirekt
lovorda de europeiska imperierna. Böcker om botanikens historia förtäljer inte mycket
om aboriginernas lidande, men de brukar ha några vänliga ord att säga om James Cook
och Joseph Banks.
De nya kunskaper som imperierna ackumulerade gjorde det också möjligt, åtminstone
i teorin, att gynna de kuvade befolkningarna och leda dem till ”framstegets”
välsignelser: förse dem med läkemedel och utbildning, bygga järnvägar och kanaler,
säkerställa rättvisa och välstånd. Imperialisterna hävdade att deras imperier inte var
väldiga utsugningsprojekt utan snarare altruistiska företag som hade genomförts för de
icke-europeiska folkens skull – ”den vite mannens börda”, med Rudyard Kiplings ord:

Tag upp den vite mannens börda,
sänd ut vad bäst ni har,
sänd sönerna i landsflykt
till de kuvades försvar
Stå bi, själv kraftigt rustad,
den fjättrade barbarn,
dolska folk och vilda
Halvt djävlar och halvt barn*
Fakta motsade förstås ofta denna myt. Britterna erövrade Bengalen, Indiens rikaste
provins, år 1764. De nya härskarna var knappast intresserade av något annat än att
berika sig själva. De drev en katastrofal ekonomisk politik, som några år senare ledde
till den stora bengaliska svälten. Den började 1769, fick förödande omfattning 1770
och varade till 1773. Omkring 10 miljoner bengaler, en tredjedel av provinsens
befolkning, dog under hungersnöden.91
I själva verket stämmer varken berättelsen om förtryck och utsugning eller den om
”den vite mannens börda” helt med fakta. De europeiska imperierna gjorde så mycket
och i så stor skala att man kan finna gott om belägg för vad man än vill påstå om dem.
Anser du att dessa imperier var onda monster som spred död, förtryck och orättvisor
över världen? I så fall kan du lätt fylla en encyklopedi med deras brott. Vill du hävda
att de i själva verket förbättrade sina undersåtars förhållanden med nya läkemedel,
bättre ekonomiska villkor och större säkerhet? I så fall kan du fylla en annan
encyklopedi med deras insatser. På grund av alliansen med vetenskap hade de
europeiska imperierna så mycket makt och förändrade världen i sådan omfattning att de
kanske inte enkelt kan etiketteras som goda eller onda. De skapade världen så som vi
känner den, inbegripet de ideologier vi använder för att bedöma dem.
Men imperialisterna använde också vetenskapen för mörkare syften. Biologer,
antropologer och till och med lingvister lade fram vetenskapliga bevis för att européer
är överlägsna andra raser och folk, och följaktligen har rätten (eller rent av
skyldigheten) att styra över dem. William Jones menade exempelvis att alla
indoeuropeiska språk härstammar från ett forntida språk. Många forskare ville ta reda
på vem som talade detta språk. De noterade att de tidigaste sanskrittalarna, som
invaderade Indien från Centralasien för över 3 000 år sedan, kallade sig själva arya.
De som talade det äldsta persiska språket kallade sig själva airiia. Europeiska forskare
antog därför att det folk som talade det urgamla språk som gav upphov till både sanskrit
och persiska (liksom till grekiska, latin, gotiska och keltiska) måste ha kallat sig själva
arier. Kunde det vara en tillfällighet att de som grundade de strålande indiska, persiska,
grekiska och romerska civilisationerna samtliga var arier?
Nästa steg blev att brittiska, franska och tyska forskare kopplade den
språkvetenskapliga teorin om de företagsamma arierna till Darwins teori om det

naturliga urvalet och antog att arierna inte bara var en språkgrupp utan en folkgrupp, en
biologisk storhet – en ras. Och inte vilket folk som helst, utan ett herrefolk bestående av
långa, blonda, blåögda, flitiga och ytterst rationella människor som trädde fram ur
dimmorna i norr och lade grunden till kultur runt om i världen. Dessvärre ingick de
arier som invaderade Indien och Persien blandäktenskap med lokalbefolkningen,
varigenom de förlorade sin ljushyllthet och sitt blonda hår och med detta sin rationalitet
och flit. Därför gick civilisationerna i Indien och Persien tillbaka. I Europa behöll
arierna däremot sin rasrenhet. Det är skälet till att européerna har lyckats erövra
världen och att de är lämpliga att styra den – förutsatt att de aktar sig för att beblanda
sig med underlägsna folk och raser.
Sådana rasistiska teorier, som var framträdande och respektabla i många årtionden,
har blivit ett anatema bland både vetenskapsmän och politiker. Folk fortsätter att
heroiskt kämpa mot rasismen utan att notera att fronten har förskjutits och att rasismens
plats i den imperialistiska ideologin har intagits av ”kulturalism”. Det finns ingen sådan
betydelse av ordet, men det är hög tid att etablera den. Inom dagens eliter formuleras
antaganden om olika gruppers olika förtjänster nästan alltid i termer av historiska
skillnader mellan kulturer, i stället för biologiska skillnader mellan raser. Vi säger inte
längre ”det ligger i blodet” utan ”det ligger i kulturen”.
Europeiska högerpartier som ogillar muslimsk invandring undviker exempelvis
vanligen noga ett rasistiskt språkbruk. Marine Le Pens talskrivare skulle genast ha
visats på porten om de hade föreslagit att Front Nationals ordförande i tv skulle
förklara: ”Vi vill inte att de där underlägsna semiterna förorenar vårt ariska blod och
förstör vår ariska civilisation.” I stället är franska Front National, nederländska Partij
voor de Vrijheid, österrikiska Bündnis Zukunft Österreich och deras gelikar benägna att
säga att den västerländska kulturen, så som den har utvecklats i Europa, utmärks av
demokratiska värderingar, tolerans och jämställdhet, medan den muslimska kulturen,
som utvecklades i Mellanöstern, utmärks av hierarkisk politik, fanatism och kvinnohat.
Eftersom de båda kulturerna är så olika, och eftersom många muslimska invandrare är
ovilliga (och kanske oförmögna) att anamma västerländska värderingar, borde de inte
släppas in eftersom de annars skapar inre konflikter och undergräver den europeiska
demokratin och liberalismen.
Sådana kulturalistiska argument närs av vetenskapliga studier inom humaniora och
samhällsvetenskap som fokuserar på den så kallade sammandrabbningen mellan
civilisationer och de fundamentala skillnaderna mellan olika kulturer. Inte alla
historiker och antropologer accepterar dessa teorier eller stöder den politiska
användningen av dem. Men medan biologer i dag har lätt att ta avstånd från rasism,
genom att helt enkelt förklara att skillnaderna mellan dagens mänskliga populationer är
betydelselösa, har historiker och antropologer svårt att ta avstånd från kulturalism. För
om de kulturella skillnaderna vore utan betydelse, varför skulle vi då avlöna historiker
och antropologer att studera dem?

***
Vetenskapsmännen har försett det imperialistiska projektet med praktisk kunskap,
ideologisk legitimering och tekniska manicker. Utan dessa bidrag är det ytterst tveksamt
om européerna hade kunnat erövra världen. Erövrarna återgäldade tjänsten genom att ge
vetenskapsmännen information och beskydd, stödja allsköns märkliga och fascinerande
projekt och sprida det vetenskapliga sättet att tänka till världens alla vrår. Utan
imperiernas stöd är det tveksamt om den moderna vetenskapen hade kommit så långt.
Det är mycket få vetenskapliga discipliner som inte började som den imperialistiska
expansionens tjänare och inte har det generösa biståndet från officerare, örlogskaptener
och guvernörer att tacka för en stor del av sina upptäckter, samlingar, byggnader och
stipendier.
Detta är uppenbarligen inte hela historien. Vetenskapen stöddes av andra institutioner
också, inte bara av imperier. Och de europeiska imperierna växte och blomstrade på
grund av andra faktorer också, inte bara vetenskap. Bakom både vetenskapens och
imperiernas kometartade bana finns en särskilt viktig kraft: kapitalismen. Om det inte
vore för affärsmän som ville tjäna pengar hade Columbus aldrig kommit till Amerika,
James Cook aldrig nått Australien och Neil Armstrong aldrig tagit det där lilla steget på
månens yta.
* Tolkning: S. Collberg och J. Retzlaff, 2001.

KAPITEL 16

Den kapitalistiska läran

engar har varit avgörande för att bygga imperier och att främja vetenskap. Men är
pengar slutmålet för dessa projekt eller kanske bara en farlig nödvändighet?
Det är inte lätt att få ett grepp om ekonomins verkliga roll i den nya tidens
historia. Bok efter bok har skrivits om hur pengar har grundat stater och ruinerat dem,
öppnat nya horisonter och förslavat miljontals människor, satt fart på hjulen och drivit
hundratals arter till utrotning. Men för att förstå modern ekonomisk historia behöver
man egentligen bara förstå ett enda ord: tillväxt. I glädje och sorg, i ljusa och mörka
dagar, har den moderna ekonomin vuxit som en hormonstinn tonåring. Den slukar allt
den kommer över och lägger på hullet snabbare än man kan mäta.
Under större delen av historien förblev ekonomin ungefär lika stor. Den globala
produktionen ökade förvisso, men det berodde till större delen på folkökning och
bosättning i nya områden. Produktionen per capita förblev densamma. Men allt detta
förändrades med den nya tidens genombrott. År 1500 uppgick den globala produktionen
av varor och tjänster till motsvarande 250 miljarder dollar, medan den i dag är 60
biljoner. Än viktigare är att produktionen per capita motsvarade 550 dollar år 1500,
medan varje man, kvinna och barn i dag producerar i genomsnitt 8 800 om året.92 Vad
ligger bakom denna enorma tillväxt?
Nationalekonomi är ett ämne som är beryktat för sin komplexitet. För att göra det
lättare tar vi ett hypotetiskt exempel:
Samuel Greedy, en driven finansman, har en bank i El Dorado, Kalifornien.
A. A. Stone, en uppåtsträvande byggherre i El Dorado, avslutar sitt första stora jobb
och erhåller en kontantbetalning på 1 miljon dollar. Han sätter in beloppet på Greedys
bank. Banken har nu 1 miljon dollar i kapital.
Under tiden tycker Jane McDoughnut, en erfaren men obemedlad kock i El Dorado,
sig se en affärsmöjlighet: Det finns inget riktigt bra bageri i hennes del av staden. Men
hon har själv inte tillräckligt med pengar för att komma över en lämplig lokal med
restaurangugnar, köksvaskar, knivar och kastruller. Hon går till banken och presenterar
sina affärsplaner för Greedy och övertygar honom om att det kan vara en god
investering. Han ger henne ett lån på 1 miljon dollar genom att kreditera hennes konto i
banken med denna summa.
McDoughnut kontrakterar nu byggaren Stone att bygga om och utrusta hennes bageri.

P

Hans pris är 1 miljon dollar.
När hon betalar Stone, med en check som dras från hennes konto, sätter han in
beloppet på Greedys bank.
Hur mycket pengar har Greedy nu på sitt bankkonto? Rätt: 2 miljoner.
Hur mycket pengar finns faktiskt i bankens kassavalv? Just det: 1 miljon.
Det slutar inte där. Som byggare har för vana berättar Stone två månader in i
byggjobbet att oförutsedda problem och utgifter har dykt upp, så att renoveringen i
själva verket kommer att kosta 2 miljoner dollar. McDoughnut är missbelåten, men hon
kan knappast avbryta arbetet halvvägs. Så hon uppsöker banken än en gång och
övertalar Greedy att ge henne ytterligare ett lån. Han sätter in 1 miljon dollar på hennes
konto, som hon överför till byggarens konto.
Hur mycket pengar har Stone nu på sitt konto? Han har 3 miljoner.
Men hur mycket pengar finns faktiskt på banken? Fortfarande bara 1 miljon. Samma
miljon som hela tiden har funnits där.
Nuvarande lagstiftning i USA tillåter banken att upprepa denna manöver sju gånger
till. Då skulle byggaren till sist ha 10 miljoner dollar på sitt konto, trots att banken bara
har 1 miljon i sitt kassavalv. Banker tillåts låna ut 10 dollar för varje dollar de har,
vilket betyder att 90 procent av alla pengarna på bankkontona inte har någon täckning i
mynt och sedlar.93 Om alla sparare i exempelvis Barclays Bank plötsligt skulle kräva
sina pengar skulle banken genast gå omkull (om inte staten träder in och räddar den).
Detsamma gäller för Lloyds, Deutsche Bank, Citibank och alla andra banker i världen.
Det låter som ett gigantiskt pyramidspel, eller hur? Men om detta är ett bedrägeri så
är hela den moderna ekonomin ett bedrägeri. Faktum är att det inte är ett lurendrejeri,
utan snarare en hyllning till den fantastiska mänskliga föreställningsförmågan. Det som
får banker – och hela ekonomin – att överleva och blomstra är vår tro på framtiden.
Detta förtroende är den enda täckningen för lejonparten av pengarna i världen.
I exemplet med bageriet består skillnaden mellan byggarens kontoutdrag och den
mängd pengar som faktiskt finns på banken av McDoughnuts bageri. Greedy har lånat ut
bankens pengar mot denna tillgång, i förvissningen om att bageriet en dag kommer att
bli lönsamt. Än så länge har bageriet inte producerat en enda limpa, men McDoughnut
och Greedy tror att det inom ett år kommer att sälja tusentals limpor, bullar, tårtor och
kakor om dagen, med god vinst. Då kommer McDoughnut att kunna betala tillbaka lånet
med ränta. Om Stone vid denna tidpunkt vill ta ut sina besparingar kan Greedy hosta
upp kontanterna. Hela projektet bygger alltså på tro på en tänkt framtid – det förtroende
entreprenören och bankmannen har för sina drömmars bageri och byggarens förtroende
för bankens framtida solvens.
Vi har redan sett att pengar är förunderliga eftersom de kan representera mängder av
olika företeelser och konvertera vad som helst till nästan vad som helst. Men före den
nya tiden var denna förmåga begränsad. Oftast kunde pengar bara representera och
konvertera nu existerande ting. Detta innebar avsevärda begränsningar av tillväxten

eftersom det försvårade finansieringen av nya projekt.
Vi återvänder till vårt bageri. Skulle McDoughnut ha kunnat bygga det om pengar
endast kunde representera påtagliga föremål? Nej. För närvarande har hon stora
drömmar, men inga påtagliga resurser. Det enda sättet att få hennes bageri byggt vore då
att hitta en byggare som var villig att arbeta i dag och få betalt några år senare, om och
när bageriet börjar göra pengar. Sådana byggare är dessvärre sällsynta. Vår entreprenör
är alltså i knipa. Utan bageri kan hon inte baka kakor. Utan kakor kan hon inte göra
pengar. Utan pengar kan hon inte kontraktera en byggare. Utan byggare har hon inget
bageri.

Entreprenörens dilemma.

Mänskligheten satt i denna rävsax i tusentals år. Följden blev en djupfryst ekonomi.
Vägen ut ur fällan upptäcktes först under den nya tiden, med uppkomsten av ett system
som byggde på framtidstro. I detta system kom människor överens om att representera
tänkta varor – varor som för närvarande inte existerar – med en särskild sorts pengar
som kallades ”kredit”. Krediter gör det möjligt att bygga nutiden på framtidens
bekostnad. De bygger på antagandet att våra framtida resurser säkert kommer att vara
mycket större än de nuvarande. En mängd nya och underbara möjligheter öppnas om vi i
dag kan bygga saker med hjälp av framtida inkomster.
***
Om krediter nu är så underbara, varför kom ingen på dem tidigare? Det gjorde man
naturligtvis. Kreditarrangemang av det ena eller andra slaget har existerat i alla kända
kulturer, åtminstone sedan det forna sumeriska riket. Problemet under tidigare epoker
var inte att ingen hade kläckt idén eller visste hur den kunde användas. Men människor
ville sällan ge mycket kredit eftersom de inte litade på att framtiden skulle bli bättre än
nuet. De trodde i allmänhet att svunna tider hade varit bättre än samtiden och att

framtiden skulle bli sämre eller på sin höjd ungefär lika bra eller dålig. Uttryckt i
ekonomiska termer trodde de att den totala mängden rikedom var begränsad eller rent
av minskande. Människor tyckte därför att det var riskabelt att utgå från att de
personligen, eller deras kungarike eller hela världen, skulle producera mer rikedom om
tio år. Affärslivet framstod som ett nollsummespel. Ett visst bageris vinst skulle
naturligtvis kunna öka, men bara på bekostnad av bageriet intill. Venedig kunde
blomstra, men bara genom att Genua blev fattigare. Kungen av England skulle kunna
berika sig, men bara genom att plundra kungen av Frankrike. Man kunde dela på kakan
på olika sätt, men den blev aldrig större.

Den moderna ekonomins magiska cirkel.

Detta är skälet till att många kulturer drog slutsatsen att det är syndigt att tjäna högvis
med pengar. Som Jesus sa: ”Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än
för en rik att komma in i Guds rike” (Matteus 19:24). Om kakan alltid är lika stor och
jag tar en större bit, måste jag ha tagit av någon annan. De rika var tvungna att sona för
sina ogärningar genom att ge något av sitt överflöd till välgörenhet.
Om den globala kakans storlek var oförändrad, fanns det inga marginaler för krediter.
Krediterna är skillnaden mellan dagens kaka och morgondagens. Om kakan är lika stor,
varför ge kredit? Det vore en oacceptabel risk om man inte tror att den bagare eller
kung som bad om pengar kan sno åt sig lite från konkurrenten. Därför var det svårt att få
lån i den förmoderna världen, och de lån som gavs var vanligen små, kortfristiga och
till hög ränta. Det blev därför svårt för en entreprenör att öppna ett nytt bageri, och de
kungar som ville bygga slott eller föra krig hade inget annat val än att skaffa de
nödvändiga medlen genom höga skatter och pålagor. Det gick bra för kungar (så länge
undersåtarna höll sig lugna), men en kökspiga som hade stora planer på ett bageri och

ville ta sig upp i världen kunde i allmänhet bara drömma om rikedom medan hon
skurade golvet i det kungliga köket.
Det var en lose-lose-situation. Eftersom krediterna var begränsade blev det svårt att
finansiera nya företag. Eftersom det skapades få nya företag växte ekonomin inte.
Eftersom den inte växte antog folket att den aldrig skulle göra det, och de som hade
kapital var obenägna att ge krediter. Stagnationen blev en självuppfyllande profetia.

En växande kaka
Sedan kom den vetenskapliga revolutionen och framstegstanken. Framstegstanken utgår
från att om vi medger vår okunnighet och satsar på forskning kan saker och ting bli
bättre. Denna föreställning uttrycktes också i ekonomiska termer. Den som tror på
framåtskridande tror att geografiska upptäckter, tekniska innovationer och
organisatoriska förbättringar kan öka den totala produktionen, handeln och välståndet.
Nya handelsvägar över Atlanten kunde blomstra utan att ruinera de gamla vägarna i
Indiska oceanen. Nya varor kunde produceras utan att produktionen av de gamla
minskade. Man kunde till exempel starta ett bageri specialiserat på chokladkakor och
croissanter utan att bagerier som var inriktade på matbröd gick omkull. Alla kunde helt
enkelt utveckla nya smaker och äta mer. Jag kan bli rik utan att du blir fattig; jag kan
frossa utan att du svälter ihjäl. Hela den globala kakan kan växa.
Under de senaste 500 åren har framstegstanken alltmer förstärkt framtidstron. Denna
tro skapade krediter; krediterna ledde till verklig ekonomisk tillväxt; och tillväxten
förstärkte framtidstron ytterligare och banade väg för ännu större krediter. Det hände
inte över en natt – ekonomin var mer lik en bergochdalbana än en ballong. Men på lång
sikt, med utjämnade gupp, är den allmänna riktningen otvetydig. I dag finns så mycket
krediter i världen att stater, företag och enskilda lätt kan få stora, långsiktiga lån med
låg ränta som med råge överskrider deras nuvarande inkomst.
Tron på en växande global kaka blev så småningom revolutionär. År 1776 gav den
skotske ekonomen Adam Smith ut Nationernas välstånd, det förmodligen viktigaste
ekonomiska manifestet någonsin. I åttonde kapitlet i den första delen framförde Smith
följande nya argument: Om en hyresvärd, en vävare eller en skomakare har större vinst
än han behöver för att försörja familjen, använder han överskottet till att anställa fler
medhjälpare för att ytterligare öka vinsten. Ju större vinst, desto fler medhjälpare kan
han anställa. Därav följer att en ökning av privata företagares vinst är grunden för en
ökning av det gemensamma välståndet.

Världens ekonomiska historia i ett nötskal.

I dag kanske detta inte framstår som särskilt originellt, eftersom vi alla lever i en
kapitalistisk värld som tar Smiths argument för givet. Vi hör dagligen variationer på
detta tema på nyheterna. Men Smiths påstående att det själviska begäret att öka den
egna vinsten är grunden för gemensamt välstånd är en av historiens mest
revolutionerande idéer – revolutionerande inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan
än mer ur ett moraliskt och politiskt. Smith säger faktiskt att girighet är något gott, och
att jag genom att bli rikare främjar allas välgång, inte bara min egen. Egoism är
altruism.
Smith lärde människor att tänka på ekonomi som en win-win-situation, där min vinst
också är din vinst. Inte bara så att vi båda kan få en större kakbit, utan storleksökningen
av din bit beror på förstoringen av min. Om jag är fattig kommer du också att vara
fattig, för jag kan inte köpa dina varor eller tjänster. Om jag är rik kommer du att bli
rikare eftersom du nu kan sälja något till mig. Smith bestred den traditionella
motsättningen mellan rikedom och moral och öppnade porten till Guds rike för de
välbeställda. Att vara rik är att vara moralisk. I Smiths berättelse blir människor inte
rika genom att utplundra sina medmänniskor, utan genom att öka hela kakans storlek.
Och alla har fördel av att kakan växer. De rika är följaktligen de nyttigaste och mest
välgörande samhällsmedlemmarna, eftersom de till allas fromma får välståndets hjul att
snurra.
Allt detta hänger emellertid på att de rika använder sina vinster till att starta nya
fabriker och anställa fler i stället för att kasta bort dem på icke-produktiva
verksamheter. Smiths mantra var därför att ”när vinsterna ökar kommer hyresvärden
eller vävaren att anställa fler medarbetare”, inte ”när vinsten ökar kommer Joakim von
Anka att lägga pengarna i kassavalvet och bara ta ut dem för att räkna sina mynt”. Ett

avgörande moment i den moderna kapitalistiska ekonomin var framväxten av en ny etik,
enligt vilken vinster bör återinvesteras i produktionen. Detta genererar mer vinst, som
återinvesteras i produktionen, som alstrar mer vinst och så vidare, i all oändlighet.
Investeringarna kan vara av många olika slag: utökning av fabriken, satsning på
forskning och utveckling av nya produkter. Men alla dessa investeringar måste på något
vis öka produktionen och omsättas i större vinster. I den nya kapitalistiska läran är det
första och heligaste budet: ”Vinsten från produktionen måste återinvesteras i ökad
produktion.”
Detta är skälet till att kapitalismen kallas just så. Här finns en åtskillnad mellan
”kapital” och ”rikedom”. Kapitalet består av pengar, varor och resurser som investeras
i produktionen. Rikedom är däremot nedgrävd i jorden eller förslösas på improduktiva
verksamheter. En farao som satsar stora resurser på att bygga en icke-produktiv
pyramid är ingen kapitalist. En pirat som plundrar spanska fartyg på deras skatter och
gräver ner en kista med blänkande mynt på en strand i Karibien är ingen kapitalist. Men
en hårt arbetande fabriksarbetare som investerar en del av sin inkomst på börsen är en
(deltids)kapitalist.
Tanken att ”vinsten från produktionen måste återinvesteras i ökad produktion” låter
trivial. Ändå har den varit främmande för de flesta under historien. Under förmodern tid
trodde människor att produktionen är mer eller mindre konstant. Varför då återinvestera
vinsten om produktionen inte kommer att öka nämnvärt vad man än gör? Medeltida
adelsmän omhuldade därför frikostighetens och den iögonfallande konsumtionens etik.
De spenderade sina inkomster på torneringar, banketter, slott och krig, samt på
välgörenhet och katedralbyggen. Få försökte återinvestera i sina gods för att öka
avkastningen genom att ta fram nya vetesorter eller se sig om efter nya marknader.

Under den nya tiden har adeln ersatts av en ny elit, vars medlemmar verkligen tror på

den kapitalistiska läran. Den nya kapitalistiska eliten består inte av hertigar och
markiser utan av styrelseordförande, börsmäklare och företagare. Dessa magnater är
mycket rikare än medeltida adelsmän, men de är mycket mindre intresserade av
extravagant konsumtion och de spenderar en mycket mindre del av sina vinster på ickeproduktiva verksamheter.
Medeltida adelsmän bar färggranna kläder i guld och siden, och ägnade en stor del
av sin tid åt banketter, karnevaler och glamorösa tornerspel. I jämförelse bär moderna
vd:ar tråkiga, mörka uniformer som kallas kostymer och ger dem elegansen hos en flock
råkor, och de har lite tid över till festivitas. Den typiske riskkapitalisten rusar från det
ena affärsmötet till det andra i sin jakt på de bästa investeringsmöjligheterna och håller
ständigt ett öga på upp- och nedgångarna för de aktier och andra värdepapper han äger.
Han kan visserligen ha Versacekostymer och ett privat jetplan, men dessa utgifter är
ingenting i jämförelse med vad han investerar i ökad produktion.
Det är inte bara Versaceklädda affärsmoguler som investerar i ökad produktivitet.
Vanligt folk och offentliga organ tänker i samma banor. Hur många middagssamtal i
medelklassområden kör inte fast i en debatt huruvida det är bättre att placera sina
besparingar på aktiemarknaden, i statsobligationer eller i fastigheter? Stater försöker
också investera en del av sina skatteintäkter i projekt som kommer att öka intäkterna i
framtiden. Att anlägga en ny hamn kan exempelvis göra det lättare för industrier att
exportera sina produkter och därmed öka statens framtida intäkter. Med en annan
regering vid makten hade man kanske föredragit att investera i utbildning eftersom
högutbildade personer utgör kärnan i lukrativa hightech-företag, som betalar mycket
skatt utan att behöva dyra hamnanläggningar.
***
Kapitalismen började som en teori om ekonomiska funktioner. Den var både deskriptiv
och preskriptiv; den redogjorde för hur pengar fungerar och förordade återinvestering
av vinster för snabb ekonomisk tillväxt. Men kapitalismen blev undan för undan mer än
bara en ekonomisk lära. Den omfattar nu en etik, en rad normer om hur människor bör
bete sig, fostra sina barn och till och med tänka. Dess viktigaste trosartikel är att
ekonomisk tillväxt är det högsta goda, eller åtminstone en ställföreträdare för det högsta
goda, eftersom rättvisa, frihet och till och med lycka är beroende av ekonomisk tillväxt.
Fråga en kapitalist om hur rättvisa och frihet kan införas i länder som Zimbabwe eller
Afghanistan, och du får förmodligen en föreläsning om att ekonomiskt välstånd och en
välmående medelklass är väsentliga för stabila demokratiska institutioner och om
behovet av att inpränta värden som fri företagsamhet, sparsamhet och självhjälp i
afghanska klanmedlemmar.
Denna nya religion har också haft ett avgörande inflytande över den moderna
vetenskapens utveckling. Vetenskaplig forskning finansieras vanligen av antingen staten
eller privata företag. När kapitalistiska stater och företag överväger att satsa på ett visst

vetenskapligt projekt är den första frågan vanligen: ”Kommer detta projekt att leda till
ökad produktion och ökade vinster? Kommer det att bidra till ekonomisk tillväxt?” Ett
projekt som inte tar sig över dessa hinder har små utsikter att finna en finansiär. En
historieskrivning över den moderna vetenskapen kan alltså inte utelämna kapitalismen.
Omvänt är en historieskrivning över kapitalismen som inte beaktar vetenskapen
obegriplig. Kapitalismens tro på evig ekonomisk tillväxt är inskriven i nästan allt vi vet
om universum. För ett vargsamhälle vore det ytterst dumt att tro att tillgången på får
kommer att fortsätta öka i obegränsad tid. Människornas ekonomi har ändå lyckats växa
exponentiellt under hela den moderna eran tack vare att vetenskapsmännen med jämna
mellanrum gjort en upptäckt eller hittat på någon ny pryl – som Amerika,
förbränningsmotorn eller klonade får. Banker och stater trycker pengar, men det är
vetenskapsmännen som står för kalaset.
Under senare år har banker och regeringar frenetiskt tryckt pengar. Alla är
skräckslagna över att den nuvarande ekonomiska krisen kan stoppa tillväxten. Därför
skapar de miljarder dollar, euro och yen ur tomma intet, pumpar in billiga krediter i
systemet och hoppas att vetenskapsmännen, teknikerna och ingenjörerna kommer att
hitta på något riktigt stort innan bubblan spricker. Allting hänger på laboratoriefolket.
Nya upptäcker på områden som bioteknik och nanoteknik skulle skapa helt nya
industrier, vilkas vinster skulle backa upp de miljarder i låtsaspengar som banker och
regeringar har skapat sedan år 2008. Om folket i laboratorierna inte infriar dessa
förväntningar innan bubblan spricker, styr vi mot riktigt dåliga tider.

Columbus söker investerare
Kapitalismen spelade en avgörande roll inte bara för den moderna vetenskapens
framväxt utan också för den europeiska imperialismen. Och det var den europeiska
imperialismen som skapade det kapitalistiska kreditsystemet. Krediter uppfanns
naturligtvis inte i det moderna Europa. De har funnits i nästan alla jordbrukssamhällen,
och under tidigmodern tid var den europeiska kapitalismens framväxt nära förbunden
med den ekonomiska utvecklingen i Asien. Man måste också komma ihåg att fram till
slutet av 1600-talet var Asien världens ekonomiska motor och att européerna hade
mycket mindre kapital till sitt förfogande än kineserna, muslimerna och indierna.
Men i de kinesiska, indiska och muslimska ekonomiska systemen spelade kredit bara
en biroll. Köpmän och bankirer på marknaderna i Istanbul, Isfahan, Delhi och Beijing
kan mycket väl ha tänkt i kapitalistiska banor, men kungarna och generalerna i palatsen
och borgarna tenderade att förakta köpmän och krämartänkande. De flesta ickeeuropeiska imperier under tidigmodern tid skapades av stora erövrare som Nurhaci och
Nadir Shah eller av byråkratiska och militära eliter som under Qingdynastin eller i det
ottomanska riket. De finansierade krig genom skatter och plundring (utan alltför
noggrann åtskillnad mellan de två) och var inte särskilt beroende av kreditsystem, och
de brydde sig inte om bankirernas och investerarnas intressen.
I Europa anammade däremot kungar och generaler undan för undan det merkantila
sättet att tänka, tills köpmän och bankirer blev den styrande eliten. Den europeiska
erövringen av världen finansierades alltmer genom krediter i stället för via skatter och
den styrdes alltmer av kapitalister, vilkas huvudintresse var att få maximal avkastning
på sina investeringar. De imperier som byggdes av bankirer och köpmän i frack och
cylinderhatt besegrade de imperier som byggdes av kungar och aristokrater i guldkläder
och blänkande rustningar. Människor vill aldrig betala skatt, men är glada i att
investera.
År 1484 vände sig Christopher Columbus till kungen av Portugal med önskan om
finansiering av en flotta som skulle segla västerut för att hitta en ny handelsväg till
Östasien. En sådan upptäcktsresa var ett mycket riskabelt och kostsamt företag. Det
behövdes mycket pengar till fartyg, förnödenheter och löner till soldater och matroser –
och det fanns inga garantier för att investeringen skulle ge någon avkastning. Kungen av
Portugal avslog hans begäran.
Som så många andra entreprenörer gav Columbus inte upp. Han försökte sälja in
projektet till andra tänkbara investerare i Italien, Frankrike, England och sedan åter i
Portugal. Varje gång fick han avslag. Då sökte han lyckan hos Ferdinand och Isabella,
regenter i det nyligen enade Spanien. Han tog hjälp av några lobbyister och lyckades
övertyga drottning Isabella att köpa in sig. Som alla skolbarn vet fick Isabella jackpot.

Columbus upptäckter gjorde det möjligt för spanjorerna att erövra Amerika, där de
anlade guld- och silvergruvor liksom socker- och tobaksplantager som berikade
spanska kungar, bankirer och köpmän över deras vildaste förhoppningar.
Hundra år senare var furstar och bankirer villiga att ge mycket större krediter till
Columbus efterföljare, och de hade betydligt större kapital till sitt förfogande, tack vare
de rikedomar som strömmat in från Amerika. Lika viktigt var att furstarna och
bankirerna hade mycket större tilltro till upptäcktsresornas potential och var mer villiga
att skiljas från en del av sina pengar. Detta var den imperialistiska kapitalismens
magiska cirkel: Krediter finansierade nya upptäckter, upptäckterna ledde till
kolonisering, kolonierna gav vinst, vinsterna förstärkte förtroendet och förtroendet
omsattes i mer krediter. Nurhaci och Nadir Shah fick slut på bränsle efter några hundra
mil. De kapitalistiska entreprenörerna blev bara starkare för varje erövring.
Men dessa expeditioner innebar fortfarande ett stort risktagande, så
kreditmarknaderna förblev försiktiga. Många expeditioner återvände tomhänta till
Europa utan att ha upptäckt något av värde. Engelsmännen kastade exempelvis bort en
mängd kapital på att upptäcka en nordvästpassage till Asien genom Arktis. Många andra
expeditioner återvände aldrig. Fartyg seglade på isberg, gick i kvav under tropiska
stormar eller föll offer för pirater. För att öka antalet potentiella investerare och minska
deras risk bildade européerna aktiebolag. I stället för att en enda investerare satsade
alla sina pengar på ett bräckligt fartyg samlade ett aktiebolag pengar från ett stort antal
investerare, som var och en bara riskerade en liten del av sitt kapital. Detta begränsade
risken, men ändå fanns inget tak för vinsten. En liten investering i rätt fartyg kunde göra
dig till miljonär.
Årtionde för årtionde utvecklades ett sofistikerat finanssystem i Västeuropa som på
kort tid kunde få fram stora krediter och ställa dessa till privata företagares och staters
förfogande. Ett sådant system kunde finansiera upptäcktsresor och erövringar mycket
effektivare än något kungarike eller imperium. Krediternas nyupptäckta styrka framgår
av den bittra kampen mellan Spanien och Nederländerna. Under 1500-talet var Spanien
den mäktigaste staten i Europa, med ett stort globalt imperium. Det styrde över en stor
del av Europa, väldiga områden i Nord- och Sydamerika, Filippinerna och ett pärlband
baser längs Afrikas och Asiens kuster. Varje år återvände flottor tyngda av skatter från
Amerika och Asien till Sevillas och Cadiz hamnar. Nederländerna var ett litet vindpinat
träskland utan naturresurser, en liten vrå av den spanske kungens arvsländer.
År 1568 gjorde nederländarna, som huvudsakligen var protestanter, uppror mot sina
katolska spanska herrar. I början verkade upprorsmännen spela don Quixotes roll och
modigt gå till angrepp mot oövervinneliga väderkvarnar. Men inom 80 år hade
nederländarna inte bara blivit självständiga från Spanien utan också avlöst spanjorerna
och deras portugisiska bundsförvanter som herrar över världshavens sjövägar, byggt
upp ett globalt nederländskt imperium och blivit Europas rikaste land.
Hemligheten bakom den nederländska framgången var krediter. De nederländska

borgarna, som hade föga smak för landstrid, betalade legoknektar för att strida mot
spanjorerna å deras vägnar. Nederländarna själva gick till sjöss i allt större flottor.
Arméer av legoknektar och kanonförsedda flottor kostade förmögenheter, men
nederländarna hade lättare att finansiera sina militära expeditioner än det mäktiga
spanska imperiet. Detta på grund av att nederländarna vann det spirande europeiska
finanssystemets förtroende vid en tid då den spanske kungen var vårdslös nog att
urholka sitt förtroende. Finansiärer gav nederländarna tillräckligt med krediter för att
bygga upp arméer och flottor, vilka gav nederländarna kontrollen över världens
handelsvägar, vilket i sin tur gav stora vinster. Med vinsterna kunde nederländarna
betala tillbaka lånen, vilket stärkte finansiärernas förtroende för dem. Amsterdam blev
snabbt inte bara en av Europas viktigaste hamnar utan också kontinentens
finanscentrum.
***
Exakt hur vann nederländarna finanssystemets förtroende? För det första var de
pedantiska med att betala tillbaka lånen till fullo och i tid, vilket minskade
borgenärernas risk vid kreditgivning. För det andra var det nederländska rättsväsendet
självständigt och skyddade privata rättigheter, i synnerhet egendomsrätten. Kapital
rinner ut ur diktaturer som inte försvarar privatpersoner och deras egendom. Det söker
sig i stället till länder som värnar rättssäkerheten och skyddar privategendom.
Tänk dig att du är en son i en välbärgad tysk finansfamilj. Din far ser en möjlighet att
utvidga verksamheten genom att öppna lokalkontor i viktiga europeiska städer. Han
skickar dig till Amsterdam och din yngre bror till Madrid, och ger er vardera 10 000
guldmynt att investera. Din bror lånar ut sitt startkapital mot ränta till kungen av
Spanien, som behöver det för att bygga upp en armé för att strida mot kungen av
Frankrike. Du bestämmer dig för att låna ut ditt kapital till en nederländsk köpman som
vill investera i den buskbevuxna södra änden av en öde ö vid namn Manhattan, i
förvissningen om att fastighetspriserna där kommer att skjuta i höjden när Hudsonfloden
blir en viktig handelsväg. Båda lånen ska återbetalas inom ett år.
Året går till ända. Den nederländske köpmannen säljer sin mark till ett betydligt
högre pris och betalar tillbaka dina pengar med överenskommen ränta. Din far är nöjd.
Men din lillebror i Madrid börjar bli nervös. Kriget mot Frankrike gick bra för kungen
av Spanien, men han har nu blivit indragen i en konflikt med turkarna. Han behöver
varenda styver för att finansiera det nya kriget och tycker att det är mycket viktigare än
att betala tillbaka gamla skulder. Din bror skriver brev till palatset och ber vänner med
kontakter vid hovet att ingripa, men utan resultat. Din bror har inte bara gått miste om
räntan, han har också förlorat sitt kapital. Din far är missnöjd.
För att förvärra saken skickar kungen en ämbetsman från riksskattkammaren till din
bror för att i otvetydiga ordalag förklara att den spanska kronan förväntar sig ett nytt lån
av samma storlek, genast. Din bror har inga pengar att låna ut. Han skriver hem till sin

far och försöker övertyga honom om att kungen denna gång kommer att klara det hela.
Familjens överhuvud är svag för sin yngste son och går med tungt hjärta med på hans
förslag. Ytterligare 10 000 guldmynt försvinner in i den spanska kassakistan, för att
aldrig mer återses. Under tiden ljusnar det i Amsterdam. Du ger fler och fler lån till
nederländska företagare, som återbetalar dem till fullo och i tid. Men turen varar inte
förevigt. En av dina stamkunder har fått en aning om att träskor kommer att bli högsta
mode i Paris och ber dig om ett lån för att starta en skoaffär i den franska huvudstaden.
Du lånar honom pengarna, men trätofflorna slår inte an på de franska damerna och den
sure köpmannen vägrar att betala tillbaka lånet.
Din far är rasande och säger att det är dags för er båda att sätta advokater på
gäldenärerna. Din bror lämnar in en stämningsansökan i Madrid mot den spanska
kronan, medan du lämnar in en i Amsterdam mot den forne träskotrollkarlen. I Spanien
är domstolarna underdåniga inför kungen – domarna är tillsatta efter hans behag och är
rädda för bestraffning om de inte lyder hans vilja. I Nederländerna är domstolarna en
avskild gren av staten, oberoende av landets borgare och furstar. Domstolen i Madrid
avvisar din brors stämningsansökan, medan domstolen i Amsterdam dömer till din
fördel och belägger träskoförsäljarens tillgångar med kvarstad för att tvinga honom att
betala. Din far har lärt sig läxan. Bättre att göra affärer med köpmän än med kungar, och
bättre att göra det i Nederländerna än i Spanien.
Men din brors prövningar är ännu inte över. Kungen av Spanien är i desperat behov
av mer pengar för att betala armén. Han är säker på att din far har kontanter över. Så
han konstruerar falska anklagelser för förräderi mot din bror. Om din bror inte genast
hostar upp 20 000 guldmynt kommer han att kastas i fängelsehålorna och ruttna bort där.
Din far har fått nog. Han betalar lösen för sin älskade yngste son och svär på att han
aldrig mer ska göra affärer i Spanien. Han stänger sitt kontor i Madrid och flyttar över
din bror till Rotterdam. Två kontor i Nederländerna framstår nu som en riktigt god idé.
Han får höra att till och med spanska kapitalister smugglar ut sina förmögenheter ur
hemlandet. Även de har insett att om de vill behålla sina pengar och använda dem till
att öka sin rikedom, gör de bäst i att investera dem där det råder rättssäkerhet och
privategendom respekteras – till exempel i Nederländerna.
På så sätt förlorade den spanske kungen investerarnas förtroende samtidigt som de
nederländska köpmännen vann det. Och det var nederländska köpmän – inte den
nederländska staten – som byggde det nederländska imperiet. Kungen av Spanien
fortsatte att försöka finansiera och hålla kvar sina erövringar genom att driva in
impopulära skatter från en missnöjd befolkning. De nederländska köpmännen
finansierade erövringar med lån och alltmer genom att sälja aktier, alltså andelar i
deras företag som gav ägarna rätten till en del av dess vinst. Försiktiga investerare, som
aldrig skulle ha lånat ut sina pengar till den spanska kronan, och som hade tänkt sig
noga för innan de gav krediter till den nederländska staten, investerade gladeligen
förmögenheter i nederländska aktiebolag som var det nya imperiets stöttepelare.

Om man trodde att ett företag skulle göra stor vinst men det redan hade sålt alla sina
aktier, kunde man köpa några från existerande aktieägare, förmodligen till ett högre pris
än de hade betalat. Om man hade köpt aktier och sedan upptäckte att företaget var illa
ute, kunde man försöka bli av med sin aktiepost till ett lägre pris. Handeln med aktier
ledde till att börshus byggdes i de flesta storstäder i Europa, platser där andelar i
företag köptes och såldes.
Det mest kända nederländska aktiebolaget, nederländska Ostindiska kompaniet
(Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC), grundades år 1602, just när
nederländarna höll på att kasta av sig det spanska oket och det spanska artilleriet ännu
kunde höras från fästningsvallarna i Amsterdam. VOC använde kapitalet från
aktieförsäljningen till att bygga fartyg, skicka dessa till Asien och importera kinesiska,
indiska och indonesiska varor. Det finansierade också militära aktioner mot
konkurrenter och pirater. Så småningom finansierade VOC även erövringen av
Indonesien.
Indonesien är världens största arkipelag. I början av 1600-talet styrdes dess tusen
sinom tusen öar av hundratals kungariken, furstendömen, sultanat och stammar. När
VOC:s köpmän först kom till Indonesien år 1603 var handel deras enda mål. Men för att
säkerställa sina handelsintressen och maximera aktieägarnas vinst började VOC
bekämpa både de lokala potentater som lade på skyhöga avgifter och olika europeiska
konkurrenter. VOC försåg sina handelsfartyg med kanoner, rekryterade europeiska,
japanska, indiska och indonesiska legosoldater, byggde fort och ledde fullskaliga slag
och belägringar. Detta projekt kan låta lite märkligt i våra öron, men under tidigmodern
tid var det vanligt att privata företag hyrde inte bara soldater utan också generaler och
amiraler, kanoner och fartyg och hela arméer. Det internationella samfundet tog det för
givet och höjde inte på ögonbrynen när ett privat företag skapade ett imperium.
Ö efter ö föll för VOC:s legoknektar och stora delar av Indonesien blev en koloni.
VOC styrde Indonesien i nästan 200 år. Först år 1800 tog den nederländska staten
kontrollen över Indonesien så att Nederländska Ostindien blev en nationell koloni
under de följande 150 åren. I dag varnar somliga för att 2000-talets storföretag håller
på att bli alltför mäktiga. Den tidigmoderna historien visar hur långt det kan gå när
företag okontrollerat får tillgodose sina intressen.
Medan VOC opererade i Indiska oceanen stävade nederländska Västindiska
kompaniet (WIC) över Atlanten. För att kontrollera handeln längs den viktiga
Hudsonfloden uppförde WIC en bosättning, Nya Amsterdam, vid flodens mynning.
Kolonin hotades av indianer och angreps flera gånger av britterna, som till sist
erövrade den 1664. Britterna döpte om den till New York. Resterna av den mur som
WIC byggde för att försvara kolonin mot indianer och britter ligger i dag under
världens mest berömda gata: Wall Street.
***

Mot slutet av 1600-talet ledde självbelåtenhet och dyra krig på kontinenten till att
nederländarna inte bara förlorade New York utan också sin ställning som Europas
finansiella och imperieskapande motor. Frankrike och Storbritannien tävlade om att inta
den. Till en början verkade Frankrike ha en mycket starkare position. Landet var större
och rikare än Storbritannien, hade en större befolkning och en mer erfaren armé. Men
Storbritannien lyckades vinna finanssystemets förtroende, medan Frankrike förverkade
sitt förtroendekapital. Särskilt illa beryktat var den franska kronans agerande under
”Mississippibubblan”, den största finanskrisen i 1700-talets Europa. Historien börjar
med ett imperiebyggande aktiebolag.
År 1717 började La compagnie Mississippi, registrerat i Frankrike, kolonisera nedre
Mississippidalen och grundade bland annat staden New Orleans. För att finansiera sina
ambitiösa planer sålde företaget, som hade goda förbindelser med Ludvig XV:s hov,
aktier på Parisbörsen. Företagets direktör, John Law, var också chef för den franska
centralbanken. Vidare hade kungen utnämnt honom till contrôleur général des finances,
ett ämbete som motsvarar dagens finansminister. År 1717 hade nedre Mississippidalen
föga att erbjuda annat än träsk och alligatorer, men Mississippikompaniet spred ut
rykten om sagolika rikedomar och gränslösa möjligheter. Franska adelsmän, affärsmän
och borgare föll för dessa fantasier och priserna på aktier i Mississippikompaniet sköt i
höjden. Från början såldes de för 500 livre per styck. Den 1 augusti 1719 handlades
aktier för 2 750 per styck. Den 30 augusti 1719 var de värda 4 100 livre och den 4
september nådde de 5 000. Den 2 december passerade priset på en aktie i
Mississippikompaniet 10 000 livre. Euforin ångade på Paris gator. Människor sålde
alla sina ägodelar och tog stora lån för att köpa aktier i företaget. Alla trodde att de
hade upptäckt en enkel väg till rikedom.
Några dagar senare satte paniken in. Vissa spekulanter insåg att priset på aktierna var
fullkomligt orealistiskt och ohållbart. De tänkte att det var bäst att sälja när priset var
som högst. När tillgången på aktier steg föll priset. När andra investerare såg priset
falla ville också de hoppa av snabbt. Aktiekursen rasade ännu mer och utlöste en lavin.
För att stabilisera priset köpte den franska centralbanken – under du vet vems ledning –
upp aktier i Mississippikompaniet, men kunde inte göra det hur länge som helst. Så
småningom fick den slut på pengar. Då bemyndigade finansministern, samme John Law,
tryckning av mer pengar för att köpa upp ytterligare aktier. Detta förde in hela
Frankrikes finanssystem i bubblan. Inte ens dessa finansiella trollkonster kunde rädda
sufflén. Priset på aktierna i Mississippikompaniet föll från 10 000 till 1 000,
kollapsade sedan helt och blev inte värda en sou. Nu satt centralbanken och
rikskammaren med en stor mängd värdelösa aktier och hade inga pengar. De stora
spekulanterna kom någorlunda oskadda undan – de hade sålt i tid. Små investerare
förlorade allt, och många begick självmord.
Mississippibubblan var en av historiens mest spektakulära finanskrascher. Det
kungliga franska finanssystemet återhämtade sig aldrig från slaget.

Mississippikompaniets användning av sitt politiska inflytande för att manipulera
aktiepriset och underblåsa köpfebern fick allmänheten att förlora förtroendet för det
franska banksystemet och ifrågasätta den franske kungens ekonomiska klokhet. Ludvig
XV fann det svårare och svårare att få krediter. Detta blev en av huvudorsakerna till att
de franska kolonierna föll i britternas händer. Medan britterna lätt kunde låna pengar till
låg ränta, hade fransmännen svårt att få lån och var tvungna att betala hög ränta. För att
finansiera sina växande skulder lånade franska kronan mer och mer pengar till högre
och högre räntor. Så småningom, på 1780-talet, insåg Ludvig XVI, som hade bestigit
tronen efter sin farfars död, att halva årsbudgeten gick åt till att betala räntor på lån och
att han var på väg mot bankrutt. Motvilligt sammankallade Ludvig XVI
generalständerna, det franska parlamentet som inte hade sammanträtt på halvtannat
århundrade, för att finna en lösning på krisen. Det var upptakten till franska
revolutionen.
Medan det franska imperiet krympte blomstrade det brittiska. I likhet med det
nederländska imperiet tidigare hade det brittiska till stor del grundats och drivits av
privata aktiebolag med bas på Londonbörsen. De första engelska bosättningarna i
Nordamerika grundades i början av 1600-talet av aktiebolag som London Company,
Plymouth Company, Dorchester Company och Massachusetts Company.
Inte heller den indiska subkontinenten erövrades av den brittiska staten, utan av
British East India Companys legotrupper. Detta företags prestationer översteg till och
med VOC:s. Från högkvarteret på Leadenhall Street i London styrde det ett mäktigt
indiskt imperium i ett århundrade, underhöll stora väpnade styrkor på 350 000 man,
mycket större än den brittiska monarkins krigsmakt. Först år 1858 nationaliserade den
brittiska kronan Indien och företagets privata armé. Napoleon häcklade Storbritannien
som ett land av butiksägare. Men dessa butiksägare besegrade självaste Napoleon och
deras imperium blev det största världen skådat.

I kapitalets namn
Den nederländska kronans nationalisering av Indonesien (1800) och den brittiska
kronans nationalisering av Indien (1858) gjorde knappast slut på kapitalismens och
imperialismens äktenskap. Det blev tvärtom allt starkare under 1800-talet.
Aktiebolagen behövde inte längre grunda och styra privata kolonier – deras
företagsledningar och stora aktieägare drog nu i trådarna i London, Amsterdam och
Paris. De kunde räkna med att staten skulle tillvarata deras intressen. Som Marx och
andra samhällskritiker spydigt anmärkte höll de västerländska regeringarna på att bli en
kapitalistisk fackförening.
Det mest ökända exemplet på hur regeringar lydde storkapitalets befallning var det
första opiumkriget mellan Storbritannien och Kina (1840–1842). Under första hälften
av 1800-talet gjorde sig British East India Company och diverse brittiska affärsmän en
förmögenhet på att exportera narkotika, framför allt opium, till Kina. Miljontals kineser
blev beroende, vilket försvagade landet både ekonomiskt och socialt. Mot slutet av
1830-talet förbjöd den kinesiska regeringen knarkhandeln, men brittiska handlare
struntade i lagen. De kinesiska myndigheterna började konfiskera och förstöra laster
med narkotika. Knarkkartellerna hade goda förbindelser med Westminster och Downing
Street – många parlamentsledamöter och ministrar hade faktiskt aktier i företagen – och
tryckte på för att regeringen skulle ingripa.
Storbritannien förklarade 1840 krig mot Kina i ”frihandelns” namn. Det blev ingen
match. De överdrivet självsäkra kineserna hade ingen chans mot britternas nya
mirakelvapen: ångbåtar, tungt artilleri, raketartilleri och snabbskjutande gevär. I det
följande fredsfördraget gick Kina med på att inte begränsa de brittiska knarkhandlarnas
verksamhet samt kompensera britterna för den ekonomiska skada som den kinesiska
polisen åsamkat dem. Vidare krävde och fick britterna kontroll över Hong Kong, som
de fortsatte att använda som en säker bas för knarkhandel (Hong Kong förblev i
britternas händer fram till 1977). Mot slutet av 1800-talet var omkring 40 miljoner
kineser, en tiondel av landets befolkning, beroende av opium.94
Även Egypten fick lära sig att respektera den brittiska kapitalismens långa arm.
Under 1800-talet lånade franska och brittiska investerare ut stora summor till Egyptens
härskare, först för att finansiera byggandet av Suezkanalen och sedan för att finansiera
mindre framgångsrika projekt. Den egyptiska statsskulden ökade och europeiska
kreditgivare blandade sig alltmer in i landets affärer. År 1881 hade egyptiska
nationalister fått nog och gjorde uppror. De annullerade ensidigt alla utländska skulder.
Drottning Viktoria var inte road. Ett år senare skickade hon sin flotta och armé till
Nilen, och Egypten förblev ett brittiskt protektorat till efter andra världskriget.

***
Detta var inte de enda krigen som utkämpades för att försvara investerares intressen. Ja,
kriget blev självt en handelsvara, precis som opium. När grekerna 1821 gjorde uppror
mot det ottomanska riket vann resningen stora sympatier i liberala och romantiska
kretsar i Storbritannien – diktaren lord Byron åkte till och med själv till Grekland för
att strida tillsammans med upprorsmännen. Men finansmännen i London såg också ett
tillfälle. De föreslog upprorsledarna att ge ut obligationer i det grekiska upproret som
skulle handlas på Londonbörsen. Grekerna skulle lova att betala tillbaka obligationerna
om och när de vann sin självständighet. Privata investerare köpte obligationer för att
tjäna pengar eller av sympati med grekernas sak, eller bäggedera. Värdet på de
grekiska upprorsobligationerna steg och föll på Londonbörsen, i takt med militära
framgångar och bakslag. Turkarna fick efterhand övertaget. När upproret såg ut att slås
ner för gott, riskerade obligationsägarna att förlora hela sin investering.
Obligationsägarnas intressen var ett nationellt intresse, så britterna organiserade en
internationell flotta som sänkte den ottomanska flottiljen i slaget vid Navarino år 1827.
Efter århundraden av underkuvande var Grekland äntligen fritt. Men med friheten kom
också en stor skuld som det nya landet inte kunde betala tillbaka. Den grekiska
ekonomin var under årtionden framåt intecknad av brittiska borgenärer.
Björnkramen mellan kapital och politik hade långtgående följder för
kreditmarknaden. Mängden kredit i en ekonomi bestäms inte bara av rent ekonomiska
faktorer, som upptäckten av ett nytt oljefält eller uppfinnandet av en ny maskin, utan
också av politiska händelser som regeringsförändringar eller en mer ambitiös
utrikespolitik. Efter slaget vid Navarino var brittiska kapitalister mer villiga att
investera sina pengar i riskabla affärer utomlands. De hade sett att om en utländsk
gäldenär vägrar betala tillbaka lån kommer hennes majestäts armé se till att pengarna
återbetalas.
Det är därför kreditvärderingen av ett land i dag är mycket viktigare för dess
ekonomiska välbefinnande än landets naturtillgångar. Kreditvärderingen ger ett mått på
sannolikheten att ett land kommer att kunna betala tillbaka sina skulder. Förutom till rent
ekonomiska data tar den hänsyn till politiska, sociala och till och med kulturella
faktorer. Ett oljerikt land som har förbannats med tyranni, ständiga krig och ett korrupt
rättsväsende får vanligen lågt kreditbetyg. Följden blir att landet troligen förblir relativt
fattigt eftersom det inte kommer att kunna låna det kapital som behövs för att göra det
mesta av dess oljetillgångar. Ett land utan naturtillgångar som lever i fred och har ett
fungerande rättsväsende och en demokratisk regim kommer troligen att få ett högt
kreditbetyg. Därmed kan det låna tillräckligt med billigt kapital för att hålla igång ett
bra utbildningssystem och främja en blomstrande hightech-industri.

Kulten av den fria marknaden
Kapital och politik påverkar varandra i sådan omfattning att relationerna mellan dem är
hett debatterade såväl bland ekonomer och politiker som inom allmänheten. Stridbara
kapitalister menar att kapitalet fritt bör få påverka politiken, men politiken inte bör
tillåtas påverka kapitalet. Många hävdar att om regeringar ingriper i marknaderna får
politiska intressen dem att göra okloka investeringar som leder till långsammare
tillväxt. En regering kan till exempel lägga höga skatter på industrin och använda
pengarna till en generös arbetslöshetsersättning, som är populär bland väljarna. Enligt
många affärsmän hade det varit bättre om regeringen lät dem behålla pengarna. De
skulle, påstår de, använda dem till att starta nya företag och anställa de arbetslösa.
Enligt detta synsätt är den klokaste ekonomiska politiken att hålla politiken borta från
ekonomin, sänka skatterna, inskränka statliga regleringar till ett minimum och ge
marknadskrafterna fria tyglar. Privata investerare kommer utan politiska hänsyn att
placera sina pengar där de ger störst avkastning. Därför är det bästa sättet för
regeringar att säkerställa ekonomisk tillväxt – som gynnar alla, industrimagnater såväl
som arbetare – att göra så lite som möjligt. Denna doktrin om den fria marknaden är i
dag den vanligaste och mest inflytelserika varianten av den kapitalistiska läran. De
mest hängivna förespråkarna för fria marknader kritiserar militära äventyr utomlands
med samma glöd som inhemska välfärdsprogram. De ger regeringar samma råd som
zenmästare ger sina lärjungar: Gör helt enkelt ingenting.
Men i denna extrema form är tron på den fria marknaden lika naiv som att tro på
jultomten. Det finns helt enkelt inga marknader som är helt fria från politisk
snedvridning. Den viktigast ekonomiska resursen är framtidstro, och denna tro är
ständigt hotad av tjuvar och charlataner. Marknaderna erbjuder själva inget skydd mot
bedrägeri, stöld eller våld. Det är det politiska systemets uppgift att skapa förtroende
genom att lagstifta mot svindel och upprätthålla lagen med polis, domstolar och
fängelser. När de härskande inte sköter sin uppgift att reglera marknaden på ett lämpligt
sätt sjunker förtroendet, minskar krediterna och hotar ekonomisk tillbakagång. Det är en
av lärdomarna från Mississippibubblan 1719, och den som glömde bort den fick en
påminnelse genom den amerikanska bolånebubblan 2007, med följande
kreditåtstramning och recession.

Det kapitalistiska helvetet
Det finns ett ännu mer grundläggande skäl till varför det är farligt att ge marknaderna
helt fria tyglar. Adam Smith hävdade att skomakaren kommer att använda sitt överskott
till att anställa fler medarbetare. Detta innebär att den egoistiska girigheten gynnar alla,
eftersom vinster används till att öka produktionen och antalet anställda.
Men vad händer om den girige skomakaren ökar sina vinster genom att ge sina
anställda mindre lön och förlänga deras arbetstid? Standardsvaret är att den fria
marknaden kommer att skydda de anställda. Om vår skomakare betalar för lite och
kräver för mycket, kommer de bästa anställda att överge honom och söka arbete hos en
av hans konkurrenter. Den despotiske skomakaren skulle stå där med de sämsta
arbetarna eller med inga alls. Han skulle bli tvingad att bättra sig eller att gå omkull.
Hans girighet skulle tvinga honom att behandla de anställda väl.
Detta låter vattentätt i teorin, men i praktiken rinner vattnet alltför lätt igenom. På en
helt fri marknad, som inte övervakas av kungar eller präster, kan snikna kapitalister
upprätta monopol eller spela under täcket med varandra mot arbetskraften. Om ett enda
företag kontrollerar alla skofabriker i ett land, eller om alla fabriksägare konspirerar
för att samtidigt sänka lönerna, kan arbetarna inte längre skydda sig genom att byta
jobb.
Giriga chefer kan, än värre, begränsa arbetarnas rörelsefrihet med hjälp av
daglönesystem eller slaveri. Mot slutet av medeltiden var slaveri nästan okänt i det
kristna Europa. Under den tidigmoderna perioden gick den europeiska kapitalismens
framväxt hand i hand med den atlantiska slavhandeln. Det var otyglade marknadskrafter,
inte tyranniska kungar eller rasistiska ideologer, som var ansvariga för denna katastrof.
När européerna erövrade Amerika etablerade de guld- och silvergruvor och anlade
socker-, tobaks- och bomullsplantager. Dessa gruvor och plantager blev stommen i den
amerikanska produktionen och exporten. Särskilt viktiga var sockerrörsplantagerna.
Under medeltiden var socker en sällsynt lyxvara i Europa. Det importerades från
Mellanöstern till oöverkomliga priser och användes sparsamt som hemlig ingrediens i
delikatesser och mirakelmediciner. När stora sockerplantager hade anlagts i Amerika
importerades allt större mängder socker till Europa. Priset på socker föll och
européerna utvecklade ett omättligt sug efter sötsaker. Entreprenörer tillfredsställde
detta behov genom att producera stora mängder tårtor, kakor, choklad, godis och sötade
drycker som kakao, kaffe och te. Den genomsnittlige engelsmannens årliga sockerintag
ökade från nästan noll i början av 1600-talet till omkring 8 kilo i början av 1800-talet.
Men att odla sockerrör och utvinna sockret var arbetsintensivt. Få ville arbeta långa
dagar på malariainfekterade fält under en tropisk sol. Kontraktsanställda skulle ha
producerat en vara som hade varit alltför dyr för masskonsumtion. Påverkade av

marknadskrafterna och hungriga efter profit och tillväxt gick de europeiska
plantageägarna över till att nyttja slavarbete.
Under 1600-, 1700- och 1800-talen importerades runt 10 miljoner afrikanska slavar
till Amerika. Omkring 70 procent av dem arbetade på sockerplantagerna.
Arbetsförhållandena var fruktansvärda. De flesta slavar levde ett kort och eländigt liv,
och ytterligare miljoner dog under de krig som utkämpades för att fånga dem eller under
den långa resan från Afrikas inre till Amerikas kuster. Allt detta för att européerna
skulle kunna njuta av sött te och godis – och för att sockerbaronerna skulle tjäna
storkovan.
Slavhandeln kontrollerades inte av någon stat eller regering. Den var ett rent
ekonomiskt projekt, som organiserades och finansierades via den fria marknaden i
enlighet med tillgång och efterfrågan. Privata slavhandelsföretag sålde aktier på
börserna i Amsterdam, London och Paris. Aktierna köptes av medelklasseuropéer på
jakt efter en bra placering. För pengarna köpte företagen fartyg, anställde sjömän och
soldater, köpte slavar i Afrika och transporterade dem till Amerika. Där sålde de
slavarna till plantageägare, använde intäkterna för att köpa deras produkter som socker,
kakao, kaffe, tobak, bomull och rom. De återvände till Europa, sålde sockret och
bomullen till ett högt pris och seglade sedan till Afrika för en ny runda. Aktieägarna var
mycket nöjda med arrangemanget. Under hela 1700-talet var avkastningen på
investeringar i slavhandeln omkring 6 procent om året – mycket profitabelt, skulle en
modern konsult genast konstatera.
Detta är en påle i köttet för den fria marknadskapitalismen. Den kan inte garantera att
vinsterna har dragits in på ett bra sätt eller att de fördelas rättvist. Tvärtom får kravet
på ökade profiter och ökad produktion människor att blunda för allt som kan tänkas stå i
vägen. När tillväxten blir det högsta goda och inte begränsas av andra moraliska
överväganden, ligger katastrofen snubblande nära. Vissa religioner, som kristendomen,
och nazismen, har dödat miljontals människor av glödande hat. Kapitalismen har dödat
miljontals människor av kylig likgiltighet kopplad till girighet. Den atlantiska
slavhandeln hade inte sin rot i ett rasistiskt hat mot afrikaner. De enskilda personer som
köpte aktierna, mäklarna som sålde dem och direktörerna för slavhandelsbolagen tänkte
sällan på afrikanerna. Det gjorde inte heller ägarna till sockerplantagerna. Många av
dem bodde långt från plantagerna, och de enda informationer de krävde var prydliga
räkenskaper över (små) utgifter och (stora) intäkter.
Det är viktigt att komma ihåg att den atlantiska slavhandeln inte var en enstaka
avvikelse i en annars fläckfri meritförteckning. Den stora bengaliska svälten, som
diskuterades i föregående kapitel, orsakades av en liknande dynamik. British East India
Company brydde sig mer om sina profiter än om 10 miljoner bengalers liv. VOC:s krig
i Indonesien finansierades av rättskaffens nederländska borgare som älskade sina barn,
skänkte pengar till välgörenhet och uppskattade god musik och fin konst, men inte tänkte
på de lidande människorna på Java, Sumatra och Malacka. Oräkneliga andra

förbrytelser och illdåd har beledsagat den moderna ekonomins tillväxt i andra delar av
världen.
***
Kapitalismens etik förbättrades inte under 1800-talet. Den industriella revolutionen
som svepte fram över Europa berikade bankirerna och kapitalägarna, men dömde
miljontals arbetare till ett liv i misär. I de europeiska kolonierna var det ännu värre. År
1876 grundade kung Leopold II av Belgien ett humanitärt sällskap med det uttalade
målet att utforska Centralafrika och bekämpa slavhandeln längs floden Kongo. Det hade
också till uppgift att förbättra förhållandena för befolkningen i regionen genom att
anlägga vägar och bygga skolor och sjukhus. År 1885 kom de europeiska stormakterna
överens om att ge detta sällskap kontrollen över mer än 2,3 miljoner kvadratkilometer
av Kongobäckenet. Detta territorium, 74 gånger större än Belgien, kallades Fristaten
Kongo. Ingen frågade vad de 20–30 miljoner invånarna i området tyckte om saken.
Inom kort förvandlades det humanitära sällskapet till ett affärsdrivande företag vars
verkliga mål var tillväxt och vinst. Skolorna och sjukhusen glömdes bort, och
Kongobäckenet fylldes i stället med gruvor och plantager som drevs av huvudsakligen
belgiska tjänstemän, vilka hänsynslöst exploaterade lokalbefolkningen. Särskilt ökänd
var gummiindustrin. Gummi höll snabbt på att bli en viktig industrivara och
gummiexporten var Kongos största inkomstkälla. De afrikanska bybor som samlade
latex avkrävdes större och större kvoter. De som inte lyckades leverera sin kvot
straffades brutalt för sin ”lättja” genom att deras armar höggs av, och ibland
massakrerades hela byar. Enligt de mest försiktiga uppskattningarna kostade jakten på
tillväxt och profit 6 miljoner människoliv mellan 1885 och 1908 (minst 20 procent av
Kongos befolkning). Vissa skattningar går upp till 10 miljoner döda.95
Efter 1908, och framför allt efter 1945, hölls den kapitalistiska girigheten tillbaka
något, inte minst på grund av rädslan för kommunismen. Men ojämlikheten är alltjämt
skriande. Den ekonomiska kakan är 2013 mycket större än den var år 1500, men den
fördelas så ojämnt att många afrikanska bönder och indonesiska arbetare får mindre mat
efter en hård arbetsdag än deras förfäder fick för 500 år sedan. Ungefär som
jordbruksrevolutionen kan den moderna ekonomiska tillväxten visa sig vara en
jättesvindel. Människosläktet och den globala ekonomin kan mycket väl fortsätta att
växa, men många fler får leva i svält och nöd.
Kapitalismen har två svar på denna kritik. För det första har kapitalismen skapat en
värld som inga andra än kapitalister förmår styra. Det enda allvarliga försöket att
förvalta världen annorlunda – kommunismen – var så mycket värre i nästan alla
tänkbara avseenden att ingen har mage att göra om försöket. 8500 f.Kr. kunde man fälla
bittra tårar över jordbruksrevolutionen, men det var för sent att överge jordbruket. På
liknande sätt kanske vi inte tycker om kapitalismen, men vi kan inte leva utan den.
Det andra svaret är att vi bara behöver lite tålamod – paradiset, det kapitalistiska

löftet, ligger bara runt hörnet. Misstag har visserligen begåtts, som den atlantiska
slavhandeln och exploateringen av arbetarklassen i Europa, men vi har lärt oss läxan.
Om vi bara väntar lite till och låter kakan växa till sig lite mer, kommer alla att få en
större bit. Fördelningen kommer aldrig att bli jämlik, men det kommer att finnas nog till
alla män, kvinnor och barn – även i Kongo.
Det finns faktiskt vissa positiva tecken. Åtminstone om vi använder rent materiella
kriterier – som medellivslängd, barnadödlighet och kaloriintag – är levnadsstandarden
för en genomsnittsmänniska betydligt högre 2013 än 1913, trots att världens folkmängd
har ökat exponentiellt.
Men kan den ekonomiska kakan växa i all oändlighet? Varje kaka kräver råvaror och
energi. Domedagsprofeterna varnar för att Homo sapiens kommer att uttömma de
tillgångar på råvaror och energi som finns på jorden. Och vad händer då?
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en moderna ekonomin växer tack vare vår framtidstro och kapitalisternas vilja
att återinvestera sina vinster i produktionen. Men det räcker inte. Ekonomisk
tillväxt kräver också energi och råvaror. När dessa är slut kommer hela
systemet att kollapsa.
Men historien ger belägg för att de är ändliga endast i teorin. Det är ett faktum – om
än kontraintuitivt, eftersom mänsklighetens förbrukning av energi och råvaror har
exploderat under de senaste århundradena – att de mängder som är tillgängliga för oss
har ökat. Så snart brist på endera har hotat att bromsa den ekonomiska tillväxten har
investeringar kanaliserats till vetenskaplig och teknisk forskning. Det har alltid lett till
mer effektiva sätt att använda existerande resurser, men också till helt nya slag av
energi och råvaror.
Ta till exempel fordonsindustrin. Under de senaste 300 åren har människor tillverkat
miljarder fordon – från kärror och skottkärror till tåg, bilar, överljudsplan och
rymdfärjor. Man skulle kunna förvänta sig att så ofantliga ansträngningar hade uttömt de
energiresurser och råvaror som finns tillgängliga för fordonsproduktion, och att vi i dag
bara har bottenskrapet kvar. Men det motsatta är fallet. Medan fordonsindustrin överallt
i världen år 1700 förlitade sig nästan helt på trä och järn har den i dag en uppsjö nya
material som plast, gummi, aluminium och titan till sitt förfogande, vilka våra förfäder
inte hade en aning om. Medan kärror år 1700 byggdes huvudsakligen genom snickares
och smeders muskelkraft drivs maskinerna på Toyotas och Boeings fabriker av
förbränningsmotorer och kärnkraftverk. En liknande revolution har skett inom nästan
alla andra tillverkningsgrenar. Den kallas den industriella revolutionen.

D

***
Människor hade i årtusenden före den industriella revolutionen vetat hur de skulle
använda en mångfald olika energikällor. De brände trä för att smälta järn, värma hus
och baka bröd. Segelfartyg tämjde vindkraften för att transportera varor och
passagerare och vattenkvarnar fångade strömmande vatten för att mala spannmål. Men
alla dessa energikällor hade sina begränsningar och problem. Träd fanns inte överallt,
vinden blåste inte alltid när man behövde den och vattenkraft fanns endast vid

vattendrag.
Ett ännu större problem var att man inte visste hur man skulle omvandla en sorts
energi till en annan. Man kunde använda vinden till att segla och dra kvarnstenar, men
inte till att värma vatten eller smälta järn. Man kunde omvänt inte använda energin från
brinnande ved till att dra en kvarnsten. Man hade bara en maskin som kunde göra
sådana energiomvandlingar: kroppen. Människors och andra djurs kroppar förbränner
organiskt bränsle – föda – och omvandlar den frigjorda energin till muskelrörelser.
Människor och djur kunde äta spannmål och kött, förbränna kolhydraterna och fettet och
använda energin till att dra en rickshaw eller en plog.
Eftersom människo- och djurkroppar var den enda tillgängliga anordningen för
energiomvandling var muskelkraft nyckeln till nästan alla mänskliga aktiviteter.
Människors muskler byggde kärror och hus, oxars muskler plöjde åkrar och hästars
muskler transporterade varor. Den energi som drev dessa organiska muskelmaskiner
kom ytterst från en enda källa: växter. Växterna fick i sin tur sin energi från solen.
Under fotosyntesen fångar de solenergin och lagrar den i organismen. Nästan allt som
människor gjort under historien drevs av solenergi lagrad i växter och omvandlad till
muskelkraft.
Historien präglades följaktligen av två cykler: växters tillväxtcykler och solenergins
cykler (dag och natt, sommar och vinter). När solljuset var svagt och grödorna ännu inte
hade spirat hade människor lite energi till förfogande. Spannmålsmagasinen var tomma,
skatteuppbördsmännen hade inget att göra, soldaterna hade svårt att förflytta sig och
strida och kungarna var benägna att hålla fred. När solen sken starkt kunde bönderna
skörda sina grödor och fylla på magasin och visthusbodar. Fogdarna skyndade till för
att ta sin del. Soldaterna spelade med musklerna och slipade sina svärd. Kungarna
sammankallade sina råd och planerade nästa fälttåg. Alla drevs av solenergi – fångad
och lagrad i vete, ris och potatis.

En hemlighet i köket
Under årtusenden stod människor dagligen inför den viktigaste uppfinningen i
energiproduktionens historia – men lade inte märke till den. Den låg framför ögonen på
dem varje gång en husmor eller en tjänare satte på en kastrull för att koka te eller
potatis. När vattnet började koka hoppade locket till. Värme omvandlades till rörelse.
Men hoppande kastrullock var ett irritationsmoment, särskilt om man glömde kastrullen
på spisen och vattnet kokade över. Ingen såg den verkliga potentialen.
Ett partiellt genombrott i omvandlingen av värme till rörelse kom efter att krutet hade
uppfunnits i 800-talets Kina. Till en början var tanken att använda krut till att driva
projektiler så kontraintuitiv att krut under århundraden huvudsakligen användes till att
tillverka brandbomber. Men så småningom – kanske efter att en bombexpert hade malt
krut i en mortel och mortelstöten skjutits i väg med kraft – gjorde skjutvapen och
kanoner sin entré. Omkring sex århundraden gick mellan uppfinnandet av krutet och
utvecklandet av ett effektivt artilleri.
Till och med då förblev tanken att omvandla värme till rörelse så främmande att
ytterligare tre århundraden gick innan människor uppfann nästa maskin som använde
värme till att sätta föremål i rörelse. Den nya tekniken föddes i brittiska kolgruvor. När
Storbritanniens folkmängd ökade höggs skogar ner för att förse den växande ekonomin
med bränsle och bereda plats för hus och åkrar. Följden blev en allt större brist på ved.
Kol började användas som ersättning. Många kolförande skikt fanns i vattensjuka
områden och översvämningar hindrade gruvarbetarna från att nå de djupaste lagren.
Omkring år 1700 började ett märkligt ljud genljuda i brittiska gruvschakt. Oväsendet –
förebudet om den industriella revolutionen – blev högre och högre med varje årtionde,
tills hela världen utsattes för en öronbedövande kakofoni. Det kom från en ångmaskin.
Det finns många typer av ångmaskiner, men de har en gemensam princip. Man
bränner någon form av bränsle, till exempel kol, och använder värmen till att koka
vatten och producera ånga. När ångan expanderar pressar den mot en pistong. Pistongen
rör sig, och allt som är förbundet med den rör sig också. Därmed har värme omvandlats
till rörelse! I de brittiska kolgruvorna på 1700-talet var pistongen förbunden med en
pump som drog upp vatten från gruvschaktets botten. De tidigaste maskinerna var
otroligt ineffektiva. Man behövde elda en hel vagnslast kol för att pumpa ut en liten
mängd vatten. Men det fanns gott om kol nära till hands, så det var inte mycket att bry
sig om.
Under de följande årtiondena förbättrade brittiska entreprenörer ångmaskinens
effektivitet, förde ut den ur kolgruvorna och kopplade ihop den med vävstolar och
bomullsrensningsmaskiner. Detta revolutionerade textilproduktionen och gjorde det
möjligt att producera allt större mängder billiga textilier. Över en natt blev

Storbritannien världens verkstad. Men ännu viktigare var att en tankemässig spärr hade
släppt när ångmaskinen fördes ut ur gruvorna. Om man kunde elda kol för att driva
vävstolar, varför inte använda samma metod för att driva annat, till exempel fordon?
En brittisk ingenjör kopplade år 1825 en ångmaskin till ett tågsätt fullastat med kol.
Maskinen drog vagnarna längs en järnräls till närmaste hamn cirka 20 kilometer bort.
Detta var historiens första ångdrivna lokomotiv. Och om ånga kunde användas till att
transportera kol kunde den användas till att transportera andra varor, och människor.
Den 15 september 1830 invigdes den första kommersiella järnvägslinjen, mellan
Liverpool och Manchester. Tågen använde samma ångkraft som tidigare hade pumpat
upp vatten och drivit vävstolar. Bara tjugo år senare hade Storbritannien tiotusentals
kilometer järnväg.96
Därefter var människor besatta av tanken att maskiner och motorer kunde användas
till att omvandla en sorts energi till en annan. Med rätt maskin skulle vilken som helst
sorts energi var som helst i världen kunna tämjas för att tillfredsställa deras behov. När
fysikerna exempelvis insåg att atomer rymmer enorma mängder energi började de
genast fundera över hur denna energi kunde frigöras och användas för att producera
elektricitet, driva atomubåtar och förinta städer. 600 år gick från de kinesiska
alkemisternas upptäckt av krutet till de turkiska kanonernas pulvrisering av
Konstantinopels murar. Endast 40 år gick från Einsteins upptäckt att alla former av
massa kan omvandlas till energi – det är innebörden av E=mc2 – till atombombernas
utplåning av Hiroshima och Nagasaki och byggandet av kärnkraftverk runt om i världen.
En annan viktig uppfinning var förbränningsmotorn, som på drygt en generation
revolutionerade samåkandet och förvandlade petroleum till politisk makt i flytande
form. Petroleum hade varit känt i tusentals år och använts till tätning av tak och
smörjning av hjulaxlar. Men till för bara ett drygt århundrade sedan hade ingen tänkt på
att använda det till så mycket annat. Tanken på blodspillan på grund av olja måste ha
varit löjeväckande. Man kunde kanske utkämpa ett krig om mark, guld, peppar eller
slavar – men inte olja.
Ännu mer imponerande var elektricitetens kometkarriär. För två århundraden sedan
spelade elektricitet ingen roll i ekonomin och användes mest till esoteriska
vetenskapliga experiment eller billiga magiska trick. En rad uppfinningar gjorde den till
ett ymnighetshorn. Vi trycker på en knapp och den producerar böcker och syr kläder,
håller grönsakerna färska och glassen kall, lagar mat och avrättar brottslingar,
registrerar våra tankar och dokumenterar våra leenden, lyser upp natten och underhåller
oss med oräkneliga tv-program. Få av oss förstår hur elektriciteten gör allt detta och
ännu färre kan tänka sig ett liv utan den.

En ocean av energi
Kärnan i den industriella revolutionen har varit en revolution av energiomvandlingen.
Den har gång på gång visat att det inte finns någon gräns för den mängd energi som står
till vårt förfogande. Eller mer precist: den enda gränsen är vår okunnighet. Med några
årtiondens mellanrum upptäcker vi en ny energikälla, så att totalsumman av tillgänglig
energi bara ökar.
Varför är då så många oroade för att energin håller på att ta slut? Varför varnar de för
katastrof när alla fossila bränslen är uttömda? Världen saknar uppenbarligen inte
energi. Det enda vi saknar är nödvändiga kunskaper för att tämja den och omvandla den
efter våra behov. Den mängd energi som finns lagrad i fossila bränslen är försumbar i
jämförelse med den mängd som solen bjuder oss på varje dag, helt gratis. Det är bara
en pytteliten del av solens energi som når jorden, men denna bråkdel energi är på
3 766 800 exajoule om året (en joule motsvarar ungefär den mängd energi som du
förbrukar på att lyfta ett äpple en meter rakt upp i luften, och en exajoule är en miljard
miljarder joule – det blir väldigt många äpplen).97 Alla världens växter fångar bara upp
cirka 3 000 av dessa exajoule genom fotosyntes.98 Alla mänskliga verksamheter och
industrier förbrukar cirka 500 exajoule per år, vilket motsvarar den mängd energi
jorden tar emot från solen på bara 90 minuter.99 Och det är bara solenergin. Vi är också
omgivna av andra enorma energikällor, som kärnkraft och gravitationsenergi – där den
senare är mest uppenbar i tidvattenfenomenet, som orsakas av månens dragningskraft på
jorden.
Före den industriella revolutionen var mänsklighetens tillgång på energi nästan helt
beroende av växter. Människor levde bredvid en grön energireservoar som innehöll
3 000 exajoule om året och försökte pumpa ut så mycket av dess energi de kunde. Men
det fanns en tydlig gräns för hur mycket de kunde utvinna. Under den industriella
revolutionen kom vi att inse att vi lever i en ocean av energi som rymmer miljarder
sinom miljarder exajoule. Det enda vi behöver göra är att uppfinna bättre pumpar.
***
Kunskapen om hur energi effektivt kan tämjas och omvandlas löste det andra problemet
som bromsar upp den ekonomiska tillväxten: knappheten på råvaror. När människor
kom underfund med hur de skulle få fram stora mängder billig energi kunde de börja
exploatera tidigare otillgängliga råvarutillgångar (till exempel järn i den sibiriska
ödemarken) eller transportera råvaror från alltmer avlägsna platser (till exempel förse
brittiska textilindustrier med ull från Australien). Samtidigt gjorde vetenskapliga
genombrott det möjligt att skapa helt nya råvaror, som plast, eller upptäcka tidigare

okända naturmaterial som kisel och aluminium.
Kemisterna upptäckte aluminium på 1820-talet, men att utvinna metallen ur malmen
var mycket svårt och ytterst kostsamt. Under årtionden var aluminium mycket dyrare än
guld. På 1860-talet befallde kejsar Napoleon III av Frankrike att aluminiumbestick
skulle dukas fram till hans mest framstående gäster. Mindre viktiga besökare fick nöja
sig med knivar och gafflar i guld.100 Men mot slutet av 1800-talet upptäckte kemisterna
ett sätt att anrika enorma mängder billigt aluminium, och dagens produktion är 30
miljoner ton om året. Napoleon III hade blivit förvånad om han hade fått höra att
ättlingarna till hans undersåtar använder billig aluminiumfolie till att slå in sina
smörgåsar och täcka matrester, för att sedan slänga den.
När människor i Medelhavsområdet för 2 000 år sedan led av torr hud smorde de
den med olivolja. I dag använder de en tub handkräm. Nedan följer en förteckning över
ingredienserna i en enkel modern handkräm:
avjoniserat vatten, stearinsyra, glycerol, triglycerider av kaprinsyra och
kaprylsyra, propylenglykol, isopropylmyristat, ginsengrotextrakt, doftämnen,
cetylalkohol, trietanolamin, dimetikon, extrakt från blad av Arctostaphylos uva-ursi,
magnesiumaskorbylfosfat, imidazolidinylurea, metylparaben, kamfer, propylparaben,
hydroximetylpentylcyklohexenkarboxaldehyde,
hydroxicitronellal,
linalol,
butylfenylmetylpropanal, citronellol, limonen, geraniol
Nästan alla dessa ingredienser uppfanns eller upptäcktes under de senaste två
århundradena.
Under första världskriget sattes Tyskland under blockad och led svår brist på
råvaror, särskilt salpeter, en huvudingrediens i krut och andra sprängämnen. De
viktigaste salpeterfyndigheterna fanns i Chile och Indien, medan det inte fanns några
alls i Tyskland. Salpeter kan visserligen ersättas med ammoniak, men det var dyrt att
tillverka. Tursamt nog för tyskarna hade en tysk medborgare, den judiske kemisten Fritz
Haber, år 1908 upptäckt en process för att bokstavligen tillverka ammoniak ur tomma
luften. När kriget bröt ut använde tyskarna Habers upptäckt och påbörjade en industriell
produktion av sprängämnen med luft som råvara. Vissa forskare tror att utan Habers
upptäckt hade Tyskland tvingats kapitulera långt före november 1918.101 För sin
upptäckt fick Haber (som också var pionjär för användningen av giftgas i strid)
nobelpriset 1918. Kemipriset alltså, inte fredspriset.

Livet på transportbandet
Den industriella revolutionen gav en dittills aldrig skådad kombination av riklig och
billig energi och gott om råvaror. Resultatet blev en explosion av mänsklig
produktivitet. Explosionen märktes först och främst inom lantbruket. När vi tänker på
den industriella revolutionen brukar vi tänka på ett stadslandskap med rykande
skorstenar eller på kolgruvearbetare som svettas i jordens inälvor. Men den industriella
revolutionen var i första hand en andra jordbruksrevolution.
Under de senaste 200 åren har industriella produktionsmetoder blivit stommen i
lantbruket. Maskiner som traktorer började utföra uppgifter som tidigare utfördes med
muskelkraft eller inte alls. Åkrar och djur blev mycket mer produktiva genom
användning av konstgödsel, insektsgifter och en hel arsenal av hormonpreparat och
läkemedel. Frysar, fartyg och flygplan gjorde det möjligt att lagra produkter i månader
och att frakta dem snabbt och billigt till andra sidan jordklotet. Européerna började äta
färsk argentinsk biff och japansk sushi.
Till och med växter och djur mekaniserades. Parallellt med de humanistiska
religionernas upphöjelse av Homo sapiens till gudomlig status slutade man att betrakta
husdjur som levande varelser som kan känna smärta och sorg, för att i stället behandla
dem som maskiner. I dag produceras dessa djur ofta i fabriksliknande miljöer, där deras
kroppar formas efter industriella behov. De tillbringar hela livet som delar av en
jättelik produktionslinje och deras livslängd och livskvalitet bestäms av
affärsföretagens vinstkalkyler. Inte ens när industrin bemödar sig om att hålla djuren vid
liv, någorlunda friska och välnärda, är man direkt intresserad av djurens sociala och
psykologiska behov (förutom när detta har omedelbara konsekvenser för produktionen).
Värphörnor har till exempel komplexa behov och drivkrafter för sitt beteende. De har
en stark önskan om att utforska omgivningen, upptäcka föda och picka omkring,
bestämma hur den sociala hierarkin ska se ut, bygga bon och putsa fjäderdräkten. Men
äggindustrin stänger ofta in hönorna i pyttesmå burar, och i USA är det inte ovanligt att
fyra hönor kläms in i en bur där var och en av dem har en yta på 25 × 22 cm. Hönorna
får tillräckligt med mat, men de kan inte hävda sitt territorium, bygga bo eller ägna sig
åt andra naturliga beteenden. Ja, buren är så liten att hönorna ofta inte ens kan flaxa med
vingarna eller stå upprätt.
Grisar är ett av de mest intelligenta och nyfikna däggdjuren, som kanske bara står
människoaporna efter. Men på industrialiserade svinfarmer stängs digivande suggor
rutinmässigt in i så små boxar att de inte kan vända sig om (för att inte tala om att gå
och böka). Suggorna hålls i sådana boxar dygnet om under fyra veckor efter att fått
kultingar. Dessa tas sedan ifrån dem för att gödas och suggorna insemineras med nästa
kull.

Kycklingar på ett transportband i en kommersiell äggkläckningsfabrik. Tuppkycklingar och ofullkomliga
hönskycklingar sorteras ut för att sedan kvävas i gaskammare, strimlas i kvarnar eller helt sonika kastas i
avfallet där de krossas. Varje år dör hundratals miljoner kycklingar i sådana äggkläckningsfabriker.

Många mjölkkor lever nästan hela sin utmätta tid i en liten box, där de står, ligger och
sover i sin urin och avföring. De får sin beskärda del föda, hormoner och läkemedel
från en uppsättning maskiner och mjölkas med några timmars mellanrum av andra
maskiner. Kon mellan maskinerna behandlas som föga mer än en mun som tar in en
råvara och ett juver som producerar en annan vara. Att levande varelser med ett
komplext känsloliv behandlas som om de vore maskiner vållar dem inte bara psykiskt
obehag utan också stor social stress och frustration.102
Precis som den atlantiska slavhandeln inte berodde på hat mot afrikaner drivs den
moderna djurindustrin inte av illvilja mot djur. Återigen drivs den av likgiltighet. De
flesta människor som producerar och konsumerar ägg, mjölk och kött stannar sällan upp
för att begrunda kycklingarnas, kornas och grisarnas öde. De som gör det menar ofta att
sådana djur inte skiljer sig så värst mycket från maskiner, att de saknar förnimmelser
och känslor och inte lider. Ironiskt nog har samma vetenskapliga discipliner som formar
våra mjölk- och äggproducerande maskiner på senare tid visat bortom allt rimligt tvivel
att däggdjur och fåglar har en mycket komplex sensorisk och emotionell apparat. De kan
inte bara känna fysisk smärta utan också sorg och bedrövelse.

Evolutionspsykologin hävdar att husdjurens emotionella och sociala behov
utvecklades i det fria, eftersom de då var viktiga för djurens överlevnad och
reproduktion. En vild ko behövde till exempel kunna utveckla nära relationer med
andra kor och tjurar, annars skulle hon inte överleva och kunna reproducera sig. För att
kalvarna skulle lära sig dessa nödvändiga färdigheter gav evolutionen dem ett starkt
behov av att leka (lek är ett sätt för sociala däggdjur att lära sig sociala färdigheter).
Och evolutionen gav dem det ännu starkare begäret att knyta an till sin mor, vars mjölk
och omvårdnad var avgörande för överlevnad.
Vad händer när en bonde skiljer en ung kokalv från dess mor, sätter henne i en bur,
ger henne mat, vatten och sprutor mot sjukdomar och sedan, när hon är gammal nog,
inseminerar henne med tjursperma? Objektivt sett behöver kalven inte längre vare sig
anknytning till modern eller lekkamrater för att överleva och reproducera sig. Men
subjektivt sett känner kalven fortfarande ett starkt behov av att knyta an till sin mor och
leka med andra kalvar. Om dessa behov inte tillfredsställs lider kalven svårt. Detta är
evolutionspsykologins grundläggande lärdom: Ett behov som har formats i det vilda
finns subjektivt kvar, även om det på industrialiserade gårdar inte längre är nödvändigt
för överlevnad och reproduktion. Tragedin med det industriella lantbruket är att man
noga ser till djurens objektiva behov, samtidigt som man försummar deras subjektiva
behov.
Sanningen i detta har varit känd åtminstone sedan 1950-talet, då den amerikanske
psykologen Harry Harlow studerade apors utveckling. Harlow skilde nyfödda apungar
från deras mödrar några timmar efter födseln. Apungarna isolerades i burar med
modersattrapper. Harlow hade satt in två attrapper i varje bur. Den ena bestod av
metalltrådar och en mjölkflaska som ungen kunde dia från. Den andra bestod av trä
täckt med tyg som fick den att likna en apmamma, men den hade ingen näring att
erbjuda. Man antog att ungen skulle klänga på den närande metallattrappen och inte på
den ofruktbara tygklädda.

En av Harlows moderlösa apungar klänger på den tygklädda modersattrappen, till och med när den diar från
metallattrappen.

Till Harlows förvåning uppvisade apungarna en markant förkärlek för den tygklädda
modersattrappen och tillbringade den mesta tiden hos den. När de båda attrapperna
placerades nära varandra klängde ungarna på den tygklädda, medan de sträckte sig för

att dia från metallattrappen. Harlow misstänkte att ungarna kanske gjorde det för att de
frös. Han installerade därför en glödlampa inuti metallattrappen, som därmed utstrålade
värme. Men de flesta ungarna, förutom de mycket unga, föredrog ändå den tygklädda
attrappen.
Uppföljningsstudier visade att Harlows moderlösa apungar blev emotionellt störda
när de vuxit upp, trots att de hade fått alla sina materiella behov tillfredsställda. De
passade aldrig in i apgemenskapen och uppvisade stor oro och aggressivitet. Slutsatsen
var ofrånkomlig: apor måste ha psykologiska behov och begär utöver de materiella, och
om dessa behov inte tillfredsställs lider de mycket. Harlows apungar föredrog att vara
hos den tygklädda attrappen utan näring att erbjuda eftersom de sökte efter emotionella
band, inte bara efter mjölk. Under de följande årtiondena har många studier visat att
denna slutsats inte bara gäller apor utan också andra däggdjur samt fåglar. För
närvarande utsätts miljontals husdjur för samma villkor som Harlows apor när
lantbrukare rutinmässigt skiljer kalvar, killingar och andra ungar från sina mödrar för
att uppfödas i isolering.103
Totalt lever tiotals miljarder husdjur som en del av en mekaniserad produktionslinje,
och cirka 50 miljarder av dem slaktas varje år. Denna industriella hantering av
djurbesättningar har lett till en brant ökning av jordbruksproduktionen och av
människans livsmedelsreserver. Tillsammans med mekaniseringen av odlingarna är den
industrialiserade djurhållningen grunden för hela den moderna socioekonomiska
ordningen. Före industrialiseringen av jordbruket gick större delen av den föda som
producerades på åkrarna och gårdarna åt till att livnära bönder och husdjur, medan bara
en liten del fanns att tillgå för att livnära konsthantverkare, lärare, präster och
ämbetsmän. I nästan alla samhällen utgjorde bönderna över 90 procent av befolkningen.
I och med industrialiseringen av jordbruket kunde färre och färre livnära ett ökande
antal kontorsanställda och industriarbetare. I dagens USA är det bara 2 procent av
befolkningen som tjänar sitt levebröd inom jordbruket,104 och dessa 2 procent
producerar ändå tillräckligt för att inte bara livnära hela den amerikanska befolkningen
utan också exportera överskott till resten av världen. Utan industrialiseringen av
jordbruket hade den industriella revolutionen aldrig kunnat ske – det hade helt enkelt
inte funnits tillräckligt med händer och huvuden till att bemanna fabriker och kontor.
När alla dessa fabriker och kontor drog till sig miljarder händer och huvuden som
hade frigjorts från arbetet på åkrar och i stall började de spruta ut en aldrig tidigare
skådad flod av produkter. Mycket mer stål produceras, kläder sys och hus byggs än
någonsin tidigare. Dessutom produceras en svindlande mångfald varor som översteg
människors tidigare fattningsförmåga, till exempel glödlampor, mobiltelefoner, kameror
och diskmaskiner. För första gången i historien började tillgången överstiga efterfrågan.
Och ett nytt problem uppstod: Vem ska köpa alla dessa prylar?

Shoppandets tidsålder
Den moderna kapitalistiska ekonomin måste ständigt öka produktionen om den ska
överleva, precis som en haj måste simma för att inte kvävas. Men att producera räcker
inte. Någon måste också köpa produkterna, annars kommer industriledare och
investerare att bli ruinerade. För att förhindra denna katastrof, och se till att folk köper
allsköns nya grejor som industrin producerar, har en ny etik uppstått: konsumismen.
Genom historien har de flesta människor levt under knappa omständigheter. Därför
var sparsamhet en dygd. Puritanernas och spartanernas stränga etik är bara de två mest
kända exemplen. En god människa undvek lyx, kastade aldrig bort mat och lagade
trasiga byxor i stället för att köpa nya. Bara kungar och adelsmän tillät sig att offentligt
fördöma sådana värden och stoltsera med sina rikedomar.
Konsumismen ser konsumtionen av alltfler varor och tjänster som något positivt. Den
uppmuntrar människor att unna sig något, skämma bort sig själva och till och med att
långsamt ta livet av sig genom överkonsumtion. Måttlighet är en sjukdom som måste
botas. Man behöver inte leta länge för att se konsumismens etik i verket – man behöver
bara läsa på baksidan av ett müslipaket. Ett citat från en av mina favoriter bland
frukostflingor, tillverkad av det israeliska företaget Telma:
Ibland behöver du något extra gott. Ibland behöver du lite extra energi. Det finns
stunder när du vill hålla vikten och stunder när du bara måste ha något … på en
gång! Telma har en mängd läckra frukostflingor att välja på – som du kan unna
dig utan ånger.
På samma paket görs reklam för en annan sorts müsli som kallas Health Treats:
Health Treats erbjuder mängder med korn, frukt och nötter för en upplevelse som
förenar smak, nöje och hälsa. För ett njutbart mellanmål lämpligt för en sund
livsstil. En verklig njutning med fantastisk mersmak [orig. kurs.].
Under större delen av historien skulle människor ha funnit en sådan text motbjudande
snarare än tilltalande. De skulle ha brännmärkt den som självisk, dekadent och
moraliskt fördärvad. Konsumismen har med hjälp av populärpsykologin (”ta hand om
dig själv!”) arbetat hårt för att övertyga människor om att det är bra att skämma bort sig,
medan sparsamhet är självförtryck.
Konsumismen har lyckats. Vi är alla goda konsumenter. Vi köper oräkneliga
produkter som vi egentligen inte behöver och som vi först i går visste fanns.

Tillverkarna designar avsiktligt varor för att de ska bli kortlivade och kommer med nya
och onödiga modeller som vi måste köpa för att fortsätta vara ”inne”. Shoppande har
blivit ett omtyckt fritidsnöje och konsumtionsvaror har blivit viktiga förmedlingsled i
relationer mellan familjemedlemmar, äkta makar och vänner. Religiösa högtider, som
jul, har förvandlats till köpfester. I USA har till och med Memorial Day – ursprungligen
en dag till åminnelse av stupade soldater – blivit en stor readag. De flesta
högtidlighåller denna dag genom att shoppa, i bästa fall för att visa att de som
försvarade friheten inte dog förgäves.
Den konsumistiska etikens blomstring är tydligast på livsmedelsmarknaden.
Traditionella jordbrukssamhällen levde i svältens djupa skugga. I dagens
överflödssamhälle är ett av de främsta hälsoproblemen fetma, som drabbar de fattiga
(som göder sig själva med hamburgare och pizzor) hårdare än de rika (som äter
ekologiska sallader och färskpressade fruktjuicer). Den amerikanska befolkningen
spenderar årligen mer pengar på bantningskurer än vad som hade behövts för att livnära
alla svältande människor i resten av världen. Fetma markerar en dubbel vinst för
konsumismen. I stället för att äta lite, vilket skulle leda till att ekonomin krymper, äter
människor för mycket och köper sedan bantningspreparat – och bidrar dubbelt till den
ekonomiska tillväxten.
***
Hur kan vi få den konsumistiska etiken att gå ihop med den kapitalistiska etiken, enligt
vilken vinster inte får förslösas utan måste återinvesteras i produktionen? Det är enkelt.
Liksom under tidigare epoker råder i dag en arbetsdelning mellan eliten och massan. I
det medeltida Europa slösade adelsmännen vårdslöst med extravaganta lyxvaror, medan
bönderna levde enkelt och vände på varenda slant. I dag är det omvänt. De rika
vinnlägger sig om att förvalta sina tillgångar och investeringar, medan de mindre
välbärgade skuldsätter sig för att köpa bilar och tv-apparater som de egentligen inte
behöver.
Den kapitalistiska och den konsumistiska etiken är två sidor av samma mynt, en
sammanslagning av två budord. Det högsta budet för de rika är ”Investera!” och det
högsta budet för resten av oss är ”Köp!”.
Den kapitalistiska-konsumistiska etiken är revolutionerande också i ett annat
hänseende. De flesta tidigare moralsystem lade fram ett tufft avtal: Människan
utlovades paradiset, förutsatt att hon utövade medlidande och tolerans, övervann begär
och vrede och tyglade sina själviska intressen. Det var alltför tufft för de flesta. Etikens
historia är en sorglig berättelse om underbara ideal som ingen kan leva upp till. De
flesta kristna lever inte som Kristus, de flesta buddhister följer inte Buddha och de
flesta konfucianers livsföring skulle ha gett Konfucius ett raserianfall.
Däremot lever de flesta människor upp till det kapitalistiska-konsumistiska idealet.
Den nya etiken utlovar paradiset på villkor att de rika förblir giriga och ägnar sig åt att

tjäna mer pengar och att massorna ger sina begär och passioner fria tyglar – och köper
mer och mer. Detta är den första religionen i historien vars anhängare faktiskt gör vad
som krävs av dem. Men hur vet vi att vi i gengäld verkligen får paradiset? Vi har sett
det på tv.

KAPITEL 18

En permanent revolution

en industriella revolutionen skapade nya sätt att omvandla energi och
producera varor, vilket i stor utsträckning frigjorde mänskligheten från
beroende av det omgivande ekosystemet. Människor högg ner skogar,
dränerade träsk, dämde upp floder, bevattnade slätter, lade tiotusentals kilometer
järnvägsräls och byggde metropoler som sträckte sig upp i himlen. Omstöpningen av
världen för att passa Homo sapiens behov förstörde livsmiljöer och utrotade arter. Vår
en gång gröna och blå planet blev en galleria i plast och betong.
I dag är jordens kontinenter hemvist för 7 miljarder sapiens. Om man skulle ställa
alla dessa människor på en stor våg skulle deras totala massa bli cirka 300 miljoner
ton. Om man sedan ställde alla domesticerade husdjur – kor, svin, får och kycklingar –
på en ännu större våg skulle deras totala massa bli cirka 700 miljoner ton. Den totala
massan av alla överlevande stora vilda djur – från piggsvin och pingviner till elefanter
och valar – är däremot mindre än 100 miljoner ton. Våra barnböcker, vår ikonografi
och våra tv-skärmar är fortfarande fyllda av giraffer, vargar och schimpanser. Men i
den verkliga världen finns få av dem kvar. Det finns cirka 80 000 giraffer i världen,
vilket kan jämföras med 1,5 miljarder nötkreatur; bara 200 000 vargar mot 400
miljoner tama hundar; bara 250 000 schimpanser mot miljarder människor.
Mänskligheten har sannerligen tagit över världen.105
Ekologisk utarmning är inte detsamma som resursknapphet. Som vi såg i föregående
kapitel ökar de resurser som är tillgängliga för mänskligheten kontinuerligt och kommer
förmodligen att fortsätta göra det. Av det skälet är domedagsprofetior om
resursknapphet förmodligen missriktade. Rädslan för ekologisk utarmning är däremot
blott alltför välgrundad. I framtiden kommer sapiens kanske att få kontroll över en
uppsjö nya råvaror och energikällor, samtidigt som de förstör det som återstår av
naturliga miljöer och driver de flesta andra arter till utrotning.
Den ekologiska turbulensen kan faktiskt hota Homo sapiens egen överlevnad. Den
globala uppvärmningen, stigande havsnivåer och omfattande nedsmutsning kan göra
jorden mindre gästvänlig mot vår egen art. Framtiden kan följaktligen innebära en
kapplöpning mellan mänsklig makt och människoskapade naturkatastrofer. När
människor använder sin makt till att bemöta naturens krafter och kuva ekosystemet så att
det följer deras behov och nycker kan detta förorsaka fler och fler oväntade och farliga
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bieffekter. Dessa går förmodligen bara att kontrollera med ännu mer drastiska
manipulationer av ekosystemet och då åstadkoms ett ännu värre kaos.
Många kallar denna process ”naturförstörelse”. Men det är egentligen inte fråga om
förstörelse utan om förändring. Naturen kan inte förstöras. För 65 miljoner år sedan
slog en asteroid ut dinosaurierna, men banade därmed väg för däggdjuren. I dag driver
människosläktet många arter till utrotning och kommer kanske till och med att utplåna
sig själv. Men andra arter klarar sig bra. Råttor och kackerlackor har exempelvis
strålande tider. Dessa seglivade varelser skulle förmodligen krypa fram ur bråten efter
ett nukleärt Harmagedon, redo att sprida sitt DNA. Om 65 miljoner år kanske
intelligenta råttor tacksamt blickar tillbaka på den decimering som människosläktet
åstadkom, precis som vi är tacksamma för den asteroid som gjorde slut på
dinosaurierna.
Men ryktena om vår egen utrotning är trots allt förhastade. Sedan den industriella
revolutionen har världens folkmängd ökat som aldrig tidigare. År 1700 fanns det cirka
700 miljoner människor i världen. År 1800 var det 950 miljoner. År 1900 hade antalet
nästan fördubblats, till 1,6 miljarder. Och år 2000 har den siffran nästan fyrfaldigats,
till 6 miljarder. I dag är vi nästan 7 miljarder sapiens.

Modern tid
Medan alla dessa sapiens har blivit alltmer okänsliga för naturens nycker, har de blivit
alltmer underställda den moderna industrins och statens diktat. Den industriella
revolutionen banade väg för en lång rad experiment i social ingenjörskonst och en ännu
längre rad oöverlagda förändringar i vardagsliv och mentalitet. Ett exempel bland
många är att det traditionella jordbrukets rytmer ersattes av industrins enhetliga och
exakta schema.
Det traditionella jordbruket utgick från den naturliga tiden och den organiska
tillväxtens cykler. I de flesta lokalsamhällen kunde man inte göra exakta tidmätningar,
och var inte särdeles intresserad av att kunna det. Man skötte sina angelägenheter utan
klockor och tidtabeller och var endast beroende av solens rörelser och växternas
tillväxtcykler. Det fanns ingen enhetlig arbetsdag och alla rutiner förändrades
dramatiskt från årstid till årstid. Människor visste var solen stod och spanade nervöst
efter förebuden om regn och skördetid, men visste inte vad klockan var och brydde sig
knappast om vilket år det var. Om en vilsegången tidsresenär hade dykt upp i en
medeltida by och frågat en förbipasserande vilket år det var, hade bybon blivit lika
förvirrad av frågan som av främlingens löjliga kläder.
Till skillnad från medeltida bönder och skomakare struntar den moderna industrin i
solstånd och årstider. Den hyllar precision och enhetlighet. I en medeltida verkstad
gjorde exempelvis varje skomakare en hel sko, från sula till spänne. Om en skomakare
kom för sent till arbetet hindrades inte de andras arbete. Men vid det löpande bandet i
en modern skofabrik sköter varje arbetare en maskin som bara producerar en del av
skon, som sedan skickas vidare till nästa maskin. Om den arbetare som sköter maskin nr
5 har försovit sig stoppas alla andra maskiner. För att undvika sådana olyckor måste
samtliga följa ett exakt tidsschema. Alla anländer till arbetet vid exakt samma tidpunkt.
Alla tar lunchpaus samtidigt, oavsett om de är hungriga eller ej. Alla går hem när
fabriksvisslan signalerar att skiftet är slut – inte när de har avslutat en viss uppgift.
Den industriella revolutionen gjorde tidsschemat och det löpande bandet till en mall
för nästan alla mänskliga aktiviteter. Strax efter att fabrikerna påtvingade mänskliga
beteenden sin tidsram anammade även skolor precisa tidsscheman, och de följdes av
sjukhus, offentlig förvaltning och speceriaffärer. Tidsschemat kom att regera även på
platser där det inte fanns några maskiner eller löpande band. Om skiftet på fabriken
slutar 17.00 måste puben vara öppen 17.02.
En avgörande faktor i spridningen av systemet med tidsscheman var de allmänna
kommunikationerna. Om arbetarna skulle börja sitt skift 8.00 måste tåget eller bussen
vara vid fabriksgrindarna 7.55. Några minuters försening skulle leda till
produktionsbortfall och de olyckliga eftersläntrarna kanske rent av skulle avskedas. År

1784 startade en diligenslinje med angivna hålltider i Storbritannien. Tidtabellen angav
bara tiderna för avgång, inte ankomst. På den tiden hade varje brittisk stad sin egen
lokala tid, som kunde avvika från Londontiden med upp till en halvtimme. När klockan
var 12.00 i London var den kanske 12.20 i Liverpool och 11.50 i Canterbury. Det fanns
inga telefoner, ingen radio eller tv och inga snabba tåg – så vem kunde veta det och vem
brydde sig?106
Den första kommersiella järnvägslinjen, mellan Liverpool och Manchester, öppnade
år 1830. Tio år senare kom den första tågtidtabellen. Tågen var mycket snabbare än de
hästdragna diligenserna, så de besynnerliga skillnaderna i lokal tid började bli ett
irritationsmoment. År 1847 slog brittiska järnvägsbolag sina kloka huvuden ihop och
kom överens om att alla tågtidtabeller framdeles skulle kalibreras efter Greenwichtid i
stället för efter de lokala tiderna i Liverpool. Manchester eller Glasgow. Fler och fler
institutioner följde efter. Slutligen tog den brittiska regeringen steget att 1880 lagstifta
om att alla tidtabeller i Storbritannien skulle följa Greenwichtid. Nu hade landet
nationell tid och tvingade sin befolkning att leva efter artificiella klockor i stället för
efter lokal tid eller cykler definierade av solens upp- och nedgång.
Från detta frö spirade ett globalt nätverk av tidtabeller, som blev synkroniserade ner
till bråkdelar av sekunder. När etermedierna – först radio och sedan tv – gjorde entré
gjorde de det i en värld av tidtabeller, och blev dess främsta tillskyndare och
evangelister. Tidssignaler var bland det första radiostationerna sände: pip som gjorde
det möjligt för avlägsna bosättningar och fartyg ute till havs att ställa sina klockor.
Senare tog radiostationer för vana att sända nyheter varje heltimme. Nuförtiden är den
första punkten i varje nyhetssändning just klockslaget, som tycks vara viktigare än till
och med krigsutbrott. Under andra världskriget sändes BBC nyheter över det
nazistockuperade Europa. Varje nyhetsprogram började med en livesändning av
timslagen från Big Ben. Påhittiga tyska fysiker hittade på ett sätt att bestämma
väderleksförhållandena i London utifrån minimala variationer i de utsända ding-dongslagen. Denna information var ovärderlig för det tyska flygvapnet. När den brittiska
underrättelsetjänsten upptäckte detta ersatte de direktutsändningarna med inspelade
upptagningar av den berömda klockan.
För att driva nätverket av tidtabeller behövdes många billiga men exakta klockor
överallt. I städerna i det assyriska eller sassanidiska riket eller inkariket fanns på sin
höjd några solur. I medeltida städer i Europa fanns det vanligen en enda klocka: ett
väldigt urverk som hade monterats högst upp i ett torn vid torget. Dessa tornur var
notoriskt opålitliga, men eftersom det inte fanns några andra klockor i staden som angav
någon annan tid spelade det knappast någon roll. I dag har en enda medelklassfamilj
fler tidsangivande apparater hemma än ett helt land under medeltiden. Man kan få veta
vad klockan är genom att kasta ett öga på sitt armbandsur, på sin mobiltelefon, på
väckarklockan invid sängen, på köksklockan eller mikrovågsugnen, på tv-apparaten
eller dvd:n eller datorn. Man måste medvetet anstränga sig för att inte veta vad klockan

är.
En genomsnittlig person tittar på klockan flera dussin gånger om dagen, eftersom
nästan allt vi gör måste göras i tid. En väckarklocka får oss upp ur sängen 7.00, vi
värmer vår frysta bulle i mikron i exakt 50 sekunder, borstar våra tänder i 3 minuter
tills eltandborsten piper, tar 7.40-tåget till arbetet, springer på ett löpband tills mätaren
anger att en halvtimme har gått, sätter oss framför tv:n 20.00 för att se vårt
favoritprogram, som avbryts vid förutbestämda tidpunkter av reklam som kostar 10 000
kronor per sekund och vräker till sist ur oss all vår ångest för en terapeut som begränsar
vårt pladder till nu gängse 50 minuter för en terapitimme.
***
Den industriella revolutionen ledde till många stora omvälvningar i samhället.
Anpassningen till industritid är bara en av dem. Andra exempel värda att nämna är
urbaniseringen, att bondeklassens har minskat, framväxten av ett industriproletariat,
gemene mans ökade inflytande, demokratisering, ungdomskultur och patriarkatets
sönderfall.
Men alla dessa omvälvningar hamnar i skuggan av den kraftigaste sociala revolution
som mänskligheten någonsin utsatts för: familjens och lokalsamhällets sammanbrott och
ersättning med stat och marknad. Från den mörkgrå forntiden för över en miljon år
sedan har, såvitt vi vet, människor alltid levt i små, täta samhällen där de flesta var
släkt med varandra. Varken den kognitiva revolutionen eller jordbruksrevolutionen
ändrade på det. De sammanförde släkter och lokalsamhällen till stammar, städer,
kungariken och imperier, men släkter och lokalsamhällen förblev byggstenarna i alla
samhällen. Den industriella revolutionen lyckades på föga mer än två århundraden bryta
ner dessa byggstenar i atomer. De flesta av släkternas och lokalsamhällenas funktioner
övertogs av stater och marknader.

Familjens och lokalsamhällets sammanbrott
Före den industriella revolutionen utspelade sig de flesta människors dagliga liv inom
tre urgamla ramar: kärnfamiljen, storfamiljen och det täta lokalsamhället.* De flesta
arbetade i sitt eller grannens familjeföretag – till exempel en släktgård eller en
familjeägd verkstad. Släkten var också välfärdssystemet, vården, skolan, byggaren,
fackföreningen, pensionsfonden, försäkringsbolaget, radion, tv:n, tidningen, banken och
till och med polisen.
När någon insjuknade tog familjen hand om henne. När någon blev gammal försörjde
familjen henne, och hennes barn var hennes pensionsfond. När någon dog tog släkten
hand om de föräldralösa barnen. Om någon ville bygga en hydda hjälpte släkten till. Om
någon ville starta ett företag samlade släkten ihop de pengar som behövdes. Om någon
ville gifta sig valde eller åtminstone skärskådade familjen den blivande maken eller
makan. Om en konflikt flammade upp med en granne ingrep släkten. Men om en persons
sjukdom var alltför allvarlig för släkten att hantera eller det nya företaget krävde en
alltför stor investering eller grälet med grannen höll på att övergå i våld, kom
lokalsamhället till undsättning.
Lokalsamhället erbjöd hjälp på grundval av traditioner och en ekonomi av tjänster
och gentjänster, vilken ofta skilde sig mycket från den fria marknaden och dess lagar om
tillgång och efterfrågan. Om min granne i ett medeltida lokalsamhälle behövde det
hjälpte jag honom att bygga hans hydda eller vakta hans får, utan att förvänta mig någon
ersättning. När jag behövde det återgäldade grannen tjänsten. Samtidigt kunde den
lokale stormannen inkalla alla bybor för att bygga hans slott utan att betala en styver. I
gengäld förväntade vi att han skulle skydda oss mot rövare och barbarer. Bylivet
innehöll många transaktioner, men få betalningar. Det fanns förstås vissa marknader,
men deras roll var begränsad. Där kunde man köpa sällsynta kryddor, kläde och verktyg
och konsultera advokater och läkare. Men mindre än 10 procent av vanliga varor och
tjänster såldes på marknaden. Släkten och lokalsamhället tog hand om de flesta
mänskliga behov.
Det fanns också kungariken och imperier som hade viktiga uppgifter, som att föra
krig, anlägga vägar och bygga slott. För sådana syften drog kungarna in skatt och
rekryterade emellanåt soldater och arbetare. Men på några få undantag när tenderade de
att hålla sig utanför familjernas och lokalsamhällenas angelägenheter. Även om de hade
velat ingripa var det svårt för de flesta kungar. Traditionella jordbrukssamhällen hade
för små överskott för att livnära tjänstemän, poliser, socialarbetare, lärare och läkare.
Därför byggde de flesta härskare inte upp generella välfärdssystem, vård och skola. De
överlämnade sådana frågor till familjerna och lokalsamhällena. Och i de få fall när
härskare försökte ingripa mer direkt i bondeklassens vardag (som under Qindynastin i

Kina) gjorde de det genom att omvandla familjeöverhuvuden och åldermän från trakten
till representanter för staten.
Transport- och kommunikationsproblem gjorde det ofta så svårt att ingripa i avlägsna
lokalsamhällens angelägenheter att många kungariken föredrog att överlåta till och med
de mest grundläggande kungliga befogenheterna – som skatteuppbörd och
våldsanvändning – till lokalsamhällen. Det ottomanska riket tillät exempelvis vendettor
som rättskipning i stället för att underhålla en stor, rikstäckande poliskår. Om min kusin
dödade någon kunde offrets bror döda mig som rättsligt sanktionerad hämnd. Varken
sultanen i Istanbul eller ens provinsens pascha ingrep i sådana sammandrabbningar, så
länge våldet hölls inom rimliga gränser.
Under Mingdynastin (1368–1644) var det kinesiska imperiets befolkning organiserad
i baojia-systemet. Tio familjer grupperades i en jia och tio jia bildade en bao. Om en
medlem av en bao begick ett brott kunde andra medlemmar av samma bao straffas för
det, i synnerhet åldermännen. Även skatterna uppbars av bao, och det var åldermännens
snarare än en ämbetsmans uppgift att bedöma varje familjs situation och avgöra hur
mycket skatt den skulle betala. Ur imperiets synvinkel hade detta system stora fördelar.
I stället för att underhålla tusentals taxeringsmän och fogdar, som skulle kontrollera
varje familjs intäkter och utgifter, överläts dessa uppgifter till åldermännen i
lokalsamhället. De visste hur mycket varje bybo var god för och kunde vanligen driva
in skatten utan att den kejserliga armén behövde ingripa.
Många kungariken och imperier var i själva verket föga mer än stora
beskyddarorganisationer. Kungen var il capo di tutti capi som samlade in pengar för
beskydd och i gengäld såg till att angränsande förbrytarsyndikat eller lokala
smågangstrar inte skadade dem som stod under hans beskydd. Han gjorde inte så mycket
mer än det.
Livet i familjens och lokalsamhällets sköte var långt ifrån idealiskt. Familjer och
lokalsamhällen kunde förtrycka sina medlemmar minst lika brutalt som moderna stater
och marknader, och deras interna dynamik var ofta präglad av spänningar och våld.
Men folk hade knappast något alternativ. En människa som förlorade sin familj och sitt
lokalsamhälle runt år 1750 var så gott som död. Hon hade inget arbete, ingen utbildning
och inget stöd vid sjukdom och nöd. Ingen skulle låna henne pengar eller försvara henne
om hon råkade i svårigheter. Det fanns inga poliser, inga socialarbetare och ingen
obligatorisk skola. För att överleva måste en sådan människa snabbt finna en annan
familj eller ett annat lokalsamhälle. Pojkar och flickor som rymde hemifrån kunde i
bästa fall bli pigor eller drängar i en ny familj. Annars väntade armén eller bordellen.
***
Allt detta har förändrats dramatiskt under de senaste två århundradena. Den industriella
revolutionen gav marknaden en ny, enorm makt och försåg staten med nya
kommunikations- och transportmedel samt skapade utrymme för en armé av tjänstemän,

lärare, poliser och socialarbetare. I början fann marknaden och staten att deras väg
framåt blockerades av traditionella familjer och lokalsamhällen som ogillade
inblandning utifrån. Föräldrar och åldermän ville inte låta den yngre generationen bli
indoktrinerad av nationalistiska utbildningssystem, rekryteras till arméer eller
förvandlas till ett rotlöst proletariat i städerna.
Med tiden använde staten och marknaden sin ökande makt till att försvaga de
traditionella banden inom familj och lokalsamhälle. Staten skickade ut sina poliser för
att stoppa vendettor och ersätta dessa med rättskipning. Marknaden skickade ut sina
gårdfarihandlare för att utplåna gamla lokala traditioner och ersätta dessa med varor
efter ständigt växlande moden. Men det räckte inte. För att verkligen bryta familjens
och lokalsamhällets makt behövde de hjälp av femtekolonnare.
Staten och marknaden gav människor ett erbjudande som de inte kunde tacka nej till.
”Bli en individ”, sade de. ”Gift dig med vem du vill. Välj det yrke som passar dig,
även om åldermännen skulle fnysa. Bo var du vill, även om du inte kan komma hem till
familjens söndagsmiddag varje vecka. Du är inte längre beroende av familjen eller
lokalsamhället. Vi, staten och marknaden, kommer att ta hand om dig i stället. Vi
kommer att stå för mat, tak över huvudet, skola, vård, välfärd och anställning. Vi
kommer att erbjuda pensioner, försäkringar och trygghet.”
I den romantiska litteraturen framställs individen ofta som någon som kämpar mot
staten och marknaden. Inget kunde vara längre från sanningen. Staten och marknaden är
individens far och mor, och individen är helt beroende av dem för sin överlevnad.
Marknaden erbjuder oss arbete, försäkringar och en pension. Om vi vill lära oss ett
yrke står offentligfinansierade skolor öppna för oss. Om vi vill starta ett företag kan
banken låna oss startkapital. Om vi vill ha ett hus kan en byggfirma uppföra det och
banken ge oss ett bolån, som kanske är subventionerat av staten. Om det skulle utbryta
våldsamheter skyddar polisen oss. Om vi är sjuka i några dagar blir vi omhändertagna
av vården och är sjukförsäkrade. Om vi under en längre tid inte klarar oss kan vi få
socialbidrag. Om vi behöver vård dygnet om tar en offentligfinansierad personlig
assistent hand om oss med en hängivenhet som vi inte längre förväntar oss av våra barn.
Om vi har råd kan vi på äldre dagar flytta till ett seniorboende. Även
skattemyndigheterna behandlar oss som individer och förväntar sig inte att vi ska betala
grannens eller ens makens/makans skatt. Det gör också domstolarna, och straffar oss
inte för våra släktingars brott.
Inte bara vuxna män utan också kvinnor och till och med barn erkänns vara individer.
Under större delen av historien ansågs kvinnor vara familjens eller lokalsamhällets
egendom. I moderna stater ses kvinnor däremot som individer, med ekonomiska och
juridiska rättigheter som är oberoende av familj och lokalsamhället. De kan ha egna
bankkonton, bestämma vem de vill gifta sig med och till och med välja att skilja sig och
leva ensamma.

Familj och lokalsamhälle kontra stat och marknad.

Men individens befrielse har ett pris. Många av oss sörjer nu förlusten av starka
familjer och lokalsamhällen och känner oss alienerade och hotade av den makt som den
opersonliga staten och marknaden har över våra liv. Stater och marknader som består
av alienerade individer kan mycket lättare ingripa i sina medlemmars liv än stater och
marknader som består av starka familjer och lokalsamhällen. När grannarna i ett gated
community inte ens kan komma överens om vad de ska betala portvakten, hur skulle de
då kunna bjuda motstånd mot staten?
Överenskommelsen mellan staten, marknaderna och individerna är besvärlig. Staten
och marknaden är oense om sina ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, och
individerna klagar över att båda kräver för mycket och ger för lite. Individerna är ofta
utnyttjade av marknaden, och staten använder ofta sin armé, polismakt och byråkrati till
att förfölja individer i stället för att skydda dem. Men det är ändå förbluffande att denna
uppgörelse över huvud taget fungerar – om än inte perfekt. Den bryter nämligen med de
sociala arrangemangen under oräkneliga generationer. Under miljontals år av evolution
har vi formats att leva och tänka som medlemmar av en gemenskap. På bara två
århundraden har vi blivit alienerade individer. Inget vittnar bättre om kulturens
respektingivande makt.
***
Kärnfamiljen försvann inte helt från det moderna samhället. Även om staten och
marknaden övertog de flesta ekonomiska och politiska funktioner som familjen hade
haft, återstod vissa viktiga emotionella funktioner. Den moderna familjen ska
fortfarande tillfredsställa intima behov som staten och marknaden (än så länge) inte
förmår tillgodose. Men också i detta hänseende utsätts familjen för allt större ingrepp.

Marknaden formar i tilltagande utsträckning människors romantiska och sexuella liv.
Medan familjen traditionellt var den viktigaste äktenskapsmäklaren är det i dag
marknaden som skär till våra romantiska och sexuella preferenser och sedan hjälper till
att tillmötesgå dem – mot feta arvoden. Förr möttes bruden och brudgummen i
vardagsrummet och pengar överfördes från en av fäderna till den andre. I dag sker
uppvaktningen på barer och caféer, och pengar överförs från paret till bartendern eller
servitrisen. Ännu mer pengar överförs till modedesigners, gymdirektörer, dietister,
skönhetsexperter och plastikkirurger, som hjälper oss att komma till caféet med ett
utseende som så långt som möjligt överensstämmer med marknadens skönhetsideal.
Även staten håller ett vakande öga på familjerelationerna, i synnerhet relationerna
mellan föräldrar och barn. Föräldrarna är tvungna att skicka sina barn till skolan, där de
undervisas och fostras av staten. Om föräldrar vanvårdar eller misshandlar sina barn
kan staten ingripa och om nödvändigt sätta föräldrarna i fängelse och barnen i
fosterhem. För inte så länge sedan skulle en antydan om att staten borde hindra
föräldrar från att slå eller förödmjuka sina barn ha avvisats som befängd och omöjlig
att genomföra. Respekt för och lydnad gentemot föräldrarna var ett av de mest heliga
värdena, och föräldrar kunde göra nästan vad som helst, inbegripet att döda nyfödda
spädbarn, sälja barn till slaveri och gifta bort sina döttrar med mer än dubbelt så gamla
män. I dag är föräldraauktoriteten på oordnad reträtt. Ungdomar slipper allt oftare lyda
sina föräldrar, medan föräldrarna får skulden för allt som går fel i barnets liv. Mamma
och pappa har ungefär lika stora utsikter att bli frikända i den freudianska domstolen
som de anklagade i de stalinistiska skådeprocesserna på 1930-talet.

Uppdiktade gemenskaper
I likhet med kärnfamiljen kunde den lokala gemenskapen inte helt försvinna utan att få
en emotionell ersättare. Marknaden och staten tillgodoser i dag de flesta av de behov
som en gång tillfredsställdes av lokalsamhället, men de måste också erbjuda
gemenskapsband.
Det gör de genom att ge näring åt ”uppdiktade gemenskaper” som omfattar miljontals
främlingar och är skräddarsydda efter nationella eller kommersiella intressen. En
uppdiktad gemenskap är en gemenskap bestående av människor som egentligen inte
känner varandra, men föreställer sig att de gör det. Sådana gemenskaper är inget nytt
påfund. Kungariken, imperier och kyrkor har i årtusenden fungerat som uppdiktade
gemenskaper. I det gamla Kina uppfattade tiotals miljoner människor sig som en enda
familj, med kejsaren som överhuvud. Under medeltiden föreställde sig miljontals
hängivna muslimer att de alla var bröder och systrar i den stora islamiska
gemenskapen. Men under historien har sådana uppdiktade gemenskaper spelat
andrafiolen i förhållande till täta lokalsamhällen bestående av kanske ett hundratal
personer som kände varandra väl. De täta lokalsamhällena tillfredsställde
medlemmarnas emotionella behov och var avgörande för allas överlevnad och välgång.
Under de båda senaste århundradena har de täta gemenskaperna vittrat bort och låtit
uppdiktade gemenskaper fylla det emotionella tomrummet.
De båda viktigaste exemplen på sådana uppdiktade gemenskaper är nationen och
konsumentstammen. Nationen är statens uppdiktade gemenskap. Konsumentstammen är
marknadens uppdiktade gemenskap. Båda är uppdiktade gemenskaper eftersom det är
omöjligt för alla kunder på en marknad eller alla medlemmar av en nation att känna
varandra så som bybor kände varandra förr i tiden. Ingen tysk kan lära känna alla
övriga 80 miljoner medlemmarna av den tyska nationen eller de övriga 500 miljoner
kunderna på den europeiska gemensamma marknaden (som utvecklats till Europeiska
gemenskapen och slutligen till Europeiska unionen).
Konsumismen och nationalismen arbetar övertid för att få oss att föreställa oss att
miljontals främlingar tillhör samma gemenskap som vi själva, att vi alla har ett
gemensamt förflutet, gemensamma intressen och en gemensam framtid. Det är inte en
lögn; det är en fantasi. Precis som pengar, aktiebolag och mänskliga rättigheter är
nationer och konsumentstammar intersubjektiva realiteter. Så länge miljontals tyskar
tror på den tyska nationens existens, blir upphetsade av tyska nationella symboler och
är redo att offra pengar och tid och riskera liv och lem för den tyska nationen, kommer
Tyskland att förbli en stormakt.
Nationen gör sitt bästa för att dölja sin uppdiktade karaktär. De flesta nationer
framställer sig som en naturlig och evig storhet som har skapats i en grå forntid genom

att folkets blod blandades med fäderneslandets mylla. Men sådana anspråk är vanligen
överdrivna. Nationer existerade visserligen för länge sedan, men de var mycket mindre
viktiga än i dag eftersom staten var mycket mindre betydelsefull. En invånare i det
medeltida Nürnberg kan ha känt en viss lojalitet med det tyska folket, men han var långt
mer lojal mot sin familj och sitt lokalsamhälle, som tillgodosåg de flesta av hans behov.
Vilken betydelse tidiga nationer än må ha haft har få av dem överlevt. De flesta
existerande stater utvecklades först efter den industriella revolutionen.
Mellanöstern erbjuder en mängd exempel. De syriska, libanesiska, jordanska och
irakiska nationerna är produkter av de gränser som franska och brittiska diplomater
drog på måfå i sanden, utan hänsyn till lokal historia, geografi eller ekonomi. Dessa
diplomater bestämde år 1918 att människorna i Kurdistan, Bagdad och Basra
hädanefter skulle vara ”irakier”. Det var huvudsakligen fransmännen som avgjorde vem
som skulle bli libanes respektive syrier. Saddam Hussein och Hafez al-Assad gjorde
sitt bästa för att förstärka undersåtarnas anglofranskt skapade nationella medvetande,
men deras bombastiska tal om den förment eviga irakiska respektive syriska nationen
ekade tomt.
Nationer kan självfallet inte skapas ur tomma intet. De som arbetade hårt för att
konstruera Irak eller Syrien använde ett reellt historiskt, geografiskt och kulturellt
råmaterial, av vilket en del är flera århundraden eller årtusenden gammalt. Saddam
Hussein tog upp arvet från det abbasidiska kalifatet och det babyloniska riket och
kallade till och med ett av sina pansarförband för Hammurabi-divisionen. Men det gör
inte den irakiska nationen till en urgammal storhet. Om jag bakar en kaka av mjöl, olja
och socker som har stått i skafferiet i två år, är inte själva kakan två år gammal.
Under de senaste årtiondena har de nationella gemenskaperna alltmer överskuggats
av stammar bestående av konsumenter som inte känner varandra personligen, men som
har samma konsumtionsvanor och intressen. De upplever sig därför vara medlemmar av
samma konsumentstam och definierar sig som sådana. Detta kanske låter konstigt, men
vi är omgivna av mängder av exempel. Madonnafans utgör exempelvis en
konsumentstam och definierar i stor utsträckning sig själva genom shopping. De köper
biljetter till Madonna-konserter, Madonna-cd:ar, Madonna-affischer, Madonna-Tshirtar, och ringsignaler med en Madonna-låt till sin mobiltelefon – och allt sådant ska
definiera vem de är. Medlemmar i en viss supporterklubb, vegetarianer och
miljöaktivister är andra exempel. Även de definieras framför allt av vad de
konsumerar. Det är hörnstenen i deras identitet. En tysk vegetarian kan mycket väl
föredra att gifta sig med en fransk vegetarian framför med en tysk köttätare.

Perpetuum mobile
Revolutionerna under de båda senaste århundradena har gått så snabbt och varit så
djupgående att de har förändrat samhällsordningens mest grundläggande kännetecken.
Traditionellt har samhällsordningen varit hård och rigid. ”Ordning” betydde stabilitet
och kontinuitet. Snabba sociala revolutioner var undantag och flertalet
samhällsomvandlingar var det samlade resultatet av många små steg. Människor var
benägna att tro att samhällsstrukturen var oföränderlig och evig. Familjer och
lokalsamhällen kunde kämpa för att förändra sin position inom ordningen, men
föreställningen om en förändring av ordningens grundläggande struktur var dem
främmande. Folk tenderade att förlika sig med status quo och säga ”så har det alltid
varit och så kommer det alltid att förbli”.
Under de senaste två århundradena har förändringstakten blivit så hög att
samhällsordningen fått en dynamisk och formbar karaktär. Den befinner sig nu i ett
tillstånd av ständig omvandling. När vi hör talas om moderna revolutioner är vi
benägna att tänka på år 1789 (franska revolutionen), 1848 (de liberala revolutionerna)
eller 1917 (ryska revolutionen). Men faktum är att nuförtiden är varje år ett
revolutionsår. I dag kan till och med en 30-åring ärligt säga till en misstrogen tonåring:
”Världen var helt annorlunda när jag var ung.” Internet kom exempelvis i allmänt bruk
först i början av 1990-talet, för bara 20 år sedan. I dag kan vi knappt föreställa oss
världen utan det.
Varje försök att bestämma det moderna samhällets kännetecken liknar således ett
försök att bestämma färgen på en kameleont. Det enda kännetecken vi kan vara säkra på
är oupphörlig förändring. Människor har blivit vana vid det, och de flesta av oss ser
samhällsordningen som något flexibelt som vi viljemässigt kan göra om och förbättra.
De förmoderna härskarnas främsta löfte var att bevara den traditionella ordningen eller
rent av gå tillbaka till en svunnen guldålder. Under de senaste två århundradena har
politikens mest utbredda löfte blivit att avskaffa den gamla världen för att bygga en
bättre. Inte ens det mest konservativa politiska parti lovar att bevara saker och ting som
de är. Alla utlovar sociala reformer, skolreformer, ekonomiska reformer – och de
infriar ofta sina löften.
***
Precis som geologerna förväntar sig att tektoniska rörelser kommer att leda till
jordbävningar och vulkanutbrott skulle vi kunna förvänta oss att dramatiska sociala
förändringar leder till blodiga våldsutbrott. 1800- och 1900-talens politiska historia
berättas ofta som en serie stora krig, förintelser och revolutioner. Enligt detta synsätt

skuttar historien från det ena blodbadet till det andra, ungefär som ett litet barn med nya
stövlar hoppar från den ena vattenpussen till nästa: från första världskriget till andra
världskriget till kalla kriget, från folkmordet på armenierna via Förintelsen till
folkmordet i Rwanda, från Robespierre via Lenin till Hitler.
Det ligger en viss sanning i detta, men denna blott alltför välkända lista över
katastrofer är ändå något vilseledande. Vi fokuserar alltför mycket på vattenpölarna och
glömmer torra land däremellan. Den senmoderna epoken har inte bara upplevt tidigare
aldrig skådade nivåer av våld och fasa utan också tider av fred och sämja. Charles
Dickens skrev om franska revolutionen att ”det var den bästa av tider, det var den
värsta av tider”. Det kanske inte bara stämmer för franska revolutionen utan för hela
den epok som den förebådade.
Det stämmer särskilt väl för de sju årtionden som har gått sedan andra världskrigets
slut. Under denna period har mänskligheten för första gången ställts inför möjligheten
till fullständig självutplåning och upplevt ett antal krig och folkmord. Men dessa
årtionden var också den fredligaste perioden i historien, med bred marginal. Detta är
förvånande eftersom just dessa årtionden har upplevt större ekonomiska, sociala och
politiska förändringar än någonsin tidigare. Historiens kontinentalplattor rör sig i en
hisnande fart, men vulkanerna tiger mestadels still. Den nya elastiska ordningen tycks
kunna hantera och till och med initiera radikala strukturförändringar, utan att det urartar
i våldsamma konflikter.107

Fred i vår tid
De flesta förstår inte hur fredlig vår tidsålder är. Ingen av oss levde för tusen år sedan
och vi glömmer lätt hur mycket mer våldsam världen var förr. Och när krigen blir mer
sällsynta tilldrar de sig mer uppmärksamhet. Många fler tänker på de krig som i dag
härjar Afghanistan och Irak än den fred som flertalet brasilianer och indier nu lever
under.
Än viktigare är att vi lättare kan relatera till individers lidande än till hela
befolkningars. Men för att förstå makrohistoriska processer måste vi studera omfattande
statistik i stället för enskilda levnadsöden. År 2000 dödades 310 000 människor i krig
och ytterligare 520 000 i våldsbrott. Vartenda offer innebär en värld som har fallit i
spillror, en förkrossad familj och anförvanter och vänner med ärr för livet. Men ur ett
makroperspektiv utgör dessa 830 000 offer bara 1,5 procent av de 56 miljoner
människor som dog år 2000. Det året dog 1 260 000 i bilolyckor (2,25 procent av de
totala dödstalen) medan 850 000 begick självmord (1,45 procent).108
Siffrorna för 2002 är ännu mer förvånande. Av 57 miljoner dödsfall dog bara
172 000 i krig och 569 000 till följd av våldsbrott (totalt 741 000 offer för mänskligt
våld). Som jämförelse begick 873 000 människor självmord.109 Det visade sig alltså att
under året efter attentaten den 11 september löpte en genomsnittlig människa, trots allt
prat om terrorism och krig, större risk att ta sitt eget liv än att dödas av en terrorist, en
soldat eller en knarkhandlare.
I stora delar av världen kan de flesta gå och lägga sig utan att frukta att en
angränsande stam kommer att omringa byn under natten och massakrera alla.
Välbärgade brittiska undersåtar reser dagligen från Nottingham till London genom
Sherwoodskogen utan att frukta att ett gäng muntra, grönklädda stråtrövare ska ligga i
bakhåll och ta deras pengar för att ge till de fattiga (eller, mer troligt, mörda dem och
själva behålla pengarna). Elever finner sig inte i att deras lärare tar till rottingen, barn
behöver inte vara rädda för att bli sålda som slavar när deras föräldrar inte kan betala
räkningarna och kvinnor vet att lagen förbjuder deras män att slå dem och tvinga dem att
stanna hemma. Sådana förväntningar infrias allt oftare världen över.
Minskningen av våldet beror till stor del på förstärkningen av staten. Under historien
har det mesta våldet bestått av lokala fejder mellan släkter och gemenskaper. (Som
siffrorna ovan visar är lokala våldsbrott än i dag ett långt dödligare hot än reguljära
krig.) Som vi har sett drabbades tidiga bönder, som inte hade någon större politisk
organisation än bygemenskapen, av ett omfattande våld.110 När kungariken och imperier
blev starkare höll de lokalsamhällena i schack så att våldsnivån sänktes. I de
decentraliserade kungarikena i det medeltida Europa mördades 20–40 personer om året

per 100 000 invånare. Under de senaste årtiondena, då stater och marknader har blivit
nästan allsmäktiga och de lokala gemenskaperna spelat ut sin roll, har våldet minskat
ännu mer. I dag ligger det globala genomsnittet på bara 9 mord om året per 100 000,
och de flesta av dessa mord begås i svaga statsbildningar som Somalia och Colombia. I
de centraliserade europeiska staterna begås i genomsnitt ett mord om året per 100 000
invånare.111
Det finns absolut fall där stater använder sin makt till att döda sina egna medborgare,
och dessa fall upptar en stor plats i våra minnen och farhågor. Under 1900-talet
dödades tiotals miljoner, om inte hundratals miljoner, människor av sitt eget lands
säkerhetspolis. Men ur ett makroperspektiv har statliga domstolar och poliser
förmodligen ökat säkerheten i världen. Även i moderna diktaturer löper en vanlig
medborgare mindre risk att dö för någon annans hand än i förmoderna samhällen. En
militärdiktatur upprättades i Brasilien år 1964 och styrde landet fram till 1985. Under
dessa tjugo år mördades flera tusen brasilianare av regimen, och tusentals kastades i
fängelse och torterades. Men till och med under de värsta åren löpte en vanlig invånare
i Rio de Janeiro mycket mindre risk att dö för en människas hand än en vanlig waorani-,
arawete- eller yanomamo-indian. Waorani-, arawete- eller yanomamo-indianerna är
ursprungsbefolkningar som lever djupt inne i Amazonasbäckenets regnskogar, utan
armé, polis och fängelser. Antropologiska studier har visat att mellan en fjärdedel och
hälften av deras män förr eller senare dör i våldsamma strider om egendom, kvinnor
eller anseende.112

Imperiernas pensionering
Det går kanske att diskutera om våldet inom stater har ökat eller minskat sedan 1945.
Men ingen kan bestrida att det internationella våldet har minskat. Det kanske mest
uppenbara exemplet är de europeiska imperiernas sammanbrott. Genom hela historien
har imperier slagit ner uppror med järnhand, och när ett imperiums klocka var slagen
uppbringade det all sin kraft för att överleva, vilket vanligen ledde till att det
kollapsade i ett blodbad. Dess slutliga hädangång ledde sedan i allmänhet till anarki
och successionskrig. Efter 1945 har de flesta imperier valt en fredlig
förtidspensionering. Deras upplösning blev en relativt snabb, lugn och ordnad affär.
År 1945 styrde Storbritannien över en fjärdedel av världen. Trettio år senare styrde
det bara över några små öar. Under dessa årtionden drog det sig tillbaka från de flesta
av sina kolonier på ett fredligt och ordnat sätt. Även om britterna på platser som
Malaya och Kenya försökte hålla sig kvar med vapenmakt, accepterade de på de flesta
håll imperiets slut med en suck i stället för med ett raserianfall. De koncentrerade inte
sina ansträngningar på att behålla makten, utan på att överföra den så smidigt som
möjligt. Åtminstone några av de lovord som brukar ösas över Mahatma Gandhi för hans
icke-våld borde tillkomma det brittiska imperiet. Efter många år av bitter och ofta
våldsam kamp behövde indierna, när den brittiska överhöghetens dagar var räknade,
inte strida mot britterna på Delhis och Calcuttas gator. Imperiet avlöstes av en mängd
självständiga stater, av vilka de flesta sedan dess har haft stabila gränser och levt i fred
med sina grannar. Tiotusentals människor dödades visserligen av det hotade brittiska
imperiet, och på flera ställen ledde dess reträtt till ett utbrott av etniska konflikter som
krävde hundratusentals människoliv (särskilt i Indien). Men jämfört med ett långsiktigt
historiskt genomsnitt var det brittiska återtåget ett mönstergillt exempel på fred och
ordning. Det franska imperiet var mer envist. Dess sammanbrott ackompanjerades av
blodiga strider i Indokina och Algeriet som kostade hundratusentals människoliv. Men
från resten av sina kolonier retirerade även fransmännen snabbt och fredligt, och
lämnade ordentliga stater efter sig i stället för ett allmänt kaos.
Det sovjetiska sammanbrottet 1989 var ännu mer fredligt, trots utbrotten av etniska
konflikter på Balkan, i Kaukasus och i Centralasien. Aldrig tidigare har ett så mäktigt
imperium försvunnit så snabbt och stillsamt. Det sovjetiska imperiet hade år 1989 inte
lidit något militärt nederlag utom i Afghanistan, inte drabbats av några invasioner
utifrån eller några inre uppror eller ens storskaliga kampanjer för civil olydnad i
Martin Luther Kings anda. Man hade fortfarande miljontals soldater, tiotusentals
stridsvagnar och stridsflygplan och tillräckligt med kärnvapen för att utplåna
mänskligheten flera gånger om. Röda armén och andra trupper inom Warszawapakten
förblev lojala. Om Sovjetunionens siste härskare, Michail Gorbatjov, hade gett order

om det hade Röda armén öppnat eld mot de kuvade massorna.
Men den sovjetiska eliten, och de flesta kommunistiska regimer i Östeuropa
(Rumänien och Serbien var undantag), valde att inte använda ens en bråkdel av denna
militärmakt. När dess medlemmar insåg att kommunismen var bankrutt avvisade de
maktmedel, erkände sitt misslyckande, packade sina resväskor och åkte hem. Gorbatjov
och hans kolleger gav utan strid upp inte bara Sovjets erövringar under andra
världskriget utan också mycket äldre tsaristiska erövringar i Baltikum, Ukraina,
Kaukasus och Centralasien. Det är skrämmande att tänka sig vad som skulle ha hänt om
Gorbatjov hade betett sig som den serbiska ledningen – eller som fransmännen i
Algeriet.

Pax atomica
De självständiga stater som uppstod efter dessa imperiers sammanbrott var
anmärkningsvärt ointresserade av krig. Med få undantag har stater efter 1945 inte längre
invaderat andra stater för att erövra och införliva dem. Sådana erövringar har sedan
urminnes tider varit den politiska historiens brödföda. Det var så de flesta stora
imperierna skapades och så de flesta härskare och befolkningar trodde att det skulle
förbli. Men erövringskrig som romarnas, mongolernas och ottomanernas kan i dag inte
genomföras någonstans i världen. Efter 1945 har inget självständigt land som varit
erkänt av FN erövrats och suddats bort från kartan. Begränsade mellanstatliga krig
förekommer fortfarande ibland, och miljontals människor dör fortfarande i krig, men
krig är inte längre normen.
Många människor tror att de mellanstatliga krigens försvinnande är något unikt för de
rika demokratierna i Västeuropa. Men i själva verket nådde freden Europa först efter att
först ha brett ut sig i andra delar av världen. De senaste allvarliga krigen mellan
sydamerikanska länder var exempelvis kriget mellan Peru och Ecuador 1941 och
mellan Bolivia och Paraguay 1932–35. Och innan dess hade det inte förekommit något
allvarligare krig mellan sydamerikanska länder sedan 1870–84, med Chile på den ena
sidan och Bolivia och Peru på den andra.
Vi tänker sällan på arabvärlden som särskilt fredlig. Men sedan arabländerna blev
självständiga har endast ett av dem startat ett fullskaligt krig mot ett annat (den irakiska
invasionen av Kuwait 1990). Det har funnits en hel del skärmytslingar vid gränserna
(till exempel mellan Syrien och Jordanien 1970), flera väpnade interventioner (till
exempel Syriens inblandning i Libanon), många inbördeskrig (Algeriet, Jemen, Libyen)
och en hel rad kupper och revolter. Men förutom Gulfkriget har det inte förekommit
några fullskaliga krig mellan arabländer. Även om vi vidgar perspektivet och
inbegriper hela den muslimska världen tillkommer endast ett exempel, nämligen kriget
mellan Irak och Iran. Inga krig har förts mellan Turkiet och Iran, mellan Pakistan och
Afghanistan eller mellan Indonesien och Malaysia.
I Afrika är det betydligt mindre rosenrött. Men till och med där är de flesta konflikter
inbördeskrig och militärkupper. Efter att de afrikanska staterna blev självständiga på
1960- och 1970-talen har mycket få länder invaderat ett annat i förhoppning om att göra
erövringar.
Det har funnits relativt lugna perioder förr, till exempel i Europa mellan 1871 och
1914, och dessa har alltid fått ett tråkigt slut. Men denna gång är det annorlunda. Verklig
fred är nämligen inte enbart frånvaron av krig. Det har aldrig funnits verklig fred i
världen. Mellan 1871 och 1914 förblev krig i Europa en rimlig möjlighet, och
förväntan om krig präglade generalers, politikers och vanliga medborgares tänkande.

Sådana onda aningar hade slagit in under alla andra fredliga perioder i historien. En
järnlag för internationell politik lydde: ”För två närliggande statsbildningar finns alltid
ett rimligt scenario som kommer att få dem att föra krig mot varandra inom ett år.”
Denna djungelns lag gällde i det sena 1800-talets Europa, i det medeltida Europa, i det
forntida Kina och i det klassiska Grekland. Om det rådde fred mellan Sparta och Athen
450 f.Kr. fanns ett rimligt scenario som innebar att de skulle föra krig mot varandra 449
f.Kr.
I dag har mänskligheten brutit med djungelns lag. Det finns äntligen verklig fred och
inte bara frånvaro av krig. För de flesta statsbildningar finns inget rimligt scenario som
leder till en fullskalig konflikt inom loppet av ett år. Vad i all världen skulle kunna leda
till krig mellan Tyskland och Frankrike nästa år? Eller mellan Kina och Japan? Eller
mellan Brasilien och Argentina? Någon skärmytsling vid gränsen kan kanske
förekomma, men endast ett helt apokalyptiskt scenario skulle kunna leda till ett
gammaldags fullskaligt krig mellan de båda sistnämnda år 2016, med argentinska
pansardivisioner som stöter fram mot Rio de Janeiro och brasilianska bombmattor över
Buenos Aires omgivningar. Sådana krig kan kanske fortfarande bryta ut nästa år mellan
flera par av stater, till exempel mellan Israel och Syrien, Etiopien och Eritrea eller
USA och Iran, men de är undantag som bekräftar regeln.
Denna situation kan naturligtvis förändras i framtiden. Och i backspegeln skulle
dagens värld i så fall framstå som otroligt naiv. Men ur ett historiskt perspektiv är
själva vår naivitet fascinerande. Aldrig tidigare har freden varit så förhärskande att
människor inte ens kan föreställa sig krig.
Forskare har försökt förklara denna lyckliga utveckling i fler böcker och artiklar än
du någonsin orkar läsa, och de har identifierat flera bidragande faktorer. Först och
främst har krigets pris stigit dramatiskt. Nobels fredspris för att göra slut på alla
fredspris borde ha tilldelats Robert Oppenheimer och hans kolleger som byggde
atombomben. Kärnvapnen förvandlade ett krig mellan supermakter till ett kollektivt
självmord och gjorde det omöjligt att eftersträva världsherravälde med vapenmakt.
För det andra har vinsterna med krig minskat, samtidigt som priset har stigit. Under
större delen av historien kunde statsbildningar berika sig genom att plundra eller
annektera fientliga territorier. Större delen av rikedomen bestod i åkrar, boskap, slavar
och guld och var därför lätt att ockupera eller plundra. I dag består rikedom
huvudsakligen i humankapital, teknisk know-how och komplexa ekonomiska strukturer
som banker. Den är därför svår att forsla iväg eller införliva i ens eget territorium.
Ta till exempel Kalifornien. Dess rikedom baserades ursprungligen på guldgruvor.
Men i dag bygger den på kisel och celluloid: Silicon Valley och Hollywood. Vad skulle
hände om kineserna invaderade Kalifornien, landsatte en miljon soldater på San
Franciscos stränder och ryckte fram inåt land? De skulle inte vinna mycket på det. Det
finns inga kiselgruvor i Silicon Valley. Rikedomen finns inne i huvudet på Googles
medarbetare och Hollywoods manusförfattare, regissörer och special effects-genier.

De skulle ta första bästa plan till Bangalore eller Mumbai långt innan kinesiska
stridsvagnar rullade in på Sunset Boulevard. Det är inte en tillfällighet att de få
fullskaliga krig som fortfarande utkämpas i världen, som den irakiska invasionen av
Kuwait, handlar om platser där rikedomen är av det gamla materiella slaget. Kuwaits
shejker kunde fly utomlands, men oljefälten låg kvar och blev ockuperade.
Samtidigt som krig gav mindre vinster blev freden mer lukrativ än någonsin. I
traditionella jordbruksekonomier var fjärrhandel och utländska investeringar bisaker.
Därför förde fred inte med sig några stora vinster, förutom besparingen av kostnaderna
för krig. Om låt säga det rådde fred mellan England och Frankrike år 1400 behövde
fransmännen inte betala höga krigsskatter och drabbas av engelska invasioner, men
utöver det var freden inte bra för deras penningpungar. I moderna kapitalistiska
ekonomier har handel och utländska investeringar blivit det viktigaste av allt. Det finns
unika vinster med fred. Så länge det råder fred mellan Kina och USA kan kineserna
tjäna på att exportera till USA, handla på Wall Street och ta emot amerikanska
investeringar.
Sist men inte minst har ett tektoniskt skifte ägt rum i den globala politiska kulturen.
Många eliter i historien – till exempel hunnernas hövdingar, vikingarnas stormän och
aztekernas präster – ansåg att krig var något gott. Andra såg krig som något ont, men ett
nödvändigt ont, något som man måste vända till sin fördel. Vår tid är den första i
historien då världen domineras av en fredsälskande elit: politiker, affärsmän,
intellektuella och konstnärer som verkligen ser krig som något ont som går att undvika.
(Det fanns pacifister förr, till exempel tidiga kristna, men i de sällsynta fall där de fick
makten tenderade de att glömma kravet på att ”vända andra kinden till”.)
Det finns en förstärkande återkopplingsslinga mellan dessa fyra faktorer. Hotet om en
kärnvapenkatastrof ger näring åt pacifism, när pacifismen breder ut sig minskar
mängden krig och handeln blomstrar, och handeln ökar både vinsten med fred och
kostnaderna för krig. Med tiden skapar denna återkopplingsslinga ytterligare ett hinder
för krig, som ytterst kan visa sig vara det viktigaste av dem alla. Den allt tätare väven
av internationella förbindelser undergräver de flesta länders oberoende, vilket minskar
risken för att något land på egen hand skulle släppa lös krigets fasor. De flesta länder
skulle inte komma på tanken att dra ut i krig av det enkla skälet att de inte längre är
självständiga. Även om medborgarna i Israel, Italien, Mexiko och Thailand må hysa
illusioner om självständighet är det ett faktum att deras regeringar inte kan driva en
oberoende ekonomisk politik eller utrikespolitik och att de definitivt är oförmögna att
starta och föra ett fullskaligt krig på egen hand. Som förklarades i kapitel 11 bevittnar
vi framväxten av ett globalt imperium. I likhet med tidigare imperier försöker även
detta upprätthålla freden inom sina gränser. Och eftersom det omfattar hela världen
upprätthåller världsimperiet världsfreden.
***

Utmärks alltså den moderna epoken av meningslös slakt, krig och förtryck och är
typexemplen första världskrigets skyttegravar, det nukleära svampmolnet över
Hiroshima och Hitlers och Stalins bloddrypande vanföreställningar? Eller
symboliseras epoken av fred, av de skyttegravar som aldrig grävdes i Sydamerika, de
svampmoln som aldrig uppenbarade sig över Moskva och New York och av Mahatma
Gandhis och Martin Luther Kings fridfulla ansikten?
Svaret är en fråga om val av tidpunkt. Det är tillnyktrande att inse att vår syn på det
förflutna ofta påverkas av händelser under de senaste åren. Om detta kapitel hade
skrivits 1945 eller 1962 hade det förmodligen varit mycket dystrare. Eftersom det
skrevs 2012 har det en relativt hoppfull infallsvinkel till modern historia.
För att göra både optimister och pessimister nöjda kan vi säga att vi befinner oss på
tröskeln till både himmel och helvete, att vi rör oss nervöst mellan porten till den ena
och förgården till det andra. Historien har ännu inte avgjort var vi kommer att hamna,
och en kedja av tillfälligheter kan driva oss åt det ena eller det andra hållet.
* Ett ”tätt lokalsamhälle” är en grupp människor som känner varandra väl och är beroende av varandra för
att överleva.

KAPITEL 19

Och de levde lyckliga i alla sina dagar

e senaste 500 åren har en hisnande rad revolutioner utspelat sig. Världen har
enats i en enda ekologisk och historisk sfär. Ekonomin har vuxit exponentiellt
och mänskligheten äger rikedomar som förr hörde till sagornas värld.
Vetenskapen och den industriella revolutionen har gett människan övermänskliga
förmågor och en praktiskt taget obegränsad tillgång till energi. Samhällsordningen har
omvandlats i grunden, liksom politiken, vardagslivet och människans psykologi.
Men är vi lyckligare? Har de rikedomar som mänskligheten anhopat under de senaste
fem århundradena omsatts i en nyfunnen belåtenhet? Har upptäckten av outtömliga
energiresurser öppnat outsinliga källor av sällhet för oss? Om vi går längre tillbaka, har
världen blivit en bättre plats att leva i under de omkring sjuttio årtusenden som gått
sedan den kognitiva revolutionen? Var den framlidne Neil Armstrong, vars fotavtryck
förblir intakta på den vindlösa månen, lyckligare än den jägare-samlare som för 30 000
år sedan lämnade sitt handavtryck i Chauvetgrottan? Om inte, vad var då poängen med
att utveckla jordbruk, städer, skriftsystem, myntprägling, imperier, vetenskap och
industri?
Historiker ställer sällan sådana frågor. De frågar inte om invånarna i Uruk och
Babylon var lyckligare än deras förfäder bland jägaresamlarna, om islams framväxt
gjorde egyptierna mer tillfreds med livet eller hur de europeiska imperiernas
sammanbrott påverkade oräkneliga miljoner afrikaners lycka. Men sådana frågor är de
viktigaste man kan ställa om historien. De flesta av dagens ideologier och politiska
program bygger på tämligen ohållbara föreställningar om den verkliga källan till lycka.
Nationalister tror att politiskt självbestämmande är väsentligt för vår lycka.
Kommunister hävdar att proletariatets diktatur medför sällhet åt alla. Kapitalister
insisterar på att endast den fria marknaden leder till största möjliga lycka för största
möjliga antal, genom att den skapar ekonomisk tillväxt och materiellt överflöd samt lär
människor självtillit och företagsamhet.
Vad skulle hända om seriös forskning vederlade dessa hypoteser? Om ekonomisk
tillväxt och självtillit inte gör människor lyckligare, vad är då fördelen med kapitalism?
Tänk om undersåtarna i stora imperier i allmänhet är lyckligare än medborgarna i
självständiga stater, om exempelvis algerierna var lyckligare under franskt styre än
under eget. Vad skulle det säga om avkoloniseringen och värdet av nationellt
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självbestämmande?
Detta är hypotetiska möjligheter eftersom historiker hittills har undvikit att ställa
sådana frågor – och än mindre försökt besvara dem. De har undersökt historien ur
nästan alla upptänkliga aspekter – politik, samhälle, ekonomi, genus, sjukdomar,
sexualitet, mat, klädedräkt – men de har sällan stannat upp och undrat hur dessa faktorer
påverkar människors lycka.
Även om få har genomfört långtidsstudier av lyckans historia har nästan alla forskare
och lekmän någon vag aning om den. Enligt en vanlig uppfattning har människans
förmågor ökat genom historien. Eftersom människor i allmänhet använder sina förmågor
till att mildra elände och förverkliga sina drömmar, måste vi följaktligen vara
lyckligare än våra medeltida förfäder och de måste i sin tur ha varit lyckligare än
stenålderns jägare-samlare.
Men denna progressiva framställning är inte övertygande. Som vi har sett leder nya
färdigheter och beteenden inte nödvändigtvis till ett bättre liv. När människor lärde sig
bruka jorden under jordbruksrevolutionen ökade deras kollektiva förmåga att forma sin
omgivning, men många enskilda människors lott försämrades. Bönder var tvungna att
arbeta hårdare än jägare-samlare för att dra sig fram på en mindre varierad och
näringsrik kost, och de var långt mer exponerade för sjukdomar och exploatering. De
europeiska imperiernas utbredning ökade på liknande sätt mänsklighetens kollektiva
styrka genom att sprida idéer, tekniker och grödor och öppna nya handelsvägar. Men
detta var knappast goda nyheter för miljontals afrikaner, indianer och aboriginer. Mot
bakgrund av människans benägenhet att missbruka makt är det naivt att tro att ju större
inflytande människor har, desto lyckligare blir de.
Vissa motståndare till detta synsätt intar den diametralt motsatta ståndpunkten. De
hävdar att korrelationen mellan mänskliga förmågor och lycka är den omvända. Makt
korrumperar, säger de, och när mänskligheten fick mer och mer makt skapade den en
kall, mekanistisk värld som inte är lämpad för att tillfredsställa våra verkliga behov.
Evolutionen har anpassat våra medvetanden och kroppar efter livet som jägare-samlare.
Övergången till först jordbruk och sedan industri har dömt oss att leva onaturliga liv,
där våra inneboende böjelser och instinkter inte kan komma helt till uttryck, och som
därför inte kan uppfylla våra djupaste önskningar. Ingenting i den urbana medelklassens
bekväma liv kommer i närheten av den spänning och ogrumlade glädje som en grupp
jägare-samlare kände under en lyckad mammutjakt. Varje ny uppfinning ökar avståndet
till Edens lustgård med ytterligare en kilometer.
Men detta romantiska insisterande på att varje uppfinning har en djup skugga är lika
dogmatiskt som tron på ett ohejdbart framåtskridande. Vi har kanske förlorat kontakten
med vår inre jägare-samlare, men det är inte enbart av ondo. Under de senaste två
århundradena har den moderna läkarvetenskapen exempelvis minskat barnadödligheten
från 33 procent till mindre än 5 procent. Ingen kan rimligen bestrida att detta starkt har
bidragit till lycka, inte bara för de barn som annars skulle ha dött utan också för deras

familjer och vänner.
En mer nyanserad ståndpunkt slår in på en medelväg. Fram till den vetenskapliga
revolutionen fanns ingen tydlig korrelation mellan förmåga och lycka. Medeltida bönder
kan mycket väl ha haft det mer eländigt än deras förfäder bland jägare-samlarna. Men
under de senaste århundradena har människor lärt sig att använda sina förmågor på ett
klokare sätt. Den moderna läkarvetenskapens triumfer är bara ett av många exempel.
Andra verkliga framsteg är att våldet minskat, att de mellanstatliga krigen praktiskt tagit
har försvunnit och att storskaliga svältkatastrofer nästan har eliminerats.
Men även det är en överdriven förenkling. För det första bygger denna optimistiska
bedömning på ett mycket litet urval år. Flertalet människor började dra fördel av den
moderna läkarvetenskapens landvinningar tidigast 1850, och den dramatiska
minskningen av barnadödlighet är ett 1900-talsfenomen. Stora svältkatastrofer fortsatte
att hemsöka mänskligheten fram till mitten av 1900-talet. Under det stora språnget i det
kommunistiska Kina åren 1958–61 svalt mellan 10 och 50 miljoner människor ihjäl.
Mellanstatliga krig blev sällsynta först efter 1945, till stor del beroende på det nya
hotet om nukleär utplåning. Så även om de senaste århundradena har varit en
oförliknelig guldålder för mänskligheten är det alltför tidigt att veta om detta markerar
en grundläggande förändring av historiens lopp eller om det bara är en tillfällig, tursam
strömkantring. När vi ska bedöma moderniteten är det alltför frestande att anlägga
perspektivet som västerländsk medelklass under 2000-talet. Men vi får inte glömma de
synpunkter som kan framföras av en walesisk kolgruvearbetare, en opiumberoende
kines eller en tasmansk aborigin. Truganini är inte mindre viktig än Homer Simpson.
För det andra kan den korta guldåldern under det senaste halvseklet visa sig ha sått
fröet till en framtida katastrof. Under de senaste årtiondena har vi rubbat planetens
ekologiska jämvikt på myriader nya sätt, med troligen ödesdigra konsekvenser. En
mängd fakta antyder att vi genom en hänsynslös konsumtionsorgie håller på att förstöra
grundvalarna för mänskligt välstånd.
Slutligen kan vi endast gratulera oss själva till moderna sapiens enastående
landvinningar om vi fullständigt struntar i andra djurs öde. Det mesta av det omskrutna
materiella välstånd som skyddar oss mot sjukdom och svält har anhopats på bekostnad
av apor i laboratorier, mjölkkor i industrialiserade miljöer och kycklingar på löpande
band. Tiotals miljarder av dessa djur har under de senaste två århundradena utsatts för
en industriell exploatering vars grymhet saknar motstycke. Om vi skulle acceptera bara
en tiondel av vad djurrättsaktivisterna påstår kan det moderna industrialiserade
lantbruket mycket väl vara det största brottet i historien. När man bedömer lyckan i
världen är det fel att bara räkna de övre klassernas lycka, eller européernas eller
männens. Det är kanske också fel att bara ta hänsyn till människors lycka.

Lyckoräkning
Hittills har vi diskuterat lycka som om den till stor del vore ett resultat av materiella
faktorer som hälsa, kost och välstånd. Om människor är rikare och friskare måste de
också vara lyckligare. Men är det verkligen så självklart? Filosofer, präster och diktare
har i årtusenden grubblat över lyckans natur, och många har kommit fram till att sociala,
etiska och andliga faktorer har lika stor betydelse för vår lycka som materiella
omständigheter. Kanske är det så att människor i moderna överflödssamhällen trots sitt
välstånd lider svårt av alienation och meningslöshet? Och kanske fann våra mindre
välbärgade förfäder stor tillfredsställelse i gemenskapen, religionen och närheten till
naturen?
Under de senaste årtiondena har psykologer och biologer antagit utmaningen att
vetenskapligt studera vad som verkligen gör människor lyckliga. Det första steget är att
definiera vad man ska mäta. Den allmänt vedertagna definitionen av lycka är
”subjektivt välbefinnande”. Enligt detta synsätt är lycka något man känner inne i sig
själv, en känsla av antingen omedelbar lust eller av långsiktig tillfredsställelse över
riktningen i sitt liv. Men om det är något som känns inuti, hur ska det då mätas utifrån?
Vi antas kunna göra det genom att be människor berätta hur de mår. Psykologer och
biologer som vill bedöma hur lyckliga människor är ger dem därför frågeformulär att
fylla i för att sedan räkna på resultaten.
Ett typiskt frågeformulär om subjektivt välbefinnande ber försökspersonerna att på en
skala från 1 till 10 ange hur mycket de instämmer i uttalanden som: ”Jag är nöjd med
hur jag är”, ”Jag tycker att livet är stimulerande”, ”Jag ser optimistiskt på framtiden”
och ”Livet är bra”. Forskaren summerar sedan alla svaren och beräknar personens
allmänna subjektiva välbefinnande.
Sådana frågeformulär används för att finna korrelationer mellan lycka och olika
objektiva faktorer. En studie kan jämföra 1 000 personer som tjänar 100 000 dollar om
året med 1 000 personer som tjänar 50 000 dollar om året. Om studien visar att den
första gruppen har ett genomsnittligt subjektivt välbefinnande på 8,7 medan den andra
bara har 7,3, kan forskaren dra slutsatsen att det finns en positiv korrelation mellan
ekonomiskt välstånd och subjektivt välbefinnande. För att uttrycka det på vanligt språk:
Man blir lycklig av att ha pengar. Samma metod kan användas för att undersöka om
människor i demokratier är lyckligare än människor som lever under diktatur eller om
gifta personer är lyckligare än ogifta, frånskilda och änkor/änklingar.
Detta lägger en grund för historiker att arbeta utifrån, eftersom de kan undersöka hur
det har förhållit sig med rikedom, politisk frihet och skilsmässotal i det förflutna. Om
människor är lyckligare i demokratier och gifta personer är lyckligare än frånskilda,
kan en historiker på goda grunder hävda att demokratiseringsprocessen under de

senaste årtiondena har bidragit till mänsklighetens lycka, medan de ökande
skilsmässotalen pekar åt motsatt håll.
Detta sätt att tänka är inte invändningsfritt, men innan vi går in på några av bristerna
kan det vara intressant att betrakta vilka rön man gjort.
En av de intressantaste slutsatserna är att pengar verkligen leder till lycka, men bara
till en viss gräns. Bortom denna punkt har pengar föga betydelse. För människor vid
samhällsstegens nedersta ände leder mer pengar till mer lycka. Om en ensamstående
mamma som tjänar 15 000 kronor i månaden plötsligt vinner 3 miljoner på ett lotteri,
kommer hon förmodligen att uppleva en stor och varaktig våg av subjektivt
välbefinnande. Hon kan exempelvis förse sina barn med mat och kläder utan att dra på
sig skulder. Men om en vd som tjänar 100 000 i månaden vinner 5 miljoner på ett
lotteri, eller om bolagsstyrelsen plötsligt fördubblar hans lön, kommer hans våg av
lycka förmodligen bara att vara i några veckor. Enligt empiriska rön kommer det med
all säkerhet inte att spela någon roll för hur han känner sig på sikt. Han köper en flottare
bil, flyttar till en tjusigare villa, vänjer sig att dricka Chateau Pétrus i stället för
California Cabernet, men allt detta blir snart vardagligt och inget särskilt.
Ett annat intressant rön är att sjukdom minskar lyckan på kort sikt, men är en källa till
långsiktig olycka endast om den drabbades tillstånd stadigt försämras eller om
sjukdomen medför en oavbruten och allt svårare smärta. Människor som diagnosticeras
med en kronisk sjukdom som diabetes blir vanligen nedstämda en tid, men om
sjukdomen inte förvärras anpassar de sig till sin nya situation och rankar sin lycka lika
högt som friska. Vi tänker oss att de båda tvillingarna Sara och Lukas ur övre
medelklassen deltar i en studie av subjektivt välbefinnande. På vägen från
psykologilabbet blir Saras bil påkörd av en buss. Hon får ett antal benbrott och blir
permanent förlamad i ena benet. Medan räddningslaget håller på att skära loss henne
från bilvraket ringer telefonen och Lukas skriker glädjerusig att han har vunnit 20
miljoner på lotto. Två år senare kommer hon att halta och han att vara betydligt rikare,
men när psykologen gör en uppföljningsstudie kommer båda förmodligen att svara
ungefär likadant som de gjorde på morgonen den där ödesdigra dagen.
Familj och gemenskap verkar ha större betydelse för vår lycka än pengar och hälsa.
Människor med starka familjeband, som lever i täta och stödjande lokalsamhällen, är
signifikant lyckligare än människor som har en dysfunktionell familj och som aldrig har
funnit (eller sökt) en gemenskap att ingå i. Äktenskap är särskilt viktiga. Upprepade
studier har visat att det finns en mycket stor korrelation mellan bra äktenskap och högt
subjektivt välbefinnande samt mellan dåliga äktenskap och olycka. Detta gäller
oberoende av ekonomiska förhållanden och till och med kroppsligt tillstånd. En
obemedlad invalid med en älskande maka, en hängiven familj och en varm gemenskap
kan må bättre än en alienerad miljardär, förutsatt att hans fattigdom inte är alltför djup
och att hans sjukdom inte är degenerativ eller smärtsam.
Det är därmed möjligt att den enorma förbättringen av de materiella förhållandena

under de två senaste århundradena uppvägs av familjens och lokalsamhällets
sammanbrott. I så fall kanske en genomsnittlig människa inte är lyckligare i dag än år
1800. Till och med den frihet vi värdesätter så högt kan arbeta mot oss. Vi kan välja vår
partner, våra vänner och grannar, men de kan också välja bort oss. När individen har
aldrig tidigare skådade möjligheter att välja sin egen väg i livet, får han eller hon det
allt svårare att binda sig och göra utfästelser. Vi lever därför i en allt ensammare värld
med svagt sammanhållna gemenskaper och familjer.
Men det viktigaste rönet av alla är att lycka egentligen inte beror på objektiva
omständigheter som rikedom, hälsa eller ens gemenskap. Den beror snarare på
sambandet mellan objektiva omständigheter och subjektiva förväntningar. Om du vill ha
en oxkärra och får en oxkärra är du tillfreds. Om du vill ha en ny Ferrari och får en
begagnad Fiat känns det som om du har förvägrats din önskan. Detta är anledningen till
att en lotterivinst över tid har samma betydelse för människors lycka som en
handikappande bilolycka. När saker och ting förbättras stiger förväntningarna, och
därför kan vi vara missnöjda till och med efter dramatiska förbättringar av våra
objektiva omständigheter. När saker och ting försämras sjunker förväntningarna, och
följaktligen kan man vara ungefär lika lycklig efter att ha fått en allvarlig sjukdom som
tidigare.
Du kanske invänder att vi inte behöver en hop psykologer med frågeformulär för att
upptäcka detta. Profeter, diktare och filosofer insåg för tusentals år sedan att det är
mycket viktigare att vara tillfreds med det man har än att få mer av det man vill ha. Men
det är ändå trevligt när modern forskning – underbyggd med siffror och diagram –
kommer till samma slutsats som ”de gamle”.
***
Att förväntningarna är av avgörande betydelse har långtgående följder för förståelsen
av lyckans historia. Om lyckan bara hade berott på objektiva omständigheter som
rikedom, hälsa och sociala relationer hade det varit relativt lätt att undersöka dess
historia. Upptäckten att den beror på subjektiva förväntningar gör historikerns uppgift
mycket svårare. Vi moderna människor har en arsenal av lugnande och smärtstillande
medel till vårt förfogande, men våra förväntningar om att livet ska vara lätt och
smärtfritt, och vår oförmåga att uthärda besvärligheter och obehag har ökat till den grad
att vi mycket väl kan lida mer av smärta än våra förfäder någonsin gjort.
Det är svårt att acceptera detta sätt att tänka. Problemet är ett tankefel som är djupt
rotat i vårt psyke. När vi försöker gissa eller föreställa oss hur lyckliga andra
människor är nu eller hur lyckliga människor var förr, tänker vi oundvikligen oss in i
deras situation. Men det fungerar inte, eftersom vi för över våra förväntningar på andras
materiella omständigheter. I moderna överflödssamhällen är det vanligt att duscha och
byta kläder varje dag. Medeltida bönder lät bli att tvätta sig i månader och bytte nästan
aldrig kläder. Tanken att leva så, smutsiga och stinkande, är vedervärdig för oss. Men

de medeltida bönderna verkar inte ha brytt sig om det. De var vana vid känslan och
lukten av en skjorta som inte hade tvättats på mycket länge. Det var inte så att de ville
byta kläder men inte kunde göra det – de hade vad de önskade sig. Så de var tillfreds
åtminstone vad kläder anbelangade.
Om man tänker efter är det inte så förvånande. Våra släktingar schimpanserna tvättar
ju sig sällan och byter aldrig kläder. Vi känner inte heller avsmak för att våra hundar
och katter inte duschar och byter päls varje dag. Vi klappar, kramar och kysser dem i
alla fall. Många små barn i överflödssamhällen tycker illa om att duscha och det krävs
år av fostran och disciplinering för att få dem att anamma denna förment tilltalande
vana. Allt detta är en fråga om förväntningar.
Om lycka bestäms av förväntningar kan två pelare i våra samhällen – massmedierna
och reklamindustrin – oavsiktligt hålla på att tömma världens reservoar av belåtenhet.
Om du var en 18-åring i en liten by för 5 000 år sedan tyckte du förmodligen att du såg
bra ut eftersom det bara fanns 50 andra män och pojkar i byn, och de flesta av dem var
antingen gamla, ärrade och rynkiga eller fortfarande små. Om du är en tonåring i dag är
det mycket troligare att du känner dig otillräcklig. Även om de andra eleverna i skolan
är fula som stryk, jämför du dig inte med dem utan med de filmstjärnor, idrottsmän och
supermodeller som du dagligen ser på tv, Facebook och reklamtavlor.
Missnöjet i tredje världen underblåses kanske inte bara av fattigdom, sjukdom,
korruption och politiskt förtryck utan också av exponeringen för den första världens
levnadsstandard? En genomsnittlig egyptier löpte betydligt mindre risk att dö av svält,
böldpest eller våld under Hosni Mubarak än under Ramses II eller Kleopatra. De flesta
egyptiers materiella omständigheter hade aldrig varit så bra. Man skulle kunna tro att de
skulle dansa på gatorna år 2011 och tacka Allah för sin goda lott. Men i stället reste de
sig i vrede för att störta Mubarak. De jämförde sig inte med sina förfäder under
faraonerna, utan snarare med samtida amerikaner under Obama.
Om så är fallet skulle till och med odödlighet kunna leda till missnöje. Anta att
vetenskapen kommer på botemedel mot alla sjukdomar och effektiva terapiformer mot
åldrande som håller människor unga för obegränsad tid. Med all sannolikhet skulle det
leda till en aldrig tidigare skåda epidemi av vrede och ångest.
De som inte hade råd med de nya mirakelbehandlingarna – alltså det stora flertalet –
skulle vara utom sig av ilska. Under historien har de fattiga och förtryckta kunnat trösta
sig med tanken att åtminstone döden är jämlik, att även de rika och mäktiga dör. De
fattiga skulle inte tycka om tanken att de måste dö, medan de rika förblir unga och
vackra för evigt.
Men den lilla minoritet som skulle ha råd med de nya behandlingarna skulle inte
heller vara rusiga av lycka. De skulle få så mycket att ängslas över. Även om de nya
behandlingsformerna skulle kunna förlänga livet och ungdomen kan de inte återuppliva
döda kroppar. Hur förfärligt är det inte att tänka sig att jag och mina kära kan leva för
evigt, men bara om vi inte blir påkörda av en lastbil eller sprängda i småbitar av en

terrorist. Potentiellt icke-dödliga människor skulle förmodligen bli alltmer obenägna att
ta den minsta risk, och våndan över att förlora en make/maka, ett barn eller en nära vän
skulle bli outhärdlig.

Kemisk lycka
Samhällsvetare delar ut frågeformulär om subjektivt välbefinnande och korrelerar
resultaten med socioekonomiska faktorer som välstånd och politisk frihet. Biologer
använder samma frågeformulär för att korrelera svaren med biokemiska och genetiska
faktorer. Deras rön är chockerande.
Biologerna menar att vårt tanke- och känsloliv styrs av biokemiska mekanismer som
har formats under miljoner år av evolution. I likhet med andra psykiska tillstånd
bestäms vårt subjektiva välbefinnande inte av yttre parametrar som lön, sociala
relationer eller politiska rättigheter. Det bestäms snarare av ett komplext system av
nerver, neuroner, synapser och olika biokemiska ämnen som serotonin, dopamin och
oxytocin.
Ingen blir någonsin lycklig av att vinna på lotteri, köpa ett hus, bli befordrad eller
ens finna den sanna kärleken. Människor blir lyckliga av en och endast en sak:
behagliga förnimmelser i kroppen. En människa som nyss vunnit på lotteri eller funnit
en ny kärlek och hoppar av glädje reagerar inte på pengarna eller partnern. Hon
reagerar på olika hormoner som tumlar runt i hennes blodomlopp och på en storm av
elektriska signaler som sprakar mellan olika delar av hennes hjärna.
Sorgligt nog för alla förhoppningar om att skapa himmelriket på jorden verkar vårt
inre biokemiska system vara programmerat att hålla lyckonivån relativt konstant. Det
finns inget naturligt urval för lycka som sådan – en lycklig eremits genetiska linje dör ut
och ett olyckligt pars gener förs vidare till nästa generation. Lycka och olycka spelar en
evolutionär roll endast i den utsträckning de bidrar till eller försvårar överlevnad och
reproduktion. Det är därför inte så förvånande att evolutionen har stöpt oss att vara
varken alltför olyckliga eller alltför lyckliga. Det gör att vi kan njuta av ett kort rus av
behagliga förnimmelser, som dock aldrig varar för evigt. Förr eller senare ebbar de ut
och lämnar plats för obehagliga förnimmelser.
Evolutionen har exempelvis belönat män som har sex med fertila kvinnor med
lustkänslor. Om inte sex vore så lustfyllt hade få män brytt sig om denna aktivitet.
Samtidigt har evolutionen sett till att lustkänslorna snabbt ebbar ut. Om orgasmerna
hade varat för evigt hade de mycket lyckliga männen dött av hunger på grund av
ointresse för mat, och skulle inte heller bemöda sig om att spana efter andra fertila
kvinnor.
Vissa forskare jämför den mänskliga biokemin med en luftkonditionering som håller
temperaturen konstant, oavsett om det kommer en värmebölja eller en snöstorm.
Händelser kan leda till att temperaturen förändras en stund, men systemet återgår alltid
till samma förinställda punkt.
Vissa AC-anläggningar är inställda på 25 grader, andra på 20. Mänskliga

lyckokonditioneringssystem är också olika från individ till individ. Om vi använder en
skala mellan 1 och 10 är vissa människor födda med ett muntert biokemiskt system som
låter deras humör pendla mellan 6 och 10 för att stabiliseras vid 8. En sådan människa
kan vara lycklig, trots att hon bor i en alienerad storstad, förlorar alla sina pengar i en
börskrasch och får diagnosen diabetes. Andra människor har förbannats med en dyster
biokemi som pendlar mellan 3 och 7 och stabiliseras vid 5. En sådan olycklig människa
förblir nedstämd även om hon skulle ha stöd av en tät gemenskap, vinna miljoner på
lotteri och är frisk som en olympisk friidrottare. Ja, om vår dystra människa så skulle
vinna 50 miljoner på morgonen, upptäcka ett botemedel mot både aids och cancer vid
middagstid, skapa fred mellan israeler och palestinier på eftermiddagen, och på kvällen
återförenas med sitt barn som försvann för många år sedan skulle hon inte uppleva
någon lycka bortom nivå 7. Hennes hjärna är helt enkelt inte byggd för eufori – oavsett
vad som händer.
Tänk på dina släktingar och vänner. Du känner vissa som förblir ganska glada vad de
än råkar ut för, och andra som alltid är missnöjda oavsett vilka skänker de får från
ovan. Vi är böjda att tro att om vi bara kunde byta jobb, gifta oss, skriva färdigt
romanen, köpa en ny bil eller betala av bolånet skulle vi vara i sjunde himlen. Men när
vi får det vi önskar verkar vi inte bli lyckligare. Att köpa bilar och skriva romaner
förändrar inte vår biokemi. Sådant kan få den att spritta till för en stund, men snart är
den tillbaka till den förinställda punkten.
***
Hur går detta ihop med de ovan nämnda psykologiska och sociologiska rönen att
exempelvis gifta människor i genomsnitt är lyckligare än singlar? För det första är
dessa rön korrelationer – så förhållandet mellan orsak och verkan kan vara det
omvända mot vad vissa forskare har antagit. Det stämmer att gifta är lyckligare än
singlar och frånskilda, men det betyder inte nödvändigtvis att äktenskap leder till lycka.
Det kan vara så att lycka förorsakar äktenskap. Eller mer precist: att serotonin, dopamin
och oxytocin åstadkommer och upprätthåller äktenskap. Människor som har fötts med en
munter biokemi är i allmänhet lyckliga och tillfreds. Sådana personer är mer attraktiva
partner och har därmed större chans att gifta sig. Det är också mer osannolikt att de
drabbas av skilsmässa eftersom det är mycket lättare att leva med en glad och nöjd
make/maka än med en nedstämd och missnöjd. Det stämmer därför att gifta människor i
genomsnitt är lyckligare än ogifta, men en singelkvinna som på grund av sin biokemi har
en benägenhet att vara dyster blir inte nödvändigtvis lyckligare av att paras ihop med en
man.
Dessutom är de flesta biologer inte fanatiker. De hävdar att lycka huvudsakligen
bestäms av biokemi, men de medger att psykologiska och sociologiska faktorer också
spelar en roll. Våra mentala luftkonditioneringssystem har en viss rörelsefrihet inom
förutbestämda gränser. Det är nästan omöjligt att överskrida den övre och under

emotionella gränsen, men äktenskap och skilsmässa kan ha en betydelse för området
mellan de båda gränserna. En person som har fötts med en lyckonivå på i genomsnitt 5
dansar aldrig hejdlöst på gatorna. Men ett gott äktenskap skulle få honom att emellanåt
uppnå nivå 7 och oftast slippa modfälldheten på nivå 3.
Om vi godtar den biologiska synen på lycka visar sig historien vara av liten
betydelse, eftersom de flesta historiska händelser inte påverkar vår biokemi. Historien
kan förändra de yttre stimuli som förorsakar serotoninproduktion, men den förändrar
inte varaktigt serotoninnivåerna och kan därför inte göra människor lyckligare.
Låt oss jämföra en medeltida fransk bonde med en modern bankman i Paris. Bonden
bodde i en ouppvärmd lerhydda mittemot svinstian, medan bankmannens hem är en
tjusig takvåning med alla de senaste teknikprylarna och utsikt över Champs-Élysées.
Spontant förväntar vi oss att bankmannen är mycket lyckligare än bonden. Men
lerhyddor, takvåningar och Champs-Élysées bestämmer egentligen inte vårt humör. Det
gör serotoninet. När den medeltida bonden hade byggt färdigt sin lerhydda producerade
hans neuroner serotonin och fick upp halten till nivå X. När bankmannen 2013 gjorde
den sista avbetalningen på sin underbara takvåning producerade hans neuroner en
liknande mängd serotonin och fick upp halten till nivå X. För hjärnan spelar det ingen
roll att en takvåning är mycket mer bekväm än en lerhydda. Det enda som betyder något
är att serotoninhalten för närvarande är X. Därför skulle bankmannen inte vara ett dugg
lyckligare än sin förfader, den fattiga medeltida bonden.
Detta gäller inte bara för enskilda liv, utan också för kollektiva händelser. Ta till
exempel franska revolutionen. Revolutionärerna hade bråda dagar: de avrättade kungen,
överförde jord till bönderna, förkunnade mänskliga rättigheter, avskaffade adelns
privilegier och förde krig mot hela Europa. Men ingenting av detta förändrade den
franska biokemin. Trots alla de politiska, sociala, ideologiska och ekonomiska
omvälvningar som revolutionen medförde hade den alltså liten betydelse för den
franska lyckan. De som hade vunnit en munter biokemi på det genetiska lotteriet var lika
lyckliga före som efter revolutionen. De med en dyster biokemi klagade lika bittert över
Robespierre och Napoleon som de tidigare hade klagat över Ludvig XVI och Marie
Antoinette.
Vad var i så fall bra med franska revolutionen? Om folk inte blev lyckligare, vad var
då meningen med allt detta kaos, all denna rädsla och blodspillan och krig? Biologer
skulle aldrig ha stormat Bastiljen. Folk tror att den här politiska revolutionen eller den
där samhällsreformen kommer att göra dem lyckliga, men deras biokemi lurar dem gång
på gång.
Det finns endast ett historiskt skeende som har en verklig betydelse. I dag, när vi
inser att nyckeln till lycka ligger i vårt biokemiska system, kan vi sluta ödsla bort tiden
på politik och samhällsreformer, kupper och ideologier, och i stället inrikta oss på det
enda som verkligen kan göra oss lyckliga: att manipulera vår biokemi. Om vi investerar
miljarder på att förstå människohjärnans biokemi och utvecklar lämpliga

behandlingsformer, kan vi göra människor lyckligare än någonsin – utan att behöva
tillgripa revolutioner. Prozac, till exempel, byter inte ut några regimer men lyfter upp
människor ur depression genom att höja deras serotoninnivåer.
Ingenting fångar den biologiska argumentationen bättre än det berömda new ageslagordet ”Lyckan börjar inifrån”. Pengar, social status, plastikkirurgi, vackra hem,
maktpositioner – inget av detta kommer att göra dig lycklig. Bestående lycka härrör
endast från serotonin, dopamin och oxytocin.113
I Aldous Huxleys dystopiska roman Du sköna nya värld, som kom ut år 1932, mitt
under depressionen, är lycka det högsta värdet, och psykofarmaka ersätter polisen och
valurnorna som politikens grund. Alla tar varje dag en dos ”soma”, en syntetisk drog
som gör människor lyckliga utan att inkräkta på deras produktivitet och effektivitet. Den
världsstat som styr över hela världen hotas aldrig av krig, revolutioner, strejker eller
demonstrationer eftersom alla är fullständigt tillfreds med sina nuvarande
omständigheter, hur dessa än är. Huxleys framtidsvision är mer oroande än George
Orwells Nittonhundraåttiofyra. Huxleys värld ter sig monstruös för de flesta läsare,
men det är svårt att förklara varför. Alla är glada hela tiden – vad kan väl vara fel med
det?

Meningen med livet
Huxleys förvirrande värld bygger på det biologiska antagandet att lycka är lika med
lust. Att vara lycklig är varken mer eller mindre än att uppleva behagliga
kroppsförnimmelser. Eftersom vår biokemi begränsar dessa förnimmelsers styrka och
varaktighet är det enda sättet att få människor att uppleva en hög grad av lycka under
lång tid att manipulera deras biokemiska system.
Men den definitionen av lycka ifrågasätts av många forskare. Daniel Kahneman, som
fick Nobelpriset i ekonomi 2002, bad människor att redogöra för en typisk arbetsdag,
gå igenom episod för episod och bedöma hur mycket de gillade eller ogillade varje
moment. Han upptäckte något som framstår som en paradox i de flesta människors syn
på sina liv. Ta till exempel arbetet med att ta hand om barn. När man räknar stunder av
glädje och stunder av slitgöra visar det sig, enligt Kahneman, att barntillsyn är en
ganska olustig affär. Den består till stor del i att byta blöjor, diska och hantera
raseriutbrott, vilket ingen tycker om att göra. Ändå förklarar de flesta föräldrar att
barnen är deras största glädjeämne. Innebär det att människor inte vet vad som är bra
för dem?
Det är ett alternativ. Ett annat är att rönen visar att lycka inte är lika med ett överskott
av behagliga stunder över olustiga. Lycka består snarare i att uppfatta livet i dess helhet
som meningsfullt och givande. Lyckan har viktiga kognitiva och etiska komponenter.
Våra värderingar gör all skillnad i världen för huruvida vi uppfattar oss själva som
”eländiga slavar under en babydiktator” eller som ”kärleksfulla vårdare av ett nytt
liv”.114 Som Nietzsche formulerade det: den som har ett ”varför” att leva kan uthärda
nästan vilket ”hur” som helst. Ett meningsfullt liv kan vara ytterst tillfredsställande även
under svåra umbäranden, medan ett meningslöst liv är en fruktansvärd prövning hur
bekvämt det än är.
Även om människor i alla kulturer och under alla epoker har känt samma typer av
lust och smärta har den mening de tillskrev sina upplevelser förmodligen varierat
avsevärt. I så fall kan lyckans historia ha varit långt mer turbulent än vad biologerna
tänker sig. Detta är en slutsats som inte nödvändigtvis talar till modernitetens fördel.
Bedömt minut för minut levde människorna under medeltiden ett tufft liv. Men om de
trodde på löftet om evig salighet i livet efter detta kan de mycket väl ha uppfattat sitt liv
som långt mer meningsfullt och givande än många moderna sekulariserade människor,
som på sikt inte kan förvänta sig annat än fullständig och meningslös glömska. På frågan
”Är du tillfreds med ditt liv i dess helhet?” skulle människor under medeltiden kanske
ha fått höga poäng i ett frågeformulär om subjektivt välbefinnande.
Våra medeltida förfäder skulle alltså ha varit lyckliga för att de fann livets mening i
kollektiva villfarelser om livet efter detta? Ja. Så länge ingen stack hål på deras

fantasier – varför inte? Såvitt vi vet har människolivet ur vetenskaplig synvinkel
absolut ingen mening. Människan är resultatet av en blind evolution som saknar mål och
syfte. Hennes handlingar ingår inte i en gudomlig kosmisk plan, och om planeten skulle
sprängas i morgon bitti skulle universum med all säkerhet fortsätta som förut. Såvitt vi
vet kommer ingen att sakna de mänskliga subjekten. Varje mening som människor
tillskriver sina liv är därför en illusion. Den utomvärldsliga mening som medeltida
människor fann i sina liv var inte mer illusorisk än den moderna humanistiska,
nationalistiska eller kapitalistiska mening som moderna människor finner i sina. Den
vetenskapsman som säger att hans liv är meningsfullt för att han ökar människans
samlade kunskap, den soldat som förklarar att hans liv är meningsfullt för att han
försvarar sitt fosterland och den entreprenör som finner mening i att bygga upp ett nytt
företag är inte mindre offer för bländverk än deras medeltida motsvarigheter, vilka fann
mening i att läsa heliga texter, dra ut på korståg eller bygga nya katedraler.
Så lycka består kanske i att synkronisera sina personliga illusioner med de rådande
kollektiva illusionerna. Så länge min personliga berättelse ligger i linje med
omgivningens berättelser kan jag övertyga mig själv om att mitt liv är meningsfullt, och
finna lycka i den övertygelsen.
Detta är en ganska nedslående slutsats. Beror lycka verkligen på självbedrägeri?

Känn dig själv!
Om lycka bygger på lustförnimmelser måste vi bygga om vårt biokemiska system för att
bli lyckligare. Om lycka bygger på att livet är meningsfullt, måste vi bedra oss själva
mer effektivt för att bli lyckligare. Finns det något tredje alternativ?
De båda nämnda synsätten har det antagandet gemensamt att lycka är något slag av
subjektiv känsla (av antingen lust eller mening), och att vi för att bedöma människors
lycka bara behöver fråga dem hur de mår. För många av oss verkar detta vara helt
logiskt, eftersom liberalismen är den dominerande religionen i vår tid. Liberalismen
helgar individers subjektiva känslor. För liberalismen är dessa känslor den högsta
auktoriteten. Vad som är gott och ont, vackert och fult, vad som borde finnas och inte
finnas – allt detta bestäms av vad var och en av oss känner.
Den liberala politiken bygger på idén att väljarna vet bäst och att det inte behövs
någon Storebror som talar om vad som är bra för oss. Den liberala marknadsekonomin
bygger på idén att kunden alltid har rätt. Den liberala estetiken förklarar att skönheten
finns i betraktarens öga. Studenter vid liberala universitet lärs att tänka själv. Reklamen
uppmanar oss att ”Just do it!”. Actionfilmer, teaterpjäser, såpoperor, romaner och
poplåtar indoktrinerar oss ständigt med slagord som: ”Var sann mot dig själv!”, ”Lyssna
till dig själv!”, ”Följ ditt hjärta!”. Den mest klassiska formuleringen av detta synsätt
härrör från Jean-Jacques Rousseau: ”Det jag känner är gott, är gott. Det jag känner är
dåligt, är dåligt.”
Människor som sedan barnsben har närts med sådana slagord är benägna att tro att
lycka är en subjektiv känsla och att varje individ själv vet bäst om han är lycklig eller
olycklig. Men denna ståndpunkt är unik för liberalismen. De flesta religioner och
ideologier under historien har påstått att det finns objektiva måttstockar på godhet och
skönhet och på hur saker och ting borde vara. De var misstänksamma mot gemene mans
känslor och förkärlekar. Vid ingången till Apollontemplet i Delfi hälsades pilgrimer av
inskriften ”Känn dig själv!” Innebörden var att en människa vilken som helst är okunnig
om sitt sanna jag och därmed förmodligen också om verklig lycka. Freud skulle
förmodligen instämma.*
Det skulle också kristna teologer göra. Paulus och Augustinus visste mycket väl att
om människor blev tillfrågade skulle de hellre ha sex än be. Bevisar det att sex är
vägen till lycka? Inte enligt Paulus och Augustinus. Det bevisar bara att människor är
syndiga av naturen och att Satan lätt kan förleda dem. Ur kristen synvinkel befinner sig
det stora flertalet människor i ungefär samma situation som heroinister. Tänk om en
psykolog skulle ta sig före att studera lyckan bland narkomaner. Han intervjuar dem och
finner att varenda en av dem säger att han eller hon endast är lyckliga under ruset.
Skulle psykologen då publicera en artikel med rönet att heroin är vägen till lycka?

Tanken att känslor inte är att lita på är inte begränsad till kristendomen. Åtminstone
när det gäller känslors värde skulle till och med Darwin och Dawkins finna vissa
gemensamheter med Paulus och Augustinus. Enligt teorin om den själviska genen får det
naturliga urvalet människor, och andra organismer, att välja vad som är bra för
reproduktionen av deras gener – även om det är dåligt för dem som individer. De flesta
män ägnar livet åt att slita hårt, oroa sig, konkurrera och slåss i stället för att leva i
fridfull salighet, eftersom deras DNA utnyttjar dem för sina egna syften. I likhet med
Satan använder DNA flyktiga nöjen för att fresta människor och få dem i sitt våld.
De flesta religioner och filosofier har därför haft en helt annan syn på lyckan än
liberalismen.115 Den buddhistiska ståndpunkten är särskilt intressant. Buddhismen har
tillmätt frågan om lycka en större betydelse än kanske någon annan lära. Under 2 500 år
har buddhister systematiskt studerat lyckans väsen och orsaker. Därför finns ett ökande
intresse i forskarsamfundet för både deras filosofi och deras meditationsövningar.
Buddhismen har samma grundläggande insikt som den biologiska synen på lycka,
nämligen att lyckan härrör från processer inuti kroppen, inte från händelser i
yttervärlden. Men även om buddhismen utgår från samma insikt kommer den till helt
andra slutsatser.
Enligt buddhismen identifierar de flesta människor lycka med lustkänslor och lidande
med olustkänslor. Därför tillmäter människor känslorna enorm betydelse och begär att
få uppleva mer och mer lust, och samtidigt undvika olust. Vad vi än gör i livet – kliar
oss på benet, skruvar på oss i stolen eller utkämpar världskrig – försöker vi bara få
lustkänslor.
Problemet är, enligt buddhismen, att våra känslor inte är något annat än flyktiga
vibrationer som likt vågorna på havet förändras i varje ögonblick. Trots att jag för fem
minuter sedan kände glädje och mening har dessa känslor försvunnit nu, och jag kan lika
gärna känna mig sorgsen och nedslagen. Så om jag vill uppleva lustkänslor måste jag
ständigt jaga dem, och samtidigt fördriva olustkänslorna. Även om jag skulle lyckas
med det måste jag omedelbart börja om från början, utan att någonsin få någon varaktig
lön för mödan.
Vad är så viktigt med att vinna ett så flyktigt pris? Varför kämpa så hårt för att uppnå
något som försvinner så snart det uppstått? Enligt buddhismen är roten till lidandet
varken smärta eller sorgsenhet eller ens känslan av meningslöshet. Lidandets verkliga
rot är i stället denna ändlösa och fåfänga jakt på flyktiga känslor, vilket får oss att
ständigt vara i ett tillstånd av spänning, rastlöshet och missnöje. På grund av denna jakt
blir medvetandet aldrig tillfreds. Det är inte ens tillfreds medan det upplever lust,
eftersom det fruktar att denna känsla snart kan försvinna och begär att den ska stanna
kvar och intensifieras.
Människor befrias inte från lidande när de upplever den ena eller den andra flyktiga
lusten, utan i stället när de förstår alla känslors obeständiga natur och slutar begära
dem. Detta är syftet med de buddhistiska meditationsövningarna. Under meditationen

ska man rikta uppmärksamheten mot medvetandet och kroppen, iaktta hur alla känslor
uppstår och förgås och inse hur fåfängt det är att jaga dem. När jakten upphör blir
medvetandet avspänt, klart och tillfreds. Alla sorters känslor fortsätter att uppstå och
förgås – glädje, vrede, leda, kättja – men så snart man slutar begära vissa känslor kan
man bara acceptera dem som de är. Man lever i nuet i stället för att fantisera om vad
som hade kunnat vara.
Den stillhet och upphöjdhet som följer av detta är så djup att de som ägnar sina liv åt
en febril jakt på lustkänslor knappast kan föreställa sig den. Tänk på en man som står på
stranden i årtionden och omfamnar vissa ”goda” vågor och försöker hindra dem från att
brytas och upplösas, och samtidigt hålla tillbaka ”dåliga” vågor och hindra dem från att
komma nära. Dag ut och dag in står mannen på stranden och driver sig själv till
vansinne med denna fruktlösa övning. Till sist sätter han sig i sanden och låter vågorna
komma och gå som de behagar. Så fridfullt!
Denna tanke är så främmande för den moderna liberala kulturen att när västerländska
new age-rörelser stötte på buddhistiska insikter, översatte de dem till liberala termer
och ställde dem därmed på huvudet. New age-predikanter påstår ofta: ”Lyckan beror
inte på yttre omständigheter. Den beror endast på vad vi känner inombords. Folk borde
sluta jaga yttre framgång som rikedom och status och i stället skapa kontakt med sina
känslor.” Eller mer koncist: ”Lyckan börjar inifrån.” Detta är precis vad biologerna
påstår, men mer eller mindre motsatsen till vad Buddha sa.
Buddha håller med den moderna biologin och new age-rörelsen om att lyckan är
oberoende av yttre omständigheter. Men viktigare och långt djupare är hans insikt om
att verklig lycka också är oberoende av våra känslor. Ja, ju större betydelse vi tillmäter
våra känslor, desto mer begär vi dem och desto mer lider vi. Buddha råder oss att
avbryta inte bara jakten på yttre framgång utan också jakten på känslor.
***
För att sammanfatta identifierar subjektiva frågeformulär vårt välbefinnande med våra
subjektiva känslor och strävan efter lycka med jakten på vissa emotionella tillstånd.
Enligt många traditionella filosofier och religioner, till exempel buddhismen, är vägen
till lycka däremot att veta sanningen om sig själv – att förstå vem, eller vad, man
verkligen är. De flesta människor identifierar sig med sina känslor, tankar, sympatier
och antipatier. När de känner vrede tänker de: ”Jag är arg. Detta är min ilska.” De ägnar
följaktligen sitt liv åt att undvika vissa slag av känslor och jaga andra. De inser aldrig
att de inte är sina känslor, och att deras ständiga jakt på vissa känslor bara snärjer dem
i olycka.
Om så är fallet kan hela vår uppfattning om lyckans historia vara missriktad. Det är
kanske inte så viktigt huruvida människors förväntningar infrias och de upplever
lustkänslor. Huvudfrågan är i stället huruvida människor vet sanningen om sig själva.
Vilka belägg har vi för att dagens människor förstår denna sanning bättre än tidiga

jägare-samlare eller medeltida bönder?
Forskare började studera lyckans historia för bara några år sedan, och de håller
fortfarande på att formulera utgångshypoteser och söka efter lämpliga
forskningsmetoder. Det är alldeles för tidigt att dra några bestämda slutsatser och
avsluta en diskussion som knappt ens har börjat. Det viktiga är att lära känna så många
infallsvinklar som möjligt och ställa de rätta frågorna.
De flesta historieböcker fokuserar på stora tänkares idéer, krigares tapperhet,
helgons barmhärtighetsverk och konstnärers skaparkraft. De har mycket att säga om hur
samhällsstrukturer byggs och rivs ner, om imperiers uppgång och fall, om upptäckter
och spridningen av nya teknologier. Men de säger ingenting om hur allt detta har
påverkat enskilda människors lycka och lidande. Detta är den största luckan i vår
historieförståelse. Det är dags att börja fylla den.
* Medan psykologiska studier av subjektivt välbefinnande förlitar sig på människors förmåga att definiera
sin lycka korrekt, är psykoterapins raison d’être paradoxalt nog att människor inte riktigt känner sig själva
och att de ibland behöver professionell hjälp för att bli kvitt självdestruktiva beteenden.

KAPITEL 20

Homo sapiens slut

enna bok inleddes med att historia presenterades som det stadium som följde
efter övergångarna från fysik till kemi och från kemi till biologi. Sapiens är
underställd samma fysikaliska krafter, kemiska reaktioner och naturliga
urvalsprocesser som styr alla levande varelser. Det naturliga urvalet kan ha försett
Homo sapiens med en mycket större spelplan än andra organismer, men planen har
ändå haft sina gränser. Följden har varit att sapiens, oavsett ansträngningar och
prestationer, är oförmögna att överskrida sina biologiskt bestämda begränsningar.
Men i början av 2000-talet stämmer detta inte längre: Homo sapiens håller på att
överskrida dessa begränsningar. Människosläktet börjar överträda det naturliga urvalets
lagar och ersätta dessa med den intelligenta designens lagar.
Under nästan 4 miljarder år har varenda organism på planeten utvecklats i enlighet
med det naturliga urvalet. Inte en endaste en var konstruerad av en intelligent skapare.
Giraffen fick exempelvis sin långa hals på grund av konkurrens mellan arkaiska giraffer
och inte genom en snilleblixt hos en superintelligent varelse. Proto-giraffer som hade
längre halsar hade tillgång till mer mat och fick därför fler avkommor än de med
kortare hals. Ingen, och definitivt ingen giraff, sa: ”Med en lång hals skulle giraffer
kunna smaska på blad högt uppe i träden, så låt oss förlänga den.” Skönheten i Darwins
teori är att den inte behöver anta existensen av en intelligent konstruktör för att förklara
hur girafferna fick långa halsar.
Under miljarder år var intelligent design inget alternativ, eftersom det inte fanns
någon intelligens som kunde konstruera saker och ting. Mikroorganismer, som till
ganska nyligen var de enda levande varelserna, är i stånd till häpnadsväckande
bedrifter. En mikroorganism av en art kan införliva genetiska koder från en helt annan
art i sin cell och därigenom få nya egenskaper, till exempel motståndskraft mot
antibiotika. Men såvitt vi vet har mikroorganismer inget medvetande, inga mål i livet
och ingen förmåga att planera för framtiden.
På något stadium utvecklade organismer som giraffer, delfiner, schimpanser och
neandertalare medvetande och förmåga att planera framåt. Men även om en
neandertalare dagdrömde om så feta och långsamma fåglar att han bara kunde plocka
upp dem när han var hungrig, kunde han inte förvandla drömmen till verklighet. Han var
tvungen att jaga de fåglar som naturen hade selekterat fram.

D

Den första sprickan i den gamla regimen uppträdde för omkring 10 000 år sedan,
under jordbruksrevolutionen. De sapiens som drömde om feta, långsamma fjäderfän
upptäckte att om de parade den fetaste hönan med den långsammaste tuppen blev några
av deras avkommor både feta och långsamma. Om man sedan parade dessa avkommor
med varandra kunde man få fram en sorts feta, långsamma fåglar. Det var en hönsras
som hade skapats genom intelligent design, men inte av en gud utan av människor.
Men jämfört med en allsmäktig gud var Homo sapiens konstruktionsfärdigheter
begränsade. Sapiens kunde använda avel för att kringgå och påskynda de naturliga
urvalsprocesser som höns normalt lyder under, men de kunde inte föra in helt nya
egenskaper som inte fanns i vilda hönsfåglars genpool. Relationen mellan Homo
sapiens och höns liknade på sätt och vis andra symbiotiska relationer som har uppstått
av sig själva i naturen. Sapiens utsatte hönsen för ett bestämt selektionstryck som fick
de feta och långsamma att bli fler, precis som pollinerande bin väljer ut blommor och
får de färgstarka att bli fler.
I dag ställs det naturliga urvalets 4 miljarder år gamla regim inför en helt annan
utmaning. I laboratorier världen över konstruerar forskare levande varelser. De bryter
ostraffat mot det naturliga urvalets lagar, utan att ens behöva ta hänsyn till en organisms
ursprungliga egenskaper. Eduardo Kac, en brasiliansk biokonstnär, ville år 2000 skapa
ett nytt konstverk: en fluorescerande grön kanin. Han kontaktade ett franskt laboratorium
och bad dem tillverka en strålande kanin enligt hans anvisningar. De franska forskarna
tog ett embryo från en vanlig vit kanin och stoppade i dess DNA in en gen från en
grönfluorescerande manet, et voilà! Kac döpte kaninen till Alba.
Det är omöjligt att förklara Albas existens med det naturliga urvalet. Hon är en
skapelse av intelligent design. Hon är också en härold för det som komma skall. Om
den potential Alba står för skulle förverkligas fullt ut – och mänskligheten inte utplånar
sig själv på vägen – kan den vetenskapliga revolutionen visa sig vara mycket mer än en
historisk revolution. Den kan visa sig vara den viktigaste biologiska revolutionen sedan
livets uppkomst. Efter 4 miljarder år av naturligt urval markerar Alba tröskeln till en ny
kosmisk era då livet styrs av intelligent design. Om den skulle infinna sig, kan hela
historien fram till dess i backspegeln omtolkas som en experiment- och lärlingsprocess
som revolutionerade livets spel. En sådan process skulle förstås ur ett kosmiskt
perspektiv i termer av årmiljarder och inte ur ett mänskligt perspektiv i termer av
årtusenden.
Biologer världen över är indragna i en strid med företrädarna för ”intelligent
design”-rörelsen, som motsätter sig skolundervisning i Darwins evolutionsteori och
hävdar att den biologiska komplexiteten bevisar att det måste ha funnits en Skapare som
tänkte ut alla biologiska detaljer i förväg. Biologerna har rätt om det förflutna, men
förespråkarna för intelligent design kan ironiskt nog ha rätt om framtiden.
I skrivande stund kan det naturliga urvalet ersättas av intelligent design på tre sätt:
genom biologisk ingenjörskonst, genom byggandet av cyborger (varelser med både

organiska och icke-organiska delar) eller konstruerandet av oorganiskt liv.

Möss och människor
Biologisk ingenjörskonst innebär att människor medvetet ingriper på den biologiska
nivån (till exempel inplanterar en gen) med syftet att förändra en organisms utseende,
egenskaper, behov eller begär för att förverkliga en i förväg utvecklad kulturell idé,
som Eduardo Kacs konstnärliga förkärlek.
Det är i sig inget nytt med biologisk ingenjörskonst. Människor har använt den i
årtusenden för att omforma sig själva och andra organismer. Ett enkelt exempel är
kastrering. Människor har kastrerat tjurar i kanske 10 000 år eftersom oxar är mindre
aggressiva och därför lättare att dressera till att dra plogen. Människor har också
kastrerat pojkar för att få fram kastratsångare med förtrollande röster och eunucker som
lugnt kunde anförtros övervakandet av sultanens harem.

En mus på vars rygg forskare odlade ett ”öra” av broskvävnad från en ko – ett spöklikt eko från
lejonmannen i Stadelgrottan. Redan för 30 000 år sedan fantiserade människor om att kombinera olika arter.
I dag kan man faktiskt skapa sådana blandväsen.

Men nyare framsteg i vår förståelse av hur organismer fungerar, ner på cell- och
cellkärnnivå, har öppnat tidigare otänkbara möjligheter. I dag kan vi exempelvis inte
bara kastrera en man utan också byta hans kön med kirurgiska ingrepp och
hormonbehandlingar. Men det är inte allt. Betänk den förvåning, avsky och förvirring
som följde när fotot ovan år 1996 visades i tv och tidningar.
Nej, bilden är inte skapad i Photoshop utan är ett oretuscherat foto av en verklig mus
på vars rygg forskare hade fäst ett implantat av broskvävnad från en ko. Forskarna
kunde kontrollera den nya vävnadens tillväxt och i detta fall forma den till något som
liknar ett människoöra. Med denna metod kan man kanske snart tillverka artificiella
öron till människor.116
Ännu märkligare underverk kan åstadkommas med genetisk ingenjörskonst, vilket är
anledningen till att den väcker en mängd etiska, politiska och ideologiska frågor. Och
det är inte bara fromma monoteister som har invändningar mot att människan vill spela
Guds roll. Många övertygade ateister är inte mindre chockerade över tanken att
vetenskapsmän ska försöka fylla ut naturens kostym. Djurrättsaktivister fördömer det
lidande som laboratoriedjur utsätts för i genetiska experiment, helt utan hänsyn till
djurens behov och önskningar. Människorättsaktivister oroar sig för att genetisk
ingenjörskonst kan användas till att skapa övermänniskor, som förvandlar oss andra till
trälar. Domedagsprofeter ger apokalyptiska visioner av biodiktaturer som kommer att
klona orädda soldater och lydiga arbetare. Det finns en allmän känsla av att alltför
många möjligheter öppnas alltför snabbt och att våra färdigheter i att förändra gener
utvecklas mycket snabbare än vår förmåga att använda dessa färdigheter på ett klokt och
framsynt sätt.
Resultatet har blivit att vi för närvarande bara använder en bråkdel av den genetiska
ingenjörskonstens potential. De flesta organismer man nu arbetar med är de som hade
de svagaste politiska lobbygrupperna: växter, svampar, bakterier och insekter. E. colibakterier, som lever symbiotiskt i människors tarmar (och får stora rubriker när den
lämnar tarmarna och orsakar dödliga infektioner), har exempelvis genförändrats så att
de producerar biobränsle.117 E. coli och flera svamparter har också genförändrats för
att producera insulin, vilket sänker kostnaderna för diabetesbehandling.118 En gen från
en arktisk fisk har förts in i potatis för att göra plantorna mer härdiga mot frost.119
Några däggdjur har också utsatts för genetisk ingenjörskonst. Varje år förlorar
mejeriindustrin miljontals dollar på grund av juverinflammation (mjölkstockning).
Forskare experimenterar för närvarande med genförändrade kor vars mjölk innehåller
lysostafin, ett enzym som angriper den bakterie som orsakar sjukdomen.120
Svinindustrin, som har drabbats av minskande försäljning på grund av att
konsumenterna aktar sig för de ohälsosamma fetter som finns i fläsk och bacon, hyser
förhoppningar om en svinstam som försetts med genetiskt material från en mask. De nya
generna får svinet att omvandla dålig omega-6-fettsyra till dess hälsosamma släkting
omega-3.121

Nästa generation genetisk ingenjörskonst kommer att få skapandet av svin med bra
fett att framstå som en barnlek. Genetiker har inte bara sexfaldigat maskars
medellivslängd, utan också skapat geniala möss med mycket bättre minne och större
inlärningsförmåga.122 Sorkar är små robusta gnagare som påminner om möss, och de
flesta sorkarter är promiskuösa. Men det finns en art där hanar och honor ingår
varaktiga och monogama relationer. Genetiker påstår sig ha isolerat de gener som
orsakar monogami bland sorkar. Om tillförseln av en gen kan förvandla en sork-donjuan
till en trogen och kärleksfull make, hur långt är vi då ifrån att genetiskt förändra inte
bara gnagares (och människors) individuella egenskaper utan också deras sociala
strukturer?123

Neandertalarnas återkomst
Men genetiker vill inte bara förvandla levande organismer. De vill också återuppliva
utdöda varelser. Och inte bara dinosaurier, som i filmen Jurassic Park. Ett lag
bestående av ryska, japanska och koreanska forskare har nyligen kartlagt genomet från
mammutar som varit infrysta i den sibiriska tundran. De planerar nu att ta en befruktad
äggcell från en nutida elefant, byta ut elefant-DNA:t mot rekonstruerat mammut-DNA
och föra in ägget i en elefants livmoder. Efter cirka 22 månader kommer, tror de, den
första mammuten på 5 000 år att födas.124
Men varför stanna vid mammutar? Professor George Church vid Harvard University
föreslog nyligen att vi i och med fullbordan av kartläggningen av neandertalarens
genom kan föra in rekonstruerat neandertal-DNA i ett sapiensägg och avla det första
neandertalbarnet på 30 000 år. Church hävdade att han kunde göra det för struntsumman
30 miljoner dollar. Flera kvinnor har redan anmält sig som frivilliga surrogatmödrar.125
Vad ska vi ha neandertalare till? Vissa menar att om vi kunde studera levande
neandertalare skulle vi kunna besvara några av de mest besvärliga frågorna om Homo
sapiens ursprung och unika karaktär. Genom att jämföra en neandertalares och en
sapiens hjärna och kartlägga hur deras strukturer skiljer sig åt, skulle vi kanske kunna
identifiera vilken biologisk förändring som skapade medvetande, så som vi erfar det.
Det finns också ett moraliskt skäl: Vissa har hävdat att om Homo sapiens var ansvarig
för neandertalarnas utrotning har vi en moralisk skyldighet att låta dem återuppstå. Och
det kanske är användbart att ha några neandertalare. Många företagare skulle gladeligen
betala en neandertalare för att utföra två sapiens grovarbete.
Men varför stanna vid neandertalare? Varför inte gå tillbaka till Guds ritbord och
konstruera en bättre sapiens? Homo sapiens förmågor, behov och begär har en genetisk
grund, och sapiens genom är inte så mycket mer komplext än sorkars och möss. (Musens
genom rymmer omkring 2,5 miljarder nukleinbaser och sapiens omkring 2,9 miljarder,
så den senare är bara 14 procent större.)126 På medellång sikt – kanske om några
årtionden – kommer genetisk ingenjörskonst och andra former av biologisk
ingenjörskonst kanske att göra oss i stånd att skapa långtgående förändringar av inte
bara vår fysiologi, vårt immunsystem och vår förväntade livslängd, utan också av våra
intellektuella och emotionella förmågor. Om genetisk ingenjörskonst kan skapa geniala
möss, så varför inte geniala människor? Om den kan skapa monogama sorkar, varför
inte människor som är programmerade att vara trogna mot sina partner?
Den kognitiva revolutionen, som förvandlade Homo sapiens från en obetydlig apa
till världens herre, krävde ingen märkbar fysiologisk förändring eller ens en förändring
av människohjärnans storlek och yttre form. Den verkar bara ha varit förbunden med

några små förändringar av hjärnans inre struktur. Kanske skulle en liten förändring till
vara tillräckligt för att utlösa en andra kognitiv revolution, skapa en helt ny typ av
medvetande och förvandla Homo sapiens till något helt annat.
Vi är visserligen ännu inte skarpsinniga nog för att åstadkomma detta, men det verkar
inte finnas någon oöverstiglig teknisk barriär som hindrar oss från att skapa
övermänniskor. De viktigaste hindren är de etiska och politiska invändningar som har
bromsat forskning utförd på människor. Och oavsett hur övertygande de etiska
argumenten än må vara är det svårt att tro att de så länge till skulle kunna stoppa nästa
steg, i synnerhet om det som står på spel är möjligheten att obegränsat förlänga
människolivet, övervinna obotliga sjukdomar och uppgradera våra kognitiva och
emotionella förmågor.
Vad skulle exempelvis hända om vi utvecklade ett botemedel mot Alzheimers
sjukdom som hade den positiva bieffekten att dramatiskt kunna förbättra friska
människors minne? Skulle någon kunna hejda sådan forskning? Och när botemedlet har
utvecklats, skulle någon myndighet kunna begränsa dess användning till
alzheimerpatienter och hindra friska människor från att använda det för att få ett
superminne?
Det är oklart om biologisk ingenjörskonst verkligen kan få neandertalare att
återuppstå, men det är mycket sannolikt att den kommer att få ridån att gå ner för Homo
sapiens. Knåpandet med våra gener behöver inte nödvändigtvis ta död på oss. Men vi
skulle kunna mixtra så mycket med Homo sapiens att vi inte längre är Homo sapiens.

Bioniskt liv
Det finns en annan teknologi som skulle kunna förändra livets lagar: cyborgteknik.
Cyborger är varelser som förenar organiska och oorganiska delar, till exempel
människor med bioniska händer. I en bemärkelse är vi nästan alla bioniska nuförtiden
eftersom våra naturliga sinnen och funktioner kompletteras med hjälpmedel som
glasögon, pacemaker, konstgjorda leder och även datorer och mobiltelefoner (som
befriar våra hjärnor från en del av bördan att lagra och bearbeta data). Vi balanserar på
gränsen att bli verkliga cyborger, att ha oorganiska delar som är oskiljaktiga från våra
kroppar och manicker som påverkar våra förmågor, önskningar, personligheter och
identiteter.
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), ett forskningsorgan inom
den amerikanska militären, håller på att utveckla cyborger ur insekter. Idén är att
operera in elektroniska chip, detektorer och sensorer i en flugas eller en kackerlackas
kropp så att en mänsklig eller automatisk operatör ska kunna fjärrstyra insektens
rörelser och snappa upp och sända information. En sådan fluga skulle kunna sitta på
väggen i fiendens högkvarter, tjuvlyssna till topphemliga samtal och – om den inte
fångas av en spindel – ge exakta informationer om vad fienden planerar.127 År 2006
rapporterade det amerikanska Naval Undersea Warfare Center att det hade för avsikt att
utveckla cyborghajar och deklarerade: ”NUWC utvecklar en fisk-tag med målet att
kontrollera värddjurs beteende via neurala implantat.” Utvecklarna hoppas kunna
identifiera elektromagnetiska fält från ubåtar och minor genom att använda hajars
naturliga förmåga att upptäcka magnetism, vilken är överlägsen människoskapade
detektorers.128
Även sapiens håller på att förvandlas till cyborger. Den senaste generationen
hörselhjälpmedel kallas ibland ”bioniska öron”. Anordningen består av ett implantat
som tar upp ljud via en mikrofon i ytterörat. Implantatet filtrerar ljuden, identifierar
mänskliga röster och omvandlar dessa till elektriska signaler som sänds direkt till den
centrala hörselnerven och därifrån till hjärnan.129
Retina Implant, ett statsstött tyskt företag, håller på att utveckla en näthinneprotes som
kan hjälpa blinda personer att återfå en del av synen. Ett litet mikrochip opereras in i
patientens öga. Fotoceller absorberar ljus som faller på ögat och omvandlar det till
elektisk energi, som stimulerar de intakta nervcellerna i näthinnan. Nervimpulserna från
dessa celler stimulerar hjärnan, där de omvandlas till synintryck. För närvarande gör
tekniken det möjligt för patienter att orientera sig i rummet, identifiera bokstäver och
till och med känna igen ansikten.130
Den amerikanske elektrikern Jesse Sullivan förlorade båda armarna upp till axeln i

en olycka år 2001. I dag har han med hjälp av Rehabilitation Institute i Chicago fått två
bioniska armar. Det speciella med hans nya armar är att de är helt och hållet
tankestyrda. Mikrodatorer omvandlar neurala signaler från Jesses hjärna till elektiska
kommandon, och armarna rör sig. När Jesse vill lyfta sin arm, gör han vad alla normala
människor omedvetet gör – och armen lyfts. Dessa armar kan utföra en mycket mer
begränsad mängd rörelser än organiska armar, men de gör det möjligt för Jesse att
fullgöra enkla dagliga funktioner. En liknande bionisk arm har nyligen tillverkats för
Claudia Mitchell, en amerikansk soldat som förlorade sin ena arm i en
motorcykelolycka. Forskarna tror att vi snart kommer att ha bioniska armar som inte
bara rör sig viljestyrt utan också kan sända signaler tillbaka till hjärnan och därmed ge
patienter tillbaka känseln i amputerade lemmar.131

Jesse Sullivan och Claudia Mitchell håller varandras händer. Det fantastiska med deras bioniska armar är att
de är tankestyrda.

Än så länge är dessa bioniska armar dåliga ersättare för de organiska originalen, men
de kan utvecklas gränslöst. Bioniska armar kan exempelvis göras starkare än sina
organiska motsvarigheter och få en tyngdlyftare att framstå som en vekling. Vidare har
bioniska armar den fördelen att de kan ersättas med några års mellanrum, eller kopplas
loss från kroppen och fjärrstyras.
Forskare vid Duke University i North Carolina har nyligen visat detta med hjälp av
rhesusapor som fått elektroder inopererade i hjärnan. Elektroderna samlar signaler från
hjärnan och sänder dessa till yttre anordningar. Aporna har tränats att styra bioniska

armar och ben en bit bort med enbart tanken. En apa, vid namn Aurora, lärde sig att
tankestyra en bionisk arm på avstånd samtidigt som hon rörde sina egna två organiska
armar. Likt en hinduisk gudinna har Aurora nu tre armar, och de kan befinna sig i olika
rum eller rent av i olika städer. Hon kan sitta i sitt labb i North Carolina och klia sig på
ryggen med den ena handen och på huvudet med den andra, samtidigt som hon stjäl en
banan i New York (även om förmågan att äta en snattad banan på avstånd förblir en
dröm). En annan rhesusapa, Idoya, blev världsberömd 2008 när hon från sin stol i
North Carolina tankestyrde ett par bioniska ben i Kyoto i Japan. Benen vägde tjugo
gånger så mycket som hon själv.132
Locked in-syndrom är ett tillstånd där patienten har förlorat hela eller nästan hela sin
förmåga att röra sina kroppsdelar, samtidigt som de kognitiva förmågorna är intakta.
Sådana patienter har fram till i dag endast kunnat kommunicera med omvärlden med
hjälp av små ögonrörelser. Men några patienter har nu fått elektroder som samlar upp
hjärnsignaler inopererade i hjärnan. Man försöker överföra sådana signaler inte bara
till rörelser utan också till ord. Om experimenten lyckas skulle patienter med locked insyndrom äntligen kunna tala direkt till omgivningen, och vi skulle kanske så småningom
kunna använda tekniken till tankeläsning.133
Men av alla de projekt som för närvarande är under utveckling är det mest
revolutionerande försöket att skapa ett direkt, dubbelriktat gränssnitt mellan hjärna och
dator, vilket skulle göra det möjligt för datorn att läsa människohjärnans signaler och
samtidigt sända signaler som hjärnan kan läsa. Vad skulle hända om sådana gränssnitt
skulle användas till att koppla en hjärna direkt till internet eller koppla flera hjärnor till
varandra och skapa ett slags inter-brain-net? Vad skulle hända med det mänskliga
minnet, det mänskliga medvetandet och den mänskliga identiteten om hjärnan har direkt
access till en kollektiv minnesbank? I en sådan situation skulle en cyborg exempelvis
kunna hämta fram en annans minnen – inte bara höra talas om dem, inte läsa om dem i
en självbiografi eller föreställa sig dem, utan direkt minnas dem som om de vore hans
egna. Eller hennes egna. Vad skulle hända med föreställningarna om jaget och om
könsidentitet när medvetandet har blivit kollektivt? Hur skulle du kunna känna dig själv
eller förverkliga dina drömmar om drömmen inte finns i ditt medvetande, utan i en
gemensam pool?
En sådan cyborg skulle inte längre vara mänsklig, eller ens organisk. Den skulle vara
något helt annat. En så i grunden annan sorts varelse att de filosofiska, psykologiska och
politiska implikationerna är bortom vår fattningsförmåga.

Ett annat liv
Det tredje sättet att förändra livets lagar är att konstruera helt oorganiska varelser. De
mest uppenbara exemplen är datorprogam och datorvirus som kan utvecklas på egen
hand.
Genetisk datorprogrammering är ett av de mest intressanta fälten inom dagens
datorvetenskap. Den försöker efterlikna den genetiska evolutionen. Många
programmerare drömmer om att skapa ett program som kan lära sig nya saker och
utvecklas oberoende av dess skapare. I så fall skulle programmeraren vara en primum
mobile, den förste ”röraren”, medan hans skapelse fritt skulle kunna utvecklas i
riktningar som varken han eller någon annan skulle kunna föreställa sig.
En prototyp för ett sådant program finns redan: datorvirus. När ett datorvirus sprider
sig genom internet replikerar det sig miljontals gånger, samtidigt som det jagas av
rovdjursliknande antivirusprogram och konkurrerar med andra virus om utrymmet i
cyberrymden. När viruset replikeras kan ett misstag ske en dag – en datoriserad
mutation. Mutationen kanske uppträder för att den mänskliga skaparen har
programmerat viruset att emellanåt göra slumpmässiga misstag vid replikeringen, eller
också uppträder den på grund av ett tillfälligt fel. Om det modifierade viruset råkar
vara bättre på att undkomma antivirusprogram utan att förlora sin förmåga att ta sig in i
andra datorer, kommer det att spridas genom cyberrymden. I så fall kommer mutanterna
att överleva och reproducera sig. Med tiden kommer cyberrymden att vara full av nya
virus som ingen har skapat och som genomgår en icke-organisk evolution.
Är sådana virus levande varelser? Det beror på vad vi menar med ”levande
varelser”. De har definitivt skapats genom en ny evolutionsprocess, helt oberoende av
den organiska evolutionens lagar och begränsningar.
Tänk dig nu en annan möjlighet: Anta att du kan säkerhetskopiera din hjärna på en
extern hårddisk och sedan köra den på din laptop. Skulle din laptop då kunna tänka och
känna som en sapiens? Skulle det i så fall vara du eller någon annan? Hur skulle det
vara om datorprogrammerare kunde skapa ett helt nytt, men digitalt, medvetande som
hade genererats av en datorkod, komplett med självmedvetande och minne? Om du kör
detta program i din dator, skulle det då bli en person? Om du raderade det, skulle du då
kunna bli anklagad för mord?
Vi kanske snart kommer att få svaret på sådana frågor. Human Brain Project, som
startades år 2005, hoppas kunna återskapa en komplett mänsklig hjärna i en dator, där
elektroniska kretsar ska efterlikna hjärnans neurala nätverk. Projektets chef har påstått
att om det får tillräckliga anslag kommer vi inom ett eller två årtionden att ha en
artificiell mänsklig hjärna i en dator som kan tala och bete sig ungefär som en människa.
Om projektet blir framgångsrikt skulle det innebära att livet efter 4 miljarder år i de

organiska föreningarnas lilla värld plötsligt skulle bryta sig ut, in i det oorganiska rikets
ändlösa vidder och anta former bortom våra vildaste fantasier. Det är inte alla forskare
som tror att det mänskliga medvetandet fungerar på ett sätt som är analogt med dagens
datorer – och i så fall kan dagens datorer inte efterlikna det. Men det vore dumt att
kategoriskt avfärda möjligheten utan att ens försöka. År 2013 fick projektet 1 miljard
euro i anslag från EU.134

Singulariteten
Än så länge har bara en liten bråkdel av dessa möjligheter förverkligats. Men 2013 års
värld är redan en värld där kulturen kastar av sig biologins bojor. Vår förmåga att
omforma inte bara världen omkring oss utan framför allt världarna inne i våra kroppar
och medvetanden utvecklas i en halsbrytande fart. Fler och fler verksamhetsområden får
sina självtillräckliga vanor rubbade. Advokater måste ompröva begreppen privatliv
och identitet; politiker måste ompröva frågor om vård och jämlikhet; idrottsförbund och
utbildningsinstitutioner måste omdefiniera vad fair play och prestation är; och
pensionsfonder och arbetsmarknader måste anpassa sig till en värld där 60 kanske är
det nya 30. Alla måste tackla de kvistiga frågorna om biologisk ingenjörskonst,
cyborger och oorganiskt liv.
Den första kartläggningen av det mänskliga genomet tog 15 år och kostade 3
miljarder dollar. I dag kan man kartlägga en människas DNA på några veckor till en
kostnad av några hundra dollar.135 Den individanpassade medicineringens era, då
läkemedelsbehandlingen anpassas efter patientens DNA, har inletts. Husläkaren
kommer snart att med viss säkerhet kunna berätta att du löper hög risk för att få
levercancer, men att du inte behöver bekymra dig så mycket om hjärtinfarkt. Hon kanske
också säger att det populära läkemedel som hjälper 92 procent av befolkningen är
verkningslöst på dig och att du i stället bör ta ett annat piller, som är dödligt för vissa
men precis det rätta för dig. Vägen till en nästan perfekt medicinering ligger öppen.
Men med förbättrade medicinska kunskaper kommer också nya etiska problem.
Etiker och jurister brottas redan med den kvistiga frågan om privatliv och personlig
integritet i förhållande till DNA. Borde försäkringsbolag få ta del av vår DNAskanning och höja premierna om de upptäcker en genetisk benägenhet för vårdslöst
beteende? Borde vi bli tvungna att skicka över vårt DNA i stället för vårt cv till
potentiella arbetsgivare? Eller borde vi i sådana fall kunna stämma dem för ”genetisk
diskriminering”? Borde ett företag som skapar en ny varelse eller ett nytt organ kunna
patentera dess DNA-sekvenser? Det är uppenbart att man kan äga en viss kyckling, men
kan man äga en hel art?
Sådana dilemman är dock ingenting i jämförelse med de etiska, sociala och politiska
följderna av Gilgameshprojektet och vår potentiella förmåga att skapa övermänniskor.
FN:s människorättsdeklaration, statliga riktlinjer för sjukvård över hela världen,
nationella sjukförsäkringssystem och nationella författningar runt om i världen hävdar
att ett humant samhälle ger alla sina medlemmar rimlig sjukvård och ser till att de är
relativt friska. Det var gott och väl, så länge läkarvetenskapen huvudsakligen var
inriktad på att förebygga sjukdom och bota sjuka. Men vad händer när medicinen blir
upptagen med att förbättra människans förmågor? Borde alla människor ha rätt till dem

eller kommer en ny elit av övermänniskor att utvecklas?
Den senmoderna världen är stolt över att för första gången i historien erkänna alla
människors lika värde, men den är kanske i färd med att skapa det mest ojämlika av alla
samhällen. Under historien har människor i överklassen alltid påstått sig vara smartare,
starkare och allmänt bättre än underklassen. Det var oftast ett självbedrägeri: Ett nyfött
barn i en fattig bondefamilj var i genomsnitt lika intelligent som kronprinsen. Men med
de nya medicinska möjligheterna kommer överklassens pretentioner kanske snart att bli
en objektiv realitet.
Detta är inte science fiction. I science fiction beskrivs oftast en värld där sapiens –
som är identiska med oss – har en överlägsen teknik med laserpistoler och rymdskepp
som färdas i ljusets hastighet. De moraliska och politiska dilemman som är centrala för
intrigen är hämtad från vår egen värld, och våra emotionella och sociala spänningar
bara återskapas mot en futuristisk bakgrund. Den framtida teknikens verkliga potential
är däremot att förändra Homo sapiens själv, inbegripet våra känslor och begär, och inte
bara våra vapen och transportmedel. Vad är ett rymdskepp i jämförelse med en evigt
ung cyborg som inte har någon sexualitet och inte förökar sig, som kan dela tankar
direkt med andra varelser, vars koncentrations- och minnesförmåga är tusen gånger
större än vår och som aldrig är arg eller ledsen, men har känslor och önskningar bortom
vår föreställningsförmåga?
En sådan framtid skildras sällan i science fiction eftersom en korrekt beskrivning per
definition är ofattbar. Att göra en film om en supercyborgs liv är ungefär som att
uppföra Hamlet för en publik bestående av neandertalare. Ja, världens framtida herrar
kommer förmodligen att var mer olika oss än vi är neandertalarna. Vi och
neandertalarna är åtminstone människor, medan våra efterträdare kommer att bli
gudalika.
Fysikerna definierar Big Bang som en singularitet, en punkt där de kända
naturlagarna inte gällde och inte heller tiden existerade. Det är därför meningslöst att
säga att något existerade ”före” Big Bang. Det är möjligt att vi snabbt närmar oss en ny
singularitet, där alla begrepp som ger vår värld mening – ”jag”, ”du”, ”män”,
”kvinnor”, ”kärlek”, ”hat” – blir irrelevanta. Allt som händer bortom denna punkt är
meningslöst för oss.

Den frankensteinska profetian
År 1818 utkom Mary Shelleys Frankenstein, berättelsen om en vetenskapsman som
skapar en artificiell varelse som råkar utom kontroll och går bärsärkagång. Berättelsen
har under de senaste två århundradena återberättats gång på gång i olika versioner. Den
har blivit central i vår nya vetenskapliga mytbildning. I förstone tycks berättelsen om
Frankenstein varna oss för att om vi försöker leka Gud och skapar liv kommer vi att få
ett hårt straff. Men berättelsen har en djupare mening.
Myten om Frankenstein ställer Homo sapiens inför det faktum att de yttersta dagarna
snabbt närmar sig. Om ingen nukleär eller ekologisk katastrof kommer emellan, säger
berättelsen, kommer den snabba tekniska utvecklingen snart att leda till att Homo
sapiens ersätts av helt andra varelser, som inte bara har en annan fysik utan också ett
helt annat tanke- och känsloliv. Detta är något som de flesta sapiens finner ytterst
oroande. Vi vill gärna tro att i framtiden kommer människor som är precis som vi att
färdas från planet till planet i snabba rymdskepp. Vi tycker inte om att begrunda
möjligheten att i framtiden kommer varelser med känslor och identiteter som våra inte
längre att existera och att vår plats då har intagits av främmande livsformer med
förmågor som ställer våra helt i skuggan.
Vi finner på något vis tröst i tanken att doktor Frankenstein skapade ett
skräckinjagande monster som vi var tvungna att döda för att rädda oss själva. Vi tycker
om att berätta historien på det sättet, eftersom det betyder att vi är de bästa av alla
varelser, att det aldrig har funnits och aldrig kommer att finnas något bättre än vi. Varje
försök att förbättra oss är dömt att misslyckas, för även om våra kroppar kanske kan
förbättras kommer man inte åt människoanden.
Det är svårt för oss att svälja att vetenskapsmännen utöver att skapa bättre kroppar
också skulle kunna tillverka bättre andar, och att en framtida doktor Frankenstein alltså
skulle kunna skapa något som verkligen är överlägset oss, något som kommer att se lika
nedlåtande på oss som vi ser på neandertalarna.
***
Vi kan inte vara säkra på att dagens frankensteinar verkligen kommer att uppfylla denna
profetia. Framtiden är okänd, och det vore konstigt om förutsägelserna på de
föregående sidorna skulle besannas till fullo. Historien visar att något som tycks ligga
precis runt hörnet kanske aldrig materialiseras på grund av oförutsedda hinder och att
andra scenarier som ingen hade föreställt sig infinner sig i stället. När atomåldern bröt
in på 1940-talet gjorde många förutsägelser om den framtida nukleära världen år 2000.
När Sputnik och Apollo 11 satte fart på världens fantasier började alla förutspå att

människor skulle leva i rymdkolonier på Mars och Pluto mot slutet av århundradet. Få
av dessa förutsägelser besannades. Å andra sidan förutsåg ingen internet.
Så gå inte och köp en försäkring som skyddar dig mot stämningar från digitala
varelser. De ovanstående fantasierna – eller mardrömmarna – ska bara egga fantasin.
En tanke som vi bör ta på allvar är emellertid att historiens nästa stadium inte bara
kommer att rymma tekniska och organisatoriska omvälvningar utan också fundamentala
omvälvningar av mänskligt medvetande och mänsklig identitet. Och dessa kan vara så
djupgående att de ifrågasätter själva begreppet ”mänsklig”. Hur lång tid har vi på oss?
Ingen vet. Som redan nämnts tror vissa forskare att några människor kommer att vara
icke-dödliga redan år 2050. Mindre radikala förutsägelser talar om nästa århundrade
eller nästa årtusende. Men vad är några årtusenden mot bakgrund av sapiens historia på
70 000 år?
Om ridån verkligen håller på att gå ner över sapiens historia borde vi som tillhör en
av artens sista generationer ägna en stund åt att besvara frågan: Vad vill vi bli? Denna
fråga om människans förbättring överskuggar alla de diskussioner som sysselsätter
politiker, filosofer, forskare och vanligt folk. Dagens debatter mellan dagens religioner,
ideologier, nationer och klasser kommer ju med all säkerhet att försvinna tillsammans
med Homo sapiens. Om våra efterträdare verkligen fungerar på en annan
medvetandenivå (eller kanske besitter något utöver medvetandet som vi inte ens kan
föreställa oss) är det tveksamt om de skulle intressera sig för kristendom eller islam,
om de skulle ha kommunistisk eller kapitalistisk samhällsordning eller om deras genus
skulle vara manligt eller kvinnligt.
Men historiens stora debatter är ändå intressanta eftersom åtminstone den första
generationen av dessa gudar skulle vara formad av deras mänskliga skapares kulturella
föreställningar. Skulle de bli skapade enligt kapitalismens eller islams eller
feminismens idéer? Beroende på vilka skulle de kränga åt helt olika håll.
De flesta föredrar att inte tänka på det. Till och med bioetiken föredrar att ta upp en
annan fråga: ”Vad är förbjudet att göra?” Är det acceptabelt att utföra experiment på
människor? På aborterade foster? På stamceller? Är det etiskt försvarbart att klona får?
Och schimpanser? Och människor? Alla dessa frågor är viktiga, men det är naivt att tro
att vi bara skulle kunna slå till bromsarna och stoppa de vetenskapliga projekt som
uppgraderar Homo sapiens till ett annat slags varelse. Dessa projekt är nämligen
oskiljaktigt förbundna med jakten på odödlighet: Gilgameshprojektet. Om man frågar
forskare varför de studerar genomet eller varför de försöker koppla en hjärna till en
dator eller försöker skapa ett medvetande inne i en dator, svarar nio av tio likadant.
Standardsvaret är att de gör det för att bota sjukdomar och rädda människoliv. Även om
konsekvenserna av att skapa ett medvetande inne i en dator är mycket mer dramatiska
än att bota en psykisk sjukdom är detta rättfärdigande vanligt, eftersom ingen kan
argumentera emot. Därför är Gilgameshprojektet vetenskapens flaggskepp; det tjänar
till att rättfärdiga allt vetenskapen håller på med. Doktor Frankenstein rider på

Gilgameshs axlar. Eftersom det inte går att stoppa Gilgamesh går det inte heller att
stoppa doktor Frankenstein.
Det enda vi kan försöka göra är att påverka vilken riktning de går i. Eftersom vi snart
också kommer att kunna manipulera våra önskningar är kanske den verkliga frågan vi
står inför inte ”Vad vill vi bli?”, utan ”Vad vill vi önska oss?”. De som inte förskräcks
av den frågan har förmodligen inte tänkt igenom den ordentligt.

Efterord: Djuret som blev en gud

ör 70 000 år sedan var Homo sapiens ännu ett oansenligt djur som skötte sitt i en
vrå av Afrika. Under de följande årtusendena omvandlades arten till hela
planetens herre och ekosystemets skräck. I dag står sapiens i begrepp att bli en
gud, att förvärva inte bara evig ungdom utan också den gudomliga förmågan att skapa
och förgöra.
Dessvärre har sapiens välde på jorden hittills inte gett upphov till mycket som vi kan
vara stolta över. Vi har bemästrat omgivningen, ökat livsmedelsproduktionen, grundat
städer, upprättat imperier och skapat omfattande handelsnätverk. Men har vi minskat
mängden lidande i världen? Gång på gång har stora ökningar av människans makt inte
ökat enskilda sapiens välbefinnande, och det har vanligen vållat andra djur stort
lidande.
Under de senaste årtiondena har vi äntligen gjort några verkliga framsteg vad gäller
människans villkor, genom minskningen av svält, farsoter och krig. Men andra djurs
situation förvärras snabbare än någonsin tidigare, och förbättringen av mänsklighetens
lott har inträffat alltför nyligen och är alltför bräcklig för att anses vara säker.
Trots de häpnadsväckande ting människan är i stånd att göra förblir vi dessutom
osäkra på våra mål och verkar vara minst lika missnöjda som förr. Vi har gått från
kanoter till galärer till ångfartyg till rymdskepp – men ingen vet vart vi är på väg. Vi är
mäktigare än någonsin tidigare, men vi har mycket oklara föreställningar om vad vi ska
göra med all denna makt. Än värre är att människor verkar vara mer oansvariga än
någonsin. Som egenhändigt skapade gudar som bara har fysikens lagar som sällskap är
vi inte ansvariga inför någon. Vi ställer därför till förödelse bland andra djur och i det
omgivande ekosystemet när vi ständigt jagar mer bekvämlighet och underhållning, men
blir aldrig tillfredsställda.
Finns det något farligare än missnöjda och oansvariga gudar som inte riktigt vet vad
de vill?
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HISTORIENS TIDSLINJE

År före nutid
13,5 miljarder

Materia och energi uppstår. Fysikens början. Atomer och molekyler uppstår. Kemins början.

4,5 miljarder

Planeten jorden bildas.

3,8 miljarder

Organismer uppstår. Biologins början.

6 miljoner

Sista gemensamma anmodern till människor och schimpanser.

2,5 miljoner

Släktet Homo utvecklas i Afrika. Första stenverktygen.

2 miljoner

Människor sprider sig från Afrika till Eurasien. Olika människoarter utvecklas.

500 000

Neandertalare utvecklas i Europa och Mellanöstern.

300 000

Dagligt bruk av eld.

200 000

Homo sapiens utvecklas i Östafrika.

70 000

Den kognitiva revolutionen. Fiktiva föreställningar uttrycks språkligt.
Historien börjar. Sapiens sprider sig utanför Afrika.

45 000

Sapiens invandrar till Australien. Utrotning av den australiska megafaunan.

30 000

Neandertalarna utrotas.

16 000

Sapiens invandrar till Amerika. Utrotning av den amerikanska megafaunan.

13 000

Utrotning av Homo floresiensis. Homo sapiens enda överlevande människoart.

12 000

Jordbruksrevolutionen. Domesticering av växter och djur. Permanenta bosättningar.

5 000

Första kungadömena, skrift och pengar. Polyteistiska religioner.

4 250

Första imperiet: Sargons akkadiska rike.

2 500

Myntprägling utvecklas
Persien – en universell politisk ordning ”till alla människors bästa”.
Buddhism i Indien – en universell sanning, ”att befria alla varelser från lidande”.

2 000

Han-riket i Kina. Romerska riket i Medelhavsområdet. Kristendom.

1 400

Islam.

500

Den vetenskapliga revolutionen. Mänskligheten erkänner sin okunnighet och börjar förvärva en

oförliknelig makt. Européer börjar erövra Amerika och världshaven. Hela planeten blir en enda
historisk arena. Kapitalism.
200

Den industriella revolutionen. Familj och närsamhälle ersätts av stat och marknad.
Massutrotning av växter och djur.

nutid

Människor överskrider jordens gränser. Kärnvapen hotar mänsklighetens överlevnad.
Organismer skapas alltmer genom intelligent design i stället för genom naturligt urval.

framtid

Intelligent design blir livets grundläggande princip? Homo sapiens avlöses av övermänniskan?
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