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Det har altid været galt med de unges 
sprog – lige siden mennesket sprang ned 
fra træerne. Men er forskellen på unge og 
ældres måde at kommunikere på virkelig 
så stor, som vi går og bilder os ind? 

Vi 5,8 millioner danskere bruger dansk i vores indbyr-

des kommunikation. Selvfølgelig kan vi forstå hinan-

den fra kyst til kyst, men alligevel mærker man hur-

tigt forskelle i det sprog, der bruges. Jyder taler ikke 

helt det samme dansk som sjællændere og østjyder 

ikke helt det samme dansk som sønderjyder. Der er 

variationer i udtale og tonegang – somme tider også 

i ordvalget: Vi har forskellige dialekter/regionalsprog. 

En person med en lang uddannelse taler ofte på en 

anden måde end en person med en kort uddannel-

se, for der kan være forskelle i udtale, ordforrådets 

omfang og i kompleksiteten af sætninger: Vi har for-

skellige sociolekter. Indvandrere taler tit anderledes 

end etniske danskere med en anden udtale og andre 

ord, tit præget af deres modersmål: Vi har forskellige 

etnolekter. Endelig taler unge og ældre ikke helt det 

samme dansk, for også her kan der være afvigelser 

især i udtale og ordforråd: Vi har forskellige krono-

lekter, og det er dem, vi her skal se lidt nærmere på. 

Vi begrænser os af pladshensyn til det talte sprog.

Lad det straks være sagt: Der er reelt ikke voldsomt 

store forskelle mellem unges og ældres sprog – også 

selvom mange ældre mener det. ’Ungdommen øde-

lægger vores modersmål’, stønner den ældre ge-

neration. Men de glemmer, at målet for deres brok 

dækker over småting og mest af alt er et spørgsmål 

om smag. 

 

En vigtig forskel er tempoet. Unge taler klart hur-

tigere end ældre, hvilket ofte slører udtalen lidt, så 

ældre har svært ved at følge med. Det kan nu også 

knibe for unge indbyrdes. Tempo er tidens trend, 

alt skal gå stærkt, men det er selvfølgelig uheldigt, 

når tempoet hindrer kommunikationen. Sideløben-

de sker der lydudviklinger, som det også kan være 

svært for ældre at sluge: -r- forsvinder fx i ord som 

no(r)mal, vu(r)dere, vejrudsigt [vææudsigt] og  

ærgerlig [ærvli], og det bløde D bliver hos mange 

unge så blødt, at det næsten forsvinder i halsen. 

Samtidig udtaler mange unge bogstavet L som i 

’lampe’ meget tykt, næsten som på engelsk.

Sjovt nok er lydudviklinger ikke altid så nye, 

som vi tror. Fx er den såkaldt moderne udtale af 

ord som præst og cigaret med en a-lyd ([prast],  

[cigarat]) frem for e-lyd slet ikke moderne, for man 

ved fra håndskrevne kilder, at den var gængs i  

København omkring 1850. Til gengæld er den nu om 

dage meget almindelig, og det skyldes måske, at den 

har rod i arbejderklassens københavnsk, der efter 

1968 blev grundlaget for mange unges sprog.

Ordforrådet udvides, og unge bruger ord, som ældre 

ikke kender – fortrinsvis fra engelsk, mange ældres 

yndlingsaversion, og tit med rod i de unges egen 

verden. Gode, gamle danske ord skifter betydning, 

og ikke mindst de såkaldte pendulord bringer mange 

SPROG PÅ TVÆRS  
AF GENERATIONER

OLE LAURIDSEN
LEKTOR EMERITUS I UNDERVISNING OG LÆRING

ældres blod i kog. Pendulord er ord, 

der skifter fra en betydning til den stik 

modsatte: heriblandt forfordele, der 

for ældre normalt betyder ’snyde no-

gen for noget’, mens det for unge be-

tyder ’begunstige’, og godt (som i godt 

100 kr.), hvilket ældre opfatter som 

’mere end’ og  yngre som ’mindre end’. 

Det har som sagt altid været galt med 

ungdommen. Men det er ungdommen, 

der bærer sproget videre, og sprog ud-

vikler sig konstant. Det må den ældre 

generation acceptere. Ældre har også 

været unge engang og talt et sprog, 

deres forældre ikke brød sig om. Vi 

bruger sprog til at definere vores  

tilhørsforhold: her ung over for ældre. 

Sådan har det altid været, og sådan vil 

det altid være. Det må de unge i dag 

også engang måtte sande.
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”Jeg tog aldrig rigtig en beslutning om, at jeg ville på 

universitetet. Begge mine forældre er akademikere, 

så det var ikke noget, jeg tænkte over – det var bare 

dét, man gjorde i min familie. ”

Sådan beskriver magasinets forsidemodel, Ole Lau-

ridsen, starten på sin karriere på Aarhus Universitet. 

Som mange andre unge fulgte han den uddannelses-

vej, han kendte hjemmefra. Men selvom beslutnin-

gen om at tage på universitetet kan virke tilfældig, 

viste den sig alligevel at være rigtig for Ole. Han 

endte nemlig med at blive på Aarhus Universitet 

hele sit arbejdsliv. Et valg, han aldrig har fortrudt:  

”Jeg har altid elsket at formidle og at undervise. Når 

du underviser, er du tvunget til at møde mennesker, 

der hvor de er, for ellers kan du ikke lære dem noget. 

Det handler om kommunikation, om at arbejde aktivt 

med at forstå og blive forstået. Det er spændende ar-

bejde.”

Sprog er forunderligt og foranderligt
Forståelse og kommunikation er den røde tråd igen-

nem alle de områder, Ole har beskæftiget sig med 

i sin forskning. Han er oprindeligt uddannet i ældre 

tysk sprog, og har bidraget til flere dansk/tyske 

ordbøger. Men selvom han nød at nørde igennem i 

sproghistorien, blev det hurtigt det moderne sprog 

og den måde vores kommunikation forandrer sig på, 

der kom til at fylde i Oles arbejde:

”Sproget er altid i udvikling. Det giver ikke mening 

at sige, at et sprog på noget tidspunkt er ’færdigt’ 

eller at nogen landsdele, sociale grupper eller gene-

rationer har mere ret i den måde, de bruger sproget 

på, end andre. Selvfølgelig er der nogle overordnede 

regler. Det er dem, vi finder i retskrivningsordbogen. 

”DET VIGTIGSTE ER,  
AT VI BLIVER VED MED  
AT FORSTÅ HINANDEN” 
– mød forsker og forsidemodel, Ole Lauridsen

Men de siger f.eks. ikke noget om, hvilken betydning 

vi må lægge i bestemte ord, hvordan vi udtaler dem 

eller hvor hurtigt, vi må tale. Derfor bliver sproget 

ved med at være fascinerende at undersøge.”

Når en forældregeneration bliver uenig med sine 

børn om, hvorvidt det at gøre nogen en bjørnetje-

neste er positivt eller negativt, er der altså ikke no-

gen af dem, der har endegyldigt ret. Uenigheden 

er blot et eksempel på sprogets evige forandring, 

og den er der ifølge Ole ikke noget problem i - så 

længe vi bliver ved med at kunne forstå hinanden: 

”Det vigtige i enhver form for sproglig forbindelse er 

jo, at vi kan forstå hinanden. For hvis vi ikke kan det, 

bryder kommunikationen sammen. Men så længe, 

der er forståelse, er forskellene bare fascinerende.”  

 

Alle synes altid, deres eget sprog 
er det eneste rigtige
Ifølge Ole er der altså hverken noget nyt eller sært 

i, at sprog tales forskelligt af forskellige mennesker. 

Men derfor er det alligevel noget, der virkelig kan få 

følelserne i kog og skabe konflikt. Tænk bare på hvor 

meget tid, uenige mennesker bruger på at påpege 

hinandens sproglige fejl, på fx de sociale medier. Eller 

hvordan vi bygger stereotyper om hinanden ud fra 

den måde, vi taler på:

”Sprog kan virkelig forstærke og skabe fordomme. 

Når vi f.eks. hører nogen tale jysk, som sprogligt er 

lidt langsommere, kommer vi til at tænke, at han eller 

hun også er enten forståelsesmæssigt langsom og 

dum, eller besindig og velovervejet - alt efter hvor-

dan vi er stemt overfor personen i forvejen. Modsat 

har vi en tendens til opfatte en hurtigsnakkende kø-

benhavner enten som særligt kvik eller som overs-

mart og smådum - alt efter hvordan, vi 

allerede er indstillet overfor ham eller 

hende. Ingen af delene har noget som 

helst på sig i virkeligheden, men vi skal 

virkelig passe på ikke at tænke det,” 

forklarer Ole.

Fordommene kommer, fordi sprog har 

en unik evne til at skabe dybe fælles-

skaber mellem mennesker, som taler 

ens. Når vi genkender os selv i et an-

det menneskes sprogbrug, giver det 

en oplevelse af, at vi har noget tilfælles 

med den anden. At vi også som per-

soner minder om hinanden. Men pro-

blemet er, at sproglige fællesskaber 

er ekskluderende fællesskaber – de 

forudsætter, at der er nogle andre, der 

taler anderledes, og som derfor også 

opleves anderledes. Og så bliver det 

pludselig et meget personligt strids-

punkt, hvem der taler rigtigt:

ANNE ENGEDAL 
REDAKTØR PÅ FOLKEUNIVERSITETET
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”Der er enormt meget identitet i sprog. Den måde jeg 

taler på, oplever jeg som en del af mig og min grup-

pe. Og derfor gør det ondt at få at vide, at mit sprog 

ikke er rigtigt, fordi det opleves som om, det er mig, 

der ikke er rigtig. Vi har vi alle en tendens til at mene, 

at lige præcis vores eget sprog er det almindelige, 

det rigtige sprog – og at de andre, der taler anderle-

des, derfor er forkerte.”

Ungdommen i dag er aldrig, hvad den har været
Nogle af dem, der bruger sproget allermest til at 

adskille sig fra hinanden, er forskellige generationer. 

Hver gang en ny generation kommer til, begynder 

den at bruge sproget på en ny måde – både bevidst 

og ubevidst. Den mest synlige måde, det sker på, er at 

den nye generation tilføjer nye ord til sproget. F.eks. 

bringer unge i dag mange engelske ord ind i sproget. 

Som når man siger at noget ’clasher’ med noget andet, 

hvis to ting ikke passer sammen. Eller når man siger, 

at noget er ’nice’, hvis det er godt. Det ændrer spro-

get på en måde, som ældre generationer ikke nød-

vendigvis er med på - men det er netop også pointen: 

”Alle nye generationer, til alle tider, har udviklet et 

nyt sprog for at adskille sig fra dem, der kom før dem. 

Det er en helt almindelig løsrivelsesproces, hvor man 

bruger sproget til at bygge sin egen sociale identi-

tet som generation. Forældregenerationen har gjort 

præcis det samme overfor deres egne forældre, som 

igen har gjort det overfor oldeforældrene osv.. På 

den måde er ungdommen til enhver given tid aldrig, 

hvad den har været,” fortæller Ole.

Den sproglige forskellighed generationerne imellem 

har selvforstærkende effekt, fordi sproget tilpasser 

sig dem, vi taler mest med i hverdagen. Når jeg ta-

ler med dig, indoptager jeg noget af dit sprog og du 

noget af mit. Derfor er en ungdomsgeneration, som 

går op og ned af hinanden til daglig (f.eks. i skolen), 

tilbøjelig til at begynde at tale endnu mere ens og 

specifikt – og endnu mere anderledes end deres for-

ældre og bedsteforældre.

Det vigtigste er, at vi bliver ved med at forstå hinanden
Men er det ikke et problem, hvis forskellige generati-

oner ender med at tale forskellige sprog? Jo det kan 

det godt blive, hvis vi kommer for langt væk fra hin-

anden. Men her er der faktisk en mere subtil trussel 

imod forståelsen, end de mange nye ord:

”Den største forandring fra tidligere til nu, er, at vi ta-

ler meget hurtigere. Det er ikke kun i Danmark, man 

ser det over hele verden, særligt i USA. Vi ved ikke 

hvorfor og så vidt jeg ved, er der end ikke nogen, der 

er i gang med at undersøge det. Vi ved bare, at det er 

et faktum, at vores sprogtempo er steget helt enormt 

i løbet af blot de seneste 20 år”, fortæller Ole.

Sprogtempoet er ifølge Ole den mest presseren-

de udfordring for vores sprog og kommunikation 

i Danmark, fordi vi kan ende med at tale så hur-

tigt og utydeligt, at det bliver umuligt for vores 

samtalepartnere at nå at høre alt, hvad der bliver 

sagt. Mange mennesker har måske opdaget ud-

viklingen helt ubevidst ved, at det bliver sværere 

at høre al dialogen, når man f.eks. ser en serie el-

ler en nyhedsudsendelse. Så skruer vi op for ly-

den eller sætter undertekster på. Men den mulig-

hed har vi ikke i almindelige samtaler med andre: 

”Jeg tror godt, det kunne gå hen og blive et problem, 

for ethvert forsøg på kommunikation går i stå, hvis 

man simpelthen ikke når at høre, hvad hinanden si-

ger. Vi kan selvfølgelig stadig forstå meget, men hvis 

man hele tiden skal sige ’Hvad?!’ eller ’Undskyld, hvad 

sagde du?’, giver det nogle brud i kommunikationen, 

som er møgirriterende – og så er der risiko for, at vi 

giver op og accepterer at forstå hinanden mindre.”

Selvom sprogtempoet er en trussel under vores fæl-

les forståelse, er der dog også en fortrøstningsfuld 

måde at modarbejde udviklingen på, hvis du gerne 

vil blive ved med at kunne forstå menneskene om-

kring dig – uanset generation:

”Jo mere, vi taler sammen, jo mere blander vi sprog, 

og jo bedre kan vi forstå hinanden. Hvis vi skal blive 

ved med at kunne forstå hinanden på tværs af gene-

rationer er det vigtigste altså, at vi prioritere at tale 

med hinanden på tværs,” slutter Ole.

10.000 nye ord siden 2016

Den 8. marts 2019 
tilføjede Det Danske 
Sprog- og Litteratur-
selskab 780 nye ord, 
5 nye betydninger og 
10 nye faste udtryk til 
Den Danske Ordbog. 
Heriblandt ord som 
swag, dialogkaffe, 
historieforfalsker 
og readymade.  
Siden 2016 har man 
tilføjet mere end 
10.000 nye ord til 
ordbogen.
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DU ER ET PRODUKT AF 
ANDRES LIVSHISTORIE

MAJSE LIND 
PH.D. I PSYKOLOGI, AARHUS UNIVERSITET 
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Min livshistorie er min personlige fortælling om mit 

liv og strækker sig helt tilbage til min børnehavetid 

i Troldehulen, min folkeskoletid, ungdomsårene på 

gymnasiet, videre op igennem mit travle studieliv på 

Aarhus Universitet og frem til i dag, hvor jeg arbejder 

som forsker i USA. Livshistorien har en afgørende 

funktion, fordi den bidrager til en sammenhængende 

fornemmelse af, hvem jeg var før, og hvordan forskel-

lige begivenheder og epoker (både gode og dårlige) 

har gjort mig til den person, jeg er i dag. Livshistorien 

er både mit anker, men også mit kompas der guider 

mig videre i livet. 

Intergenerationelle livshistorier er livshistorier, som 

vi kender til fra andre generationer, eksempelvis 

viden om vores forældres eller bedsteforældres liv. 

Hvad ved du eksempelvis om deres liv, og hvor ved 

du det fra? Hjemme hos os var middagsbordet sam-

lingsstedet for fortællinger om ”gamle dage”. Både 

mine forældre og bedsteforældre (gen)fortalte ofte 

historier fra deres ungdom eller om hårde tider, hvor 

pengene var små, men sammenholdet stort. Du har 

formentlig ikke tænkt nærmere over formålet med 

disse livsfortællinger, men udover at det styrker  

båndene mellem generationer, har de faktisk også 

stor betydning for dig og din livshistorie. Selvom 

livshistorien er en privat størrelse, er den i høj grad 

formet af andres livshistorier.

Forskning viser eksempelvis, at hvis forældres livs-

historier bliver fortalt overvejende positivt eller 

negativt, vil den samme emotionelle tone gøre sig 

gældende i den unges livshistoriefortælling. Hvis for-

ældres livshistorier bliver fortalt med en overvægt af 

enten positive eller negative fortolkninger af livsbe-

givenheder, vil den samme fortællestil også gøre sig 

gældende for den unges egen livshistorie. Børn og 

unge opfanger således fortællestile og fortolkninger 

i de intergenerationelle historier, og de bruger dem i 

deres egne livshistorier: ”Min mor var også udfordret 

i starten af gymnasiet, men det blev bedre med tiden. 

Det gør det nok også for mig”.  De intergenerationel-

le livshistorier kan også påvirke den unges identitet. 

Eksempelvis er mere negative livshistorier med en 

overvægt af negative fortolkninger forbundet med 

højere grad af identitetsforvirring hos den unge.  

Andre studier peger på, at de intergenerationelle for-

tællinger kan have betydning for den unges velvære. 

 

Påvirkningen ser også ud til at være gensidig. Eksem-

pelvis bruger vi vores egen livshistorie som udgangs-

punkt for at forstå andres livshistorier: ”Folkeskolen 

var en hård tid for mig, så det var det måske også 

for min bedstemor”. Personlighedstræk ser også ud 

til at spille en rolle for, hvordan vi fortæller andres 

livshistorier. De intergenerationelle livshistorier har 

således stor betydning for din egen livshistorie, din 

identitet og dit velvære - så husk det, næste gang din 

bedstemor går i gang med at fortælle om sin ungdom.

”De intergenerationelle livshistorier kan 
også påvirke den unges identitet. Eksem-
pelvis er mere negative intergenerationelle 
livshistorier med en overvægt af negative 
fortolkninger forbundet med højere grad 
af identitetsforvirring hos den unge.”

9HEARTS & MINDSMAGASIN OM GENERATIONER
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Teknologi kommer i generationer. Ny teknologi er 

sjældent helt ny, men bygger videre på eksisterende 

teknologi. Når vi snart kommer på det endnu hurtigere 

5G-netværk, er det den nyeste generation af en tek-

nologi, som allerede har mange år på bagen. Vores 

trang til innovation, mobilitet og massekommunikation 

rækker nemlig langt tilbage i generationerne.

I slutningen af 2020 skal 5G-nettet være udbredt i 

det meste af Danmark. 5G står for femte generation, 

og det sikrer os hurtigere og mere stabilt internet,  

når vi er på farten. I første omgang er det dog ikke 

den enkelte forbruger, der får glæde af 5G, men der-

imod virksomheder, landbrug, hospitaler og andre 

offentlige institutioner. 5G bliver nemlig dyrt at ’rulle 

ud’ med nye kommunikationssatellitter, mobilmaster, 

fibernet, datacentraler og meget mere. 

Det første mobilnetværk – altså 0G – stammer fra 

USA i slutningen af 1940’erne, og den radioteknologi, 

som sikrer forbindelsen mellem mobile enheder og 

resten af netværket, har rødder tilbage i 1800-tallet. 

Vi fik 0G i Danmark i 1951. Det hed det ikke dengang, 

og det var ikke et mobilnetværk, sådan som vi forstår 

det i dag. Mobilapparatet med tilhørende batteri var 

nemlig så stort, at det kun kunne bruges i en bil. 

Med 1G kom det første egentlige mobilnet. Det var 

cellebaseret, hvilket betyder, at radiokommunikatio-

nen mellem netværk og brugerne foregår i opdelte 

geografiske celler. Celleprincippet giver mulighed for 

at bruge flere radiofrekvenser og dermed have flere 

brugere på nettet. Det er også derfor, at mobiltelefon 

hedder ”cell phone” på amerikansk.

1G blev udviklet i slutningen af 1970’erne på et tids-

punkt, hvor håndholdte mobiltelefoner allerede havde 

været på markedet en del år. På 0G- og 1G-nettene 

foregik al kommunikation med analoge signaler.  

Digitaliseringen kom først med 2G-nettet i 1990’erne, 

og det var også her, at man begyndte at tale om 

generationer af mobilnet. Teknologien var blevet 

moden og havde stiftet familie.

Digitaliseringen gav nye muligheder. 2G-nettet var 

hurtigere, tillod mange flere brugere og åbnede op 

for datatransmission via mobilnettet. SMS-teknologien 

(Short Message Service) blev udviklet for at udnytte 

den ekstra kapacitet på nettet og introduceret i 1992. 

Udviklerne havde dog slet ikke forestillet sig, at SMS 

hurtigt ville blive den mest udbredte applikation på 

nettet. Brugerne ville helst bruge mobilnettet til at 

holde kontakt med hinanden, og det fik konsekvenser 

for de næste generationer af mobilteknologi. Det var 

altså en ny generation af mobilbrugere, der var med 

til at forme teknologien.

I 1990’erne var der fuld gang i udviklingen af net-

værksteknologien, og der var både 2.5G og 2.75G, 

inden det første kommercielle 3G-net åbnede i 2003. 

3G leverede bredbåndforbindelse mellem mobile en-

heder og internettet og var på den måde en forud-

sætning for smartphonen, der omvendt forstærkede 

behovet for hurtigere og mere stabilt internet på 

TEKNOLOGIENS 
GENERATIONER   

KRISTIAN HVIDTFELT NIELSEN
LEKTOR I VIDENSKABSSTUDIER, AARHUS UNIVERSITET

mobile enheder. Det er netop det, som 

først 4G og nu altså 5G giver os. Med 

5G bliver det også muligt at få adgang 

til endnu flere ting via internettet, så-

som køkkenapparater, maskiner, sen-

sorer, køretøjer og meget andet. Det 

bliver et ”tingenes internet”.

Nye generationer vokser op i en ver-

den, hvor mobilkommunikation er 

hurtig, stabil, allestedsnærværende og 

nærmest afhængighedsskabende. Det 

er en ny verden, som allerede er gam-

mel. Hver generation af mobilnet har 

givet os mere af det, som vi moderne 

mennesker gennem generationer har  

elsket og hadet, nemlig et liv på farten 

og en evig trang til at være forbun-

det med hinanden – hele tiden og på 

mange måder.
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MOTOROLA 
DYNATAC
8000X 

1983 

  

1G
NOKIA 3310 

2000 

  

2,5G
SONY 
ERICSSON 
W810I 

2006

  

3G
IPHONE 11

2020

  

5G
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Vores madvaner fortæller en historie om, hvem vi er. Vi spiser en anderledes kost i dag, 
end man gjorde på mormors tid. Der er mange grunde til, at vores yndlingsretter  
ændrer sig fra generation til generation. Vi kan alle lade os inspirere af hinanden, 
så gamle madttraditioner kan leve videre i den næste generation, og mormor kan  
lære at lave klimavenlig mad uden kød.

MAD SMAGER BEDRE, 
NÅR VI SPISER SAMMEN

 

Op gennem 60’erne og 70’erne begynder flere danskere at rejse 

til udlandet på ferie – og de tager nye madidéer med hjem. I fat-

tig-80’erne er billige kødformer som hakkekød, hjerter og lever po-

pulært – og så skal det gerne gå hurtigt, fordi både mor og far har 

fuldtidsjob. Det internationale og det hurtige kombineres: Vi får de 

første fastfoodkæder, og lørdagskyllingen bliver en sællert. Efter-

hånden som 90’erne tager over, kommer et helt nyt fokus på økologi 

og fedtfattig kost – men det går vi ikke så meget op i i 80’erne.

Hjerter i flødesovs
Hjerterne renses for fedt og sener og skærres i kvarte. Smørret bru-

nes af i en stegegryde, og hjerterne brunes godt. Vand hældes over, 

så det lige dækker. Salt, peber og persille tilsættes, og låg lægges 

på. Hjerterne koger 3-4 timer ved svag varme. Hjerterne fiskes op 

og holdes varme. Væden sigtes over i en gryde, hvor fløde tilsættes. 

Saucen koges op og jævnes evt. med lidt meljævning, kulør tilsæt-

tes og den smages til med salt og peber. Hjerterne lægges tilbage i 

saucen og varmes lidt op. 

Blomkålsgratin
Skær blomkål ud i små buketter, og fordel dem i smurt ovnfast fad 

(ca. 30*25 cm).  100 g. smør og 100 g. mel afbages i en gryde ved 

svag varme. Sødmælken lunes og røres i, og det koges op under 

omrøring, til saucen er jævnet til en ensartet konsistens. Smag til 

med salt, peber og muskatnød. Hvis man ønsker det, kan man også 

tilsætte hakkede skalotteløg og lidt revet citronskal. Saucen afkøles 

til ca. 60 grader. Del 6 æg. Hviderne piskes stive, og æggeblommerne 

røres i den afkølede sauce. Hviderne foldes derefter ind i saucen, 

som til sidst hældes over blomkålen. 

Gratinen bages i en forvarmet ovn ved 200 grader i ca. 10 minutter, 

hvorefter den tages ud og overdrysses med rasp og nogle skeful-

de af de resterende 50 g. smør. Bages fortsat i ca. 10 minutter. Til 

sidst indstilles ovnen på grill, og retten gratineres gylden og sprød 

på overfladen.  

Hjerter i flødesovs:
1000 g. svinehjerter
100 g. smør
1 bdt. persille, frisk
5 dl. piskefløde
Kulør
Salt
Peber

Blomkålsgratin:
2 stk. blomkål
150 g. smør
100 g. hvedemel
1 l. sødmælk
1 tsk. revet muskatnød
1 tsk. salt
1 tsk. peber
6 æg
50 g. rasp
2 spsk. hvidvinseddike
6 spsk. rapsolie
1 fed hvidløg
1 tsk. dijonsennep

80’er kost 
HJERTER I FLØDESOVS 
OG BLOMKÅLSGRATIN

JULIE HARBOE, PROGRAMMEDARBEJDER, FOLKEUNIVERSITETET   
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Fremtidsføde
CHANA MASALA OG TANG-IS
 
Det er svært at spå om fremtiden – men for klodens skyld skal vi i 

hvert fald regne med at spise meget mindre kød end tidligere. Hel-

digvis dukker flere og flere lækre opskrifter op på nem vegansk 

mad. Og så er der de nye superfoods som f.eks. tang og insekter, 

der er rige på proteiner, mineraler og næringsstoffer uden at være 

lige så CO2-tung som kødindustrien. 

Chana Masala
Skær kartoflerne ud i mindre stykker, og kog dem, indtil de er 

møre. Sæt dem herefter til side. Kog de røde linser i en anden  

gryde i 15-20 minutter. Skær løg, peberfrugt, hvidløg, gulerødder, 

chili og ingefær i mindre stykker, hæld dem i en blender, og blend, 

til de er finthakkede. Tørsteg de finthakkede grøntsager i en gry-

de ved lav varme, til løgene bliver bløde. Tilsæt krydderierne mens 

du rører rundt og fordeler dem. Hæld vandet fra linserne, og tilsæt 

linser, hakkede tomater og 3 dl. vand til gryden med grøntsager-

ne, og rør rundt. Varm op, indtil det koger. Hæld hele grydeind-

holdet (linser, grøntsager, tomat og vand) i en blender, og blend, 

til det er helt fint og cremet. Hæld saucen tilbage i gryden og til-

sæt kartofler og kikærter. Lad det  simre i et par minutter og smag 

til med salt og peber. Servér evt. med brød, ris eller blomkålsris. 

Tang-is
Bring mælk og søl i kog. Sluk for varmen, når det lige begynder at 

koge, og lad det hvile i 10 minutter. Fjern søl fra mælken. Pisk æg-

geblommer og sukker luftigt i en ny skål. Hæld den varme mælk i 

æggesnapsen. Hæld blandingen tilbage i gryden,  og varm op for-

sigtigt ved lav varme – det må ikke koge. Rør konstant, indtil massen 

bliver lidt tykkere (10-15 minutter). Køl blandingen af. Hæld isen i en 

ismaskine, og kør, til isen har sat sig (hvis du ikke har en ismaskine, 

kan du stille den i fryseren og blot røre i den med jævne mellemrum).

Chana Masala:
750 g. kartofler
2 dåser kikærter
2 dåser hakkede tomater
100 g. røde linser
2 løg
3 gulerødder
1 peberfrugt
6 fed hvidløg
70 g. frisk ingefær
1 rød chili
1 spsk. spidskommen
1 spsk. kanel
1 spsk. paprika
1 spsk. garam masala
3 dl. vand
Salt og peber

Tang-is: 
3 æggeblommer 
100 g. sukker 
3,5 dl. mælk 
2,5 dl. fløde 
18 g. søl (tang) 

 

Mormormad
SKIPPERLABSKOVS
De første kogebøger i Danmark udkommer i begyndelsen af 

1900-tallet, men bliver for alvor almindelige i mellemkrigstiden.  

Socialdemokratiet leder landet, og folkets sundhed er en høj prio-

ritet. Endelig har størstedelen af befolkningen råd til at få mad nok 

hver dag – så nu skifter fokus til, at maden også skal være sund og 

varieret. Mange kvinder går stadig hjemme, og derfor er der ofte 

langtids-simremad på menuen.

Fremgangsmåde
Aller urterne renses og findeles, rives på råkostjernet eller skæres 

i små terninger. Urterne gyldnes i fedtstoffet. Kødet, der er skåret i 

mindre stykker, tilsættes tilligemed vandet og krydderierne. Et låg 

lægges på, og det hele småsimrer i 1-1½ time.

Skipperlabskovs fra   
Den røde kogebog,  
Tørsleffs Husmoder  
Service 1939:

500 g. oksekød
75 g. bacon eller
lidt røget flæsk
¾ kg kartofler
100 g. selleri
100 g. porrer
100 g. gulerødder
3 løg
Salt, peber
¾ l suppe
30 g. smør

MAGASIN OM GENERATIONER
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HINDUISME TIL 
FORHANDLING

MARIANNE C. QVORTRUP FIBIGER
LEKTOR, PH.D., AFDELING FOR RELIGIONSVIDENSKAB, INSTITUT 
FOR KULTUR OG SAMFUND, AARHUS UNVERSITET

Yoga betyder ”at bringe under 
åg” og er som udgangspunkt 
en religiøs praksisform, men 

bruges i dag i alle mulige andre 
sammenhænge.



15HEARTS & MINDSMAGASIN OM LIVSKVALITET 15MAGASIN OM GENERATIONER HEARTS & MINDS

De omkring 20.000 hinduer, som i dag bor i Danmark, 

er stort set alle enige om en ting: Hinduisme er en 

identitetsgivende faktor, som betyder noget for dem. 

Men præcis hvilke elementer inden for religionen, der 

bør bevares i en dansk kontekst, er til forhandling. 

Og at det tydeligt kommer til udtryk generationer-

ne imellem er dette udsagn fra en 21-årig danskfødt  

tamilsk hindukvinde et eksempel på:

Jeg er kulturhindu, men det betyder ikke, at jeg overho-
vedet ikke beder. Jeg tror, det er, fordi jeg er opvokset med 
den her tradition. Mine forældre, de tror helt vildt meget 
på hinduismen og guderne. Og der er vi altså ikke enige. 
Men jeg kan godt lide at gå i templet ved de store fester. 
Det minder mig på en eller anden måde om, hvem vi er 
som familie. Også selvom jeg ikke rigtigt forstår, hvad der 
sker.  

  

På den ene side er religion udgangspunkt for begi-

venheder, som skaber tætte familiære og kulturelle 

bånd; på den anden side kan netop religion, og hvad 

man tillægger den af værdi, danne basis for diskus-

sioner og konflikter generationerne imellem. Sådan 

har det nok altid været i alle religioner. Men dette 

spændings- eller krydsfelt bliver ikke mindre, når 

religionen flytter med mennesker til et nyt land og 

samfund, hvor den ikke har været en indlejret del af 

historien. Religion er med andre ord til forhandling 

både eksternt og internt i et kulturmøde.

Her er hinduisme som religion et interessant under-

søgelsesfelt, da den trosmæssigt kan være meget 

inkluderende, mens den i praksis kan være det mod-

satte. Hinduismeforskeren Axel Michaels kalder der-

for hinduisme for identifikatorisk habitus. Det betyder, 

at mange hinduer i højere grad finder en religiøs eller 

religiøs-kulturel identitet ud fra deres adfærd. Man 

gør altså hinduisme i højere grad end at tro den. 

Med andre ord er hinduismen generelt elastisk og 

inkluderende, når det gælder forholdet til det at tro, 

og hvad man tror på, men mindre elastisk når det 

handler om at følge den rette praksis. Min forskning 

indikerer, at netop dette forskyder sig generationerne 

imellem i en dansk kontekst.

For mens flere fra den første generation af hinduer i 

Danmark er hinduer ud fra bestemte handlingsmøn-

stre, så er flere fra anden generation kritiske over 

for det, de kalder en urefleksiv religionsudøvelse. Fx 

ønsker de svar på, hvorfor der skal fastes, og hvor-

for kastesystemet kan være en styrende faktor for, 

hvem man gifter sig med. Og her udforsker de selv i 

højere grad den bagvedliggende teologi eller filosofi 

for at finde referencer. De svar, de finder, skal gerne 

passe til deres livsforhold i Danmark. Som en anden 

tamilsk hindukvinde på 25 år, født og bosat i Danmark, 

forklarer:

Det, jeg godt kan lide ved hinduismen, er, at den ser alle 
guder som manifestationer af noget højere, der ligger 
ud over de enkelte religioner. Det betyder, at de enkelte 
religioner egentlig er udtryk for det samme. Men hin-
duismen er også kastesystem og overtro. Min mor var fx 
optaget af, hvordan planeterne stod, og så skulle vi faste 
eller sove på en bestemt måde. Men hun kunne aldrig 
svare på, hvorfor det var sådan. Det var ved at gøre mig 
vanvittig. 

Hendes udtalelse flugter med mange 

unge hinduers tilgang til den hindui-

stiske tradition. De fremhæver gerne 

elementer, som passer godt til danske 

forhold. Her giver ideen om et bag-

vedliggende teologisk princip kaldet 

brahman god mening, da det tillader, 

at man kan være religiøs på sin helt 

egen måde. Også yoga, som mange 

danskere kender til og ser positivt på, 

fremhæves af unge hinduer som en 

vigtig del af deres kulturarv. Samtidig 

er de unge kritiske over for de dele af 

hinduismen, som ikke flugter med livet 

i det danske samfund. Og her er kaste-

systemet til vedvarende debat.

Brahman forstås i hinduismen 
som et bagvedliggende umani-
fest princip, som manifesterer 

sig i verden i form af guder.

HEARTS & MINDS

CA. 1 MILLIARD 

MENNESKER I VERDEN ER HINDUER 

CA. 20 TUSINDE  
AF DEM BOR I DENMARK 

Kilde: religion.dk

MAGASIN OM GENERATIONER
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Kunne du tænke dig at bo sammen med dine forældre, 

når du selv har stiftet familie? Eller bare at bo med 

andre på tværs af generationer og få et mere socialt 

liv i og omkring boligen? 

I bofællesskaber bor man sammen på tværs af ge-

nerationer og hjælper hinanden i hverdagen. Ofte er 

dagsordenen at bo mere bæredygtigt, men det so-

ciale har også stor betydning. Beboerne opbygger 

over tid relationer til hinanden – både med jævnald-

rende og på tværs af aldersmæssige forskelle. Man 

lærer hinanden at kende gennem fællesspisning,  

arbejdsgrupper, møder og fester, samtidig med at 

man har sin egen bolig. Derfor er der både mulighed 

for privatliv og for at være en del af fællesskabet. 

Alle har adgang til faciliteter som fx et fælleshus, 

hvor man spiser sammen nogle gange om ugen.  

Der kan også være fælles grønne arealer, deleværk-

steder, vaskeri, legerum, køkkenhaver, høns eller an-

dre dyr, alternative energi- og forsyningssystemer 

(fx fælles solcelleanlæg, vindmøller eller pilerens-

ningsanlæg) og fælles parkeringsplads, så boligom-

rådet er bilfri zone, hvor børn kan løbe frit omkring.

Bofællesskaber har mange størrelser og former og 

kan være placeret i byer, forstæder og på landet. De 

største bofællesskaber i Danmark rummer omkring 

100-200 boliger, der typisk er fordelt i nogle klynger. 

De helt små kan bestå af blot to husholdninger – som 

generationsbofællesskaber, hvor tre generationer 

bor i fællesskab fx en børnefamilie og bedsteforældre. 

 

Husstande med bedsteforældre, forældre og børne-

børn under samme tag er en stigende tendens rund-

tomkring i landet. Tal fra Danmarks Statistik viser, 

at der i 2008 var 6.678 af den type husstande, mens 

tallet for 2018 lød på 8.582. Det er en stigning på 28 

procent på 10 år.

I øjeblikket bygges der nye bofællesskaber, som 

pro fessionelle aktører som almene boligorgan-

siationer, developpere og pensionskasser står 

bag. Tidligere var det primært selvorganisere-

de grupper af kommende beboere, der satte sig 

for at bygge bofællesskaber, de selv ville bo i. 

Nu samskabes de nye bofællesskaber mellem de  

professionelle aktører og de kommende beboere.

BOFÆLLESSKAB 
PÅ TVÆRS AF 
GENERATIONER 

ANNA FALKENSTJERNE BECK
ERHVERVSPHD, STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT,
AALBORG UNIVERSITET OG KUBEN MANAGEMENT

At bo i fællesskab er en anden måde 

at bo på end det traditionelle enfami-

liehus eller den typiske lejlighed. Bed-

steforældre får mulighed for at blive 

knyttet tættere til deres børnebørn og 

får hjælp i alderdommen, mens foræl-

dre får hjælp i dagligdagen. I bofæl-

lesskaberne deler man. Madordningen 

er som nævnt en fast bestanddel de 

fleste steder, ligesom nogle har dele-

bilsordninger, som også kan involvere 

andre beboere fra lokalområdet. 

I Danmark har vi været 
på forkant med at etablere 
bofællesskaber, der har  
eksisteret i forskellige 
 former siden 1970’erne. 
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Somme tider er der tilknyttet erhverv eller institutio-

ner, som deles med lokalområdet, fx daginstitutioner 

og plejehjem, som i det kommende Generationernes 

Hus på Aarhus Havn. Der kan også bare være et 

bålsted eller en legeplads, der er åben for lokalområ-

dets beboere. Bofællesskaber kan derfor være mere 

eller mindre åbne over for det lokale område, de er 

en del af, selvom bofællesskabet først og fremmest 

er for de beboere, der har valgt denne form for bolig. 

GENERATIONERNES HUS

Generationernes Hus i det nye kvarter Aar-

hus Ø på Aarhus Havn er et projekt mel-

lem tre magistrater i Aarhus Kommune og 

Brabrand Boligforening. Huset samler 100 

ældreboliger, 100 plejeboliger, 40 familie-

boliger, 40 ungdomsboliger, 24 boliger for 

mennesker med fysisk handicap og dagin-

stitutioner med 9 børnegrupper 0-6 år. På 

den måde understøtter Generationernes 

Hus den nye havnebydel som et sted, man 

kan bo i alle livets faser. Huset er det første 

af sin slags i Danmark.
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Litteraturen er fyldt med generationsspørgsmål, og 

særligt forskelle mellem generationer er et stof, der 

er skrevet meget om. Ikke mindst i romangenren 

møder vi generationskonflikter igen og igen. Temaet 

om barnets beundring for forældrene, der slår over 

i selvstændiggørelse og måske konflikt, har præget 

romaner i århundreder og er stadig aktuelt i dag. For 

eksempel i Karl Ove Knausgårds (f. 1968) forundring 

over i Min kamp, hvor anderledes hans forældres liv 

hang sammen end hans eget, og hvor hurtigt foræl-

drene blev modne og satte. De havde hus, børn og 

livstidsstillinger på et tidspunkt, hvor han endnu følte 

sig som en ung i udvikling. Eller Leonora Christina 

Skovs (f. 1976) beskrivelse i Den der lever stille af for-

ældrenes manglende accept af hendes seksualitet, 

der gør, at deres forhold aldrig for alvor bliver for-

løst, fordi hun er nødt til at stå fast på, hvem hun er.  

Sådanne konflikter viser, at man ikke skal regne med, 

at de normer, som man selv bevidst og ubevidst lever 

med, kommer til at stå til evig tid.

Fornemmelsen af at tilhøre en generation afspejler sig 

tydeligst i det, man var angst for som ung. Atom-

truslen var nærværende for alle, der voksede op 

under den kolde krig, men den forsvandt næsten 

fra den ene dag til den anden. Lidt senere forsvandt  

underskuddet på betalingsbalancen, og interessen 

for udlandsgælden styrtdykkede. I stedet kom så 

terrortrusler og klimakrise, som hver på sin måde har 

været med til at sætte en grundstemning for de yng-

ste generationer. Før da prægede besættelsen andre 

generationer og var ledetråden i flere forfatterskaber. 

På afstand bliver det mere uklart, hvad der define-

rede tiden, men nogle gange sætter litteraturen selv 

scenen meget klart. For J. P. Jacobsen (1847-1885) 

handlede det om modernisering, fritænkning og 

GENERATIONER 
I LITTERATUREN

MADS ROSENDAHL THOMSEN
PROFESSOR I LITTERATURHISTORIE, AARHUS UNIVERSITET

sekularisering. Hans roman Niels Lyhne fra 1880 

åbner med en kort fortælling om forældrene til  

hovedpersonen Niels. De dyrkede poesien og kunst-

en, før faderen slog sig til tåls med en mere prosaisk 

tilværelse, som gjorde moderen ulykkelig. Historien 

om forældrene er sin egen lille dannelsesroman på to  

sider, der beretter om generationer af mænd, der 

havde tjent egnen, og moderens håb om at gøre 

noget andet og bryde fri af ”at sy og sømme, gaa i 

Huset og gjøre dumme Visiter.” Hovedpersonen 

Niels vokser op præget af denne splittelse, og hans 

liv bliver en perlerække af forsøg på at frigøre sig fra 

tradition og tro og at dyrke sandheden, skønheden 

og livet selv: ”Ja, saadan var det, saadan vokser Ens 

Væsen med Ens Viden, klares deri, samles igjennem 

den. Det er saa skjønt at lære som at leve. Vær ikke 

bange for at miste dig selv i større Aander end din 

egen.” Men Niels ender med at blive desillusioneret 

og ude af stand til at opretholde en stræben efter 

det intense liv, og også han opgiver det frie liv og 

vender tilbage til gården, hvor han er ”rigtig jævnt 

lykkelig” og stifter familie, dog kun for at se den blive 

slået i stykker af sygdom og død. Håbet om ikke at 

begå de fejl, som man ser andre generationer begå, 

skuffes, men i det mindste ikke uden at have forsøgt 

på at undgå det.

Litteraturhistorikeren Georg Brandes (1842-1927) 

skrev om Niels Lyhne, at den nok skulle forestille at 

foregå i 1850’erne, men at personerne talte, som man 

gjorde i 1870’erne. Den forskel betyder ikke noget 

for os i dag, men det er ikke svært sætte sig ind i, 

hvordan den kan have føltes, og hvordan håbet om 

at frigøre sig ikke bare fra sit ophavs måde at leve 

på, men at gøre noget ved en hel kulturs idé om, 

hvad der er selvfølgeligt, er en stærk drivkraft. Både i  

virkeligheden og i fiktionen.

” Fornemmelsen af 
at tilhøre en ge-
neration afspejl-
er sig tydeligst 
i det, man var 
angst for som ung. 
Atomtruslen var 
nærværende for 
alle, der voksede 
op under den kolde 
krig, men den 
forsvandt næsten 
fra den ene dag til 
den anden.”
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ROMANER OM 
GENERATIONSKONFLIKTER

Huset Buddenbrook af Thomas Mann

Fornuft og følelse af Jane Austen

King Lear af William Shakespeare

Brødrene Karamazov af Fjodor Dostojevskij

Verden ifølge Garp af John Irving

Lykke-Per af Henrik Pontoppidan
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ET VÆLD AF 
GENERATIONER  
– HVILKEN ER DU?
Hvad er forskellen på generation X, Y og Z? Hvorfor bliver din far kaldt 
en ’baby boomer’? Og hvem er de såkaldte ’millennials’? Bliv klogere på 
de navne og karakteristika, sociologerne giver os – og lær din egen og din 
families generation bedre at kende.

68’erne
(født 1940-1964) 

68’erne eller Baby Boomers, som de også bliver kaldt, bliver født i efterkrigstiden, hvor fødselsraten over hele 

Vesteuropa siger boom! – deraf navnet. Det er en tid med stor velstands- og velfærdsfremgang, og som gruppe 

er Baby Boomers rigere, bedre uddannet og sundere end nogen tidligere generation. De er de første, der i fuldt 

alvor kan forvente, at verden kun bliver bedre, jo ældre de bliver. Og de er den første generation, der bliver 

teenagere, før de bliver voksne og oplever, at markedsføring og forbrugerkultur pludselig retter sig særligt mod 

dem som ungdomsgruppe. Af alle de grunde bliver Baby Boomers ofte anset som en forkælet generation med en 

lang ungdom, udpræget forbrugerisme, hidtil usete muligheder og privilegier – og senere med tid og overskud 

til at opleve verdens første midtvejskriser. Men 68’erne er også en generation, hvor mange vender sig mod netop 

forbrugerisme, det konservative samfund og det vækst- og fremskridtsparadigme, som deres forældre tager for 

givet – og bliver ungdomsoprørere. 

De ældste Baby Boomers er 28 i 1968, og med ungdomsoprøret er de med til at skabe en af de største sociale og 

kulturelle omvæltninger i det 20. århundrede. Hvad end de er forbrugerrister eller ungdomsoprørere, er det dog 

fælles for dem alle, at 68’erne som generation har en opfattelse af sig selv som noget særligt. Baby Boomers er 

de første, der faktisk ser sig selv som en bestemt generation.

ANNE ENGEDAL, REDAKTØR, FOLKEUNIVERSITETET 
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Generation Z
 
(født 2001-?)

Generation Z’erne kaldes også iGeneration, fordi de vokser op i 

en tid præget af iPods, iPhones og iPads – og teknologi i det hele 

taget. De er den første generation, der ikke kan huske en tid før 

internettet og reelt er digitalt indfødte og umiddelbart fortrolige 

med teknologi. Z’erne er børn af enten X’ere eller Millennials og 

vokser op med at se deres forældre og resten af samfundet kæmpe 

med krise på mange fronter. Selvom de ikke selv når at opleve 11. 

september, er deres barndomsår præget af krig i såvel Afghanistan 

som Irak, finanskrise, flygtningekrise og frem for alt klimakrise. 

Som resultat er Z’erne skeptiske over for den måde, samfundet fun-

gerer på og har mindre tillid til det økonomiske system og til den 

verden, deres forældre har overleveret til dem. Undersøgelser viser, 

at Z’erne er mere fællesskabsorienterede end såvel X’ere som Mil-

lennials, men de søger fortrinsvis at skabe deres egne mikro-fæl-

lesskaber fremfor at melde sig ind i de klassiske institutioner. Kri-

seårene i opvæksten gør Z’erne angste for fremtiden, men også 

handlingsvillige med hensyn til at ændre den og uden illusioner om, 

at deres forældre ved bedre end dem. 

Generation X  
(født 1965-1979)

Genetation X er 68’ernes yngre søskende. Modsat dem bliver X’erne 

unge i en tid, hvor de konservative er ved magten og sætter kartof-

felkur og opgør med velfærdsstaten på menuen. Mange familier har 

det økonomisk svært under X’ernes opvækst, og der berettes om 

oliekrise, arbejdsløshed og aids på avisernes spisesedler. Samtidig 

er de den første generation efter ungdomsoprørerne: Samfundets 

gamle normer er i opbrud, mor er kommet ud på arbejdsmarke-

det, og du behøver ikke nødvendigvis blive det samme som din far. 

X’erne er de første, der oplever den forandring, 68’erne skaber, og 

kvinder og sorte i generationen vokser op med en umiddelbar for-

ventning om, at de bør have samme rettigheder som hvide mænd. 

Samfundets opbrud giver X’erne frihed til selv at definere sig som 

individer i stedet for som klasser eller køn, men giver også stør-

re utryghed og mindre opmærksomhed fra deres forældre. Som 

unge bliver X’erne både kaldt MTV-generationen, ’No future’ eller 

generation ’Nå’ og ’Whatever’. Deres politisk bevidste Baby Boom-

er-forældre opfatter dem som ligeglade ’slackers’: lidt selvoptage-

de, målløse individualister, politisk set mere højreorienterede med 

stort fokus på et trygt privatliv med de materielle ting og nydelsen 

i orden. Efterhånden som generationen for alvor bliver voksen i 

90’erne, begynder man dog at se nye tendenser, der peger i en an-

den retning end de negative stereotyper: X’erne er den første gene-

ration, der giver sig i kast med teknologiske mini start-ups og i høj 

grad skaber deres egne job og veje – og i 2002 kan Time Magazine 

fortælle, at der står en generation x’er bag fire ud af fem nye firmaer.

OVERSIGT OVER 
GENERATIONER! 

1940-1964 68’erne

1965-1979 Generation X

1980-2000 Generation Y

2001-? Generation Z

Generation Y 
 (født 1980-2000)

Generation Y er 68’ernes børn og kaldes også Millennials, fordi de ældste 

af dem fyldte 18 år i 2000, mens de yngste af dem bliver født i samme 

år. De er den første generation, der ikke for alvor oplever den kolde krig 

- det 20. århundredes store skillelinje - og de tilhører på mange måder 

mere det nye årtusinde end det, de blev født i. 

Millennials vokser op under 90’ernes økonomiske fremgang og digitale 

revolution, og de tager de nye teknologier til sig fra barnsben. Selvom 

deres barndom er rigere end X’ernes, er deres første møde med vok-

senlivet grummere: hvor X’ernes kendetegnende politiske begivenhed 

er murens fald i 1989, bliver millennials start på voksenlivet tegnet af 

11. september-angrebene, finanskrise og klimakrise. Millennials er meget 

udskældte i den offentlige debat, som anklager dem for at være upålide-

lige curlingbørn, der er mindre politisk aktive, kun er optagede af sociale 

medier og uvillige til hårdt arbejde. Modsat beskriver andre undersøgel-

ser dem som mere åbensindede og progressive politisk. De er mindre 

autoritetstro og skeptiske over for overleverede normer. De er fleksible 

og omstillingsparate med mindre tålmodighed med bureaukrati og hie-

rarkiske strukturer, og de forventer, at deres arbejdsliv skal give mening 

i en større sammenhæng end blot som lønseddel.

21HEARTS & MINDS
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De færreste unge i dag har som børn prøvet at blive 

sendt i skammekrogen. For den har vi afskaffet. Endda i 

en sådan grad at det ville være forældrene, der skulle 

skamme sig, hvis de havde inddraget skammekrogen 

i børneopdragelsen. Til gengæld har flere nok prøvet 

at blive sendt i time-out, hvor barnet på grund af 

uacceptabel opførsel skulle sidde på en stol i X antal 

minutter. Det ligner på mange måder en moderne 

skammekrog – blot fint frafriseret ordet ’skam’. Ænd-

rer det noget? Ja, det gør faktisk skammen sværere 

at bære og forstå, fordi vi har forsøgt at afskaffe det 

ord, der udtrykker det, vi føler.

Skyld angår det, man gør, hvorimod skam angår den, 

man er. Hvis jeg har gjort mig skyldig i noget, kan jeg 

blive undskyldt. Hvis jeg træder frem som den, jeg 

er og bliver ydmyget, mærker jeg skammen, men jeg 

kan ikke blive und-skammet. Skamfølelsen klistrer sig 

til mig, til mit selv, til den jeg er. Flere forskere mener, 

at skam er en medfødt følelse, som kan ses allerede 

SKAMMENS SMERTEFULDE 
FORSIDE OG LINDRENDE 
BAGSIDE

CATHRINE KINGO
PRIVATPRAKTISERENDE PSYKOLOG, AUT.PSYCH.

EN NÆNSOM SAMTALEPARTNER

At luge lidt ud i skamfølelsen kræver, 

at man langsomt nærmer sig sin sjæl-

fulde inderside, hvor skammen har sine 

dybeste rødder. Og det kan med fordel 

gøres i samtale med en god ven(inde) 

eller en samtalepartner, som har tålmo-

dighed og er nænsom.
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hos spædbarnet. Hvis barnets blik og rækken ud efter 

en omsorgsfuld voksen gentagne gange ikke mødes, 

vil barnet i skam slå sit blik ned, i sin kropsholdning 

opgive kontakt og måske klynke stille i ensomhed.

Skamfølelsen er en del af menneskets grundlæg-

gende følelsesberedskab på linje med angst, vrede, 

glæde og tristhed. Eksempelvis bliver vi vrede, hvis 

vi føler os uretfærdigt behandlet, og vreden kan hos 

den modne voksne føre til, at vedkommende får sagt 

fra. På den måde er vreden en guideline, når den  

viser mig, at jeg er blevet uretfærdigt behandlet og 

bør sætte en grænse. På samme måde er skammen 

en guideline; vi føler skam, når vores inderste ud-

stilles. Og skamfølelsen sætter automatisk gang i 

en række ubevidste handlinger – eksempelvis slår vi 

blikket ned, så vores øjne ikke længere møder andres, 

eller vi forsøger at skjule os eller lave sjov med situati-

onen for at lægge afstand til det skamfulde.

Når vi er sammen med andre, og en i gruppen 

pludselig føler skam, så mærker og genkender vi  

følelsen og hjælper på nænsom vis den skamfulde ud af  

situationen. Det er skamfølelsens adaptive funktion; 

den hjælper individet til at beskytte sit selv og andres 

inderste, når det er i fare for at blive ydmyget. Men 

skamfølelsen kan også vokse og risikere at komme til 

at overtage individets sind og handlinger. Evolutio-

nært set er den reflekterede skam et af menneskets 

fantastiske fortrin, men psykologisk set kan den være 

vores værste fjende.

I samtaler med unge er det blevet tydeligt for mig, 

at de, der knokler febrilsk for at få høje karakterer, 

ikke alene kæmper for det flotte resultat. For mange 

af de unge oplever, at det er deres inderste væsen, 

der lægges frem til bedømmelse ved det grønne bord. 

Og en middelkarakter er ikke tilstrækkelig til at dulme 

den indre uro, som skammen forårsager. Det er ikke 

tiltrækkeligt blot at overbevise den unge om, at det 

jo bare er et tal. Det rammer simpelthen forbi målet.

Hvis ikke man har fået arbejdet med sin skam, eller 

hvis man har for meget skam, kan den få en til at 

arbejde sig selv til stress og døde. De stærke kræfter, 

som er på spil i skammen, skyldes netop, at skam-

følelsen har forbindelse til ens inderste. Og hvis  

succeskriteriet er en høj karakter, så gror selvet til af 

angst for at falde igennem og blive afsløret som én, 

der dybest set ikke kan noget. Det er så skræmmende 

og skamfuldt, at det på et indre plan kan føles, som 

om man går til grunde.

Skam er med andre ord en grundlæggende følelse, 

som ungdomsgenerationen anno 2019 i lige så høj 

grad som tidligere generationer må bide skeer med. 

Men en undersøgelse foretaget af VIVE (Det Natio-

nale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) viser, 

at 19-åriges psykiske trivsel har været støt dalende 

de seneste otte år. De unge har sværere ved at sige: 

’Det går nok alt sammen’ oven på en dårlig eksamen 

eller ringe præstation. Skammen gør det vanskeligt 

for dem at lægge dårlige præstationer bag sig. Vi må 

spørge os selv, om nutidens ungdomsgeneration ikke 

er blevet hjulpet nok til at mærke og sætte ord på 

skamfølelsen, fordi deres forældres generation har 

udryddet skam i sproget?

” Vi føler skam, 
når vores inderste 
udstilles.”

SKAM
Min yndlingsscene i den norske ung-

domsserie SKAM er scenen, hvor Noora 

og William sidder i Williams bil (sæson 

2, afsnit 6). Noora mener ikke, hun kan 

lære ham at kende, hvis ikke han vil 

lade hende møde sin familie.  William 

siger, at han jo heller ikke har mødt 

hendes familie. Det får Noora til på 

en følelsesforladt måde at fortælle 

om, hvordan hun ikke var planlagt af 

sine forældre, og at de altid har haft 

nok i sig selv og deres eget sexliv. 

William tilføjer, at han ikke kan fore-

stille sig, at man ikke kan elske hende.  

 

Den kærlighedserklæring får hende til 

at vende sit ansigt bort i skam. Hun 

mærker her den dybeste skam; skam-

men over ikke at føle sig elsket af sine 

forældre, og Williams direkte udsagn 

rammer netop denne dybe skam.

MAGASIN OM GENERATIONER
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Racisme bygger på en tro på, at man kan aflæse 

menneskers indre kvaliteter på grundlag af deres 

udseende eller kropsbygning eller særlige kulturelle 

baggrund. Oven på dette fundament lægger mange 

så forskellige ideer om, at forskellighederne beretti-

ger til forskelsbehandling. Al seriøs forskning afviser 

i dag, at ydre kendetegn spiller ind på raske menne-

skers evner, sindelag eller andet væsentligt ved den 

enkelte. Biologisk set er menneskeheden simpelthen 

helt ensartet udstyret, de synlige forskelle er gene-

tisk set ubetydelige. Kulturelt er vi alle præget af de 

omgivelser, vi udspringer af, men vi giver og modtager 

også i ét væk til og fra vore omgivelser, og så bliver 

det vanskeligt at gøre kultur til et stabilt grundlag 

for forskelligheder. Alligevel er racistiske opfattelser 

ret almindelige. Det er måske ikke så underligt, for 

racisme blev igennem mange generationer betrag-

tet som god lærdom, og det kan være vanskeligt at 

ryste gamle sandheder af sig.

Selve ordet race ser ud til at have været brugt i 

Europa siden 1500-tallet som et andet ord for en 

stamme, men med videnskabernes stærke udvikling 

i 1600-tallet begyndte zoologerne at karakterisere 

undergrupper af forskellige dyrearter som racer. Det 

gør vi stadig – især i forbindelse med avlsarbejde, 

hvor det gælder om at få særlige egenskaber frem. 

Tænk fx på hunde. 

Klassificering af mennesker på samme måde kom 

først til, da oplysningstidens tænkere forsøgte at 

bringe orden i alting. Fremtrædende filosoffer som 

Immanuel Kant (1724-1804) og David Hume (1711-

1776) udarbejdede racesystemer, hvor de hvide 

europæere stod højest i intelligens og civilisation, og 

så fulgte andre befolkningsgrupper på forskellige  

lavere trin. Nederst placerede de ’negeren’ – ’neger’ 

var et ord, der allerede længe havde været anvendt 

som betegnelse for afrikanske slaver – som ifølge 

dem var uintelligent, barnagtig, i sine følelsers vold 

og doven. ’Negeren’ kunne kun regeres med prygl, 

mente Kant. Det var jo heldigt. Så passede ’negeren’ 

fint til slaverollen.

Med den stærke udvikling af europæisk videnskab 

– og af kolonialismen – blev racismen videreudviklet 

og vandt hurtigt almindelig udbredelse som natur-

videnskabelig sandhed. Fx blev en videnskab som 

frenologien – læren om sammenhængen mellem 

kranieform og menneskelige egenskaber – udvik-

let med en skov af særlige måleredskaber, tabeller 

med forholdstal mellem kraniets forskellige dele osv.  

Efterhånden som arvelighedslæren blev udviklet, 

kunne den også træde i racismens tjeneste. Så i de 

sidste årtier inden 2. verdenskrig var racismen en 

måde at forstå menneskeheden på. Man mente, at 

ALLE TIDERS
RACISME

SØREN HEIN 
HISTORIKER, PH.D., MEGANØRD

den var videnskabeligt sikker, og der-

for blev den definerende for politik, 

uddannelse og kulturliv i det meste af 

verden. Racismen var et aktivt redskab 

for kolonialismen. ”Jorden tilhører den 

hvide race” hed det i 1928 triumferende 

i en engelsksproget pamflet, som blev 

spredt over hele kloden. Undervejs 

blev mange millioner mennesker dræbt 

med henvisning til deres race.
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111.000
slaver blev transprotetet 
over atlanten på danske skibe. 

HEARTS & MINDS 25

Verdenssamfundet vendte sig først 

mod racismen efter 2. verdenskrig, da 

omfanget af de nazistiske forbrydel-

ser mod jøder og romaer blev kendt. 

En ny politik blev i 1948 udtrykt i FN’s 

menneske  rettighedserklæring, der si- 

ger, at alle har de samme grund-

læggende rettigheder på trods af fx 

race. Men de sidste kolonier baseret 

på raceulighed blev først opgivet i 

1970’erne, og i USA var der delstater, 

som opretholdt racelovgivning helt 

frem til 1979. I racismens navn er men-

nesker blevet dræbt, holdt som slaver, 

tortureret og adskilt helt frem til i dag.

175   
Så mange år handelede 
Danmark med slaver.

16-20 
procent af alle danske slaver 
døde på skibe over atlanten. 

Kilde: danmarkshistorien.dk
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Ethvert menneske indeholder billioner af celler, som 

rummer de samme ca. 20.000 gener i form af tæt-

pakkede DNA-molekyler. Dette kaldes for menne-

skets arvemasse eller genom. Arvemassen indehold-

er et præcist og detaljeret program for dannelsen 

af et nyt menneske, ligesom det instruerer vores  

organisme i at danne nye celler, fordøje føde, forsvare 

os mod sygdomme og lagre tanker. 

Gener og DNA pirrer vores fantasi og forestillings-

evne på grund af den centrale betydning, de har for 

vores forståelse af, hvorfor vi er, som vi er. Men hvor 

meget kontrol har generne egentlig over os, når det 

kommer til stykket? Og i hvilken udstrækning vil vores 

stigende indsigt i menneskets arvemasse ændre 

vores syn på, hvem vi er, og på hvordan vi anskuer 

verden omkring os?

Et kort over vores arvemasse vil repræsentere et  

næsten ubegrænset potentiale for videnskaben.  

I første række står de lægevidenskabelige muligheder, 

der spænder fra identifikation af sygdomsdispo-

nerende gener til opfindelsen af effektive midler til 

GENETISKE 
GENNEMBRUD

PETER K. A. JENSEN
KLINISK LEKTOR EMERITUS, INSTITUT FOR BIOMEDICIN, AARHUS UNIVERSITET

helbredelse af kræft og andre store folkesygdomme. 

Men hånd i hånd med disse nye muligheder rejser 

der sig en række etiske dilemmaer. I dag kan alle få 

viden om egne gener og genetiske risici for at udvikle 

alvorlige fysiske og psykiske lidelser. Men hvordan 

håndterer vi denne viden, og er det altid en fordel 

at kende til de risici, vi hver især må leve med? Det 

kunne fx være en viden om øget risiko for brystkræft, 

hvor yngre kvinder skal tage stilling til, om de vil 

have fjernet deres bryster for at nedsætte den stati-

stiske risiko for at udvikle sygdommen. 

Kortlægningen af menneskets arvemasse kom til en 

foreløbig afslutning i 2003-2004, hvor den præcise 

rækkefølge af arvemassens byggesten blev fastlagt. 

I dag har vi derfor et effektivt værktøj til diagnostik 

af genetisk betingede sygdomme som eksempelvis 

kromosomsygdomme, arvelige stofskiftesygdomme 

og arvelige sygdomme i centralnervesystemet. Ved 

hjælp af såkaldt prædiagnosticering (det vil sige 

diagnostik før sygdomsudbrud) er det desuden i man-

ge tilfælde muligt at bedømme risikoen for at udvikle 

en lang række arvelige sygdomme som fx bryst- og 

tarmkræft. 

Selv før vi er født, er det med fosterdiagnostik muligt 

at diagnosticere fostre med alvorlige sygdomme og  

syndromer. I den nære fremtid skal vi desuden tage 

stilling til, om vi bør forbedre fremtidige generationer 

af mennesker gennem genmanipulation, hvis dette 

kan øge livskvaliteten. Men hvem og hvad skal i så 

fald afgøre, hvad livskvalitet er? Og hvordan den kan 

forbedres? Den moderne genetik er således et godt 

eksempel på, at hver gang videnskaben præsente-

rer os for nye muligheder, rejses der også vigtige  

etiske problemstillinger.

” I den nære fremtid 
skal vi desuden tage 
stilling til, om vi bør 
forbedre fremtidi-
ge generationer af 
mennesker gennem 
genmanipulation, 
hvis dette kan øge 
livskvaliteten. Men 
hvem og hvad skal i 
så fald afgøre, hvad 
livskvalitet er?” 

20.000 
gener i form af tætpakkede DNA-mo-

lekyler finders i hver celle i mennekset. 
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” Det kunne fx være en viden om 
øget risiko for brystkræft, hvor 
yngre kvinder skal tage stilling 
til, om de vil have fjernet deres 
bryster for at nedsætte den 
statistiske risiko for at udvikle 
sygdommen.” 

HEARTS & MINDS
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Vi bruger ord til at beskrive virkeligheden, som vi 

forstår den, men ord kan også være med til at skabe  

virkeligheden. Begreberne ’førstegenerations-’, ’an-

dengenerations-’ og ’tredjegenerationsindvandrere’ 

er eksempler på dette. På den ene side beskriver  

første generation blot en gruppe mennesker, der 

enten er migreret eller flygtet til Danmark, anden 

generation er efterkommerne af dem, der migrerede, 

og tredje generation er børn af disse efterkommere.

På den anden side har et begreb som ’andenge-

nerationsindvandrer’ tendens til ekskludere og  

begrænse. Når politikere, medier og folk i daglig tale 

bruger dette begreb, fortæller det de børn og unge, 

det betegner, at de – selvom de er født og opvokset 

i Danmark og regner det som deres hjemland – først 

og fremmest bliver set som ’indvandrere’ og dermed 

ikke som danskere. Begrebet holder dem fast i deres 

forældres oprindelse i et andet land og definerer det 

som helt afgørende for det menneske, de hver især 

er. Derudover sætter begrebet dem i bås med folk, 

de ikke nødvendigvis har andet til fælles med, end 

at deres forældre også er indvandret eller flygtet 

til Danmark.

At man fortsat kalder folk for ’indvandrere’ mange 

generationer efter indvandringen viser, at Danmark 

er et svært land at blive inkluderet i. Da jeg bad en 

gruppe 10-11-årige minoritetsbørn forklare mig, hvor-

for de ikke syntes, de kunne kalde sig ’danskere’, for-

talte de, at for at være dansker skal man være hvid, 

kristen og have en mor og en far, der er dansker. 

I migrationsforskningen taler man om, at de grænser, 

der er bygget op omkring et lands nationale kategori, 

kan være mere eller mindre slørede. Dette er afgø-

rende for, hvor svært det er for minoriteter at føle 

sig inkluderet i samfundet. USA er et eksempel på 

et land, hvis nationale identitet har ’slørede’ grænser. 

Da USA har været et indvandringsland, lige siden de 

første europæere migrerede dertil og tog landet fra 

de oprindelige folk, synes det nemmere for minori-

teter at blive inkluderet i den amerikanske kategori, 

end det er for minoriteter i Danmark at blive accepteret 

som danskere. Eksempelvis blev de 300.000 dan-

skerne, der migrerede til USA fra 1850 og frem, efter 

ganske få generationer opfattet som amerikanere.

HVORNÅR BLIVER 
MAN DANSKER?

LAURA GILLIAM 
ANTROPOLOG OG LEKTOR, AARHUS UNIVERSITET

Den danske kategoris grænser er meget ’klarere’ 

og kan opleves som næsten umulige at overskride. 

Her synes netop de kriterier om hudfarve, religion 

og slægt, som børnene påpegede ovenfor, at være 

en afgørende barriere for at blive forstået som dan-

sker. Forskningen peger på, at denne eksklusion 

– kombineret med stigmatiseringen af indvandrere 

og muslimer – betyder, at mange minoritetsbørn og 

-unge også selv definerer sig som ’indvandrere’ frem 

for ’danskere’. For nogle unge kan det betyde, at de  

begynder at definere sig i modsætning til de idea-

ler for integration, som det danske samfund sætter 

op. Det gælder især dem, der vokser op i områder 

præget af social marginalisering og dårlige frem-

tidsudsigter. Som man typisk ser det blandt margi-

naliserede unge, såsom den danske arbejderklasses 

drenge, har denne gruppe skabt ’modkulturelle for-

mer’ omkring en hård maskulinitet og udviklet lokale 

sprog – populært kaldet ’perkerdansk’ – i stedet for 

det standarddansk, som kræves i skolen. Det giver 

dem en stærk identitet og et fællesskab, men skaber 

samtidig en ond cirkel, fordi deres muligheder forringes, 

og deres eksklusion forøges. 

Samtidig ser man dog andre reaktioner og strategi-

er blandt andre minoritetsunge, der oftest har haft 

bedre muligheder og har fået mere opbakning i  

familien og i skolen. Her ser vi, at flere unge udfordrer 

stigmatiseringen og den ofte firkantede forståelse af, 

hvad det vil sige at være ’dansker’ og ’integreret’. På 

den måde bidrager de til en ny forståelse af, at den 

danske identitet i fremtiden kan være mere åben og 

hybrid og rumme mange hudfarver, religioner og nye 

kulturelle former. 

HVAD ER EN MINORITETSDANSKER?

I stedet for begreberne ’indvandrere/an-

dengenerationsindvandrere’ og ’danskere’ 

bruger Laura Gilliam begreberne ’mino-

ritetsdanskere’ og ’majoritetsdanskere’. 

Begrebet ’minoritetsdanskere’ skal under-

strege, at der er tale om børn, unge og 

voksne, som er medborgere i Danmark og 

er født og/eller opvokset i og formet af det 

danske samfund, men dog er en minoritet i 

antal og i forhold til den sociale og kulturelle 

dominans i samfundet. Hun foreslår også, 

at vi begynder at bruge bindestregsiden-

titeter igen, såsom tyrkisk-dansker eller 

marokkansk-dansker, for at beskrive den 

identitet og tilknytning mange minori-

tetsdanskere har til både deres forældres  

oprindelsesland og til Danmark.
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” At man bliver ved at kalde folk for 
’indvandrere’ mange generationer efter 
indvandringen, viser også, at Danmark 
er et svært land at blive inkluderet i.”
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DA BEDSTEFAR 
VAR ET BØLLEFRØ:  
UNGDOM I 1950’ERNE

BERTEL NYGAARD 
LEKTOR I MODERNE HISTORIE, AARHUS UNIVERSITET

En pige spurgte Johnny, hvad han og kammeraterne i 

motorcykelbanden egentlig gjorde oprør imod. Johnny 

gloede dovent tilbage og svarede: ”Hvad har du?”

Altså: Bare giv mig et eller andet at gøre oprør imod. 

Det var en ung Marlon Brando (1924-2004), der 

spillede den barske bandeleder med læderjakke og 

lømmelhår – i Danmark kaldte man frisuren for en 

’anderumpe’ – i den amerikanske film The Wild One 

(1953, dansk premiere 1955 med titlen Vild ungdom).  

Det lille optrin sagde meget om den tids mistro mellem 

generationerne. 1950’ernes ungdom blev fremstillet 

som vild, fordi de mest markante blandt generationen 

af nye unge ikke længere ville gå fra at være artige 

børn til at blive små kopier af deres forældre med 

det samme udseende og de samme små håb for livet.  

De ville forme sig selv. De ville være unge.

Det lignede et oprør fra bøllefrøene – de barske 

unge mænd, der hang på gadehjørnerne. Men vok-

senverdenen havde svært ved at se, hvad de unge 

ville med oprøret. Johnnys ikkesvar ”Hvad har du?” 

gjorde dem ikke meget klogere, men måske mere 

bange. Den amerikanske psykolog Robert M. Lindner 

(1914-56) analyserede den nye ungdomsgeneration 

efter Anden Verdenskrig som kendetegnet ved ’op-

røret uden en sag’: I protest mod det ’konforme’ sam-

fund, hvor alle skulle tilpasse sig de samme normer, 

søgte de unge at realisere sig selv, men når de ikke 

havde noget ud over sig selv at kæmpe for, risikerede 

de reelt at miste sig selv ved at underkaste sig en  

bandelignende gruppedynamik. De nazistiske korps 

fra 1930’erne og 1940’erne viste ifølge Lindner, hvor 

det kunne ende.

Lindners tanker byggede på studier af amerikan-

ske unge i stil med filmens Johnny. Men en del af 

1950’ernes fremtrædende danske debattører så 

lignende trusler herhjemme. Den konservative for-

fatter Hans Jørgen Lembourn (1923-97) hævdede 

igen og igen, at den opvoksende ungdomsgenera-

tion var ’kold’, fordi den blev underkastet den nye 

velfærdsstat, der nok skabte sikkerhed mod alt for 

stor fattigdom, men samtidig truede med at suge alt 

initiativ ud af borgerne. Debattører fra venstrefløjen 

indvendte, at de urolige amerikanske unge jo netop 

ikke levede med den velfærdsstat, man var ved at 

opbygge i Danmark. Men også fra den fløj blev 1950’er-

nes unge kritiseret for at mangle visioner og handlekraft.  

1930’ernes aktive antifascister og frihedskæmperne und-

er besættelsen – se, dét havde været en rigtig ungdom!

Blandt forældre og bedsteforældre var der dog også 

mange, der kunne genkende noget af sig selv i den 

nye ungdoms usikre famlen efter frihed og selvstæn-

dighed – og se, at de unge ikke nødvendigvis ville 

ende som nynazister af den grund. Det blev i høj grad 

denne bestræbelse på forståelse og tolerance på 

tværs af generationsforskelle, der banede vejen både 

for senere, mere omfattende ungdomsoprør – og for, 

at resultatet ikke blev et sammenbrud for det gamle 

samfund, men snarere en stadig kamp om forskellige 

måder at høre til i det samfund på. 

Filmens Johnny vidste ikke præcis, hvad han gjorde, 

eller hvorfor. Men pigens spørgsmål til ham var et vig-

tigt led i den samtale på tværs af forskelle, som for-

hindrede motorcykelbanden i bare at smadre det hele.

ROBERT M. LINDNER
Robert M. Lindner var en 

amerikansk psykolog og 

forfatter. Han blev bedst 

kendt for sin analyse af 

psykopatens sind i bogen 

Rebel Without a Cause 

fra 1944, der byggede på 

hans iagttagelser fra hans 

arbejde i den amerikanske 

fængselspsykiatri.  

 

Senere generaliserede han 

sin teori til at handle om 

efterkrigstidens ungdom, 

navnlig i bogen Must You 

Conform, der i 1956 udkom 

på dansk som Det blide 

tyranni. Han døde samme 

år, men mange af hans 

grundtanker blev videreført 

i andre former hos f.eks. so-

ciologen David Riesman og 

filosoffen Herbert Marcuse.
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Filmen Vildt blod (Rebel Without a Cause) 

var instrueret af Nicholas Ray og havde 

det unge skuespillertalent James Dean i  

hovedrollen som den plagede Jim Stark. 

Ved premieren i 1955 blev den én af årets 

markante amerikanske film og skabte de-

bat over hele den vestlige verden. 

I Danmark blev premieren forsinket af en 

langvarig konflikt mellem amerikanske 

filmudlejere og danske biografejere, men 

filmen kunne endelig ses fra maj 1958. 

Dens tema var stærkt inspireret af psyko-

logen Robert M. Lindners tanker.

REBEL WITHOUT A CAUSE
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At to plus to giver fire, kan vi hurtigt regne ud. An-

dre opgaver er mere komplicerede, fx hvordan staten 

skal indrettes, eller hvordan videnskabelige teorier 

skal udformes. Den slags udfordringer kræver erfa-

ring, hårdt arbejde og tager lang tid. 

Heldigvis er det muligt for os at bygge videre på tid-

ligere generationers erfaringer. På den baggrund kan 

man hævde, at samtlige generationer op gennem 

menneskehedens historie udgør et erfaringsfælles-

skab, hvor vi – på tværs af kulturelle og historiske 

skel – samarbejder om at finde de bedst mulige svar 

på livets væsentligste spørgsmål.

EKSISTENS GENNEM 
GENERATIONER 

KRESTEN LUNDSGAARD-LETH
ADJUNKT I ANVENDT FILOSOFI, AALBORG UNIVERSITET

Der findes dog en type spørgsmål, hvor det ikke på 

samme måde er åbenlyst, at vi kan trække på tidlige-

re generationers erfaringer. I disse spørgsmål hand-

ler det ikke om, hvordan verden er indrettet (viden-

skab), hvordan vi kan erkende den (videnskabsteori), 

eller hvordan vi skal indrette samfundet (politik). 

Disse spørgsmål handler i stedet om, hvordan jeg – 

som enestående og unik person – skal leve mit liv.

Når det kommer til overvejelser om fx bopæl, partner 

eller uddannelse, afhænger mine beslutninger ikke 

længere primært af fornuftsbaserede erfaringer, men 

af at jeg træffer mine egne, individuelle valg. Det gør 

det også, når det handler om, hvad jeg dybest set 

håber og tror på.

Det er den slags spørgsmål, eksistensfilosofien be-

skæftiger sig med. Man kan godt træffe eksistentielle 

valg, der objektivt set er ufornuftige – fx hvis man 

gifter sig med en psykopat – ligesom man bør og kan 

træffe eksistentielle valg, der trækker på andre men-

neskers erfaringer. No man is an island (John Donne 

1572-1631). Ikke desto mindre er eksistentielle valg i 

sidste instans subjektive: Jeg må træffe mine valg. 

Andre må træffe deres. 

Eksistentielle valg hverken kan eller bør afgøres 

alene på baggrund af deres fornuftighed. Jeg må fx 

vælge min partner (og må så håbe, at hun også væl-

ger mig), fordi jeg elsker hende – og ikke fordi hun 

objektivt set er mere elskelig end alle andre. I så fald 

burde alle jo træffe præcis de samme valg, og sådan 

spiller det eksistentielle klaver åbenlyst ikke. 

Men har mine eksistentielle valg så noget som helst 

at gøre med de valg, som tidligere generationers 

mennesker har truffet? Både ja og nej.

Der er også et mellemmenneskeligt fællesskab på 

tværs af generationer, når det gælder den enkeltes 

individuelle valg. Det er ikke som i videnskaben, hvor 

vi skridt for skridt bliver klogere på noget, vi ideelt 

set kan blive enige med hinanden om. I stedet er det 

– paradoksalt udtrykt – et fællesskab af mennesker, 

der har det til fælles med hinanden, at de akkurat 

ikke er fælles om, hvordan de hver især skal leve de-

res individuelle liv. Men vælge … det skal de. Ikke at 

vælge er nemlig også et valg.

Det at skulle træffe eksistentielle valg har menneske-

lige individer ikke til fælles med andre væsener, vi 

kender til. Mit fællesskab med alle andre mennesker 

fra tidligere generationer, om ikke at have mit eget 

liv til fælles med nogen, kan også forklare, hvorfor 

vi læser klassiske tekster. Jeg lærer således ikke 

bare noget om verdenshistorien eller stimulerer min 

nysgerrighed, hvis jeg sætter mig med Sofokles’ (ca. 

496-406 fvt.) tragedie om Ødipus. Jeg lærer samtidig 

noget om, hvordan et andet menneske har handlet 

under helt andre – og i dette tilfælde tragiske – om-

stændigheder. På den måde kan alle andres både 

fiktive og faktiske historier blive et spejl, som jeg kan 

holde op og spejle mit liv, mine valg og min eksistens i. 
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” På den måde kan alle andres både 
fiktive og faktiske historier blive et 
spejl, som jeg kan holde op og spejle 
mit liv, mine valg og min eksistens i.”

33HEARTS & MINDS
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SAGT OM  
GENERATIONERNE …
Alle generationer har meninger om de mennesker, der kom før, og dem, der følger efter. Også for flere tusinde år siden 

var der forældregenerationer, der mente, at ’ungdommen nu til dags’ var værre end nogensinde – og unge, der i hvert fald 

ikke ville være som deres forældre. Vi har samlet nogle af de bedste citater om det at være ung, gammel og midt imellem.

” Mange er aldrig rigtigt 
jævnaldrende med sig selv.” 
– Tove Ditlevsen (1917 – 1976)

” Der er kun to varige arvinger, vi 
håber at give vores børn. En af disse 
er rødder, den anden, vinger.” 
– Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

 ” De gamle tror alt, de midaldrende 
 mistror alt, de unge ved alt.” 
–  Oscar Wilde (1854 – 1900)

" Enhver generation smiler af fædrene, ler ad 
bedstefædrene og beundrer oldefædrene."  
– William Somerset Maugham (1874 – 1965)

34 HEARTS & MINDS MAGASIN OM GENERATIONER
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” Alderdommen eksi- 
sterer ikke. Der findes  
blot mennesker, som er 
mindre unge end andre.  
Det er det hele.”

 – Simone de Beauvoir (1908 – 1986)

” Det er trist, at afstanden er så 
kort mellem at være alt for ung 
og at blive alt for gammel.”  
– Charles de Montesquieu (1689 – 1755) 

” Opdragelse er de voksnes  
organiserede forsvar mod  
ungdommen.” 
– Mark Twain  
(1835 – 1910)

” Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, 
foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og 
snakker, når den skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere 
op, når ældre kommer ind i et værelse. Den modsiger sine foræl-
dre, skryder i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger 
benene overkors og tyranniserer lærerne.” 
–  Sokrates (469 fvt. – 399 fvt.)

” Den første halvdel af vores liv 
ødelægges af vores forældre og 
den anden af vores børn.”  
– Charles Darrow (1889 – 1967)

”Er der en voksen til stede?” 
– Greta Thunberg (2003 -)

35MAGASIN OM GENERATIONER HEARTS & MINDS
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Det er blevet moderne at tale om en generations-

kontrakt, hvor voksne mennesker forpligter sig til at 

leve på en måde, som ikke forringer mulighederne 

for kommende generationer. Klimakrisen og biodi-

versitetskrisen ses som alvorlige tegn på, at verdens 

voksne har brudt kontrakten ved at holde en mægtig 

forbrugsfest med fråseri og langdistanceflyvning. 

Men hvor galt står det egentlig til, og hvad betyder 

det for de næste generationer?

Heldigvis har jeg en tidsmaskine og kan selv bestem-

me, hvorhen jeg vil rejse. Jeg starter med at rejse 66 

millioner år tilbage. Til dagen før ragnarok. Jordens 

temperatur var 10 grader varmere end i dag, der var 

ingen iskapper ved polerne, og der levede dinosaurer 

i alle størrelser midt i en frodig og fremmedartet  

vegetation. Indtil en asteroide på 10-15 km i diameter 

ramte Jorden og hvirvlede så meget støv og aske ud 

i atmosfæren, at sollyset blev lukket ude, og der ind-

traf en dødbringende, mørk vinter. Det var den femte 

masseuddøen, og hovedparten af datidens biodiver-

sitet blev udryddet med ét slag.

Jeg flygter fra katastrofen ved hurtigt at indstille  

tidsmaskinen på minus 36.000 år og lander i den 

sydfranske provins Ardèche, hvor jeg aflægger 

Chauvet-grotten et besøg. Denne hule vidner om, 

hvordan pattedyrene blomstrede op efter dinosaurer-

nes store nedtur. Evolution kræver nemlig plads. På 

grottens vægge malede vores forfædre nogle af de 

ældste hulemalerier, vi kender. De forestiller alle mu-

lige store dyr, blandt andre vildhest, urokse, uldhåret 

næsehorn, huleløve og mammut. Selvom geologerne 

har fundet masser af knogler efter disse dyr, føles det 

anderledes særligt at se dem malet af mennesker, 

som levede side om side med dem. I Europa.

Nu stiller jeg tiden til år 1850, hvor vi havner i et øst-

jysk landbrugsland. Selvom der er fremskridt at spore 

i landbruget med dræning og kløver i sædskiftet, er 

det stadigvæk hårdt arbejde at pløje den tunge lerjord 

med heste, og kornet står ganske tyndt på de udpinte 

marker. Til gengæld myldrer det med vilde blomster 

i grøftekanterne og på de hvilende agre, og der går 

en stork mellem køerne i engen og spidder store biller 

og frøer, som den flyver hjem og fodrer ungerne med.

Jeg inviterer en bondemand med frem til år 2019 for 

at vise ham, hvor fattig en natur mine danske forfædre 

har efterladt til mig. I grøftekanterne vokser der kun 

græs, kørvel og tidsler, og kornet står som en mur 

uden levesteder til vibe, agerhøne, hare og firben.  

Engen er drænet væk. Blandt fordums spraglede 

mylder af 50 forskellige sommerfuglearter kan vi kun 

få øje på kålsommerfugl og nældens takvinge. Vi er 

vidne til den sjette masseuddøen for fuld udblæs-

ning. Men til min overraskelse jubler landmanden over  

BIODIVERSITETSKRISEN 
SET FRA EN TIDSMASKINE

RASMUS EJRNÆS 
SENIORFORSKER, INSTITUT FOR BIOSCIENCE, AARHUS UNIVERSITET

tingenes tilstand og nægter pure at rej-

se tilbage til sommerfuglene i år 1850.

Jeg opgiver at overtale ham og ind-

stiller tidsmaskinen på år 2100 - et 

tidspunkt, som med stor sikkerhed lig-

ger efter min egen død. Klimaet er to 

grader varmere end i dag, og havet er 

steget med halvanden meter. Et fro-

digt landskab møder mig. Naturen har 

erobret den dyrkede jord tilbage med 

spredte krat og små lunde, og jeg ser 

ingen mennesker. Til gengæld ser jeg 

flokke af vilde heste, og en løveflok 

ligger omkring en nedlagt bison. Plud-

selig bliver jeg låst fast i et jerngreb, og 

en stemme beder mig om ID. Det viser 

sig, at AI har overtaget kontrollen med 

planeten, og verdens befolkning er  

reduceret til 12 millioner, som stort set 

er samlet i bymiljøer, hvor de er ansat til 

at forske og være skabende kunstnere 

for den nye overlegne livsform. Jeg tør-

rer sveden af panden og ser mig panisk 

om efter en flugtvej hen til tidsmaski-

nen og hjem til 2019.
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Med genteknologi kan forskere i dag lave præcise 

manipulationer i arvemassen på levende organismer. 

Teknologien benyttes blandt andet til genterapi, hvor 

mennesker med dødelige, arvelige sygdomme kureres 

for den genetiske defekt, de er født med. Der er dog 

flere etiske dilemmaer, der rejser sig, når man har ev-

nen til at pille ved opskriften på et menneske.

På Aarhus Universitet forsker vi i et relativt nyt værk-

tøj – kaldet CRISPR – til genmanipulation. Det kan vi 

bruge til at ændre menneskets arvemasse, der består 

af ca. tre mia. molekyler. Ligesom man retter stave-

fejl i et Word-dokument, kan vi designe CRISPR til at 

søge efter en bestemt sekvens i arvemassen og rette 

fejl, såkaldte mutationer. I dette tilfælde har vi fokus 

på at kurere mutationer, der giver livstruende defek-

ter i blodsystemet. De første forsøg med CRISPR i 

menneskers blodceller er påbegyndt af et amerikansk 

biotek-selskab, og vi forventer de første resultater of-

fentliggjort næste år. 

Ældre teknologier har dog allerede vist, at genterapi 

kan helbrede arvelige blodsygdomme, men også at der 

er en risiko for utilsigtede ændringer i raske gener, som 

kan forårsage alvorlige bivirkninger som fx blodkræft. 

Selvom CRISPR er langt mere præcis end de ældre 

metoder, rammer den heller ikke altid plet, og der er 

stadig en risiko for at skabe uønskede ændringer i ar-

vemassen.

Når man korrigerer genetiske fejl i blodceller, ta-

ger man først blodcellerne ud af kroppen og dyrker 

dem i en petriskål i laboratoriet. Derefter tilfører man 

CRISPR -systemet for til sidst at tilbageføre cellerne 

til patienten. Dermed rammer man kun blodceller, og 

genkorrektionen nedarves altså ikke, hvis patienten ef-

terfølgende skulle få børn. Dette fjerner de store etiske 

bekymringer forbundet med at skabe utilsigtede gene-

tiske ændringer, som vil kunne blive nedarvet gennem 

generationer. Dog kan patientens børn stadig have en 

risiko for at arve sygdommen, men CRISPR-teknolo-

gien giver faktisk mulighed for at lave en permanent 

genetisk ændring i et individ og dets efterkommere.

Siden 2015 har en række forskningsforsøg vist, at man 

kan lave genetiske ændringer i befrugtede ægceller. I 

november 2018 annoncerede en kinesisk forsker føds-

len af de første genmanipulerede mennesker: to tvil-

lingepiger, hvor forskeren under fosterstadiet brugte 

CRISPR til at lave en ændring i arvemassen. Pigerne vil 

dermed bære denne ændring i deres celler. Den tilsig-

tede genetiske ændring kan gøre pigerne modstands-

dygtige over for HIV, og denne egenskab vil blive ned-

arvet til pigernes børn og gå i arv i generationer. 

Nyheden har dog udløst ramaskrig hos langt de fleste 

forskere, der mener, at pigerne har været forsøgskani-

ner i et vanvittigt eksperiment, som teknologien ikke 

er klar til. Derudover mener mange, at der er proble-

matiske etiske aspekter i at lege Gud og omskrive 

menneskets genetiske kode på denne måde. Mens 

mulighederne inden for sygdomsbekæmpelse kan 

virke tiltalende, er glidebanen mod genoptimering og 

designerbabyer særdeles skræmmende.

FRA GENTERAPI TIL 
DESIGNERBABYER

RASMUS O. BAK
LEKTOR, PH.D., AARHUS INSTITUTE OF 
ADVANCED STUDIES, AARHUS UNIVERSITET
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Trods det tvinger det os til at overveje mulighederne 

med denne teknologi og træffe nogle valg om, hvad vi 

vil bruge den til. Skal vi forsøge at udrydde genetiske 

sygdomme? Gøre mennesker mere sygdomsresisten-

te? Ændre menneskelige egenskaber som intelligens, 

fysisk udholdenhed, personlighedstræk og udseende? 

Heldigvis er det ikke første gang, at menneskeheden 

skal forholde sig til en teknologi, der kan gøre ’Scien-

ce Fiction’ til ’Science Fact’. Det har den også gjort, når 

det gælder fx kunstig befrugtning, organdonation og 

kloning af dyr. 

Fåret Dolly 
Allerede i 90’erne skabte første generation af genma-

nipulation og kloning ramaskrig, da fåret Dolly kom til 

verden som verdens første klonede dyr. Det skete den 

27. februar 1997 på Roslin Institute i Edinburgh, men 

inden da havde det taget 276 forsøg, før det lykkedes. 

Der er dog langt fra et får til designerbabyer, menne-

skekloner og genterapi, og CRISP’er kan potentielt bli-

ve endnu mere kontroversielt end Dolly.

Designerbabyer

En designerbaby er en baby, hvis 
genetiske sammensætning er blevet 
bevidst udvalgt eller ændret, ofte 
for at inkludere et bestemt genetisk 
træk  eller for at fjerne gener  
forbundet med sygdom.

MAGASIN OM GENERATIONER
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Er du vild med lanciers, salsa eller swing? Har du 

prøvet hiphop, tango eller groove? I de seneste år 

er dansebølgerne rullet gennem hele landet. Mange 

mennesker oplever et brus af frihedsfølelse, flow og 

glæde, når de danser. For musikkens inviterende ryt-

mer går ofte lige i blodet. Selv små børn bevæger sig, 

når de hører musik. Dans er for børn og unge, voksne 

og ældre. Alle kan danse. Derfor kan dansen skabe 

samhørighed og fællesskab. Dans er både levende 

kulturarv og et konstant foranderligt fænomen. Dans 

kan dog også både afspejle og debattere gældende 

samfundsnormer og kønsopfattelser. Derfor kan dans, 

ligesom musik, på én gang bygge bro og skabe op-

rør på tværs af generationer. For dansen bevæger sig 

også igennem tiden.

Den i gymnasiet kendte kvadrilledans lancier var  

populær i 1800-tallets Storbritannien og Frankrig.  

I dag er Danmark det eneste sted i verden, hvor lanci-

er stadig er en traditionsrig dans, der også kan danses 

på tværs af generationer. Den afrocubanske  og latin-

amerikanske  salsa stammer fra Cuba. Her danser man 

ofte under åben himmel. Både unge og ældre, mænd 

og kvinder danser salsa med den største selvfølge og 

indlevelse. Siden 1970´erne har dansen spredt sig til 

både USA og Europa. I Danmark er salsa, lige som tan-

go, blevet en populær social dans, der både bygger 

bro imellem forskellige kulturer og generationer. De 

kendte swingdanse opstod efter sigende i 1920’er-

nes Harlem i dansemiljøer, hvor hvide amerikanere 

og afroamerikanere for første gang dansede side om 

side. Dansene udviklede sig også igennem 40’erne og 

50’erne. I nutidens danse kan man stadig fornemme 

tidligere tiders viltre ungdom gennem swingjazzens 

kække toner og kvindernes susende skørter. Her kan 

vi måske også forestille os forældregenerationens løf-

tede øjenbryn, når mændene kaster kvinderne rundt i 

akrobatiske stunts, der bogstaveligt talt vender op og 

ned på det hele.  

DANS DIG  
GENNEM TIDEN 

HELLE WINTHER 
LEKTOR, PH.D. VED INSTITUT FOR IDRÆT OG ERNÆRING, 
KØBENHAVNS UNIVERSITET 

Også i Danmark har dansen skabt debat imellem unge 

og ældre. Før ungdomsoprøret var det almindeligt, at 

både børn og unge gik på danseskole og lærte de 

stadig elskede selskabsdanse som en del af deres 

dannelse. Her skulle drengene bukke og pigerne neje. 

Men under ungdomsoprøret blev tidens samfunds-

mæssige og kønspolitiske forandringer også afspejlet 

i de unges musik og bevægelser. Mange kvinder ven-

tede ikke længere på at blive budt op. Både mænd 

og kvinder begyndte at danse mere individuelt ofte 

inspirerede af mere eksperimenterende dansegenrer.

De improviserende og friere danseformer, som også i 

dag er i konstant udvikling, har dog også rødder langt 

tilbage i tiden. Når både kendte pardanse og impro-

viserende danse, som de 5 rytmer, groove og gaga 

blomstrer op i dag, er det måske også forbundet med 

tidsånden. Vi er i stigende grad inspirerede af det hel-

hedsorienterede kropssyn, der forbinder krop og sind. 

Dans kan således skabe et både udviklende, legen-

de og kunstnerisk fordybende frirum og der er stor 

åbenhed over for mangfoldige bevægelsesudtryk, 

der taler til alle aldre. Vi kan derfor danse pardans og 

lege med spillet mellem mand og kvinde den ene dag 

og danse mere improviserende, meditativt og intui-

tivt i en guided workshop den næste. Måske kommer 

” I dag er Danmark det 
eneste sted i verden, hvor 
lancier stadig er en tra-
ditionsrig dans, der også 
kan danses på tværs af 
generationer.”

der i fremtiden igen en opblomstring 

af gamle kæde- og folkedanse. De vil 

kunne udvikles til sociale familiedanse, 

hvor hele familien kan smide telefoner-

ne og sammen danse ind i nuværende 

øjeblikke, der kan skabe lommer af livs-

glæde og kærlighed. Og være med til 

at forandre den verden, vi lever i.
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” Don’t just dance …
move the world.” 
Rowan Nath, 2012
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Det er de japanere, der er i fyrrerne og først i halv-

tredserne nu, eller en del af dem. De blev færdigud-

dannede i 1990’erne, lige da Japans økonomiske 

boble brast, hvorfor mange af dem ikke kunne få et 

rigtigt arbejde. 

Med et rigtigt arbejde menes livstidsansættelse. 

Det var i efterkrigstiden idealet i Japan. Man gif-

tede sig ung, mange mænd blev livstidsansat med 

socialt sikkerhedsnet for hele familien, mens hu-

struen gik hjemme og sørgede for, at børnene fik en 

uddannelse, så de kunne få et job eller blive gift og 

siden tage sig af forældrene. Det var det traditionelle  

generationsmønster.

I Japan er idealet stadig at få en uddannelse, siden 

et job, og så at gifte sig og få børn. Men i 1990’erne 

måtte mange hutle sig igennem med deltidsjob og 

skiftende arbejdspladser, og i et samfund, hvor det 

traditionelt er manden, der sørger for familien, er det 

svært ikke at kunne leve op til den rolle. 

Det har givet grundlag for en særlig betegnelse, den 

planteædende mand, sōshoku-kei danshi 

. Disse planteædende mænd er ikke interesserede i 

at finde en kæreste og blive gift. Samtidig er det også 

mænd, kvinder ikke ønsker at gifte sig med.

Men hvad er det for et samfund, der finder på sådan 

en betegnelse for sine mænd? Hvordan klarer kvin-

derne sig her? Hvordan tænker mennesker egentlig 

i sådan et samfund? Det er der mange japanske for-

fattere, der har et bud på. 

Tag blot Sayaka Murata, der i romanen Døgnkiosk-

mennesket beskriver, hvordan det kan være at til-

høre Japans tabte generation. Romanen handler om 

HVEM ER
JAPANS TABTE 
GENERATION?

METTE HOLM
OVERSÆTTER OG CAND. MAG. I JAPANSK SPROG OG KULTUR SAMT ANTROPOLOGI

Døgnkioskmennesket  
af Sayaka Murata 

Forlaget Grif, 2019 

Se uddrag fra

romanen på side 46

Oversat af Mette Holm

Efter midnat 
af Haruki Murakami 

Forlaget Klim, 2008

Oversat af Mette Holm 

Bøger om mennesker i 
det japanske samfund:

 
sōshoku-kei danshi 
’Den planteædende mand’ 
er en japansk betegnelse for 
en mand, der ikke ønsker en 
kæreste eller at blive gift.

Keiko, som altid har været anderledes og først føler 

sig normal, da hun får arbejde i en døgnkiosk. Døgn-

kioskens univers er forudsigeligt, personalehåndbo-

gen beskriver, hvordan hun skal opføre sig, så hun 

føler sig som en del af noget større. 

Romanen kredser om, hvad det vil sige at være normal, 

at tilhøre gruppen. På sin vis kommer døgnkiosken til 

at symbolisere det japanske samfund, hvor man helst 

skal gøre præcis, som der står i ’håndbogen’. Og be-

skrivelsen af Keiko og en af de mandlige løsarbejdere 

i romanen viser tydeligt, hvor svært det kan være 

ikke at finde sin plads i sådan et samfund, og hvad 

det er for nogen mennesker, den tabte generation i 

Japan kan bestå af.

Men hvad så med dem, der ikke er blevet tabt? Dem, 

som er helt normale og lever op til det japanske sam-

funds krav. For hele den generation, der blev voksne 

i 1990’erne, er jo ikke blevet tabt. Hvordan klarer de 

andre sig i det japanske samfund? 

Det kan man blandt andet læse om i Haruki Muraka-

mis lille roman Efter midnat, som beskriver en anden 

side af det japanske samfund. Her møder vi den unge 

pige Mari, der ikke kan sove, og hendes søster Eri, der 

har valgt at sove hele tiden som en reaktion på de 

krav, hun føler, at der stilles til hende. I denne roman 

bevæger vi os ud af døgnkioskens univers og ind i en 

anden del af det japanske samfund, hvor alle døre står 

åbne, og der ikke står græs, men kød på menuen.
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Læs uddrag fra Døgnkioskmennesket 
på næste side 
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Han havde jo ikke lyst til at være i min lejlighed, så jeg regnede ikke med, at han var der, da jeg kom hjem, men 

det var han. Han lavede ikke noget, sad bare med begge albuer på det lille foldebord, mens han drak en af de 

bulede dåser med grøn druesodavand.

“Så du er her stadig?” sagde jeg, hvilket fik ham til at fare sammen.

 “Ja.”

“Min søster har sendt mig masser af sms’er i dag. Hun har aldrig før været interesseret i, hvad jeg lavede.”

 “Selvfølgelig ikke. Hun synes garanteret, at det er meget mere respektabelt, at en midaldrende gammel-

jomfru som dig bor sammen med en mand i stedet for bare at arbejde som løsarbejder i en døgnkiosk.”

 

Den fortabte Shiraha fra dagen før var forsvundet, og han var atter sit gamle jeg.

 “Så du mener heller ikke, at jeg er respektabel?”

 “Altså … Folk, der ikke passer ind i landsbyen, mister enhver ret til at have et privatliv. Det giver de andre 

ret til at trampe hen over dem, som de vil. Alle, der ikke på en eller anden måde bidrager til landsbyen, enten 

ved at gifte sig og få børn eller ved at jage og tjene penge, er kættere. Og så må alle de andre i landsbyen 

blande sig i deres liv, lige så tosset de vil.”

 “Hm …”

 “Furukura, du er nødt til at vågne op. Helt ærligt, du er det laveste af det laveste, din livmoder er indtør-

ret, du er overhovedet ikke sexet, og så er du løsarbejder og kan ikke finde ud af at få et rigtigt job, så du kan 

tjene penge som en mand. Du er en byrde for landsbyen og for at sige det ligeud, så er du simpelthen et udskud.”

 “Sikkert. Jeg kan bare ikke finde ud af at arbejde andre steder end i en døgnkiosk. Jeg har prøvet, men 

jeg dur kun til at bære døgnkioskmedarbejderens maske. Og hvis folk ikke kan acceptere det, så ved jeg ikke, 

hvad jeg skal gøre.”

 “Det er jo det, jeg siger. Vi lever i et dysfunktionelt samfund. Det kan godt være, at de fabler om det 

smukke ved diversitet, men dybest set har intet ændret sig siden stenalderen. Fødselstallet falder konstant, og 

vi er hastigt på vej tilbage til stenalderen, og det handler ikke kun om, at livet bliver hårdere. Det er kommet 

dertil, at man ikke fortjener at være i live, medmindre man er til nytte for landsbyen.”

Indtil videre havde Shiraha været ekstrem grov over for mig, men nu gav han sin vrede frit løb over for hele 

verden. Jeg kunne ikke gennemskue, hvad eller hvem han var vred på. Han langede bare ud efter alt og alle.

 “Furukura, jeg syntes egentlig, at dit forslag var skingrende sindssygt, men måske er det ikke så dumt 

alligevel. Vi kan klare det her i fællesskab. Hvis jeg flytter ind, vil de sikkert stadig se ned på dig for at flytte 

sammen med en fattigrøv, men de vil kunne forstå det. I modsætning til nu, hvor de slet ikke forstår dig. En 

kvinde uden mand og arbejde har ingen værdi her i samfundet. Den slags bliver fordrevet fra landsbyen.”

 “Hm …”

 “Jeg ville jo gerne giftes, men du er på ingen måde min ideelle partner. Du tjener ikke en skid som løsarbejder, 

så du kan ikke hjælpe mig i gang med min virksomhed, og sådan som du ser ud, gider jeg ikke gå i seng med dig.”

Oversat af Mette Holm
Udkom på Forlaget Grif i maj 2019

…

UDDRAG FRA ROMANEN 
DØGNKIOSKMENNESKET  
AF SAYAKA MURATA
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DEN STORE
GENERATIONSQUIZ
Har du og din bedstefar mere eller mindre til fælles, end du tror?  Er vi blevet bedre eller dårligere  
 til at spise klimavenligt gennem generationerne? Og hvor mange par bliver egentlig skilt i dag  
i forhold til tidligere? Tag den store generationsquiz, og  få testet myter og sandheder.
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 Svar: Nej, statistikker viser, at børn og unge er langt mere 

fysisk aktive end deres forældre og bedsteforældre.

1
 
Bruger danske unge mere 
tid på deres smartphone end 
deres forældre?

Svar: Ja, unge mellem 15-19 år bruger i gen-

nemsnit to timer og 11 minutter på mobilen 

hver dag, mens aldersgruppen 40-49 år 

bruger det halve. 2 Har forældre har ret i, at man 
kan undgå forkølelse ved at 
klæde sig varmt på, når man 
begynder at nyse?

Svar: Ja og nej. Der er større risiko for at blive 

forkølet, når man fryser, men det er ikke kulden, 

der er skyld i forkølelsen. Det er en virus. 

4
Kan det passe at unge gror horn 
i baghovedet, fordi de glor for 
meget ned i deres telefoner, som 
et australsk studie hævdede i 
juni 2019?

Svar: Nej – det blev senere mod-

bevist af et andet studie

3 Danskerne er et aktivt folkefærd, og 
mange cykler på arbejde og løber i 
fritiden. Men er vi egentlig lige gode  
til det generationerne imellem?

MAGASIN OM GENERATIONER

JULIE HARBOE, PROGRAMMEDARBEJDER, FOLKEUNIVERSITETET   
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Svar: Hun er blevet knap 5 år ældre. I 1978 var en førstegangsfø-

dende i gennemsnit 24,4 år, og i 2018 var hun 29,3 år.

Svar: 77 % af alle danske kvinder er aktive på arbejds-

markedet – og 82 % af de danske mænd (tal fra 2017).

Svar: Der er forsvundet 14 arter over de sidste 70 år. Der er ca. 

60 arter tilbage, og halvdelen af dem er i tilbagegang.

Svar: Den er slet ikke steget, men lå i 2018 på 

46 %, ligesom den gjorde i 1988. 

Svar: Unge i Danmark er fattigere end tidligere 

generationer – indkomsten for de 25-34-årige 

har været faldende lige siden finanskrisen i 2008. 

Svar: 2,4 % af danskerne lever vegetarisk 

eller vegansk. Det er en stigning på 0,8 % 

fra 2017-2018.

47HEARTS & MINDS

6 I 2017 så man for første gang i 40 år et fald i 
alderen for førstegangsfødende kvinder i Dan-
mark. Men hvor meget ældre er en førstegangs-
fødende blevet siden slutningen af 70’erne?

5 Hver voksen dansker spiser i 
dag gennemsnit 72 kg kød om 
året - dobbelt så meget, som 
man gjorde i 1950’erne. Men  
hvor mange procent af dan-
skerne lever vegetarisk eller 
vegansk?

10
Biodiversiteten i Danmark og mange andre 
lande halter så meget, at forskerne slår alarm. 
Konsekvensen kan nemlig betyde udryddelse  
af mange insektarter og andet dyreliv. Hvor 
mange dagsommerfuglearter er forsvundet fra 
det danske landskab siden 1950’erne?

9
Sidste år udviste nogle politike-
re bekymring for, om for mange 
i dag bliver skilt for hurtigt. Men 
hvor meget er skilsmissepro-
centen steget de sidste 30 år?

7
8 I 1960 udgjorde kvinder kun 28 % af alle  

beskæftigede på arbejdsmarkedet. Der gik 
dog ikke mange år, før det ændrede sig drastisk. 
Hvor mange kvinder er i dag i beskæftigelse  
i Danmark?Er danske unge forkælede, eller 

har de faktisk færre penge end 
unge havde for blot 10-15 år 
siden?

MAGASIN OM GENERATIONER
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GENERATIONERNE 
OM FORTIDEN,  
FREMTIDEN 
OG HINANDEN
Hvad fylder for en 14-årig, når hun tænker på fremtiden? Tænker en 45-årig på det 
samme? Er en 25-årig og en 73-årig enige om fortiden? Og hvad tænker de allesammen om 
hinanden? Vi har spurgt fire forskellige generationer, hvordan verden ser ud for dem og 
deres generation. Og hvad de egentlig tænker, der kom før eller kommer efter dem.

Sana Mahin Doost, 25 år
født 20. maj 1994

Hvad tænker du, når du tænker på fortiden? 
Jeg tænker på et fundament, der er blevet lagt af generationerne før min (på både godt og ondt). Jeg tænker over, hvordan vi 

bygger videre og ovenpå. Hvor vigtigt det er, at vi unge får lov til at skabe og forme den samtid, vi lever i og forhåbentligt også 

skaber en fremtid, der er bedre for dem, der kommer efter os. 

Hvad tænker du, når du tænker på fremtiden?
Jeg forsøger nogle gange at lade være. Jeg tror, at en af min generations største udfordringer er, at vi spekulerer for meget 

over fremtiden og alt det, som vi skal nå. Samtidig kan jeg godt blive ramt en smule af frygt for, hvad der skal blive af os med 

klimaforandringer og de totalitære kræfter, der igen begynder at vise sig. Men i stedet for at blive grebet af frygt har jeg be-

sluttet mig for, at jeg må kæmpe. Jeg kan faktisk ikke se nogen anden udvej end, at vi må kæmpe for at skabe en lys fremtid.  

Hvad synes du kendetegner folk fra din generation?
Jeg kan godt tænke, at vi er en generation, som alle har haft en mening omkring. En mening om, hvordan vi skal leve vores liv, 

hvordan vi skal gøre tingene og i hvilket tempo. Der er ligesom blevet lavet en ’formel’ for tingene. Vi er en generation, der ikke 

har haft sin ungdom på egne præmisser. Vi er blevet set som et ’råstof’, der skulle bearbejdes og gøres klar til salg på arbejds-

markedet. Jeg hader det virkelig og er derfor så stolt over, at jeg ser flere og flere kæmpe sig fri af de krav, love og forventninger. 

Hvad forbinder du med generationerne før og efter dig?
Jeg har nok en iboende rebel, der måske nogle gange er ret kritisk over for ’de gamles’ intentioner. Men jeg har set, hvordan 

politikere, der selv har brugt 10-12 år på at færdiggøre deres uddannelser, har indskrænket vores muligheder og har presset mig 

og mine medstuderende igennem uddannelsessystemet. De har sagt, hvilke uddannelser vi skal vælge, for at samfundet forbliver 

’konkurrencedygtigt’, samtidig med at de selv har valgt med hjertet og er gået efter drømmene og ikke andres forventninger. 

Det pisser mig af, for det er hykleri af værste skuffe. Når jeg tænker på generationerne efter mig, så synes jeg, at de er så seje.  

Skoleelever, der går på gaden og kæmper for klimaet, der skolestrejker og er aktivistiske. De er fællesskabsorienterede og tror på, 

at forandringerne må skabes nedefra. De gør alle de ting, som jeg vil ønske, at flere på min alder gjorde. Men samtidig har jeg også 

ondt af dem. De er blevet udsat for et utilgiveligt generationssvigt, nemlig at klimaforandringerne ikke er blevet taget alvorligt, 

selvom voksengenerationen har kendt til konsekvenserne af de menneskeskabte klimaforandringer de sidste 30 år. 

ANNE ENGEDAL, REDAKTØR, FOLKEUNIVERSITETET
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Max Fage-Pedersen, 45 år
født 07. april 1974 

Hvad tænker du, når du tænker på fortiden? 
Jeg tænker umiddelbart, at vi skylder større respekt til det, som er gået forud for vores egen tid. Vi tager mange ting 

for givet, men en hel del goder og privilegier har vi jo kun, fordi generationer før os har arbejdet hårdt for det. Jeg 

tænker også, at vi ofte tror, vi befinder os på et højdepunkt i den menneskelige udvikling. Men måske er det ikke 

altid tilfældet. Jeg synes, det er vigtigt at være sig fortiden bevidst, og det falder muligvis mere naturligt, når man 

selv bliver lidt ældre.

Hvad tænker du, når du tænker på fremtiden?
Jeg tror, at vi i min levetid kommer til at mærke en forandring, der muligvis ikke er til det bedre. Ikke nødvendigvis i form af 

store klimakatastrofer, men forandringer og udfordringer,  som kommer til at præge livet også for en gennemsnitsdansker. 

Hvad synes du kendetegner folk fra din generation?
I min alder begynder folk måske at være lidt mindre passionerede, lidt mindre imponeret af det hele. Man har efter-

hånden set og hørt en del, og der skal mere til.

 

Hvad forbinder du med generationerne før og efter dig?
Jeg er imponeret over mine forældres, men også mine bedsteforældres generation. Deres barndom har på mange 

måder været meget anderledes end den virkelighed, vi lever i nu. Vi skylder dem en del i forhold til det velfærds-

samfund, de har været med til at opbygge. Generationen efter mig er jo allerede digitalt flyvefærdig. Jeg håber, at de 

også vil tænke kollektivt, have blik for andre end dem selv og prioritere at få alle med på vognen.

Jørn Casper Sørensen, 73 år 
født 10. juni 1946 

Hvad tænker du, når du tænker på fortiden? 
Verden var lokal. Vores viden om verden og hverdagens tempo var mindre. 

Hjælpsomheden var stor. Autoriteten høj. Og alle dage lignede hinanden. 

Hvad tænker du, når du tænker på fremtiden?
Verden er global og digital. Alle er godt uddannet og hele tiden i foran-

dring. Det gode liv skabes og leves i det nære - hos familien, venner og 

kollegaer. Den globale kamp om magten, pengene og ressourcerne vokser 

hele tiden.

 

Hvad synes du kendetegner folk fra din generation?
Vi har sat velfærden igang og virkelig brugt mulighederne og nydt livet. Og 

vores rationalisering af samfundet har sat vores fælleskab over styr.

 

Hvad forbinder du med generationerne før og efter dig?
Mine børn udlever værdier, som ligner mine forældres værdier. De involverer 

sig mere i andre og forbruger kun det nødvendige.

Kirsten Højbjerg, 14 år
født 13. august  2005

Hvad tænker du, når du tænker på fortiden? 
Jeg tænker på det samfund, mine bedsteforældre og forældre har levet i, 

fordi jeg har hørt en masse historier fra deres unge dage. Der er helt klart 

sket en stor udvikling fra dengang til den verden, jeg lever i.

Hvad tænker du, når du tænker på fremtiden?
At der kommer til at ske store forandringer igen. Verden bliver mere digi-

tal, og klima kommer helt klart til at fylde meget. 

 

Hvad synes du kendetegner folk fra din generation?
Sociale medier fylder meget i min aldersgruppe. De påvirker os til, hvor-

dan vi går klædt, og hvordan vi opfører os, og de er også med til at forme 

os som personer.

 

Hvad forbinder du med generationerne før og efter dig?
Så tænker jeg på de mennesker, jeg omgås med i min hverdag, både dem 

der er ældre og yngre. At fra nu af kommer vi til at skulle tænke klimaet 

rigtig meget ind.

MAGASIN OM GENERATIONER HEARTS & MINDS
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Øger humor vores livskvalitet? De fleste mener for-

mentlig, at det er en logisk slutning, som man kan 

drage ud fra egne erfaringer og andres liv. Helt så 

simpelt er det imidlertid ikke, når man kigger nær-

mere på humorforskningen. Mange empiriske studi-

er peger nok på, at livstilfredsheden øges gennem 

humor, og desuden at evnen til at håndtere kritiske 

faser i livet bliver bedre. Humor gør os tilsyneladen-

de mere livsduelige, og man bliver mere robust, hvis 

man tackler vanskelige dele af tilværelsen med et 

smil på læben. Men om humor ligefrem forøger livs-

kvaliteten, kan være vanskeligt at måle. 

Nogle undersøgelser behandler vores måde at hånd-

tere alderdommen på. Her er humor bl.a. blevet brugt 

som et middel til at afværge ældre menneskers ten-

dens til at blive deprimerede eller i værste fald endog 

begå selvmord. 

Med et humoristisk perspektiv på tilværelsen kan det 

derfor være interessant at spørge sig selv, hvordan 

man tackler den sidste fase af livet? Og om den kan 

tackles med humor? Når jeg holder foredrag, bruger 

jeg ofte forfatteren Per Højholt som eksempel på 

dette. Da Højholt var blevet en ældre herre, så han 

en dag sig selv i spejlet. Spejlbilledet fik ham til at 

føle sig som et ’menneske i anførselstegn’. Det skrev 

han i hvert fald i den lille tekst Imago: En selvbiogra-

fi fra 1993. Mon ikke det var rynkerne, han tænkte 

på? Alder – eller måske bare tiden som sådan – gør 

automatisk grin med os. Det var i hvert fald Højholts 

erfaring gennem et langt liv, hvor han gennem sin lit-

teratur undrede sig over, hvad livet overhovedet er 

for en størrelse. 

Min humorforskning er ikke empirisk, men snarere lit-

terær og filosofisk, og derfor er jeg formentlig bedre 

til at tænke over end til at måle humor. Og det første, 

jeg tænker på, er naturligvis, hvad man overhovedet 

måler, når man forsøger at måle humor som et empi-

risk fænomen? Måler og mener vi det samme, når vi 

sætter kryds i et spørgeskema om, hvor humoristiske 

vi selv mener, vi er? Noget af det sjove ved at tale om 

humor er jo netop, at vi har så forskellige opfattelser 

af den. Det betyder dog ikke, at nogle opfattelser er 

mere ligegyldige end andre for os humorforskere. 

Tværtimod gør både dataindsamling, empiri og Høj-

holts litterære erfaringer os klogere. 

Men hvis humor skal gøre os mere livsduelige og 

robuste, må den helst ikke være underminerende. Vi 

skal nok kunne grine ad os selv, men ikke pille vores 

selvværd fra hinanden. Humoren må måske gerne 

tage toppen af vores selvtillid, så vi ikke ligefrem 

bliver hovne eller dovne, men det nytter ikke noget, 

hvis vi ikke tager os selv og vores liv alvorligt.

Jeg kan godt lide Højholts ide om rynkerne som an-

førselstegn. At humoren kommer udefra, og at den 

egentlig slet ikke er vores, men et vilkår for menne-

sket. Når man er et ungt menneske, har man tendens 

til at tro, at man selv sætter anførselstegnene for sit 

liv – med andre ord selv skaber det og skriver det om. 

Men som man bliver ældre, må man (igen) finde sig 

i at være skabt. Ikke nødvendigvis i Guds eller sine 

forældres billede, men som en del af naturen – et om-

strejfende blad, der ler i vinden. Et blad i anførsels- 

tegn vel at mærke.

AT ÆLDES 
MED HUMOR

STEFAN KJERKEGAARD
LEKTOR I NORDISK SPROG OG LITTERATUR, AARHUS UNIVERSITET

OLDGAMMEL
VITTIGHED 

Vittigheder kan dateres helt tilbage til  

sumererne, som levede 2 årtusinder 

f.Kr. Herfra stammer den ældste, kendte 

vittighed. Oversat til dansk lyder den: 

”Noget der ikke er hændt siden tider-

nes morgen; en ung kvinde undlod at 

prutte i sin husbonds favn.” 

Kilde: University of Wolverhamptons liste 

over de 10 ældste vittigheder
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Tænkepause:

”Humor viser os, at mennesker og 

mennesket som sådan ikke bør 

tage sig selv for alvorligt. Det ly-

der simpelt, men i praksis betyder 

det, at vi hverken som individer 

eller som den herskende dyrerace 

på kloden alene bør sætte os selv 

som mål, men også som middel. 

Verden er altid større end mig. (...) 

Det giver et sug i maven at tæn-

ke den tanke, men det kan faktisk 

også hjælpe os videre. Uanset om 

vi lider af hjertesorg, depression 

eller andet menneskeligt uvejr, er 

det altid et sundhedstegn at kunne 

tilsidesætte sig selv.”

Stefan Kjerkegaard: Humor, Aarhus 

Universitetsforlag, 2017

Ifølge Europakommissionen er Aalborg 
den gladeste by i Europa. 72 procent 
af aalborgenserne betegner sig som me-
get tilfredse med livet helt generelt. 



HEARTS & MINDS 
Vi er alle børn af en tid og en slægt, der former 
os. Stamtræet forgrener sig gennem levede liv 
med rødderne dybt plantet i fjerne slægter.  
Vi er forbundet. Generation efter generation 
lever familiens gener, viden og erfaringer videre, 
når de nyeste skud på stammen springer ud til 
nye virkeligheder. Hvad siger din generation 
om dig?


