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Forord  

 

Der er næppe nogen tvivl om, at Europa er begyndt at fylde mere i europæernes selvforståelse.  

De fleste europæere opfatter sig nok stadig mest som englændere, franskmænd, spaniere og italienere m.v., 

men det er åbenbart, at der selv i de store europæiske lande er ved at fremkomme en voksende erkendelse af, 

at mange af de forhold og problemer, der hidtil er blevet varetaget af landenes egne regeringer, ikke længere 

kan løses, uden at Europa og andre europæiske lande i nogen grad må inddrages eller på anden måde bliver 

involveret. 

Det kan dreje sig om økonomisk politik, hvor en stor gruppe europæiske lande har fraskrevet sig retten til at føre 

en selvstændig valuta- og rentepolitik, og hvor andre europæiske lande ofte gør klogt i også at lytte til de 

overordnede signaler fra Den europæiske Centralbank. 

Men det tætte økonomiske samarbejde mellem de europæiske lande fører også til, at de europæiske landes 

arbejdsmarkeder bliver mere afhængige af hinanden, hvilket gør, at det bliver stadigt mere vanskeligt at indrette 

disse markeder efter rent nationale normer og retningslinjer.  

Et tredje eksempel kan være fiskeripolitikken, der nu om stunder ville være umulig at håndtere uden nogle 

overordnede retningslinjer for, hvordan fiskeriet skal reguleres i de europæiske farvande. 

 

I en sådan situation kan det ikke undgås, at der melder sig et spørgsmål om, hvad Europa i grunden er for en 

størrelse, og det virker også umiddelbart rimeligt at mene, at svaret på dette spørgsmål skal søges i den 

europæiske historie. 

Her melder der sig imidlertid et dilemma, der kan relateres til en udtalelse, som den engelske  premiereminister 

Tony Blair fremsatte, inden den afghanske krig, der efterfulgte det spektakulære terrorangreb på World Trade 

Center i New York i 2001, blev indledt. Blair sagde ved den lejlighed, at vi befinder os i en situation, hvor 

historien ikke kan fortælle os ret meget om, hvordan vi skal føre politik nu og fremover. 

Der er også en amerikansk professor ved navn Fukuyama, der har skrevet en ofte citeret bog om, at historien er 

tilendebragt, og begge disse synspunkter må forstås på baggrund af den kolde krigs afslutning i 1990-erne. 

Der var mange, der indtil da havde troet, at den kolde krig blot var et forspil til en tredje verdenskrig, hvilket for 

alvor kunne have ført til en situation, hvor der ville være grund til at tale om, at historien var slut, hvorefter 

eventuelle overlevende kunne have startet en ny historie. 

 

Hvis man tager sådanne udtalelser for pålydende, så kan man forledes til at tro, at Europas historie ikke kan 

give et brugbart svar på, hvad Europa er for en størrelse, men det vil nok ved nærmere eftertanke være en god 

ide at tilføje ordet “umiddelbart” til en sådan konklusion. 

Det er således nok rigtigt, at en umiddelbar betragtning af Europas historie sagtens kan give et vildledende 

billede af europæisk identitet, ligesom en umiddelbar trendorienteret brug af historiske erfaringer næppe vil give 



et brugbart fingerpeg om retningen af den fremtidige politik. 

Det 20. århundrede med de to verdenskrige og den kolde krig har således nok ført til et historisk brud, der gør 

det mere vanskeligt at bruge de historiske erfaringer, og det har ført til en tendens til at opfatte tiden før det 20. 

århundrede som fundamentalt anderledes end tiden efter. Derved bliver det imidlertid vanskeligt at overskue en 

langsigtet fremadrettet strategi, og der er på den baggrund også opstået en tendens til at nøjes med kortsigtede 

beslutninger, som løbende kan justeres, hvis det begynder at se ud til, at de kan føre i en retning, der ikke virker 

ønskværdig. 

Eksempler på dette kan findes i EU‟s fælles landbrugspolitik og i EU‟s politik overfor Rusland, Ukraine, 

Georgien, Armenien og Tyrkiet. Disse politikområder har en ganske klar forbindelse til Europas ældre historie, 

men det er fortrinsvist de historiske erfaringer fra de seneste årtier, der medtages ved tilrettelæggelsen af den 

aktuelle politik sammen med et væld af nutidige efterretninger. Og sådanne erfaringer bliver ofte præsenteret i 

form af trendmæssige overvejelser om, hvad konsekvenserne eksempelvis vil være i de næste årtier af en 

uændret landbrugspolitik, eller hvilken vej Ukraine vil hælde, hvis landet ikke får mulighed for at blive optaget i 

EU. 

 

Alternativet til sådanne trendorienterede anvendelser af de seneste årtiers historiske erfaringer må naturligvis 

bestå i at gøre op med forestillingen om, at de historiske erfaringer fra tiden før verdenskrigene er irrelevante for 

nutidig og fremtidig politikudformning. 

Et sådant opgør kan imidlertid næppe iværksættes, med mindre der etableres en mere systematisk tilgang til 

forståelse af historien. Opbygningen af en sådan systematik kan tage udgangspunkt i læringsorienterede og 

systemteoretiske ideer, som kan udvikles og modificeres via en vekselvirkning med indholdet af det historiske 

stof, som de skal hjælpe til med at forklare. 

Europæisk historie kan let få en labyrintisk karakter, hvilket måske kan lede tankerne i retning af det gamle 

græske sagn om helten Theseus, der slog det berygtede uhyre Minotauros ihjel. Minotauros levede i en stor 

bygning, der var formet som en labyrint, og Theseus brugte et garnnøgle, hvis ene ende han havde fæstnet til 

udgangen, da han skulle finde vej ud igen.  

Og denne systematiske brug af et garnnøgle, som hjælp til at finde rundt i labyrinten på Kreta, kan let gøres til et 

billede på at bruge historiske erfaringer systematisk som hjælp til at finde rundt i den europæiske labyrint. 

 

En systematisk tilgang til europæisk historie gør det således muligt at slippe af med den trendorienterede 

forståelse af de fremtidige muligheder, der er blevet almindelig udbredt i de senere år. Blandt økonomer er det 

dog også stadig en gængs opfattelse, at udvikling ofte tager form af nogle cykliske svingninger, der betegnes 

som konjunkturer, selv om der fra tid til anden er nogen, der påstår, at dette fænomen også hører fortiden til. 

Den finanskrise, der indtraf i 2008, har godt nok medført, at konjunkturer som sådan ikke for alvor drages i tvivl, 

men der er fortsat uenighed om, hvordan de kan forventes at tage sig ud. 

Umiddelbart er opadgående og nedadgående konjunkturer noget, der forbindes med den industrielle udvikling, 



der startede i slutningen af det 18. århundrede, men der er meget, der taler for, at der også fandtes nogle 

lignende svingningstendenser i ældre tider, selv om de nok var mindre udtalte. 

De længste konjunktursvingninger, som man ind imellem opererer med, har en varighed på omkring 50 år. 

Sådanne svingninger kan rimeligvis sættes i forbindelse med generationsskift og de erfaringer og ideer, som 

yngre generationer kan gøre gældende overfor den verden, som de har fået overladt af de ældre eventuelt i 

forbindelse med overtagelsen af en gård eller en forretning. 

Men der kan på tilsvarende måde også overdrages erfaringer fra et gammelt kulturområde til et nyt, og det taler 

for, at der kan være grund til at undersøge, om det er muligt at inddrage nogle kulturcykler af flere hundrede års 

varighed i den systematik, der skal bruges til at forsøge at forklare noget af den europæiske historie. Sådanne 

kulturcykler kan også kaldes epoker, og deres lange varighed betyder, at de kan gøre det muligt at opdele 

Europas civiliserede udviklingshistorie i et overskueligt antal faser. 

 

Den systematiske tilgang til studiet af europæisk historie skulle gerne give en bedre forståelse af de kræfter, der 

har formet og stadig former Europa. Dette kan med god ret være et mål i sig selv, men det vil også kunne 

bidrage til at gennembryde den forståelsesmæssige barriere, som verdenskrigene og den kolde krig udgør i 

forbindelse med den fremtidige politikudformning. 

Et sådant gennembrud kan måske sammenlignes med et tilsvarende gennembrud for en person, som er blevet 

ramt af chokerende og traumatiske oplevelser, der kan efterlade en hukommelsesmæssig barriere i form af 

erindringer af rædselsvækkende karakter. 

Den systematik, der kan anvendes for at opnå et sådant gennembrud, vil som regel have form af en art 

psykologisk teknik og en hermed forbundet tænkemåde, men der er næppe nogen tvivl om, at det gendannede 

billede af fortiden vil have en noget anden karakter, end det billede personen havde, inden de chokerende 

hændelser indtraf. Og det er nok heller ikke ualmindeligt, at hun i større grad vil være tilbøjelig til at udnytte sine 

erindringer på en systematisk måde, hvilket måske kan indebære, at hun samler dem i faselignende perioder. 

 

Arbejdet med at systematisere den europæiske historie kan også sammenlignes med et puslespil, hvor en 

anderledes placering af nogle centrale brikker kan føre til en ny forestilling om, hvordan helheden skal se ud.  

Dette har ført til, at mange af de overvejelser, der knytter sig til fortolkningen af væsentlige passager i historien, 

bliver præsenteret i dialogform, hvilket gerne skulle gøre det lettere at fornemme betydningen af forskellige 

synsvinkler. Hvis denne form ind imellem kan virke irriterende, er det ikke nødvendigvis utilsigtet, idet det nok 

kan være gavnligt at få rusket lidt op i nogle fordomme, således at læseren kan bibringes en vis følelse af 

uvidenhed, inden den nye systematik forsigtigt bringes ind i billedet.  

Man skal ligeledes være opmærksom på, at de systemmæssige ideer og begreber vil blive udviklet i 

sammenhæng med, at de tages i anvendelse til beskrivelse af forskellige led i Europas kulturelle udvikling. Det 

betyder også, at den sprogbrug, der knytter sig til disse begreber, vil ændre sig.  

Man kan således godt sige, at det system, der opsummeres i de sidste kapitler, er et andet end det, der ridses 



op i de første kapitler, men det vil næppe være særlig vanskeligt at følge udviklingen. Der vil i mange tilfælde 

være tale om, at noget af det, der er underforstået i de første præsentationer, vil blive inddraget i en udvidet 

systemformulering. Denne præsentationsform har måske bevirket, at nogle af de indledende 

systemformuleringer kan virke lidt kryptiske, men det meste af dette vil nok vinde betydeligt i forståelighed ved 

en ekstra gennemlæsning af de vanskelige passager. 

Det vil i øvrigt nok for mange kunne være en fordel at springe de tekstafsnit, der er skrevet med brun skrift, over i 

forbindelse med første gennemlæsning, ligesom man helt kan undlade det afsluttende kapitel, hvis man ikke er 

rigtig interesseret i mere vidtgående systemmæssige overvejelser. 

 

Det bør bemærkes, at de referencer og kildehenvisninger, der optræder i bogen, blot sigter mod at angive, hvor 

baggrundsmaterialet kommer fra. Den videre anvendelse og tolkning af dette materiale, der fremføres i denne 

bog, er således forfatterens eget ansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Henning A. Jørgensen er uddannet som cand. polit. og har i en årrække beskæftiget sig med økonomiske 

modeller og nationalregnskabsstatistik i Danmarks Statistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indledning 

 

Mange af de begreber og betegnelser, der anvendes i denne bog, har både en almindelig og en mere faglig 

betydning. Det kan være begreber som system og læring, en betegnelse som esoterisk og sådan set også 

betegnelsen Europa. 

Hverken den almindelige eller den faglige betydning af disse ord er særlig entydig, hvilket er baggrunden for, at 

bogen udvikler sin egen forståelsesramme for sådanne udtryk. 

 

Hvis man slår ordet system op i en fremmedordbog, så kan man se, at det drejer sig om “en sammenstilling eller 

opbygning af dele til et i sig selv sluttet og ordnet hele”, jf. Brüel og Nielsen. 

Det væsentlige i denne definition må være, at der er tale om nogle dele, der stilles sammen, så de skaber en 

form for orden, men herudover tales der om et sluttet hele, hvilket kan antyde en art grænse mellem det, der 

hører til systemet, og det, der ikke hører med. 

En ordnet sammenstilling af forskellige dele kunne eksempelvis være knive, gafler og tallerkener mv., der 

anrettes på et bord i forbindelse med en frokost, men det er nok mindre klart, om dette også kan siges at 

repræsentere et i sig selv sluttet hele. I givet fald må man operere med en forestilling om, at systemet kan indgå 

i nogle udvekslinger med omgivelserne, hvilket kunne bestå i at gå ud i køkkenet med noget snavset service og 

tage nogle flere øl med ind til frokostbordet. 

I så fald må man imidlertid også overveje, om deltagerne i frokosten hører med til systemet. 

 

Her kan man vælge at sige, at nogle af deltagernes handlinger og tanker bør regnes med, men at der vil være 

andre tanker og handlinger, der snarere må regnes med til systemets omgivelser. Derved bliver det også klart, at 

der kan være en sammenhæng mellem systemer og læring.  

For at kunne færdes i den københavnske trafik må man eksempelvis lære at køre i højre side af gader og 

stræder og at stoppe op, når trafiksignalerne viser rødt. Man kan her tale om, at gadenettet udgør en kontekst 

for at lære at begå sig i trafikken, og frokostbordet vil på samme måde være en kontekst for at lære det, man i 

gamle dage kaldte bordskik. 

Hvis ikke deltagerne i frokostarrangementet havde lært den slags, ville den ordnede systemdannelse hurtigt gå i 

opløsning. Nogle af deltagerne ville måske tage maden med hen til fjernsynet, mens andre ville tale i 

mobiltelefon og derved ødelægge nogle af de samtalemuligheder, der ellers nok kunne regnes med til en sådan 

frokostsystemanretning.  

 

Hvis de samme mennesker ofte deltager i forskellige sociale arrangementer med hinanden på måder, der gør 

det berettiget at tale om systemdannelser, så vil man let komme ud for, at der opstår en form for indforstået 

sprogbrug, der gør det muligt at oversætte nogle af de erfaringer, der gøres i forbindelse med det ene system, til 



noget, der virker sammenligneligt med dem i de andre systemer. 

Man taler ofte om, at sådanne mennesker kommer til at virke lidt “sammenspiste”, og hvis de får brug for at 

forklare en forståelse af noget, som de er kommet frem til på denne måde, til nogle helt udenforstående 

mennesker, så kan det godt være, at de løber ind i nogle sprogproblemer. 

Dette fører ofte til, at en sådan forståelse aldrig kommer videre end til den gruppe, hvor den er opstået, men hvis 

der er nogen i gruppen, der er i stand til at formidle den videre i en mere almindelig formulering, så giver det på 

den ene side mulighed for at bringe den ind i en større sammenhæng, mens det på den anden side giver 

mulighed for at forholde sig mere kritisk til forståelsens gyldighed. 

 

Når man forventer, at sådanne omformuleringer giver mening, kan det på en måde skyldes, at man opererer 

med en forestilling om, at forskellige systemer i forskellige sammenhænge har noget til fælles, som gør en 

sammenligning relevant. Men man må også være opmærksom på, at der er nogle særlige vanskeligheder 

forbundet med at gøre forskellige systemerfaringer sammenlignelige. 

Hvis deltagerne i frokostarrangementet eksempelvis skulle være interesserede i at sammenligne deres egne 

erfaringer med nogle tilsvarende erfaringer fra en rejse i Grækenland, så vil det være en fordel at ændre noget 

ved frokostsystemet, så det mere kommer til at ligne en dansk parallel til et græsk arrangement. 

Derved vil de kunne få en fornemmelse af, hvad det er ved den danske kultur og det danske samfundssystem, 

der gør, at man ikke plejer at gøre det på den måde her, ligesom de får en antydning af, hvad græsk 

systemtænkning handler om. 

Sådanne sammenligningsøvelser kan umiddelbart betegnes som kreative og intersystemiske, men de kan 

måske også kaldes esoteriske, hvilket antyder, at de kan være vanskelige at forstå for uindviede.  

Hvis man inddrager lignende erfaringer fra andre europæiske lande i sammenligningerne og også forsøger med 

ikke-europæiske lande, så kan man ad denne vej få en fornemmelse af, hvad det er, som europæiske 

systemdannelser har til fælles, og hvordan de adskiller sig fra ikke-europæiske systemdannelser. Og derved kan 

man også opnå en begyndende forståelse af, hvordan det kan give mening at tale om et europæisk 

kultursystem. 

 

Ordet esoterisk blev ofte i ældre tider brugt som betegnelse for en skjult indsigt, der ikke bliver opfattet af travle 

funktionsorienterede hverdagsmennesker, heller ikke selv om de måtte blive gjort bekendt med den. En mere 

moderne brug af ordet gør det imidlertid til en betegnelse, der dækker over noget strengt fagligt eller 

videnskabeligt, der diskuteres i en snæver kreds, og som det tilsvarende er svært at følge med i for almindelige 

mennesker. 

Der er her tale om en forskydning af ordets betydning, idet den skjulte indsigt i den ældre betydning af ordet nok 

netop ikke var tilgængelig for sådanne “fagidioter”. 

Ordet kommer af det oldgræske esoterikos, der kan oversættes med indadvendt, jf. Brüel og Nielsen, og det 

anføres ofte, at der er tale om en form for viden, der kun er tilgængelig for indviede. 



Hvis man vil forsøge at sætte ordet i forbindelse med læring og systemtænkning, så kan det virke nærliggende 

at opfatte noget indadvendt som noget, der forstås på et givet systems præmisser, i modsætning til noget, der 

opfattes på omgivelsernes eller andre systemers præmisser.  

I forbindelse med de førnævnte interkulturelle sammenligninger består den esoteriske indadvendthed i, at man 

forsøger at forstå andre systemer ved at forestille sig nogle ændringer i et system, som man kender godt i 

forvejen, snarere end ved at forsøge at opnå et minutiøst kendskab til sådanne andre systemers observerbare 

funktion. 

Man kan tilsvarende studere en ny biltype ved at observere dens køreegenskaber under alle tænkelige forhold, 

hvilket dog altid giver en mulighed for, at der indtræffer nogle omstændigheder, man ikke har kalkuleret med, 

men man kan også forsøge at forestille sig, hvordan ens gamle bil skulle rekonstrueres for at få nogle af de 

samme egenskaber frem, hvilket giver bedre mulighed for at trække på ens hidtidige erfaringer. 

Man kan også forsøge at kombinere de to metoder, og derved kan en esoterisk fremgangsmåde medvirke til at 

give en bedre forståelse af, hvad det er, der gør forskellige biler forskellige. 

Set fra en læringsmæssig synsvinkel kan den esoteriske fremgangsmåde opfattes som en form for kreativ 

læring, idet sådanne rekonstruktionsforestillinger kræver, at man lærer at kombinere en hel del forskellig viden, 

hvilket ofte kan være almindelig viden, der bruges på en særegen måde, i stedet for blot at trække på en mere 

snæver form for specialviden og ekspertise. 

Denne definition af det esoteriske, kan derfor nærmest ligne det modsatte af den førnævnte moderne tolkning af 

ordet, mens den godt kan være forenelig med den ældre betydning. 

 

Man kan i eksemplet med frokostarrangementet overveje, om systemet mere er noget, der findes et sted inde i 

de deltagende personers hjerner, men der er meget der tyder på, at det snarere er et samspil mellem fysiske 

omstændigheder, faktiske handlinger og disses indbyrdes økonomi samt aktivitet i forskellige dele af deltagernes 

hjerner, der frembringer sådanne systemdannelser.  

Det kan også være nærliggende at forestille sig, at systemer af denne art holdes sammen af nogle regler, men i 

så fald må man regne med, at reglerne er fremkommet via en form for læring, der er gået forud for systemerne, 

og at mere læring kan føre til ændring af reglerne. 

Herudover kan man imidlertid overveje, om der kan forekomme systemdannelser, der ikke involverer 

menneskelig aktivitet og måske heller ikke involverer anden biologisk aktivitet. 

Følger man den naturvidenskabelige sprogbrug, så er dette ganske givet tilfældet, idet eksempelvis både 

atomare forhold og geologiske sammenhænge beskrives som en art systemdannelser, dvs. som ordnede 

entiteter, der er opbygget af enkeltdele, og som udgør et sluttet hele. 

De geologiske systemdannelser vil imidlertid inkludere de atomare systemdannelser og vil herudover også være 

påvirket af biologisk aktivitet, således at der åbenbart vil være tale om nogle mere komplekse forhold, hvor der 

kan indgå mange forskellige systemdannelser af forskellig størrelsesorden. 

Sådanne naturlige systemdannelser må formodes at være fremkommet via en form for naturlig evolution, der 



således kan modsvare den læring, der kan forbindes med kulturelle systemer. 

 

Definitionen af et system fra fremmedordbogen kan nok trænge til at blive præciseret og uddybet, hvilket vil ske i 

de følgende kapitler. 

Først vil der imidlertid blive gjort et forsøg på at afgrænse noget, der kan opfattes som et europæisk system, 

hvortil man både kan medregne kulturelle og naturlige forhold. 

Sigtet med dette er at skabe et udgangspunkt for den systemorienterede beskrivelse af udviklingen af europæisk 

kultur og civilisation, der er bogens hovedtema. Kultur kan i denne sammenhæng opfattes som et udtryk for en 

langsom og langstrakt kollektiv læreproces samt for resultaterne af denne læreproces. Udvikling af kultur har 

således noget at gøre med “at lære at lære”. 

En sådan læreproces kan med rimelighed opdeles i nogle faser, der er relateret til udviklingen af de 

samfundsmæssige systemdannelsers enkeltdele og orden, og det er netop sådanne kulturelle epoker, der 

danner basis for den videre historiske fremstilling. 

Da udviklingen af europæisk kultur sker på baggrund af de naturlige forhold, så kan det imidlertid ikke undgås, at 

forholdet mellem naturlige og kulturelle systemdannelser også kommer på tale. 

 

Kilder til indledning 

Brüel Sven og Niels Åge Nielsen. Gyldendals Fremmedordbog. København 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Europas begyndelse 

 

Europa er navnet på den vestlige del af en stor landmasse, der foruden Europa også omfatter Asien. Europa er 

således en geografisk betegnelse og burde nok opfattes som et subkontinent på samme måde som Indien 

snarere end et selvstændigt kontinent.  

Den konventionelle geografiske afgrænsning af Europa sætter grænserne ved Uralbjergene og Ural floden, Det 

Kaspiske Hav, Kaukasusbjergene, Sortehavet, Bosporusstrædet samt Marmarahavet og Dardanellerstrædet, 

Middelhavet, Gibraltarstrædet, Atlanterhavet og Polarhavet. Stillet op på denne måde bliver det imidlertid uklart, 

hvorvidt diverse øer i Middelhavet og Atlanterhavet såsom Kypern og Island skal regnes med. 

 

Man kan så spørge, hvad alt dette betyder, hvis det er Europas kulturelle udvikling, det skal handle om? 

Men man kommer nok ikke uden om, at de naturgivne betingelser er af væsentlig betydning for kulturel 

udvikling. Og hvis man ydermere vil forsøge at opfatte Europa som en systemmæssig konstruktion, så kan det 

virke hensigtsmæssigt at prøve at afgrænse dette system via nogle geografiske barrierer, på samme måde 

som nationalstater ofte kan afgrænses via floder og bjergkæder. 

Set fra denne synsvinkel falder det imidlertid umiddelbart i øjnene, at Bosporusstrædet er en barriere, der lader 

sig passere lige så let som Øresund, hvorimod Kaukasusbjergene nok kan virke hæmmende på indtrængning 

udefra. Uralbjergene og Ural floden kan næppe heller siges at udgøre særligt formidable barrierer, og der er da 

også i tidens løb passeret mange nomadefolk gennem disse egne på vej mod Europa fra Asien. 

Det bliver således ikke helt let at afgrænse det europæiske system på denne måde. 

 

En anden form for afgrænsning baseret på geografiske kriterier kan bestå i at opfatte Europa som et område 

med visse karakteristiske naturbetingelser, således at den systemmæssige enhed måske kan være baseret på 

et kulturbegreb, der modsvarer netop disse betingelser. 

Dette kan føre til overvejelser over, hvilke geologiske kræfter og processer, der har ført til Europas dannelse. 

Men i første omgang må det overvejes, om Europa kan skelnes fra Asien og Afrika ud fra geologiske kriterier. 

Igen kan man undre sig over, hvad dette har at gøre med kulturel udvikling. Geologisk udvikling er jo noget, der 

hører til på en helt anden tidsskala. Men det er ikke desto mindre den geologiske udvikling, der har dannet 

forudsætningerne for den kulturelle udvikling, og dertil kommer, at der muligvis kan være tale om 

udviklingsmæssig parallelitet mellem geologi og kultur. Et landskab, der er dannet ved et sammenstød mellem to 

kontinenter eller subkontinenter som f.eks. Himalaya kan måske også blive udviklet kulturelt ved sammenstød 

mellem forskellige kulturformer. Måske er dette en forklaring på den særegne tibetanske kultur - eller en del af 

en forklaring. 

Hvis man følger den engelske geolog Derek Ager, jf. Ager, har en skelsættende begivenhed forbundet med 

dannelsen af Europa været, at det nordamerikanske kontinent løsrev sig fra Europa engang omkring 



begyndelsen af den geologiske middelalder. Og de norske og skotske bjergdannelser skulle være opstået i 

forbindelse med nogle rystelser, der kunne have resulteret i en endnu tidligere løsrivelse. 

 

Sådanne betragtninger er imidlertid ikke tilstrækkelige til at definere et europæisk dannelsesscenarium, og 

geologerne er heller ikke altid enige indbyrdes om disse forhold. 

Der er således næppe andet at gøre end at søge mere direkte efter en kulturelt baseret systemafgrænsning, 

der visse steder kan falde sammen med geografiske barrierer, men som andre steder må være dannet ud fra 

historisk-kulturelle begivenheder.  

Europas geologiske egenart har givetvis sat sit præg på de europæiske kulturmønstre ved at danne baggrund 

for dagliglivet og de historiske begivenheder, men det må være selve dannelsen af de europæiske kulturformer, 

der samtidig har defineret den reelle afgrænsning af det europæiske kultursystems geografiske udstrækning. Og 

denne afgrænsning behøver således ikke at ligge fast. 

 

I det 19. og 20. århundrede opstod der en myte blandt historikere og sprogforskere om et indoeuropæisk 

erobrerfolk, der arriverede østfra omkring år 1900 før vor tidsregning og i kraft af overlegne 

transportfærdigheder, som var opnået ved at tæmme hesten, og en overlegen militær teknologi i form af 

stridsøkser var i stand til at nedsætte sig som overklasse i de fleste egne af Europa og påtvinge de indfødte folk 

deres eget sprog det såkaldte indoeuropæiske ursprog, jf. f.eks. Petersen. 

Det eneste historiske holdepunkt for denne myte ligger i erkendelsen af et vist sprogligt slægtskab mellem de 

sprog, der aktuelt tales i de europæiske lande bortset fra finsk, tyrkisk og ungarsk samt indiske og iranske sprog. 

Myten har imidlertid medvirket til dannelsen af nazitidens forvrængede historiesyn, idet den også antyder en 

overdreven sammenhæng mellem race og sprogudvikling. 

Den danske historiker Johannes Steenstrup har i anden sammenhæng påpeget, at myter som regel hverken kan 

opfattes som rent opspind eller som et autentisk billede af virkeligheden. Der er snarere tale om forsøg på at 

sammenstille nogle usammenhængende brudstykker af viden med et verdensbillede, der er i overensstemmelse 

med de gældende forhold på det tidspunkt, hvor myten bliver dannet. 

 

Men har dette nu noget at gøre med et europæisk kulturelt system? 

Hertil kan man for det første anføre, at denne myte står i vejen for en mere realistisk forestilling om, hvad 

europæisk kultur er for noget, og hvordan den er opstået og er blevet udbredt. 

Men dertil kommer, at myten også kan indeholde et gran af sandhed, idet man stadigvæk mener, at de første 

spirer til en europæisk sprogform meget vel kan være opstået på de sydrussiske stepper, dvs. Ukraine, eller i 

omegnen af vore dages Rumænien, og det er nok også i disse områder, at hesten er blevet tæmmet. 

Dette steppeområde har gennem det meste af den historiske tid været et mødested for nomadiske folkeslag 

med løsere tilknytning til diverse mere fasttømrede kulturområder såsom det mellemøstlige og det kinesiske 

kulturområde og senere også det europæiske og det indiske kulturområde. 



Den europæiske sprogform, som er karakteriseret ved, at separate meningsenheder i form af ord kan 

kombineres med hinanden og danne sammensatte meningsenheder i form af sætninger, kan således være 

opstået under forhold præget af betydelig mobilitet, antageligvis på grundlag af nogle primitive præeuropæiske 

sprogformer, som har været under påvirkning af mellemøstlige, sydasiatiske og fjernøstlige kultursprog. 

 

Men betyder udviklingen af sådanne sprogformer, at der hermed er dannet en europæisk kultur? 

Hertil må man nok sige både ja og nej. Sprog er naturligvis et af de væsentlige bærende elementer i en samlet 

kultursfære, men det sprog, der er blevet dannet i Rumænien-Ukraine, kan næppe have været andet end nogle 

løse og ufærdige konstruktioner, der til gengæld må være blevet videreudviklet blandt mere fastboende folkeslag 

i det sydøstlige Europa og især i det græske område. 

På et tidspunkt omkring midten af det 2. årtusinde før vor tidsregning er der sket et møde mellem 

europæisktalende græske folk fra det græske fastland og folkene på Kreta, der havde udviklet en 

højtstående kulturform under indflydelse af ægyptisk og vestasiatisk kultur, men som enten må have talt et 

præeuropæisk eller et mellemøstligt sprog. Dette kulturmøde har resulteret i en græsktalende højkultur og kan 

måske opfattes som begyndelsen på et egentligt europæisk kultursystem. 

Har dette kultursystem da været begrænset til Kreta? 

Den tid vi her taler om kaldes normalt bronzealderen, idet denne innovation var begyndt at sætte sit præg på 

livet, og der opstod i den forbindelse et omfattende netværk af minefelter, hvor forskellige metaller blev 

udvundet, og af handelspladser, og den hertil knyttede skibsfart strakte sig fra Middelhavet til Østersøen. Kreta 

udgjorde et samlende punkt i dette netværk. 

Men det var antageligvis kun i begrænset omfang et europæisktalende netværk, sådan som vi nu forstår det. 

Har der da ikke eksisteret et europæisk kultursystem før da? 

Før omkring år 2000 f. Kr. kan man eventuelt tale om et præformativt europæisk kulturområde, der materielt 

set var baseret på primitive former for agerbrug og kvægdrift. Dyrkningsmetoderne blev importeret fra 

Mellemøsten, men mødet med europæiske landskaber og klimaforhold har naturligvis ført til nogle særegne 

måder at anvende disse metoder på, og her kan man måske se nogle forstadier til europæisk egenart. 

 

Hvis man på daværende tidspunkt skulle trække en grænse mellem mellemøstlig og europæisk kultur, hvor ville 

den da gå? 

Det sydøstlige Anatolien kan med nogen ret medregnes til det mesopotamiske flodsystem, hvor den sumeriske 

bykultur opstod. Det mesopotamiske kultursystem var økonomisk set baseret på anvendelse og regulering af 

vandet i Eufrat og Tigris ved hjælp af kanaler og kunstvandingsanlæg. 

Denne form for landbrug har ikke kunnet overføres til de nordlige og vestlige egne af Anatolien, og det er derfor 

nærliggende at søge grænsen mellem de tidlige europæiske kulturformer og det mesopotamiske kulturområde i 

dette landskab. Tager man ydermere højde for klimatiske forhold, kan man opfatte den provins, som romerne 

kaldte Kappadokien, og som ligger øst for Ankara, som et godt bud på et grænseområde.  



Hvad med Rusland? 

Det nordlige Rusland var dengang et øde og uigennemtrængeligt skovområde, hvor agerbruget endnu ikke var 

nået frem, og det sydlige Rusland var nok allerede dengang præget af en nomadisk livsform på stepperne. 

Steppenomaderne har rimeligvis, som antydet, optaget både europæiske, mellemøstlige, sydasiatiske og 

kinesiske elementer i deres kultur, og denne kan derfor ikke opfattes som blot tilhørende den europæiske. 

De jægere, samlere og rensdyrnomader, der har levet i det nordlige Rusland, har på den anden side været så 

isolerede, at de heller ikke kan opfattes som hørende til et europæisk kultursystem. 

Hvad så med Nordafrika? 

Det er ikke helt klart, hvordan forholdet har været mellem kulturen vest for Ægypten og nord for Sahara og den 

europæiske kultur nord for Middelhavet. Men der har muligvis været et betydeligt indslag af nomadefolk i 

Nordvestafrika, som meget vel kan have været påvirket af både ægyptisk og europæisk kultur, og måske har der 

også dengang været forbindelser med savannebæltets kulturformer på tværs af Sahara. Den smalle 

nordafrikanske middelhavskyst kan næppe have været helt upåvirket af det, der foregik i baglandet. 

Har det europæiske kultursystem haft en nordgrænse dengang? 

Ja, hvis man mener, at de tidlige former for agerbrug i forskellige egne af Europa påvirkede hinanden på en 

måde, så det er rimeligt at tale om et kultursystem, så må Nordskandinavien dengang opfattes som et område, 

der lå uden for dette kultursystems grænser. 

Det må vel være jættestuernes Europa, vi her taler om? 

Ja, det er bl.a. megalitgravenes arkitektur og begravelsesritualer samt varierende former for keramisk 

udsmykning, der indgik som elementer i dette system. 

 

 

Men hvad skal der til for, at man kan tale om et system og om systemudvikling? 

Det må nok siges at være et stort spørgsmål, men vi kan forsøge at gøre os nogle overvejelser over, hvordan 

systemudvikling kan finde sted i en sammenhæng som denne. 
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2. Systemmæssige overvejelser 

 

Ifølge Niklas Luhmann kan et system opfattes som nogle relationer mellem nogle elementer, der manifesterer 

sig overfor en fælles omverden indenfor nogle grænser, jf. Luhmann.  

Man kan herefter stærkt forenklet sige, at de indbyrdes relationer mellem elementerne danner systemets 

selvreference, idet de kun kan forstås og give mening i relation til det pågældende system selv, mens 

relationerne til omverdenen tilsvarende danner systemets fremmedreference. 

Systemrelationerne kan karakteriseres ved deres struktur, og systemudvikling kan undertiden opfattes som 

modifikationer af denne struktur. Og sådanne modifikationer eller forskydninger kan eventuelt også fremkomme 

som et resultat af en form for læring. 

Systemer kan rumme en række subsystemer, der igen kan rumme deres egne subsystemer, mens et overordnet 

system selv kan være subsystem i noget, der kan kaldes et supersystem. Men man kan også tale om 

delsystemer, der ikke behøver at udgøre selvstændige systemer, idet de blot repræsenterer et udsnit af 

systemets relationer. 

 

Kan det dreje sig om handelsrelationer? 

Ja, i forbindelse med et økonomisk system kan handelsrelationer udgøre en væsentlig del af systemet, men 

transportrelationer og produktionsrelationer vil være af lige så stor betydning. 

Og sådanne relationer kan udvikles via læreprocesser? 

Ja, man kan tale om læreprocesser på forskellige niveauer. Gregory Bateson opererede med 4 

læringsniveauer samt en form for ikke-læring, jf. Bateson. Det 3. og 4. niveau repræsenterer imidlertid nogle 

sjældent forekommende læreprocesser, som vil blive taget op senere. 

Det første niveau angiver en simpel læreproces, der f.eks. kan bestå i at lære at anbringe nogle ting i bestemte 

bunker for at fremme et eller andet formål. Dette sker ved at følge nogle regler, der knytter nye elementer 

sammen med gamle, men da der også kan forekomme ting, der ikke så let lader sig ordne efter disse regler, så 

viser der sig et behov for et højere læringsniveau, der kan ændre sådanne regler eller tilføje nogle nye under 

hensyntagen til det overordnede formål. Dette læringsniveau kan betegnes som metalæring, der også kan 

handle om at reorganisere indholdet af de oprindelige bunker. 

Sådanne læringsregler kan vel også have noget at gøre med begravelsesritualer og megalitarkitektur? 

Ja, og metalæring kan f.eks. forekomme når folkeslag med forskellige regler mødes et sted og begynder at 

influere på hinandens regelsæt, således at helt nye begravelsesritualer og arkitektoniske former begynder at 

opstå. 

 

Hvordan skal man forstå det europæiske kultursystems selvreference og fremmedreference i sten- og 

bronzealderen? 



Ifølge Oxfords historie over det forhistoriske Europa, jf. Cunliffe, var der klare tegn på, at kulturelle impulser fra 

de mellemøstlige kulturer blev absorberet af den europæiske kulturkreds på dennes egne præmisser, således at 

man i det sydøstlige hjørne af Europa frembragte nogle nye kulturgenstande med klar inspiration fra 

Mellemøsten, mens der i de fjernere egne af Europa blev reageret med en opgradering af de hidtidige 

kulturelementer eksempelvis i form af stadigt større megalitkonstruktioner. 

Denne tilsyneladende modstand mod nye kulturelementer kan ses som tegn på en form for kulturel 

selvreference, mens de sydøsteuropæiske kulturfrembringelser af orientalsk tilsnit kan opfattes som kulturel 

aktivitet, der også refererede til omverdenen. 

Hvordan var da forbindelsen mellem reaktionerne i de forskellige hjørner af Europa? 

Der var nogle komplekse og også ganske uklare forbindelser men med en overordnet tendens til, at impulser fra 

Sydøsteuropa trængte frem i det øvrige Europa, samtidig med at der gik nogle modimpulser den anden vej. 

Billedet bliver efterhånden mere klart i bronzealderen og jernalderen, hvor grækerne søgte at trænge frem og 

dominere i de nærliggende egne af Europa, mens de på den anden side måtte forsvare sig mod hærgende 

indgreb fra mere tilbagestående folk, der ofte styrkede deres egen position ved at overtage visse elementer af 

græsk kultur og bibeholde meget af deres egen. På den måde blev grækerne udsat for konkurrence fra 

eksempelvis italiske og illyriske folkeslag. 

Det ser på den måde ud til, at konkurrencerelationerne mellem frontregionerne og baglandet har medvirket 

til at skabe en vis sammenhæng indenfor den europæiske kultursfære, hvorved der er fremkommet en form for 

dynamisk balance mellem de læreprocesser, der var under stærk indflydelse fra omverdenen, og de 

læreprocesser, der i større grad var udtryk for en videreudvikling af de erfaringer, der er opstået internt i den 

europæiske sfære. 

 

Grækerne kaldte selv de andre europæiske folk for barbarer. Hvordan skal det nu forstås? 

Man skal ikke helt glemme, at en barbar var grækernes betegnelse for en fremmed, men det er dog også 

ganske klart, at de opfattede de europæiske nabofolk som uciviliserede. 

Grækerne kaldte imidlertid også de vestasiatiske nabofolk for barbarer, og man kan derfor mene, at dette udtryk 

repræsenterer grækernes opfattelse af deres egen kulturs fremmedreference. 

Selvreferencen i forbindelse med den græske kulturkreds (snarere end de enkelte bystater) har været markeret 

af diverse religiøse og semireligiøse helligdomme og festivaler af fælles græsk betydning. Den mest kendte 

helligdom er oraklet i Delfi, der tillagdes betydning overalt i den hellenske verden, mens sportsudøvelserne i 

Olympia repræsenterer den mest kendte festival. 

Skal man tillægge de delfiske orakelsvar en reel betydning? 

De gådefulde orakelsvar har via deres tvetydige karakter tilladt en fortolkning af hændelser og begivenheder, der 

var i overensstemmelse med græsk tankegang og den græske erfaringsverden. 

Er det rimeligt, at den græske kulturkreds var en del af et større europæisk kultursystem? 

Det er svært at benægte, at det græske kultursystem opererede på et højere niveau end det øvrige 



Europa. Grækernes erfaringer og viden var mere omfattende og mere kompleks, og de kunne derved løse en 

række problemer relateret til handel, søfart og samfundsmæssige forhold på måder, som var utilgængelige for 

de europæiske naboområder. Men det forhindrede dem ikke i at handle og udveksle erfaringer med disse 

naboer. 

Kan man opfatte et græsk kultursystem som et subsystem indenfor det europæiske subsystem? 

Det er nok bedre at opfatte de enkelte bystater som europæiske subsystemer. Den hellenske kulturkreds må nok 

snarere opfattes som et supersystem, der ikke helt har holdt sig indenfor de europæiske grænser. 

 

Hvordan skal man forklare niveauforskellen mellem græsk kultur og det øvrige Europas kultur? 

Det virker rimeligt at opfatte kultur som et fænomen, der er nært beslægtet med læring, og derved må 

forklaringen på kulturelle niveauforskelle i første omgang søges i forskellige læringsniveauer. Det kan i den 

sammenhæng være nærliggende at søge at inddrage Batesons 3. og 4. læringsniveau, men det vil kræve en 

præcisering af, hvordan disse betegnelser skal forstås, idet Batesons beskrivelse var uklar for det 3. niveau, 

mens det 4. niveau kun blev antydet. 

Hvis man lader niveauerne referere til kompleksitet, vil læring på niveau 1, som også kan kaldes l1, kunne 

forstås som læring under faste rammer, hvor der er et overskueligt antal muligheder at forholde sig til, mens l2 

kan forstås som læring forbundet med et overskueligt antal justeringer i disse rammer, men således at disse 

justeringer vil kunne mangedoble de tilhørende muligheder på l1-niveau. Det er det, der er blevet betegnet som 

metalæring. 

Bateson betegnede selv l3 som en art meta-metalæring, men dette udtryk kan fortolkes på flere måder. En 

nærliggende tolkning kan være, at l3 handler om justeringer af nogle mere overordnede rammer, således at der 

bliver tale om et hierarki af rammer, men det vil i så fald være af afgørende betydning, om l3 blot sigter mod 

l2-niveauet, eller om det også sigter mere direkte mod l1-niveauet. 

Hvis man vender tilbage til eksemplet om at lære at lægge forskellige ting i de rette bunker, så kan dette 

dilemma illustreres ved at forestille sig, at l2-niveauet repræsenterer nogle overordnede regler for, hvordan 

reglerne for anbringelse af forskellige ting kan justeres efterhånden som de simple læringsaktiviteter skrider 

frem. l3 kan da enten blot regulere disse overordnede regler på en generel måde uden at skele til de specifikke 

konsekvenser, dette vil havde for, hvilke ting der bliver lagt i hvilke bunker, eller det kan netop søge at opnå 

sådanne specifikke resultater via de justeringer, der foretages på det overordnede niveau.  

Den første mulighed kan imidlertid med en vis rimelighed karakteriseres som almindelig metalæring, der blot 

referer til forhold af mere overordnet karakter, mens den anden mulighed giver indtryk af en sådan grad af 

sværhed og kompleksitet, at den måske må opfattes som  

umulig, med mindre der indskydes et hjælpeled. 

Bateson stiller det ikke selv op helt på samme måde, men taler i stedet om opløsning og genopfindelse af de 

rammer, der betinger den almindelige læring, og han sammenligner det med zenbuddhismens sartoribegreb.  

Hvis man prøver at sætte sådanne overvejelser i forbindelse med de læreprocesser, der må have gjort sig 



gældende ved dannelsen af den oldgræske kultursfære, så kan man i første omgang forestille sig, at grækerne 

gennem generationer har lært landet at kende ved at afprøve en lang række valgmuligheder, og at der i den 

sammenhæng er blevet udviklet en hel del forståelsesrammer for forskellige kontekster såsom landbrug, 

minedrift, byggeri, søfart osv. Generelt kan man sige, at der må have været forståelsesrammer svarende til 

l2-læring i relation til alle de aktivitetsområder, der kan siges at kræve specifikke erfaringer og specifik viden. 

Problemerne melder sig imidlertid i forbindelse med en eventuel nøjere integrering af de forskellige 

aktivitetsområder. Der kunne jo eksempelvis opstå en situation, hvor en havn blev anlagt af hensyn til nogle 

gode handelsforbindelser, men uden at hensynet til sikker søfart var blevet rigtigt tilgodeset. I så fald ville der 

være risiko for mange ulykker og forlis.  

Er det så her, at de komplekse valgmuligheder forbundet med l3-læring kommer ind i billedet? 

Det skulle man synes, men det antal valgmuligheder, der opstår ved en simpel kombination af to eller flere 

l2-rammer vil næppe være overkommeligt at forholde sig til.  

Man kan derimod forestille sig, at der tilvejebringes et udvalg af eksempler på aktivitetstyper, der relaterer sig 

til forskellige kontekster, og at man ved at kombinere disse typeeksempler kan opnå en vis indsigt i, hvordan de 

forskellige aktivitetsområder lader sig kombinere.  

Det er åbenbart, at man må lære at foretage hensigtsmæssige udvalg, hvis man på denne måde skal opnå gode 

resultater, og det er nok denne form for læring, der bør betegnes som l3-læring. En sådan udvalgsmetode kan 

godt minde om Batesons beskrivelse, men det virker ikke rigtigt at betegne det som meta-metalæring. I stedet 

kan man måske betegne det som kreativ læring eller esolæring, hvor “eso” henviser til noget esoterisk.  

Ordet esoterisk bruges almindeligvis på flere måder, men det betyder indadvendt eller for indviede, og det 

forekommer rigtigt, at det at lære at foretage hensigtsmæssige udvalg af typeeksempler i forhold til en given 

situation og nogle givne problemer vil kræve en art indforståethed mellem de involverede aktører.  

Er det en sjælden form for læreproces? 

Det er nok en form for læring, som alle kender til, men som kun sjældent dukker frem - måske i forbindelse med 

visse former for kriser. Den repræsenterer nok ikke i sig selv noget etisk, men den vil ofte træde frem i 

forbindelse med etiske problemstillinger, der kræver særlige løsninger. 

Herudover kan der være visse mennesker, der måske på grund af dårlige erfaringer med de gængse 

l2-løsninger nærmest specialiserer sig i l3-læring. 

Er det noget der minder om Batesons zenbuddhisme? 

Ja, det er det nok. Man kan også formode, at folk som Solon, Pythagoras, Sokrates, Arkimedes og Aristoteles 

har været en slags l3-specialister.  

 

Kan man være sikker på, at sådanne udvalgte typeeksempler vil være dækkende for alle relevante 

kombinationsmuligheder ved sammenstilling af flere kontekster? 

Nej, og det er nok her, at l4-læring kan komme ind i billedet. Introduktion af løsninger, der er frembragt ved hjælp 

af udvalgte kombinationsopstillinger må således påregnes at have en række følgevirkninger, der skyldes nogle 



af de forhold, der ikke har indgået i de udvalgte typeeksempler. Der vil derfor være behov for at lære at håndtere 

sådanne følgevirkninger ved hjælp af både korrektioner og tilføjelser til de l3-baserede løsninger. 

Det kan være nærliggende at betegne denne form for læring, der i øvrigt kan medvirke til at danne en mere 

generelt tilgængelig forståelse, som l4, men den har næppe særligt meget at gøre med Batesons l4-begreb. 

Da den på en måde må søge mod en form for totalforståelse, kan man forsøge at kalde den totalæring. 

Hvordan kunne en l3-løsning for den forkert anlagte havn se ud? 

Det er nok lettest at forestille sig en løsning, hvor nye søfartskundskaber, nye handelsveje og nye 

havnefaciliteter spiller sammen i forbindelse med anlægget af en alternativ havnekonstruktion. 

Hvad så med l4? 

L4-læring kan i denne sammenhæng betyde, at den nye situation, der er fremkommet via l3-indsatsen, sætter 

andre ting i gang, således at andre havnebyer måske begynder at reorganisere deres handel, der anlægges 

måske nye havne andre steder, og de fremskridt, der er tilvejebragt ved den nye havnekonstruktion, kan blive 

eftergjort andre steder. Og måske afføder sådanne tilpasninger nye innovationer. 

Den slags korrektioner og tilføjelser vil ofte kunne opfattes som utilsigtede konsekvenser af den l3-baserede 

læring, og dette kan på en måde alligevel svare lidt til Batesons forestilling om l4, idet han mente, at den måtte 

gøre sig gældende på samfundsniveau snarere end på et individuelt niveau. Det ændrede l3-begreb betyder dog 

nok, at man godt kan forestille sig l4 som er særlig form for individuel esoterisk læring, der måske også kan 

betegnes som meta-esoterisk, idet den kan tænkes at føre til formulering af nogle overordnede regler for, 

hvordan de forskellige typeeksempler bør udvælges og sammenstilles for at kunne repræsentere forskellige 

problemstillinger. 

 

I forbindelse med havneeksemplet kan der videre ske det, at det samlede handelsvolumen øges og priserne 

sænkes, således at den almindelige tilgængelighed af visse typer varer bliver forøget. Dette kan så føre til en 

række justeringer af mere almindelige aktiviteter, hvilket vil være forbundet med ny l2-læring. Efterhånden vil 

mange af de ændrede vilkår måske også blive så almindelige, at de i større grad bliver opfattet via 

læreprocesser, der har hovedvægten på l1. 

Betyder det, at de bliver hver mands eje? 

Ja, det kan eksempelvis betyde, at de nye søfartskundskaber efterhånden bliver opfattet som noget selvfølgeligt. 

Hvordan var det egentlig, at de oprindeligt fremkom? 

L3-læringen vil typisk overføre noget, man allerede gør i visse sammenhænge, til nogle nye sammenhænge og 

eventuelt videreudvikle dem der. Så på en måde er der blot tale om, at noget, man godt vidste i forvejen, får en 

ny og udvidet placering i ens erfaringsverden. 

Men læring i kulturelt perspektiv betyder selvfølgelig også, at erfaring udveksles mellem mennesker, der hver 

især kan noget forskelligt. 

Hvad betyder da l3-læring for karakteren af sådanne kulturelle udvekslinger? 

Man kan sige, at det påvirker dybden af sådanne udvekslinger. Personer med forskellig kulturel baggrund, der 



involveres i l3-læring, vil nok i større grad kunne stille deres erfaringer til rådighed for hinanden. 

Det kræver vel en betydelig indbyrdes tillid? 

Ja, det er en af vanskelighederne ved l3-læring. Men for kulturen som helhed og for det samfund, som kulturen 

er med til at skabe, vil denne form for erfaringsudveksling kunne bidrage til bedre integrering af forskellige 

aktivitetsområder. Dette betyder også, at der er bedre muligheder for at differentiere forskellige hverv og roller, 

uden at det medfører for stor risiko for, at samfundet efterfølgende går i opløsning. 

Kan l3-læring ikke virke disintegrerende? 

Jo, den opfindsomhed, der er forbundet med l3-læring, kan sagtens skabe splittelse. Det sker nok især, når det 

er hensynet til omverdenen, der er dominerende. Der kan da være en tendens til, at de nye ideer og erfaringer, 

der kan komme ud af denne form for læring, ikke vil være indbyrdes forenelige. Man kan her sige, at de 

løsninger, der kombinerer nogle forskellige aktivitetsområder i en del af systemet, skaber divergenser overfor de 

kombinationer, der opstår i andre dele af systemet. 

Sådanne divergenser kan afhjælpes ved en form for l3-læring, der i højere grad er forbundet med 

videreudvikling af de erfaringer, der er skabt i forbindelse med systemets egen læringsvirksomhed. Så den 

integrerende virkning af l3-læring forudsætter nok en vis balance mellem systemets fremmedreference 

og selvreference. I denne sammenhæng kan eventuelle tværgående læringsaktiviteter baseret på almindelig 

erfaringsudveksling være af betydning. 

 

Hvordan opstod det græske kultursystem? 

Det er der næppe nogen, der kan svare på. Men det vil nok være muligt at påpege nogle væsentlige faktorer 

bag udviklingen og forsøge at skitsere et muligt forløb. 
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Kreta, Peloponnes og den græske kultursfære 

 

Som tidligere nævnt er det græske sprog sandsynligvis opstået på det græske fastland, mens meget græsk 

kultur i øvrigt er kommet fra de mellemøstlige civilisationer i Ægypten og Mesopotamien via Kreta. 

Den minoiske kultur på Kreta er på mange måder særegen men med tydelige spor af mellemøstlig indflydelse 

eksempelvis i form af pottemagerovne og drejeskiver til keramikfremstilling, jf. Bury og Meiggs samt Petersen. 

Denne kultur kan således se ud til at have været præget af læreprocesser, der har refereret til især ægyptisk 

kultur, og som til at begynde med har skabt en kulturform, der ligger tæt op ad denne. 

På det græske fastland har der derimod i områder som Thessalien og Bøotien været et stærkere præg af mere 

primitive europæiske kulturformer, der således kan se ud til at repræsentere nogle mere selvstændige eller 

selvreferentielle læreprocesser. 

Hvis man herefter søger efter et område, hvor der kan være opstået en produktiv balance mellem 

nordgræske og minoiske kulturimpulser, vil Peloponnes være et nærliggende sted at søge. 

 

Peloponnes var allerede under indflydelse af minoisk kultur i slutningen af det 3. årtusinde før vor tidsregning. 

Styrken af denne indflydelse har imidlertid været svingende og har dermed givet plads for, at nordgræske 

kulturelementer også har kunnet gøre sig gældende. Omkring år 1600 er der imidlertid opstået en højtudviklet 

kultur, der har kombineret minoisk kulturindflydelse med kulturelementer af mere nordlig oprindelse såsom 

heste, kampvogne, kampsværd og naturligvis det græske sprog. Denne kultur betegnes som mykensk efter 

byen Mykene i det område af det nordlige Peloponnes, der kaldes Argolis. 

Mykenerne overtog meget af den minoiske kultur herunder vægmalerier og skriftsprog, men har til stadighed 

også været under indflydelse af mere tunge og basale kulturimpulser fra det europæiske fastland. Erobringen af 

Kreta, der fandt sted omkring år 1400, kan imidlertid have betydet, at Kreta ikke længe kunne spille en innovativ 

rolle som formidler af mellemøstlig kulturindflydelse. Og derved kan den dynamiske balance i det mykenske 

kulturområde være blevet ændret, således at der ikke er foregået så meget egentlig nyudvikling, samtidig med at 

de minoiske kulturelementer i dybere grad er blevet inkorporeret i de mere basale europæiske kulturformer. 

Omkring 1250 ser det ud til, at den mykenske kultur er gået delvist til grunde, hvilket måske skal ses som en 

konsekvens af et interkulturelt opgør mellem de peloponnesiske mykenere og nogle anatolske konkurrenter 

centreret omkring byen Troja ved Dardanellerstrædet. Dette kan måske være den historiske baggrund for 

Homers Iliade. 

Det er også muligt, at et sådant interkulturelt opgør har været forbundet med de kulturelle forandringer, der 

skyldtes, at jern var begyndt at fortrænge bronze som det materiale, der blev anvendt til fremstilling af redskaber 

og våben. 

Efter dette delvise forfald tales der blandt historikere om en mørk periode i græsk historie, og man har 

undertiden formodet, at der omkring denne tid er indvandret nogle doriske stammer nordfra. En alternativ eller 



supplerende hypotese kunne imidlertid være, at den doriske kulturform er opstået ved en stadig stærkere 

europæisering og primitivisering af den mykensk-minoiske kultur. 

I så fald må man formode, at den doriske kulturform på en måde har kunnet rumme en række erfaringer fra den 

mykenske epoke, men i en mere basal form. Og disse erfaringer har da senere kunnet anvendes ved skabelsen 

af en ny højkultur i tilknytning til mødet med nye kulturelle impulser fra Mellemøsten, der denne gang kom fra og 

via de fønikiske handelsfolk. 

 

Er det muligt at skitsere, hvilken betydning de forskellige læringsniveauer har haft for denne udvikling? 

Læring på l1- og l2-niveau, som også kan kaldes simpel læring og metalæring, må have været fremherskende i 

forbindelse med almindelige aktiviteter både på Kreta og i Mykene eksempelvis i forbindelse med håndværk og 

byggeri. 

L3- og l4-læring eller esolæring og totalæring har snarere været forbundet med kunst og religion, men kan også 

have taget form af videnskabelige undersøgelser og filosofiske spekulationer over verdens indretning, selv om 

meget af det vi kalder kunst, videnskab, religion og filosofi holder sig indenfor den almindelige metalæring. 

Men da den mykenske epoke hører til Europas forhistoriske tid, er det ikke meget, man kan sige om den slags 

ting. 

Den unikke kultur, det kulturelle niveau og nogle af de kunstgenstande og den arkitektur, der er blevet bevaret, 

synes dog at antyde, at de højere læringsniveauer må have indgået i de kulturskabende aktiviteter. 

Hvordan er dette blevet bevaret i den doriske epoke? 

Typisk via interpersonelle læringsrelationer og mundtlig overlevering. Man kan bemærke at Homers digte, der 

klart refererer til den mykenske epoke, men som er udarbejdet omkring det 8. århundrede, bygger på en 

mundtlig folketradition af forskelligartede hymner og fortællinger, som er blevet korrigeret, sammenstykket og 

omdannet til mere samlede fortællinger. Disse er muligvis først blevet nedskrevet i de følgende århundreder, jf. 

Trawick og Furuhagen. 

 

 

Hvordan udviklede tingene sig i den doriske epoke? 

Den doriske epoke er kun belyst via arkæologi og sagnhistorie, men man kan indirekte erkende, at der må være 

sket ganske meget i denne epoke, idet den danner forudsætningen for den verden, der efterhånden trådte frem i 

de første historiske kilder i den efterfølgende epoke. 

En af de mest skelsættende udviklinger, som har strakt sig over ganske lang tid, var at fem landsbyer ved 

Eurotasflodens øvre løb i landskabet Lakonien i det sydlige Peloponnes voksede sammen til en større enhed, 

der efterhånden blev til bystaten Sparta, jf. Cartledge. Den drivende kraft bag denne udvikling var en elite 

kaldet spartiater, der monopoliserede den politiske magt og varetog ledelsen af eventuelle militære operationer 

Den øvrige befolkning af frie jordbrugere, håndværkere og handelsfolk kaldtes perioikere. Man aner her en 

personorienteret opdeling mellem et politisk og et økonomisk system. 



Blev disse systemer holdt sammen af en fælles religion? 

Man kan formode, at religionen har været af betydning for sammenholdet. Men derudover har man i Sparta 

udviklet en begyndelse til et lovsamfund, hvor lovene havde gyldighed for alle borgere eller i det mindste for alle 

frie borgere.  

Det vides, at man havde et dualt kongedømme med arvefølge i to forskellige slægter, og at de to konger varetog 

diverse funktioner på skift ifølge nogle regler, der må være fremkommet som svar på nogle begivenheder, som 

man imidlertid ikke har noget kendskab til. Det menes dog, at der må have været tale om begivenheder, der var 

forbundet med sammenlægningen af nogle af de 5 landsbyer, og at de to kongeslægter oprindeligt 

repræsenterede forskellige landsbyer, jf. Furuhagen. 

Antyder det, at der ligger en højere form for læring bag samfundsudviklingen? 

Det virker rimeligt at tro, at det har krævet en del læring på l3- og l4-niveau for at nå frem til en så afbalanceret 

konstruktion. 

Havde man bevaret skriftsproget fra den mykenske tid, således at lovene kunne nedskrives? 

Det mykenske skriftsprog gik tabt i den doriske epoke, men der blev til gengæld udviklet et nyt skriftsprog ved 

hjælp af en tillempning af det fønikiske alfabet, og det er sådan set forløberen for vor tids græske alfabet. Det er 

ikke helt klart, hvor dette er foregået, og hvornår man i Sparta begyndte at nedskrive lovene, men det var nok 

først sket i den følgende epoke. 

Hvilken indflydelse har fønikierne i øvrigt haft? 

Der er dem, der mener, at selve polis-ideen eller bystatsbegrebet kommer fra fønikierne, jf. Murray. Men det er 

ikke ganske klart, hvordan fønikierne har influeret på udviklingen på Peloponnes. 

Man kan formode, at indflydelsen har været stærkest i kystegnene. Måske har der allerede tidligt i den doriske 

epoke været et handelscentrum i den egn af det nordlige Peloponnes, hvor den store handelsby Korinth senere 

er blevet anlagt. Hvis den kulturelle fremmedreference på den måde har været stærkest i kystområderne, kan de 

selvreferentielle læreprocesser have stået stærkere i de bjergrige indlandsområder omkring landskabet 

Arkadien, mens Sparta kan have haft en placering, der tillod en god balance mellem fremmede impulser og 

mere originale peloponnesiske kulturelementer. 

 

Var disse originale peloponnesiske kulturelementer ikke en slags mykensk arvegods? 

Der skete en kraftig bearbejdning af det mykenske arvegods i den doriske epoke. Man har nok på en måde 

forsøgt at skelne mellem, hvad der var væsentligt, og hvad der var uvæsentligt. Man kan måske her tale om en 

substansorienteret reduktion af mykensk kultur. Der har desuden været en tendens til, at denne 

reduktionsproces har resulteret i nogle mere eller mindre standardiserede grundformer, som så efterfølgende 

kunne sammensættes til nye helheder. Dette kan eksempelvis ses i tidens geometriske keramikudsmykning. 

Sparta var jo kendt for at være en krigerstat. Hvorfor har det været nødvendigt med al den krigsførelse? 

Det kan meget vel skyldes en senere udvikling, at Sparta har fået ry for at være decideret militaristisk. Men der 

er nok en kerne af sandhed i det. Det har åbenbart været en betydelig kamp først at skabe en fasttømret stat i 



selve Lakonien, og dernæst at søge at samle hele det peloponnesiske område. Det sidste lykkedes aldrig helt, 

om end der i forbindelse med de senere konflikter med Athen undertiden kunne dannes en alliancekonstruktion, 

der omfattede det meste af halvøen. 

Man skal nok i den sammenhæng tænke på, at den minoiske kultur på Kreta kan have opnået en betydelig del 

af sin kulturelle sammenhængskraft fra sine orientalske naboer, mens den mykenske kultur har opnået sin 

sammenhængskraft fra den minoiske. Efter at de mykenske magtcentre fik kontrol over Kreta, har deres kultur 

nok gradvist mistet denne sammenhængskraft.  

Den spartanske præstation har imidlertid bestået i at gendanne en kulturel sammenhæng uden at binde 

den op på en kulturelt overlegen nabocivilisation. Den fønikiske indflydelse på græsk kultur har således 

aldrig spillet den samme rolle som den minoiske.  

Man kan på en måde sige, at det var Sparta, der løsrev Europa fra Mellemøsten, så spartanerne kan nok have 

haft brug for deres mod. 

Kan fønikisk kultur også have været påvirket af den mykenske græske kultur? 

Det kan den godt have været, og græsk og orientalsk kultur har også senere indgået i en art 

vekselvirkningsforhold. På denne tid er der ikke nogen tvivl om, at den fønikiske påvirkning af den græske kultur 

var stærkere end den påvirkning, der gik den anden vej, men den mykenske kulturfase havde alligevel bibragt 

den græske kultur en så stærk selvreference, at der mere var tale om at optage, modificere og tilpasse nye 

kulturelle impulser relateret til bl.a. skriftsprog, forarbejdning af jern og måske også skibsbygning end om en 

simpel blanding af græske og orientalske kulturelementer, jf. Furuhagen. 

 

Hvordan skal man forklare den særlige lakoniske talemåde? 

Den lakoniske udtryksform var baseret på en evne til at koge en kompleks situation ned til det, der var mest 

væsentligt set med spartanske øjne. Nogle af disse udtryk kan meget vel rumme nogle erfaringer fra de mere 

kreative læreprocesser. 

Hvilket forhold var der mellem den spartanske bystat og den doriske kultur på Peloponnes? 

Områderne uden for Lakonien har været en væsentlig del af den spartanske fremmedreference, mens den 

spartanske selvreference skal findes i det folkelige lakedaimoniske element og i de tilknyttede traditioner. Det 

har været en opgave for de ledende spartanske politikere at finde en balance mellem disse to ender, og i den 

sammenhæng har en fælles kulturel udvikling på Peloponnes været af betydning. Men i forbindelse med 

forsøgene på at samle hele halvøen i en fælles stat eller politisk union er de mere fjerne fremmedreferencer 

både i den græske verden, den orientalske verden og det øvrige Europa kommet stærkere ind i billedet. 

De forskellige egne af Peloponnes har således haft forskellige fremmedreferencer, og dette har gjort det 

vanskeligt at omdanne det kulturelle system til et statssystem. 

Det er formodentlig sådanne forhold, der har været baggrund for Spartas brutale krigsførelse mod den vestlige 

nabo i Messenien i tiden omkring slutningen af den doriske epoke. De undertvungne messeniere blev gjort til en 

slags slaver - de såkaldte heloter. Og selv om der nok har været heloter i Sparta før den tid med rødder i den 



oprindelige befolkning i Lakonien, så er det i forbindelse med undertrykkelsen af den messenske befolkning, at 

denne betegnelse har fået sin odiøse klang. 

Hvilke særlige fremmedreferencer kan have gjort sig gældende for messenierne? 

Det er svært at sige, men havnebyen Pylos i det sydvestlige hjørne, som også eksisterede i den mykenske 

epoke, kan have været et kontaktled af betydning for såvel det nordvestlige Grækenland, som Syditalien og 

Sicilien. 

 

Hvilken epoke kom efter den doriske? 

Det virker rimeligt at betegne epoken fra omkring 750 f. Kr. til omkring 300 f. Kr. som den græske epoke, idet det 

var i denne periode, at den græske verden, som vi nu forstår den, foldede sig ud. Det var i begyndelsen af 

denne epoke, at der blev etableret en række græske kolonier i Anatolien, ved kysterne af Sortehavet samt i 

det vestlige middelhavsområde og her især på Sicilien og i det Sydlige Italien. 

Er det i denne epoke, at Athen kommer ind i billedet? 

Athen var sådan set allerede inde i billedet i den doriske epoke. Befolkningen på halvøen Attika bygede selv på 

mykenske kulturelementer, men udviklingen tog en anden retning end på Peloponnes, selv om der naturligvis 

må have været en del interaktion mellem de to områder. Den atheniensiske kultur, som den eksempelvis er 

kommet til udtryk i keramiske motiver, kan se ud til at have haft et forholdsvist frit og konstruktivt forhold til de 

kulturelle impulser af mykensk oprindelse, hvilket måske kan antyde, at der er tale om en yngre kulturopfattelse. 

Betyder det, at man bygger på yngre erfaringer? 

Ja, athenienserne ser ud til at have bragt den græske kultur et skridt videre end spartanerne, selv om Spartas 

kultur også er blevet videreudviklet i den græske epoke. Hvis man sammenligner Europas kulturelle udvikling 

med et fremvoksende træ, så kan man opfatte spartansk og peloponnesisk kultur som hovedstammen, mens 

Attika kan se ud som en hurtigt voksende sidegren. 

Var der andre sidegrene end den atheniensiske? 

Ja, det virker rimeligt at opfatte den græske kultur på Sicilien og i Syditalien som en sidegren, der modsvarer 

den atheniensiske. Dette vestgræske område blev dengang betegnet som Magna Grecia eller Storgrækenland, 

og den vigtigste bystat i dette område har nok været Syrakus på Siciliens østkyst, der var en koloni af korinthisk 

oprindelse. 

Den græske kultur i Syditalien var en væsentlig faktor i den kulturudvikling, der fandt sted også i det øvrige 

Italien i denne epoke, og som resulterede i den latinske kultur og den romerske statsdannelse.  

 

Er det muligt at anskueliggøre forholdet mellem spartansk, atheniensisk og syrakusansk kultur? 

Det vil nok være muligt men ikke særlig let uden at have nogle flere systemteoretiske ide-konstruktioner til 

rådighed for at kunne klargøre sammenhængene. 

Det vil især være væsentligt at overveje, om europæisk kulturudvikling skal opfattes som et unikt empirisk 

bestemt udviklingsforløb, eller om det er muligt at opstille nogle mere generelle udviklingsmæssige tendenser, 



som i større eller mindre grad har været bestemmende også for Europas udvikling. 

I det følgende kapitel vil vi se på, hvordan sådanne generelle udviklingstendenser kan se ud, men inden da kan 

det være en god ide at styrke tænkningen med et hvil og en god kop stærk kaffe. 
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4. Generelle udviklingsfaser og systemrelationer 

 

Når man taler om generelle udviklingslove, vil de fleste nok forbinde det med en form for evolutionslære, der kan 

minde om darwinismen. Der er imidlertid næppe noget til hinder for, at sådanne udviklingslove undertiden 

kan resultere i et udviklingsforløb, der kan opdeles i en række karakteristiske faser, og der er da også 

gjort en del forsøg på at formulere nogle generelle faseorienterede udviklingsbeskrivelser. 

Et forholdsvis kendt eksempel er den amerikanske økonom W. W. Rostows fem faser forbundet med 

overgangen fra en førindustriel til en fuldt udviklet industriel økonomi. Første fase betegnes som det traditionelle 

samfund, anden fase karakteriseres ved dannelsen af forudsætningerne for et “take-off”, tredje fase er selve 

dette take-off, hvor udviklingen har en nærmest revolutionerende karakter, fjerde fase kaldes modenhed og 

femte fase er karakteriseret ved et fast højt forbrugsniveau baseret på masseproduktion, jf. Rostow.  

Denne model har dog i de senere år vist sig at have en række svagheder, og den er selvsagt ikke anvendelig i 

forbindelse med en redegørelse for hele det udviklingsforløb, som europæisk kultur har gennemgået. 

 

Det vil være i god overensstemmelse med de hidtidige betragtninger i denne sammenhæng at forsøge at 

basere en udviklingslogik på overvejelser vedrørende læreprocesser og nogle datarelationer, der er 

forbundet med dem. 

Man kan sige, at selve procesdelen af læreprocesserne handler om at modificere de aktiviteter, der indgår i en 

læringsmæssig sammenhæng, mens en dataorienteret del kan bestå i at scanne og screene omgivelserne med 

henblik på at bane vej for de procesorienterede aktiviteter og lede dem på rette spor. 

Men selv om procesorienterede og dataorienterede aspekter af læring hænger nøje sammen og forudsætter 

hinanden, er der ikke noget til hinder for, at de i nogen grad kan udvikles separat. 

Dataorienteret læring kan tage form af en analyserende tilgang til et emneområde, mens 

procesorienteret læring kan tage form af tilvænning. Hvis analyse og tilvænning kan støtte hinanden, vil man 

kunne opnå en mere sikker form for læring. 

 

Kan kulturel udvikling også tage en drejning, der kan karakteriseres som enten dataorienteret eller 

procesorienteret? 

Ja, det virker som om den dataorienterede indfaldsvinkel kan være særlig nyttig under forhold, der er præget af 

ret forskelligartede omstændigheder, mens den procesorienterede indfaldsvinkel virker godt under forhold, hvor 

man forholdsvis let kan bygge videre på nogle hidtidige erfaringer ved at modificere dem på en måde, der er 

karakteristisk for en ny type situation. 

Man kan i den sammenhæng sige, at de forhold, der mødte grækerne på Sicilien med dens skarpe og 

dramatiske landskabsformationer, nok kan have kaldt på en dataorienteret læringsstrategi, mens overgangen fra 

Peloponnes til Attika snarere har kunnet klares ved procesorienterede modifikationer af de vante 



aktivitetsmønstre. 

Betyder det ikke, at atheniensisk kultur må opfattes som en aflægger af spartansk kultur? 

Athen har ganske givet modtaget kulturel inspiration fra Sparta og de andre bystater på Peloponnes 

eksempelvis Korinth, men man må også regne med, at noget af overgangen fra Peloponnes til Attika må have 

foregået i den mykenske epoke. 

 

Er det muligt at karakterisere denne overgang som et led i en længere udviklingsrække? 

Det virker intuitivt rimeligt, at man ved procesorienteret læring tager udgangspunkt i en allround opfattelse af en 

given situation og derefter begynder at udvikle nogle mere specialiserede tilgange til de forskellige udfordringer, 

der ligger i situationen. 

Den næste fase kan da bestå i at finde frem til nogle måder at samordne de specialiserede operationer på, 

således at forskellige sammensatte operationer kan bruges til at håndtere de sider af situationen, der ikke kan 

klares med en enkelt specialoperation. 

Så Athen kan have repræsenteret en specialiseringsfase. Men hvem har da repræsenteret samordningsfasen? 

Det må vel have været romerne og den latinske kultur.  

Hvorledes da med den dataorienterede kultur på Sicilien. Var den også et led i en udviklingsrække? 

Den dataorienterede læring kan, som nævnt, tage form af en art analytisk tilgang. En sådan analyse kan starte 

ved at iagttage, hvordan forskellige fænomener varierer over tid, og hvordan deres udbredelse kan afgrænses 

rumligt. 

Sådanne iagttagelser kan eksempelvis forekomme som led i valg af dyrkningsmetoder og valg af afgrøder til 

forskellige landområder. Man kan se dette som en form for habitatudvikling, og det virker nærliggende, at denne 

form for analyse vil kunne støtte de procesorienterede specialiseringsbestræbelser. 

Specialisering er på den anden side en forudsætning for en mere omfattende handelsaktivitet, og handel kan 

modificere de forskelle, der betinges af rumlig udbredelse og tidsmæssig variation. Specialisering og handel kan 

også gøre det lettere at drage fordel af de særlige muligheder, der kan være indeholdt i habitatudvikling. 

Den næste fase i analysevirksomheden kan bestå i en nærmere lokalisering af de forhold, der er betingende for 

habitaternes forskellighed. 

Kan denne lokaliseringsanalyse støtte samordningsprocesserne? 

Man skulle vel tro, at indsigt i sådanne forhold kunne være en hjælp til en mere pålidelig samordning. 

Hvem har da repræsenteret en sådan form for analyse? 

Noget tyder på, at Po-sletten har været af betydning i denne sammenhæng. Po-sletten var i den græske epoke 

beboet af folk, der tilhørte den keltiske kulturkreds, men blev efterhånden infiltreret af latinsk kultur i forbindelse 

med, at den romerske statsmagt fik et overtag også i dette område. 

Men inden det kom så vidt, havde der tilsyneladende været en alliance mellem Syrakus og de keltiske folk, som 

var vendt mod Rom. 

Hvilket forhold var der mellem Po-sletten og lokaliseringsanalysen? 



På Sicilien skaber bjergformationerne nogle skarpt afgrænsede habitater, mens forskellige delområder på den 

flade Po-slette går gradvist over i hinanden. Denne overlapning giver gode muligheder for at undersøge de 

forhold, der betinger delområdernes forskellighed. 

Det kan være forhold såsom afstanden til havet, Alpernes eller Appenninernes nærhed samt diverse klimatiske 

faktorer. Og nogle af de iagttagelser af denne art, som er lette at foretage på Po-sletten, kan jo godt være 

relevante for vurderingen af de samme faktorers betydning på Sicilien. 

 

Hvordan ser det videre udviklingsforløb ud? 

Det vil nok være bedst at vente med at sætte navn på de næste udviklingsfaser, før det kommer på tale i 

forbindelse med gennemgangen af Europas kulturelle udvikling. 

Men selve udviklingsfaserne kan kort skitseres: 

På den procesorienterede side kan samordningen af de oprindelige specialoperationer føre til, at der dannes 

nogle nye specialoperationer, men således at disse nye specialoperationer forudsætter en samordning og 

kalkuleres på denne baggrund. Man kan også tale om en vekselvirkning mellem samordning og specialisering, 

og en sådan vekselvirkning kan opfattes som en struktureringsproces. 

En omfattende og detaljeret strukturering af allehånde aktiviteter kan imidlertid let komme til at udvise tegn på 

ineffektivitet, og den næste fase vil da bestå i at eliminere en række operationer, der enten kan opfattes som 

overflødige, eller som kan erstattes af andre og mere effektive operationer. En sådan effektiviseringsproces vil 

kræve en række initiativer, der kan karakteriseres ved, at de fremhæver visse aktiviteter og operationer og 

udelader eller nedprioriterer andre 

Herefter følger logikken i de næste faser lidt af sig selv.  

Efter fasen med et mere generelt præg af initiativ kommer en fase med flere specialiserede initiativer, der kan 

tage form af en art opfindsomhed. Processen vil kunne vise sig som en let eksperimenterende indsats, hvor man 

enten udelader visse operationer og samtidig søger efter nye operationsmuligheder, eller introducerer nogle nye 

ideer, samtidig med at de hidtidige rutiner skæres til efter det nye. Der vil på den måde være tale om marginale 

justeringer og fremskridt. 

Efter fasen med specialiserede initiativer følger en fase med samordnede initiativer, der også kan opfattes som 

en form for koordination. Der vil ikke længere være tale om marginale justeringer men om mere samordnede 

tiltag, hvor større forandringer koordineres og sættes i scene. Styrken ved en sådan indsats er, at man forsøger 

at tage højde for, at ændringer på et område spiller sammen med ændringer på andre områder. Svagheden kan 

imidlertid være, at samordningen af initiativer måske viser sig at blive tung og ufleksibel, hvis den ikke baseres 

på en tilstrækkelig grad af situationsfornemmelse. 

Koordinationsfasen mangler den fremdrift, der ligger i dannelsen af nye specialoperationer. Den næste og 

afsluttende fase tilføjer imidlertid dette led, således at der bliver tale om specialiserede og samordnede 

initiativer. Det kan komme til at virke som er art målsøgende proces, hvor initiativer samordnes og nye ideer 

føjes til med henblik på at opnå en given effekt eller i bestræbelserne på at fremme en mere samlet målsætning. 



Der er tale om, at alle muligheder kan tages i brug, hvilket både er en styrke og en svaghed, idet det både kan 

resultere i eminente løsninger og i et fatalt rod, hvis ikke det lader sig gøre at styre indsatsen. 

 

Der er altså tale om forskellige kombinationer af noget, der kan kaldes specialisering, samordning og initiativ? 

Man skal være opmærksom på, at den skitserede fortløbende udviklingslogik umiddelbart knytter sig til en 

læringsorienteret synsvinkel. Hvis man i stedet anlægger en systemorienteret synsvinkel, så kan specialisering 

opfattes som en proces, der danner nye systemelementer, mens samordning skaber nye relationer 

mellem disse elementer. Og initiativ vil da være en proces, der gør systemet i stand til at skabe en effekt 

eller en præstation. 

Strukturering, specialiserede initiativer og koordination er processer, der øger systemets evne til at få disse tre 

systemskabende faktorer til at virke sammen og danne en form for enhed. 

I forbindelse med læring kan det se ud til, at specialisering er orienteret mod læreprocessens input i form af et 

væld af signaler, at samordning er orienteret mod læreprocessens forskellige deloplevelser, der kan indeholde 

mange mellemstadier, mens initiativ er orienteret mod læreprocessens output, hvilket vil sige de mange 

resultater, der er en følge af læringsindsatsen.  

Det er imidlertid også i økonomiske sammenhænge nærliggende at tale om input, mellemprodukter og output, 

som med nogen ret kan siges at være relateret til aktiviteter som handel, transport og produktion. 

Ud fra denne synsvinkel skal specialisering nok fortrinsvist ses som et spørgsmål om valg af råmaterialer såsom 

forskellige typer ler eller om brug af forskellige brændingsteknikker i forbindelse med fremstillingen af nogle 

traditionelle former for keramik, mens egentlig produktudvikling kræver en kombination af initiativ og 

specialisering. 

 

Kendte man slet ikke til initiativ i oldtidens græske verden? 

Jo, naturligvis blev der også udvist initiativ dengang, men det havde nok ikke den samme kulturbærende kraft 

som i det moderne Europa. Initiativ på europæisk skala dukkede først for alvor op i middelalderen 

Hvordan passer Sparta ind i dette mønster? 

Den peloponnesiske kultur var mere udifferentieret eller prædifferentieret, om man vil. Der var tale om en form 

for allround orientering, hvor en aktivitet kunne skifte karakter og gå fra specialisering til samordning og initiativ. 

På denne måde var Sparta nok i stand til på statsniveau at udvise et stærkere initiativ end athenienserne, men 

denne form for initiativ var ikke understøttet af en veludbygget specialisering og en velfungerende samordning 

og kunne derfor ikke så let række ud over en situationsbestemt kraftanstrengelse. 

Hvad så med romerne? 

Romerne har nok mødt et stærkere initiativ i en meget primitiv form hos den keltiske kulturkreds, og det har nok 

været en væsentlig faktor i dannelsen af imperiet, men den romerske kultur som sådan var ingenlunde orienteret 

mod et samfund, der byggede på initiativ. 

 



Er der også en systemteoretisk tolkning af sondringen mellem dataorienteret og procesorienteret læring? 

Procesorienteret læring repræsenterer systemets nødvendige aktivitet, mens dataorienteret læring 

repræsenterer systemets behovsrelaterede informationsbearbejdning. 

Hvordan ser den videre informationsbearbejdning da ud efter den fase, hvor det drejer sig om lokalisering af de 

faktorer, der betinger nogle forskellige udviklingstendenser for forskellige områder? 

Man kan sige mere generelt, at analysen tager udgangspunkt i en konkret situation og begynder med at 

registrere nogle forskellige fænomener. 

Derefter starter en interesse for at iagttage disse fænomeners rumlige udbredelse og eventuelle variationer over 

tid. 

Derved tegner der sig et billede af nogle forskellige tendenser, og den videre analyse sigter, som nævnt, mod at 

lokalisere nogle faktorer, der måske kan forklare noget af det, der ligger bag disse tendenser. 

Informationsbearbejdningen vil i denne fase begynde at antage en mere abstrakt karakter.  

Det næste skridt består nu i at søge efter de egentlige årsagsforklaringer, og dette kan gøres ved at iagttage, 

hvordan forskellige fænomener ser ud til at påvirke hinanden over tid. Det vanskelige punkt i denne 

sammenhæng vil være at forbinde sådanne iagttagelser med den forudgående lokaliseringsanalyse. 

Man kan anskueliggøre disse forhold med et eksempel. Lad os sige, at man har opdaget nogle fugtansamlinger i 

et hus og derefter har registreret deres udbredelse og nogle tendenser til, at de varierer over tid. 

Lokaliseringsanalysen kan da have peget i retning af nogle huller i taget, og den efterfølgende årsagsrelaterede 

forklaringsfase kan bestå i at iagttage, hvordan vinden påvirker den regn, der falder på hustaget. Ved at tage 

hensyn til, hvordan forskellige vindretninger og regnmængder kan se ud til at gøre sig gældende overfor hullerne 

i taget, kan man forsøge at forklare variationerne i fugtansamlingerne. 

Den form for årsagsforklaring har en åbenbar abstrakt karakter. Herefter skifter informationsbearbejdningen 

imidlertid igen karakter og begynder at tage en mere syntetiserende drejning. 

Begyndelsen til en sådan syntese vil være forsøgene på at simulere, hvordan de hypotetiske årsager skaber de 

registrerede virkninger, men i den næste fase vil der mere blive tale om at forsøge at angive, hvordan forskellige 

områder kan forventes at blive berørt af de forskellige fænomener, som årsagerne frembringer. I eksemplet med 

fugtansamlingerne kan dette bestå i at finde ud af, hvor man skal anbringe beholdere til opsamling af regnvand, 

og hvor store de skal være. Der kan også være tale om at finde frem til zoner, der kan forventes at forblive 

uberørt af fugtgenerne, ligesom forskellige foranstaltninger til at afhjælpe eller afbøde problemerne kan 

dimensioneres på grundlag af sådanne overvejelser. Man kan her se mulighederne for et samspil med den 

procesorienterede initiativfase. 

I denne syntetiserende fase vil tidsproblematikken træde i baggrunden, idet rækkefølgen af de forskellige 

virkninger ofte er uden betydning for de dispositioner, der skal søge at afhjælpe eventuelle problemer eller drage 

fordel af mere gunstige forhold. 

Til gengæld kommer tidsfaktoren helt i forgrunden i den næste syntetiserende fase, hvor forskellige dispositioner 

relateret til forskellige problemstillinger meget let kan influere på hinanden, og her er det af stor betydning, i 



hvilken rækkefølge der disponeres. 

I eksemplet med regnvandet vil det være nærliggende at overveje, om taget kan repareres nogenlunde let, eller 

om der kræves en helt ny tagkonstruktion. Hvis det sidste er tilfældet, kan det være nødvendigt med en hurtig 

midlertidig reparation, inden man omhyggeligt overvejer, i hvilken rækkefølge man skal foretage de forskellige 

led i en sådan rekonstruktion.  

Man kan mere generelt sige, at det i denne fase vil være væsentligt at lære noget om, i hvilken rækkefølge det 

er mest hensigtsmæssigt at disponere. Grove fejl kan betyde, at alt skal laves om, mens mindre fejl kan klares 

med lidt opfølgning. 

De syntetiserende overvejelser går nu i retning af mere konkrete hensyn.  De tidsmæssige overvejelser 

relateret til ens dispositioner fører ofte til, at det bliver muligt at forudse noget, der med stor sandsynlighed vil ske 

en gang i fremtiden. I eksemplet med tagreparationen bliver man måske opmærksom på, at huset langsomt 

synker i den ene side, og derfor vil være i fare for en gang med tiden at styrte sammen.  

Sådanne overvejelser kan imidlertid lede over i den næste fase, hvor man på den ene side vil vise 

agtpågivenhed overfor fænomener, der kan tænkes at have forbindelse til det, der er blevet forudsagt, men 

samtidig også leder efter noget, der vil kunne afbøde eventuelle skadevirkninger eller gøre det muligt at opnå 

nogle fordele af mere gunstige begivenheder.  

I forbindelse med huseksemplet kan der være tale om at lede efter nogle materialer, der kan bruges til at afstive 

fundamentet, således at en sammenstyrtning kan afværges. Og en sådan afværgedisposition kan meget vel ses 

i sammenhæng med en koordineret procesorienteret arbejdsindsats. 

Denne fase kan siges at være substansorienteret. 

Den afsluttende dataorienterede fase repræsenterer til gengæld en mere målrettet indsats, hvor både 

tidsmæssige, rumlige og stofmæssige forhold tages i betragtning, hvilket for huseksemplets vedkommende kan 

tage form af en større eller mindre ombygning.  

Den konkrete målsætning, der forfølges i denne fase, skal ikke forveksles med den målsøgende proces, der 

tidligere er blevet nævnt, men det virker til gengæld nærliggende at mene, at disse to læringsformer kan virke 

sammen om at danne en mere samlet måleorientering. 

Herefter virker det åbenbart, at tingene meget vel kan fortsætte nogenlunde på samme måde, som de begyndte. 

Informationsbearbejdning er altså orienteret omkring tid, sted og stoflighed eller substans i forskellige 

kombinationer? 

Ja, hvis man opfatter substans som udtryk for masse, så bliver det i stedet tid, sted og masse, og det er faktisk 

sådan, at næsten samtlige enheder i det videnskabelige mål-system kaldet SI-systemet er afledninger af disse 

tre begreber eller dimensioner. 

 

Er det korrekt opfattet, at der har været en analyserende fase, der er gået forud for den, der var repræsenteret 

ved Sicilien? 

Ja, det er igen Peloponnes, der spøger. Man må nok regne med, at den amorfe kultur på Peloponnes både 



rummede en procesorienteret og en dataorienteret side uden en klar differentiering mellem dem. Og her er 

det så den analyserende side af substansproblematikken, der er tale om, hvilket dog blot vil sige, at det var på 

Peloponnes, at man opdagede de fænomener, der lå til grund for den senere analysevirksomhed. 

Var oldtiden en analyserende tid? 

Ja, den minoisk-mykenske tid repræsenterer det konkrete udgangspunkt, som efterfølges af en græsk-romersk 

analyserende tidsalder, mens tiden omkring etableringen af den kristne troslære repræsenterer den abstrakte 

fase. 

Herefter følger en syntetiserende middelalder, der i høj grad præges af kirkelige forhold, mens vi i den moderne 

tid er nået til en ny konkret orienteret tidsalder. 

Udviklingen har altså cyklisk karakter? 

Ja, både den æra, som har været præget af den europæiske civilisations udvikling, og de forskellige epoker 

såsom den doriske eller den græske kan opfattes cyklisk, men da hele denne æra indgår i en videre global 

sammenhæng, er det også muligt at opfatte de cykliske udviklingsmønstre som led i en fremadskridende proces. 

 

Hvem har opstillet hele denne udviklingsmodel? 

Sådan, som den er beskrevet her, må den tilskrives Henning A. Jørgensen, men der er dele af den, som kan 

genfindes hos andre. F. eks. opererer den russiske psykolog Rubinstein med fire faser, som han kalder analyse, 

abstrakt, syntese og konkret, men han opfatter det tilsyneladende ikke som en cyklisk model, jf. Rubinstein. Det 

gør til gengæld den amerikanske læringsforsker David Kolb, men han bruger andre betegnelser i stedet for 

analyse og syntese, selv om han nok opererer med betegnelserne abstrakt og konkret, jf. Kolb. Men der er ingen 

af dem der opererer med de mere detaljerede faser, som er beskrevet her. 

Hvordan er forholdet mellem procesorienteret læring, dataorienteret læring og de 4 læringsniveauer, der er 

forbundet med Batesons ideer? 

Man må generelt opfatte de procesorienterede og dataorienterede læringsformer, som de er beskrevet her, som 

blandinger af l1- og l2-læring. Man kan formode, at den abstrakte fase i den dataorienterede cyklus hælder mere 

mod l2-læring, mens den konkrete fase hælder mere mod l1-læring. 

Men især i forbindelse med faseovergange og samspil mellem dataorienteret og procesorienteret læring vil der 

være behov for en del l3- og l4-læring. Hvis ikke disse mere kreative læringsformer kommer med i spillet, må 

man forvente, at de inkonsistenser, der under alle omstændigheder opstår i forbindelse med en læringscyklus, 

vil få læringsprocesserne til at udvikle sig i kaotisk retning. 

Hvad repræsenterer rumorienteret, tidsorienteret og stoforienteret læring i en systemmæssig sammenhæng? 

De repræsenterer forskellige aspekter af systemets organisation. Det drejer sig om den rumlige 

organisering, om tidsmæssige forbindelser, som er relateret til organiseringen af systemets hukommelse, og om 

systemets fysiske eller stoflige konstitution.  

 

Specialiseringsfasen, som repræsenterer dannelsen af systemets elementer, falder jo dammen med den fase, 



der repræsenterer tid og sted. Hvad betyder det? 

Det må jo betyde, at systemets grundlæggende elementer ved dannelsen skal forankres i systemets rumlige 

organisation og integreres i systemets hukommelse.  

Hvordan skal det fortolkes i den græske kultursfære? 

Det betyder, at de specialiserede atheniensiske handelsoperationer er blevet forbundet med forskellige habitater 

rundt omkring langs Middelhavets kyster, hvorved der er opstået en rumlig organisation, men således at 

handelsmønstrene også har været forbundet med de forskellige habitaters tidsrytme. Den rumlige organisation 

kan således siges at have forudsat, at man har husket at tilrettelægge operationerne i overensstemmelse med 

habitaternes tidstypiske behov. 

Den sicilianske indsats må have bestået i at udvikle kendskabet til de forskellige habitaters forhold, således at 

både de rumlige og tidsmæssige sider af samspillet mellem de forskellige habitater har kunnet indpasses og 

udvikles i en sådan systemmæssig kontekst. 

Er der historisk belæg for denne fortolkning? 

Historikere vil sædvanligvis ikke operere med den slags hypoteser, men det virker som et rimeligt billede af den 

daværende græske Middelhavsverden, og der vil næppe være historisk belæg for at hævde, at det er direkte 

forkert. 

 

Hvordan skal man forstå det forhold, at Sparta stadig eksisterer og udvikler sig, efter at den doriske epoke er 

slut, og den græske er begyndt? 

Man kan bemærke, at det der normalt betegnes som Athens klassiske fase, hvad kunst angår, falder i den 

græske epoke, men denne omfatter også en betydelig del af den forudgående fase, som kunsthistorikere 

betegner som arkaisk.  

Hvis man generaliserer denne form for sprogbrug, kan hele den græske epoke i stedet opfattes som den 

klassiske atheniensiske epoke, mens man i første omgang kan opfatte den doriske epoke som en mere formativ 

atheniensisk epoke, samtidig med at det må være den klassiske spartanske epoke. Tilsvarende kan den 

efterfølgende romerske epoke opfattes som klassisk romersk, mens den for Athen må repræsentere en 

postklassisk epoke. 

Der må vel være flere faser end en formativ, en klassisk og en postklassisk? 

Ja, ved at gå tilbage i tiden vil man kunne tale om 1., 2. og 3. præformative fase, mens man ved at gå frem i 

tiden kan tale om den 1., 2. og 3. postklassiske fase. Dette giver i alt 8 faser for den enkelte kulturkreds, 

hvilket svarer til de 8 faser, der fremkommer ved at følge udviklingen fra den første kulturkreds til den anden og 

så fremdeles. Herefter må mønsteret forventes at gentage sig, hvis der er tale om et cyklisk udviklingsforløb. 

Betyder det, at den 3. postklassiske fase følges af den 3. præformative fase? 

Ja, man må forestille sig, at der forekommer et slags vendepunkt i forbindelse med denne faseovergang. 

Der er tale om at anskue subsystemernes udviklingsfaser fra det overordnede systems synsvinkel. Det 

overordnede systems evne til at reproducere sig selv i nye versioner er afhængig af, at subsystemerne 



viderefører deres egen udvikling på en måde, der matcher det overordnede system. Hvis subsystemerne faldt ud 

af deres roller, ville det overordnede system begynde at gå i opløsning. 

Set fra et læringssynspunkt kan man sige, at overgangen fra de præformative til den formative fase er en 

overgang fra noget tentativt eller foreløbigt til nogle stadig mere stabile og pålidelige erfaringer, overgangen fra 

formativt til klassisk er en overgang til en mere formel form for erfaring, mens overgangen fra klassik til 

postklassisk er en overgang til en stadig mere forklaringsvenlig form for erfaring. 

Man genfinder således her noget der ligner forholdet mellem den analyserende, den abstrakte og den 

syntetiserende erfaringsform, men således at de forskellige subsystemer på skift repræsenterer de forskellige 

faser. 

Så må overgangen fra 3. postklassiske til 3. præformative fase vel sagtens have en mere konkret karakter? 

Ja, det er nok det, man må regne med. Den vending, der skal til, må nok forudsætte et nyt sæt erfaringer af 

mere konkret karakter. 

Kan man sige, at de forskellige subsystemer rendyrker hver sit erfaringsområde, og at det overordnede system 

ville glemme nogle erfaringer, hvis et af subsystemerne blev koblet fra? 

Ja, det sker i og for sig hele tiden, at subsystemerne glider lidt væk fra hinanden, og at det overordnede system 

derved mister noget af evnen til at overskue sin erfaringsverden. Men derved mister subsystemerne også nogle 

af forudsætningerne for deres egen virksomhed, og dette vil som regel få dem til at nærme sig hinanden igen, 

hvis der vel at mærke er tale om et velfunderet system. 

 

Men betyder sådanne overvejelser ikke, når man ser på forholdene i den græske oldtid, at man forudsætter en 

udvikling på Sicilien, der er gået forud for den græske kolonisering? 

Jo, det gør man sådan set, men det er nok heller ikke utænkeligt. Sicilien må formodes at have været under 

indflydelse af såvel minoisk som mykensk kultur, selv om det er meget uklart, hvilken betydning en sådan tidlig 

siciliansk udvikling kan have haft for det senere syrakusansk samfundsliv. 

Selv om de doriske kolonister har grundlagt nye byer med udgangspunkt i deres egen peloponnesiske kultur, 

har de måttet tilpasse sig forholdene på Sicilien, og det kan de måske til dels have gjort ved at gøre de 

oprindelige sicilianere til deres slaver, men en kulturel udveksling mellem nye og gamle sicilianere kan også 

være foregået på andre måder. 

Det er der imidlertid ikke dækning for at udtale sig om på basis af de historiske kilder. 

 

Hvis sondringen mellem præformative, formative, klassiske og postklassiske faser er udtryk for subsystemernes 

udvikling set fra det overordnede systems synsvinkel, hvordan ser da subsystemernes udvikling ud set fra deres 

egne synsvinkler? 

Udviklingen af et subsystem ser fra dets egen synsvinkel ud helt på samme måde, som udviklingen af det 

overordnede system. Man kan operere med samme faseopdeling inden for det atheniensiske 

udviklingsforløb, som man gør for hele det europæiske forløb, blot sådan at det en epoke udgør for 



subsystemet svarer til det, en æra udgør for det overordnede system. 

Det vil dog kræve en hel del ekstra viden at gøre rede for underfaserne i det atheniensiske forløb, men det kan 

nok være muligt at antyde en grovere opdeling i en analyserende fase, en abstrakt fase, en syntetiserende fase 

og en konkret fase. Og disse udviklingstrin vil have paralleller i den øvrige græske verden og også i den latinske. 

Men det vil nok blive mere klart, hvis vi genoptager fortællingen om den kulturelle udvikling i den græske epoke. 

 

Kilder til generelle udviklingsfaser og systemrelationer 

Kolb, David. A. Den erfaringsbaserede læreproces. Knud Illeris (red.). Tekster om læring. København 2000. 

Rostow, W. W. The stages of economic growth. Cambridge University Press 1971. 

Rubinstein, S. L. Væren og bevidsthed. København 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Den græske epoke 

 

De græske bystater foretog, som tidligere nævnt, i tiden omkring 750 f.Kr. en række anlæggelser af kolonier i 

området omkring Middelhavets og Sortehavets kyster. 

Dette kan opfattes som en begivenhedsrække af konkret karakter, der både kan markere afslutningen på den 

doriske epoke og begyndelsen på den græske epoke. 

Det er formentlig også omkring denne tid, at der er opstået en mere fast forankret bebyggelse i det område af 

Italien, hvor byen Rom senere voksede frem. 

 

Denne begyndende romerske bydannelse skal forstås som resultat af mødet mellem en primitiv europæisk 

agerbrugskultur og en mere avanceret græsk kultur, der var under ekspansion, jf. Cornell. 

Hvad angår dannelsen af bystater i det område, som vi nu om stunder kalder det egentlige Grækenland, så 

fortaber det sig i forhistorien, men de har givetvis rødder, der rækker tilbage til både den doriske og den 

mykenske epoke. Det er uklart, hvornår betegnelsen bystat bliver af reel betydning i Grækenland, selv om ideen 

med at forme byer som kerneområder for erhvervsmæssig, kulturel og politisk virksomhed, som nævnt kan 

spores til en mulig fønikisk indflydelse. 

Der er imidlertid næppe tvivl om, at bystaterne har fået meget af deres form i den græske epoke. Det konkrete 

udgangspunkt har nok i de fleste tilfælde været bymæssige bebyggelser hidrørende fra de tidligere 

epoker og domineret af de slægter, der har været mest foretagsomme i forbindelse med den erhvervsaktivitet, 

der har dannet grundlaget for bysamfundets eksistens. 

Det er blandt sådanne slægter, at der kan være fremkommet en basileos, der ofte oversættes som konge, men 

som snarere var en lederskikkelse af både religiøs, politisk, økonomisk og kulturel karakter, jf. Bury og Meiggs. 

Man kan for Spartas vedkommende også ane konturerne af nogle råd og forsamlinger, der har haft betydning for 

den samfundsmæssige organisation, og hvor medlemsbetingelserne har været nogenlunde veldefinerede, mens 

virkefelterne har været mere uklare.  

Der er meget, der tyder på, at der som udgangspunkt i den græske epoke har eksisteret nogle tilsvarende råd 

og forsamlinger i de andre bystater. Det er imidlertid uklart, om de spartanske samfundsformer har øvet en 

direkte indflydelse på sådanne forhold i de andre bystater. 

 

Analyserende delepoke 

Den efterfølgende analyserende fase har bestået i at eksperimentere med forskellige variationer af de 

samfundsforhold, der fandtes i det konkrete udgangspunkt. 

Der har ofte været tale om, at grupper af magtfulde personer og slægter har sluttet sig sammen om at afsætte 

kongen, hvorefter samfundsformen kan betegnes som et oligarki eller et aristokrati. 

I flere bystater heriblandt Korinth har der imidlertid som reaktion på dette været en person, der med folkelig 



støtte opkastede sig selv som enehersker en såkaldt tyran. 

I Sparta havde både konger og stormænd politisk indflydelse, men der opstod her en særlig gruppe 

embedsmænd kaldet eforerne, der havde til opgave at føre tilsyn med, at alt gik til efter reglerne. Derved har 

eforerne kunnet sørge for en vis balance mellem kongemagt og oligarkiske grupperinger, men det har 

samtidig givet dem selv en betydelig indflydelse på beslutningsprocesserne.  

I Athen tog udviklingen en anden drejning. Her opstod der et arkontembede som erstatning for kongemagtens 

politiske dimension, selv om denne dog vedblev at have en symbolsk betydning. Arkonterne blev valgt for et år 

ad gangen til at varetage styret af byens anliggender. 

 

Den videre udvikling i Athen knytter sig til navnene Drakon og Solon. Drakon blev formodentlig på 

baggrund af en krise valgt til at skabe en skriftlig baseret retsorden for Athen. Man ved ikke meget om de love, 

der kom ud af dette, men alt tyder på, at der var tale om en form for retsorden, der gjorde det let for de rige at 

udnytte de fattiges svaghed, således at ubetalt gæld kunne føre til, at en mand blev gjort til slave. 

Meget tyder imidlertid også på, at disse regler har ført til en så omfattende slavehandel, at det truede med at 

ødelægge den økonomiske orden og føre til social uro. Man valgte derfor Solon, der selv hørte til aristokratiet, til 

at skabe en ny samfundsorden. 

Solons love, der kun kendes i uddrag, har indeholdt gældssanering, frigivelse af slaver og en fastlæggelse af 

formueklasser med forskellige militære pligter og politiske rettigheder, jf. Bury og Meiggs. 

Herved antydes et regelsæt, der nok har levnet plads til, at der kunne foregå en erhvervsmæssig specialisering, 

uden at de økonomiske risici forbundet med en sådan udvikling behøvede at true med at føre til frihedsberøvelse 

og tab af alle politiske rettigheder. Men det er uvist, i hvilken grad Solons love er blevet implementeret. 

 

På Sicilien kom de første græske kolonier og især Syrakus og Gela i det sydøstlige hjørne til at danne 

udgangspunkt for fortsatte koloniseringsbestræbelser, som førte til grundlæggelsen af flere nye byer heriblandt 

Akragas nær det sydvestlige hjørne. Da dette også førte til udvikling af det omkringliggende opland, blev det 

meste af øen i løbet af det 6. århundrede berørt af den græske indflydelse på trods af, at der især i det 

nordvestlige hjørne var en betydelig modstand mod dette. 

Syrakus kom efterhånden til at fremstå som den stærkeste bystat på øen med Akragas som en betydelig 

modpol 

Den fortsatte koloniseringsaktivitet skete ved et samspil mellem foretagsomme “sicilianere” og folk fra det 

egentlige Grækenland, der søgte nye muligheder og udfordringer ved at bosætte sig længere vestpå. Mange 

håndværkere kan være blevet hyret i Grækenland med henblik på at opføre bl.a. templer og offentlige bygninger 

i tilknytning til de sicilianske byer, jf. Finley. 

De sociale relationer har været præget af de omskiftelige forhold og af nogle politiske omstændigheder, hvor de 

velstående borgeres magtudøvelse ikke kunne baseres på længere varende traditioner, som det var tilfældet i 

det egentlige Grækenland. 



Handelen mellem Grækenland og Sicilien har været varetaget via græske og herunder atheniensiske 

søoperationer og har bl.a. omfattet græske pottemagerprodukter og sicilianske landbrugsvarer. De sicilianske 

bystater handlede mere med grækerne, end de handlede indbyrdes. Men herudover har der også været en del 

handel med fønikiske handelsfolk og heriblandt med dem, der var vokset op i Nordafrika efter grundlæggelsen af 

Kartago i det nuværende Tunis.  

 

Roms beliggenhed kan karakteriseres ved, at den ligger tilstrækkelig tæt på det græske Syditalien til at kunne 

nyde godt af de kulturelle påvirkninger fra dette område og tilstrækkelig langt fra grækerne til ikke at risikere at 

blive opslugt i den græske sfære. Der har derved været en god balance mellem græskorienteret 

fremmedreference og selvreference af en mere primitiv europæisk oprindelse. 

Det etruskiske område nord for Latium i det nuværende Toscana har antageligvis repræsenteret en kultursfære, 

der ligeledes var under græsk indflydelse, men hvor den primitive europæiske kulturbaggrund har gjort sig 

stærkere gældende, således at den etruskiske kultur har fået et stærkere særpræg ikke mindst sprogligt, jf. 

Cornell. Der kan muligvis være tale om, at det etruskiske sprog har bibeholdt en præeuropæisk form. 

Romersk og etruskisk kultur har derved udviklet sig parallelt, men det etruskiske særpræg har i lange tider 

foranlediget historikere til at lede efter det etruskiske folks oprindelse i andre egne eksempelvis Anatolien. Man 

har derved også opereret med en forestilling om etruskisk dominans over den tidlige romerske bydannelse.  

Roms udvikling i denne periode, der kan karakteriseres som den analyserende græske delepoke, har været 

ganske basal og har bestået i en vis ekspansion i det allernærmeste lokale område, hvilket svarer til det område, 

der efterhånden senere blev bebygget. Der blev også etableret nogle slægtsgrupper kaldet kurier, der kunne 

danne basis for en vis social, politisk, religiøs og militær organisation.  

De ledende slægter har kunnet samles i et råd, der senere blev til senatet. Dette råd og en forsamling baseret 

på kurierne valgte en konge måske efter græsk forbillede, hvilket har været en begivenhed af stor kultisk 

betydning. Den tidlige romerske kult havde en forholdsvis jordnær karakter og handlede om at skabe et 

partnerskab mellem guder og mennesker og derved indirekte mellem mennesker indbyrdes, jf. Cary og Scullard. 

 

Hvordan kan man se, at der er tale om en analyserende delepoke? 

Det virker som om, man forsøgte at gå nye veje. Det ses både i anlæggelsen af kolonier samt i forbindelse med 

afskaffelsen af kongedømmet og forsøg med nye styreformer. 

På den måde indhøstede man nye erfaringer, men de nye forsøg skabte også nye problemer, og derved kan en 

analyserende delepoke blive præget af uro og uklarhed. Man vidste ikke rigtig, hvad der skulle til for at løse 

problemerne, men de fortsatte forsøg førte alligevel til mere indsigt. 

Drakons love i Athen kan på den måde have løst nogle problemer og skabt nogle andre, mens Solons 

efterfølgende reformer kan ses som et forsøg på at benytte de nye erfaringer til at skabe en institutionel 

innovation, der både var moderat og søgte i nye retninger. Hans forsøg på at erstatte en slægtsbaseret 

styreform med en formuebaseret styreform blev imidlertid kun en delvis succes, idet slægtsrelationerne stadig 



gjorde sig gældende bag den nye ordning.  

Man må vel så formode, at de nye forsøg havde forskellig karakter i de forskellige kulturelle centre? 

Ja, i Sparta opfandt man eforembedet, således at den allerede eksisterende balance mellem konger, 

dominerende slægter og almindelige borgere såvel som perioikere og heloter kunne opretholdes via deres tilsyn 

og eventuelt blive reguleret i overensstemmelse med de skiftende forhold. 

I Athen gik udviklingen i retning af at ændre balancen og skabe nye kriterier for deltagelsen i det civile 

liv samt i politiske og militære anliggender. 

Denne udvikling passer godt til en bystat, der løser sine problemer ved hjælp af øget specialisering såvel i 

økonomisk henseende som i andre forhold. En styreform baseret på de dominerende slægter inden for det 

traditionelle landbrug ville formodentlig have hæmmet den udvikling af handelen, som efterhånden var ved at 

gøre Athen afhængig af oversøiske kornleverancer. 

Disse kornleverancer kom ofte fra egnene omkring Sortehavet, men der kan også have været handlet korn med 

de sicilianske bystater, hvortil specialiserede atheniensiske pottemagervarer med tiden blev en betydelig 

eksportartikel. 

 

På Sicilien blev udviklingen i denne delepoke præget af uklare magtrelationer og skiftende forsøg på at danne 

nogle dominerende magtkonstellationer enten via alliancer mellem forskellige betydningsfulde slægter eller ved 

brug af militære forholdsregler. I sådanne sammenhænge kunne forskellige folkelige interesser gå sammen med 

og støtte nogle af de intentioner, som stærke enkeltpersoner eller en magtfuld slægt stræbte efter at 

virkeliggøre. De forskellige bystater søgte også ofte at dominere hinanden. 

Udviklingen af sådanne magtrelationer førte efterhånden til, at tyranniet blev den dominerende styreform på 

Sicilien, idet tyrannier ofte byggede på en alliance mellem en magtfuld enkeltperson og en stærk gruppe af frie 

borgere, som også godt kunne omfatte nogle aristokrater. Men herudover kunne ufrie borgere undertiden også 

tilslutte sig en sådan konstellation. 

En sådan styreform kan godt være hensigtsmæssig i en bystat, der søger at skabe orden ved at iværksætte nye 

projekter og udvikle nye tilgange til udnyttelsen af de forhåndenværende naturressourcer. Projektstyring kræver 

således ofte en stærk central beslutningstager, der kan regne med støtte og opbakning fra dem, der deltager i 

eller er berørt af projektet eller i hvert fald fra en væsentlig del af dem. 

De sicilianske tyrannier ville ofte stå og falde med en enkelt magtfuld person i rollen som tyran, og på den måde 

kunne det enkelte tyranni være skræddersyet til at håndtere en situation, der var opstået et givet sted på 

et givet tidspunkt. Det næste stærke tyranni kunne opstå i en anden bystat og være knyttet til en række helt 

andre omstændigheder, der ofte var relateret til naboer som Kartago eller bystaterne i det sydlige Italien eller det 

egentlige Grækenland. 

Mange af disse tendenser kom dog først klart til udtryk i de følgende delepoker. 

Hvordan var sammenhængen mellem udviklingen i Athen og på Sicilien? 

Sammenhængen mellem udviklingen på Sicilien og udviklingen i det egentlige Grækenland blev i nogen grad 



formidlet af de bystater i det egentlige Grækenland, der havde medvirket til at danne kolonierne på Sicilien, og 

man kan nok især pege på et vist samspil mellem Korinth og Syrakus. 

Athen deltog ikke i den oprindelige kolonisering, men det har ikke forhindret de atheniensiske borgere i at handle 

og udveksle kulturelle erfaringer med sicilianerne. 

Sicilianerne har været i stand til at sammensætte nogle projekter, der har trukket på bl.a. atheniensiske 

håndværkserfaringer, og har på denne måde kunnet stimulere udviklingen af atheniensisk 

erhvervsspecialisering. Og de erfaringer vedrørende en projektorienteret tilgang, som athenienserne har kunnet 

opnå ved at deltage i opbygningen af de sicilianske byers civile og religiøse anlægskonstruktioner, har måske 

været af betydning for deres egne senere monumentale præstationer eksempelvis på Akropolis. Men det er 

noget, der også angår senere delepoker, og man har ikke megen viden om sådanne forhold. Men der er næppe 

nogen tvivl om, at atheniensiske og sicilianske ideer samt politisk og økonomisk tænkning har influeret på 

hinanden. 

 

Hvordan kan man forstå sådanne forhold som led i et europæisk kultursystem? 

I den sammenhæng vil det være nødvendigt a inddrage forholdene i Italien og det øvrige Europa. 

De bebyggelser, der blev til byen Rom, lå i et område, hvor der var behov for at dræne jorden, hvis 

bebyggelserne skulle ekspandere, og den fælles indsats for at tilvejebringe den nødvendige kloakering kan være 

et af de forhold, der på et ganske tidligt stadium i byens udvikling, har gjort romerne tilbøjelige til at lægge vægt 

på at samordne deres virksomhed. Men derudover indbyder det landskab, der er præget af Appenninernes 

kædelignende udstrækning nok mere generelt til en kultur baseret på samordning i modsætning til Grækenlands 

mange øer og halvøer, der let synes at føre til mere specialiserede bestræbelser. 

Hvis denne opfattelse er korrekt, da vil der være opstået nogle helt nye muligheder i mødet mellem den primitive 

romerske og den mere højtudviklede græske kultur, og arkæologerne har fundet mange atheniensiske 

pottemagervarer i forbindelse med udgravninger i de tidlige romerske kulturlag. 

De nye muligheder bestod selvsagt i, at den romerske samordningskultur kunne betjene sig af græsk 

specialviden og specialprodukter i stedet for at skulle klare sig med deres egne frembringelser, og det er i 

givet fald udnyttelsen af sådanne muligheder, der i denne delepoke bl.a. har ført til, at dele af den oprindelige 

bymæssige bebyggelse er blevet erstattet af mere planmæssig bebyggelse med regulære krydsende 

gadestrukturer. Den romerske kult er også blevet påvirket af mere nuancerede græske religiøse ideer, hvilket 

har givet anledning til anlæggelse af egentlige templer. 

 

I det øvrige Europa var det den keltiske kultur, der dominerede billedet i denne delepoke. Denne kultur må 

formodes et være opstået ved mødet mellem primitiv europæisk kultur og avanceret græsk kultur, hvilket i og for 

sig er det samme billede som for romernes vedkommende men med en betydelig overvægt af primitiv europæisk 

kultur. Keltisk kultur rummede rimeligvis både en tillempning af græsk kultur og en vis modstand mod den, 

hvorved der også blev tale om en hævdelse af urgamle europæiske traditioner med rødder i megalitkulturen. 



Der skete nu det, at nogle grupper af mennesker tilhørende denne keltiske kulturkreds emigrerede til Po-sletten, 

hvor den mødte både den etruskiske kultur og forskellige former for mere eller mindre udviklet italisk kultur. 

Disse møder har rimeligvis resulteret i en vis kulturblanding, som har givet denne såkaldte cisalpinske 

galliske (dvs. keltiske) kultur et vist særpræg.  

Men det var først i en senere delepoke, at de cisalpinske gallere stødte sammen med romerne. 

 

Det er ikke særlig klart, hvordan den overordnede europæiske udvikling har spillet tilbage på den græske, men i 

de senere delepoker viste denne indflydelse sig via Nord- og Nordvestgrækenland samt via Balkan og Anatolien. 

Indflydelsen fra Anatolien kom bl.a. via de græske kolonier på den ægæiske kyststrækning, men Anatolien var 

selv udover påvirkningerne fra de europæiske kulturmønstre også udsat for en del kulturpåvirkning fra de 

mellemøstlige kulturkredse. 

 

Epokens abstrakte højdepunkt 

Den næste delepoke kan karakteriseres som den græske epokes abstrakte fase, men set under indtryk af det 

generelle cykliske mønster kan det være nærliggende i stedet at tale om den græske epokes abstrakte 

højdepunkt, idet det herved antydes, at der er tale om et vendepunkt. 

 

I Athen viste det sig ved, at der i forvirringen efter Solons reformer, der som nævnt ikke havde gjort op med den 

slægtsbaserede magtfaktor, fremstod en mand ved navn Peisistratos, som formåede at tilrive sig magten som 

tyran i årene omkring 560, men uden at han derved satte bystyrets forfatning ud af kraft, jf. Bury og Meiggs. 

Dette betød, at den slægtsbaserede magtfaktor nu blev tilsidesat, og at borgerne i Athen fik en chance for at 

vænne sig til at leve med og under den reformerede forfatning, selv om visse dele af den var blevet erstattet af 

tyranembedet. 

Der opstod herved en udviklingsmæssig dynamik, hvor forfatningen med Peisistratos som leder kunne stimulere 

udviklingen af handelen, som til gengæld tilvejebragte en udvikling i formuefordelingen, der kunne virke som en 

støtte for forfatningens bestemmelser om sammenhæng mellem formue og politiske pligter og rettigheder. Det 

økonomiske styrkeforhold mellem handelsmagnater og det traditionelle landbrugsaristokrati blev således 

forrykket. 

Peisistratos var desuden en fremsynet mand, der søgte at tilvejebringe nogle nye og generobre nogle gamle 

militære støttepunkter i egnene omkring indsejlingen til Sortehavet, som var af stor betydning for den 

atheniensiske handelsaktivitet. Herved lagde han grunden til det senere atheniensiske imperium, der kom til 

at omfatte væsentlige dele af kyststrækningerne rundt om Det ægæiske Hav. Han havde allerede selv 

mange personlige støttealliancer i dette område. 

Han blev efterfulgt som tyran af sin ene søn Hippias, som begyndte at styre på en mere hårdhændet facon, efter 

at hans bror var blevet myrdet af politiske modstandere. Derved kom athenienserne til at opleve et problem, der 



bestod i, at der ikke fandtes en legal måde, hvorpå tyrannen kunne afsættes. 

 

I Sparta formede udviklingen sig således, at det lykkedes at vinde nogle opgør om magten i det centrale og 

nordlige Peloponnes, hvor hovedmodstanderen var Argos i nordøst. Men hvor man før havde forsøgt at 

inkorporere flere egne af Peloponnes i den lakedaimoniske stat, så valgte man nu i stedet at skabe en alliance 

med de overvundne områder. Dette førte til, at næsten hele Peloponnes blev samlet i et forbund, idet bl.a. 

Korinth valgte frivilligt at tilslutte sig alliancen, om end Argos til gengæld valgte at stå uden for. 

En af de ledende skikkelser i Sparta i denne fase var Chilon, som er en lidt legendarisk figur med ry for at 

besidde stor visdom. Spartanerne støttede den oligarkiske samfundsmodel og var således modstandere af både 

tyranniske og demokratiske tendenser. 

Selv om der i denne delepoke var gode relationer mellem Sparta og Athen, kan man ane nogle begyndende 

imperialistiske tendenser begge steder, hvilket indebar en latent konflikt mellem de to bystater, som senere slog 

ud i åbne krige. Disse krige er ofte blevet opfattet ud fra en atheniensisk synsvinkel og er derfor blevet betegnet 

som de peloponnesiske krige. 

 

På Sicilien opstod det først kendte tyranni i denne delepoke i Akragas, hvor en vis Phalaris gjorde sig til Tyran, 

men han er en legendarisk skikkelse, som senere blev fremstillet som billedet på alle de værste sider ved 

tyrannisk magtmisbrug. 

Herudover kan lovgiveren Charondas fra Catania måske henregnes til denne delepoke, selv om det ikke er 

meget, man egentlig ved om ham. Hans væsentligste bedrift kan være, at han har nedskrevet lovene og derved 

lagt nogle rammer for samtlige borgere. Han forbindes også med nogle bødestørrelser, der vægtes efter 

betalerens økonomiske forhold. Hermed bliver lovmæssige relationer af større betydning for de rige, hvilket kan 

ses som led i en elitær samfundsmodel. 

Alt i alt er det ikke meget man ved om Sicilien i denne delepoke, men det kan dog bemærkes, at det første 

militære sammenstød med Kartago fandt sted i det nordvestlige hjørne af øen, som reaktion på forsøg fra græsk 

side på også at kolonisere dette område. 

Kartago dannede på dette tidspunkt en alliance med etruskerne i Toscana med henblik på at holde grækerne 

væk fra Sardinien og Korsika, og der tegner sig derved også her en begyndende tendens til sammenstød 

mellem forskellige imperialistiske interesser. 

Man kan gisne om, hvorvidt Kartago kan have haft betydning for, at Phalaris blev tyran i Akragas, der netop 

ligger tæt ved Kartago. I hvert fald ser det ud til, at den usikkerhed, der har knyttet sig til konflikten med denne 

by, har haft en vis betydning for, at tyranniet fremover blev en dominerende samfundsmodel på Sicilien. 

Forholdet til Kartago var dog på mange måder tvetydigt, idet man også handlede med byen, og der har 

rimeligvis fundet en betydelig kulturudveksling sted mellem græske sicilianere og kartagerne. 

 

I Rom finder man i denne delepoke de to sidste konger Servius Tullius og Tarquinius Superbus. Udviklingen i de 



romerske forfatningsforhold har en påfaldende lighed med udviklingen i Athen. Servius Tullius er generelt blevet 

fremstillet som en stor reformator, men historikerne mener, at reformerne snarere er sket over en længere 

periode, og ser man på indholdet af reformerne, kan de minde meget om de reformer, der fandt sted i Athen i 

perioden fra Solon over Peisistratos til Kleisthenes, der optræder i den følgende delepoke herudover gjorde den 

romerske sagnhistorie Tarquinius Superbus til en tyranlignende konge, der misbrugte sin magt og derved 

vækkede folkets vrede. 

Man kan formodentlig gå ud fra, at Servius Tullius i det mindste har reorganiseret de militære anliggender bl.a. 

ved at udvide antallet af stammer fra de oprindelige 3 til 20. Dette blev gjort på en sådan måde, at naboområder 

blev indordnet i en fælles stamme, og derved blev det muligt at inkorporere nye indbyggere i militæret, idet 

stammerne var af basal betydning i forbindelse med rekrutteringen. Herudover er deltagelse i hæren blevet gjort 

betinget af formueforhold, idet det var op til hver enkelt soldat at skaffe sig sin udrustning. 

Der blev også oprettet en politisk forsamling baseret på deltagelse i militæret, og da de rige måtte stille de 

fleste soldater, fik de også mere at skulle have sagt i denne såkaldte centurionsforsamling, som 

efterhånden fik større betydning. 

Udadtil øgede Rom sit territorium i den nærmeste omegn ved at føre krige med nabobyerne. Romerne udviklede 

i denne sammenhæng nogle differentierede relationer til de latinske naboer, idet nogle måtte acceptere Rom 

som overordnet allieret, andre forblev frie allierede, og i et enkelt tilfælde blev der skabt et partnerskab, hvor 

romerne fik rettigheder som borgere i denne by mod at give dens borgere tilsvarende rettigheder i Rom, jf. Cary 

og Scullard. 

Her kan man skimte begyndelsen til romernes imperialistiske strategi. 

 

Det ser ud til at Athen har været toneangivende i denne delepoke? 

Ja, sådan kan det måske godt se ud ved første øjekast, men ved nærmere eftersyn bliver billedet nok lidt mere 

sammensat. Det er værd at bemærke, at der optrådte tyranner både i Athen og Akragas og på sin vis også i 

Rom, men der var tale om helt forskellige former for tyranni. 

I Athen var tyranembedet af forbigående karakter og Peisistratos optrådte på en måde som garant for en 

forfatning, der efterhånden ledte det atheniensiske bystyre i retning af en form for demokrati.  

Phalaris i Akragas var derimod en mere klassisk tyranskikkelse, der disponerede ud fra de hensyn, han selv 

mente situationen foreskrev, og det var denne vej, udviklingen gik på Sicilien. En tyran er dog altid afhængig 

af nogle af nogle politiske, økonomiske og militære støtter, og det betyder, at han på sin vis også må tage 

hensyn til en form for opinion.  

Endelig er der den sidste romerske konge Tarquinius Superbus, der optrådte i folkeforståelsen som en de facto 

tyran. Her var der altså tale om en traditionel lederskikkelse, der begyndte at opføre sig på en måde, der syntes 

at være ude af balance med denne tradition. Løsningen på dette problem blev for romernes vedkommende at 

ændre traditionen, hvorved der efterhånden fremkom en ny styreform, der kan betegnes som er art republik. 

I den mere modne og balancerede spartanske forfatning var der derimod ikke plads til en tyran, selv om det 



selvfølgelig ikke var utænkeligt, at en konge eller et menneske med særlige evner kunne opnå en position af 

særlig betydning i det politiske liv. Det kan måske være sådan, man skal tænke på den legendariske Chilon. 

 

Hvordan forholder det sig med forskellene på de forskellige bystaters imperialistiske ambitioner? 

I tilfældet Athen kan man se, at de militære støttepunkter blev valgt med henblik på at kunne varetage de 

interesser, der retter sig mod handelen og de dertil knyttede specialiserede operationer. Det er derfor, 

indsejlingen til Sortehavet var af særlig interesse. 

Spartas imperialistiske tilbøjeligheder havde en mere allround karakter. Man ville gerne dominere Peloponnes 

og efterfølgende også det øvrige Grækenland, men valgte i denne fase at satse på alliancer i stedet for 

inkorporering i en egentlig stat. Derved blev det lettere at satse på en større samling af forskellige bystater, men 

det blev også sværere at skabe en fasttømret basis for større samlede operationer. 

For Siciliens vedkommende er det ikke muligt ud fra de historiske kilder at fastslå nogle klare imperialistiske 

ambitioner i denne delepoke, men i den efterfølgende delepoke fremstod bl.a. på et tidspunkt et større 

syrakusansk imperium, der havde åbenbar karakter af at være et projekt, som rimeligvis har været betinget af 

nogle situationsmæssige faktorer forbundet med tid og sted. I dette tilfælde har det drejet sig om forholdene i 

områderne omkring Adriaterhavet på et tidspunkt, hvor disse områder var modne til så småt at indgå i og 

bidrage til den udvikling, der fandt sted i den græsk-romerske kultursfære. 

Den romerske imperialisme var i højere grad baseret på aftaler, hvor begge parter kunne se en fordel i at være 

med i en alliance frem for at stå udenfor, og ved at differentiere aftalernes karakter var det muligt at udnytte 

både stærke og svage interessefællesskaber. 

Men derudover udviste romerne på længere sigt nogle overordentligt gode evner til at styrke deres egen position 

ved først at indgå nogle strategiske alliancer for derefter at stå stærkere i forbindelse med forhandlinger og 

konflikter relateret til andre former for interessefællesskab. Rom havde således i denne delepoke en alliance 

med Kartago, der rimeligvis har styrket byen i forholdet til sine latinske naboer. 

Romernes imperiale strategi kan således klart siges at have været samordningsorienteret. 

 

Man skal imidlertid også være opmærksom på, at for Rom var der tale om en formativ proces, hvor tingene 

ligesom udviklede sig hen ad vejen, mens der for Athens vedkommende var tale om en mere kalkuleret strategi. 

Det samme var nok tilfældet for Syrakus, mens der for Spartas vedkommende mere var tale om, at man allerede 

havde en velafprøvet strategi, som man blot justerede efter forholdene. 

 

Der skete i øvrigt det i denne epoke, at perserkongen Kyros samlede et mægtigt imperium i Mellemøsten 

omfattende det egentlige Persien, Afghanistan, Mesopotamien, Syrien, Palæstina og de fønikiske bystater, og at 

han derudover erobrede Lydien, der indtil da var den ledende stat i Anatolien. 

Lydien strakte sig på det tidspunkt fra Ægæerhavet til Kappadokien, men der var tale om en forholdsvis 

løs statsdannelse. De græske kolonier på Anatoliens ægæiske kyststrækning med Milet som den førende 



havde generelt gode forbindelser til det lydiske kongedømme, men måtte undertiden anerkende Lydien en form 

for overhøjhed. Til gengæld var den græske kultur i stand til at øve en betydelig indflydelse på lyderne og deres 

hovedstad Sardes. 

Med persernes erobring af Lydien blev de græske bystater på Anatoliens østkyst imidlertid tvunget ind i en stor 

statssammenslutning, hvor de måtte betale skat og stille med soldater i forbindelse med persernes militære 

operationer. De fik dog lov at bevare en vis selvstændighed i handelsmæssige sammenhænge, og bystyret blev 

ofte udøvet af byernes egne despotiske herskere, der var en slags tyranner, som byggede deres magtudøvelse 

på persernes tilstedeværelse, jf. Bury og Meiggs. 

Perserne erobrede også Ægypten, hvorefter deres imperialistiske ambitioner efterhånden også begyndte 

at gå i retning af Balkan og det øvrige middelhavsområde, idet fønikierne og siden hen også cyprioterne gav 

dem rådighed over en betydelig flådemagt. 

Hvilken strategi lå der til grund for det persiske imperium? 

Perserne byggede deres imperium dels på deres overlegne militære færdigheder specielt i forbindelse med 

anvendelse af kavaleri dels på en tværkulturel orientering, der gjorde dem i stand til at skabe samarbejde 

snarere end sammenhold mellem de forskellige folkeslag og kulturelle orienteringer i det mellemøstlige område. 

Kyros virker som en af verdenshistoriens mest forbløffende skikkelser, men den måde, han samlede sit 

imperium på, svarer til ideen om et abstrakt højdepunkt, idet den forudgående analyserende fase har været 

præget af assyrernes erobringskrige, der har nedbrudt mange af barriererne mellem de forskellige mellemøstlige 

kultursfærer. 

Kyros må på den baggrund have forstået mange af de årsager eller faktorer, der har præget Mellemøstens 

kulturer og både har skabt forskelle og ligheder mellem de forskellige områder. 

Hvordan skal man vurdere Perserriget som system? 

Jo, det er vel nok muligt at tale om Perserriget som et slags statssystem, men der var ikke tale om et 

kultursystem. Man må nok opfatte det som et art sekundært system, der interfererede med de primære 

kultursystemer idet mellemøstlige område og altså også i Anatolien, men uden at integrere disse systemer i et 

samlet kultursystem. Det persiske statssystem manipulerede de underliggende kultursystemer som en slags 

parasit, men det blev dog ofte gjort på måder, der tilstræbte en vis synergi eller symbiose mellem de 

underliggende systemer. Man må imidlertid ikke opfatte disse underliggende systemer som Perserrigets 

subsystemer. 

Hvad vil det sige? 

Det vil sige, at perserne ikke uden videre respekterede de underlagte områders systemmæssige integritet. Man 

kunne både interferere via områdernes ledere eller ved at gribe mere direkte ind i de forhold, der gjaldt for dette 

område eksempelvis ved at antaste enkelte personer eller persongrupperinger. 

Man kan også hæfte sig ved, at Perserrigets styrke ofte har bestået i, at der var en vis korrespondance mellem 

persernes og de øvrige kulturområders fremmedreference eksempelvis overfor fjendtligtsindede folkeslag uden 

for riget, men da der ikke var en tilsvarende korrespondance mellem persernes og de øvrige kulturers 



selvreference, må mange af perserkongens undersåtter have oplevet en vis fremmedgørelse overfor 

Perserrigets overordnede institutioner. 

Perserriget kan imidlertid også siges at have spillet en væsentlig rolle i forbindelse med en mere globalt 

orienteret systemopfattelse, men det er en problemstilling, der vil blive taget op senere. 

Hvordan fortsatte udviklingen i den syntetiserende fase? 

For Perserrigets vedkommende blev den syntetiserende fase initieret af en storkonge ved navn Dareios, der i 

øvrigt angreb Grækenland måske med henblik på at indlemme dette område i sit globalt orienterede imperium. 

Men det er nok bedst i denne sammenhæng at vende tilbage til de græske bystater for at se, hvordan 

udviklingen tog sig ud fra en europæisk synsvinkel. 

 

Syntetiserende delepoke 

I Athen lykkedes det i 510 for en modstander af Peisistratos ved navn Kleisthenes at få afsat dennes søn 

Hippias som tyran. Dette lod sig gøre med hjælp fra Sparta, hvorefter Hippias måtte forlade byen og tage ophold 

i Perserriget. 

Herefter fik Kleisthenes gennemført en reform af forfatningen, der kan opfattes som begyndelsen på den 

syntetiserende delepoke i Athen. 

Denne reform bestod bl.a. i dannelsen af et nyt stammebegreb på grundlag af de lokale territoriale enheder, der 

kaldtes demer. Disse demer blev grupperet i 30 større enheder kaldet trittyer, der var fordelt således, at der var 

10 for hvert af de 3 hovedregioner bestående af kystområdet, byen og oplandet. Herefter blev der dannet 10 

stammer, der fik deltagelse af en tritty fra hver region. Trittyerne var primært en slags regneenhed, hvorimod 

demerne og stammerne var reelle organisatoriske enheder. 

Denne stammeinddeling dannede grundlag både for deltagelse i militære anliggender og for deltagelse i et nyt 

råd, der fik stor politisk betydning. Udtagning af medlemmer til rådet foregik ved lodtrækning blandt nogle lokalt 

valgte kandidater. Rådet varetog en række løbende politiske opgaver, mens større beslutninger eksempelvis i 

relation til krig og fred samt indgåelse af aftaler med fremmede magter skulle godkendes af folkeforsamlingen, 

hvor alle frie borgere kunne deltage. Adgangen til centrale embeder såsom arkontembedet blev reguleret ud fra 

tilhørsforhold til nogle formueklasser.  

Denne forfatning, der nok fortjener at blive kaldt demokratisk, brød betydningen af slægter, slægtsgrupperinger 

og regionale fraktioner og var derfor egnet til at danne basis for organiseringen af bystatens anliggender i en tid, 

hvor udviklingen af handelslivet fik stadig større betydning. 

Denne udvikling medførte også, efterhånden som denne delepoke skred frem, at der bosatte sig mange 

erhvervsdrivende i Athen, som kom fra andre egne af den græske verden. De kunne frit udøve deres 

virksomhed men blev i Athen opfattet som fremmede, der kaldtes metøkere, og da de ikke var atheniensiske 

borgere, var de uden politiske rettigheder. Herudover fandtes der en hel del slaver, som ikke regnedes blandt de 

græske befolkningsgrupper, og som nærmest var helt uden rettigheder. 



Den nye politiske ordning fik mulighed for at skabe samling i bystaten, da man i 490 blev involveret i et opgør 

med perserriget. Dette opgør skyldtes, at Athen havde bistået de græske bystater på Anatoliens vestkyst i et 

forsøg på at løsrive sig fra den persiske overmagt. 

Det lykkedes i første omgang athenienserne at besejre perserne i slaget ved Marathon. Krigshandlingerne blev 

imidlertid genoptaget, og der viste sig her en tendens til, at Sparta, der gik sammen med Athen mod perserne, 

var bedst til at varetage krigen på landjorden, mens athenienserne stod stærkere overfor den persiske sømagt. 

Grækerne var med denne arbejdsdeling i stand til at tilbagevise de persiske angreb, og det lykkedes på lidt 

længere sigt igen at skabe åbninger for de græske bystater i Anatolien overfor perserne. 

Noget af denne udvikling må forklares med interne svagheder i Perserriget, som efterhånden erstattede 

invasionshærene med forsøg på at tilkøbe sig indflydelse i Grækenland og spille de forskellige bystater ud mod 

hinanden. 

 

Da perserfaren var ved at være overstået, begyndte man i Athen at skabe et imperium med støttepunkter rundt 

omkring Ægæerhavet i det nordlige Grækenland, på Anatoliens vestkyst og på øerne i Ægæerhavet, men det 

var karakteristisk, at efterhånden som man disse steder vænnede sig til, at der var fred med Perserriget, så 

mistede man interessen for at støtte op omkring det atheniensiske forbund. Da athenienserne så forsøgte at 

holde imperiet samlet med tvangsforanstaltninger, viste der sig at være en risiko for, at de udenforstående 

græske bystater kunne finde på at blande sig. 

En fremtrædende atheniensisk politiker ved navn Perikles formulerede imidlertid en ny imperialistisk strategi, der 

bl.a. indebar, at atheniensiske borgere blev tilskyndet til at bosætte sig i de områder, der hørte med til forbundet, 

uden at de derved mistede deres atheniensiske borgerrettigheder. Dette kunne ses som et skridt i retning af at 

ville indlemme forbundets medlemmer i den atheniensiske bystat. 

 Man søgte også at erstatte medlemmernes egne mønter med atheniensiske mønter, hvilket var med til at give 

forbundet et handelsmæssigt sigte udover det militære. Betydningen af dette handelsmæssige sigte blev 

stærkere, efterhånden som Athen sikrede sig forbundsfæller og støttepunkter i det vestlige Grækenland, 

hvor bl.a. Korfu blev en væsentlig allieret, og på Sicilien og det sydlige Italien. På Sicilien blev Segesta i vest og 

Leontini i øst væsentlige allierede. 

Det atheniensiske imperium begyndte herved at indkredse den korinthiske handelssfære, som især var 

orienteret mod kolonierne på Sicilien og i Syditalien, og det er muligt, at man i Athen har ønsket at reducere 

betydningen af Korinth, der var deres største handelsmæssige rival. 

Dette førte imidlertid til en krig med Sparta og det peloponnesiske forbund, hvor man så et opgør mellem det 

landbaserede peloponnesiske militær og den atheniensiske sømagt. Spartanerne søgte at underkue Athen og 

dets allierede i det nordlige Grækenland fra landsiden, mens athenienserne søgte at blokere de peloponnesiske 

allierede fra søsiden. Den atheniensiske krigsførelse bestod dog i høj grad af specialoperationer, der vel ikke har 

kunnet udgøre en tilstrækkelig effektiv blokade, og det var derfor i det lange løb den allround prægede 

spartanske landoffensiv, der stod stærkest. 



Krigstræthed på begge sider førte til en skrøbelig fred i 421, men uden at den grundlæggende konflikt om 

handelsmagt mellem Athen og Korinth var blevet løst. Og det var nok dette, der senere medførte, at konflikten 

blev forskudt fra det egentlige Grækenland til Sicilien, idet det for Athen kunne se ud som en løsning at besejre 

Syrakus og derved indirekte ramme den korinthiske handelssfære. 

Anledningen til dette var, at Athens allierede Segesta på Vestsicilien følte sig truet af Selinus, der var allieret 

med Syrakus, og appellerede til Athen om hjælp. Efter megen diskussion besluttede man således i Athen at 

afsende en kæmpemæssig flåde, der medbragte en større invasionshær.  

Herefter udspillede der sig et opgør mellem det procesorienterede Athen og det dataorienterede Syrakus. 

Athenienserne søgte ved specialoperationer af diplomatisk og rekognosceringsmæssig art at vinde fodfæste og 

forbundsfæller på Sicilien, mens syrakusanerne argumenterede overfor de andre sicilianere om, at tiden nu var 

inde til at finde sammen og forsvare Sicilien som et selvstændigt græsk område. 

Det videre forløb betød, at de atheniensiske operationer gradvist førte til formuleringen af et syrakusansk 

modprojekt, som efterhånden modtog støtte fra Sparta og Korinth. Og da de atheniensiske operationer ikke 

hang rigtig sammen og primært var centreret om et forsøg på indirekte at ramme Korinth, så viste det 

syrakusanske projekt sig at være stærkest, hvilket kom til at betyde, at næsten hele den atheniensiske styrke 

enten blev ødelagt eller taget i forvaring. 

Herefter stod det atheniensiske imperium overfor et sammenbrud. 

 

Det er værd at bemærke, at et positivt formuleret samarbejde mellem den græske verdens førende 

procesorienterede bystat Athen og den førende dataorienterede bystat Syrakus kunne have ført til dannelsen af 

en alliance, der ville have været en meget betydelig både militær og kulturel magtfaktor i middelhavsområdet. En 

sådan konstellation kunne rimeligvis have udgjort et væsentligt modspil både til perserne og til Kartago, men den 

ville nok også primært have repræsenteret en snæver og måske ligefrem separat græsk systemdannelse, som 

ikke uden videre ville fungere som led i et større europæisk system. Det er derfor nok muligt, at grækernes 

vanskeligheder med at opbygge en mere sammenhængende statsdannelse bl.a. skal ses på baggrund af 

en større europæisk kontekst, som grækerne ikke har formået at få hold på. 

Inden sammenbruddet havde den atheniensiske bystat oplevet en tid, hvor bygning af templer, der blev udstyret 

med skulpturer, nåede et højt kunstnerisk niveau, ligesom dramaet, der havde sine rødder i religiøse ritualer, 

blev udviklet til en form for teater, der omfattede både tragedie og komedie. 

Den demokratiske forfatning var under Perikles blevet videre udviklet ved at indføre betaling for varetagelse af 

politiske embeder, så mindrebemidlede bedre kunne deltage, og ved i højere grad at bruge lodtrækning i stedet 

for valg, hvorved tendensen til at slutte op om traditionelt stærke lederemner blev svækket. Perikles havde på 

den baggrund lettere ved at få opbakning til sin imperialistiske politik, og det var også indtægter fra imperiet, der 

var med til at gøre det muligt at finansiere en sådan ordning. 

Under disse forhold udviklede der sig en gruppe af specialiserede politikere, der dyrkede retorikken og dens 

muligheder for at søge opbakning i en folkeforsamling, hvor ikke alle deltagere var lige kyndige i de politiske 



anliggenders sagsmæssige indhold. Det atheniensiske demokrati kom derved til at indeholde en tendens til 

naivitet, som nok gjorde det uegnet til at rumme en europæisk virkelighedsopfattelse. En sådan 

virkelighedsopfattelse kunne man måske i princippet være nået til gennem et system, der kunne inddrage både 

den traditionelle overklasses erfaringer og de erfaringer, der fandtes hos metøkere og slaver.  

Det blev imidlertid en anden måde, athenienserne kom til at møde denne virkelighed på, og det kom først til at 

finde sted i den følgende delepoke. 

 

Efter imperiets sammenbrud indtrådte en tid præget af omskiftelighed, hvor andre græske bystater søgte at 

blande sig i Athens forhold, og hvor der blev gjort forsøg på at indføre en oligarkisk styreform. Demokratiet blev 

imidlertid genindført i flere omgange og viste derved en betydelig levedygtighed og evne til at holde 

sammen på Athens politiske liv.  

Herimod slutningen af denne syntetiserende delepoke blev der også gjort flere forsøg på at gendanne dele af 

det gamle søimperium med løfter overfor de allierede om, at Athen ville respektere deres ret til selvstændighed.  

Der har på denne baggrund udviklet sig nogle mere kritiske og selvkritiske holdninger i forbindelse med livet i 

den atheniensiske bystat. Men udviklingen i den følgende delepoke kom, som antydet, til at vise, at sådanne 

kritiske holdninger ikke var tilstrækkelige til at kunne repræsentere en egentlig realistisk holdningsdannelse. 

 

For Spartas vedkommende kan den nye syntese fortrinsvis ses som en række pragmatisk orienterede svar på 

den udenrigspolitiske udvikling. Det var via denne form for stillingtagen, at den spartanske imperialistiske strategi 

blev udviklet og ført ud i praksis. 

Internt i den spartanske bystat var der tendenser til forsigtig tilpasning til de innovationer, der kom udefra. Man 

kan i den sammenhæng påpege den tiltagende udvikling af pengeøkonomi, som kunne være en trussel 

mod sammenholdet indenfor den spartanske elite, men som også gav visse muligheder for, at der blandt 

denne elite kunne udvikle sig nogle ledertyper, der kunne varetage bystatens interesser under nye forhold. 

Spartas generelle holdning overfor sådanne nye tendenser var ofte meget forsigtig, hvilket bl.a. kan ses ved, at 

man holdt fast ved at bruge jernbarer som betalingsmiddel i stedet for at følge moden med prægning af guld- og 

sølvmønter. 

Det peloponnesiske forbund blev i første omgang aktiveret i forbindelse med persernes angreb på Grækenland, 

og det var som nævnt de peloponnesiske hærenheder, der var i stand til at tilbagevise den persiske 

landoffensiv. 

Efter perserkrigenes ophør overlod Sparta det til Athen at befri de græske bystater på Anatoliens vestkyst, 

hvilket var af stor betydning for dannelsen af det atheniensiske imperium. Spartas egen imperialistiske strategi 

blev først aktiveret, da Korinth søgte hjælp fra det peloponnesiske forbund i den handelsorienterede konflikt med 

Athen. 

Sparta gik kun modvilligt i krig med Athen, en krig som på sit højeste førte til en spartansk landoffensiv så langt 

nordpå som Makedonien i et forsøg på at erobre Athens støttepunkter fra landsiden. 



Den skrøbelige fredsslutning i 421, der lod Korinths problemer uløste, var rimeligvis et resultat af, at det for 

Sparta mere handlede om en form for allround kontrol med forholdene i Grækenland snarere end om specifikke 

handelsinteresser. Men da athenienserne lancerede deres fjernoperation mod Syrakus på Sicilien, måtte 

spartanerne dog alligevel gå med i et undsætningsforsøg på anmodning fra syrakusanerne. 

Efter Athens nederlag på Sicilien begyndte byens forbundsfæller i Det ægæiske Hav heriblandt Chios at rive sig 

løs fra imperiet og søgte i den sammenhæng hjælp fra Sparta. Herved kom det så vidt, at man i Sparta 

besluttede at bygge en krigsflåde for at imødegå den svækkede atheniensiske sømagt. Og da dette rent faktisk 

lykkedes under ledelse af en dygtig admiral ved navn Lysander, så kunne man herefter angribe Athen både fra 

landsiden og søsiden, hvilket førte til byens overgivelse. 

 

I denne afsluttende kamp mod Athen havde Sparta samarbejdet med perserne, der gerne betalte for 

krigsførelsen mod til gengæld at kunne genindføre deres overhøjhed overfor de græske bystater på Anatoliens 

kyst. 

Det persiske rige udviste imidlertid på denne tid betydelige svaghedstegn, hvilket blev klart for den græske 

verden, efter at en større hærstyrke af græske lejetropper havde deltaget i et forsøg på at sætte en slægtning af 

den regerende overkonge på tronen i stedet for denne. Mange græske lejetropper vendte således tilbage og 

fortalte om Perserrigets tilstand. 

Efter Athens overgivelse skiftede Sparta derfor kurs overfor perserne og hjalp de græske bystater til at genvinde 

deres frihed, hvorefter man forsøgte at erobre en større del af det anatolske fastland. 

Denne nye spartanske imperialisme, der blev udtænkt af Lysander og en konge ved navn Agesilaos, var 

imidlertid præget af den karakteristiske allround orientering og tog ikke hensyn til de interesser, der gjorde sig 

gældende blandt de øvrige deltagere i det peloponnesiske forbund. Og dette medførte, at en række bystater fra 

dette forbund med Theben og Korinth i spidsen vendte sig mod Sparta. Det peloponnesiske forbund, som 

Theben fra det bøotiske område havde tilsluttet sig, kunne med andre ord ikke holde sammen, efter at 

faren for atheniensisk dominans var blevet elimineret. 

Sparta måtte derfor opgive offensiven mod perserne.  

 

Den nye spartanske imperialisme var nok præget af en blanding af principfasthed og opportunisme, og den 

modstand der viste sig især fra Thebens side kan skyldes, at de spartanske ledere ikke forstod at tage højde for 

de omstændigheder, der havde udviklet sig i det græske område. 

På lidt længere sigt viste det sig således mere klart, at der var foregået en betydelig udvikling i det nordlige 

Grækenland, som bl.a. gjorde det umuligt for Sparta at opretholde sin militære overlegenhed i forbindelse med 

landbaserede operationer. 

Dette betød i første omgang, at Bøotien med Theben i spidsen kunne overtage rollen som den stærkeste 

græske militærmagt, hvilket den thebanske leder Epaminondas udnyttede til at frisætte Messenien fra den 

lakedaimoniske stat omkring år 370, efter at han havde vundet flere sejre over spartanske hære. Tabet af 



Messenien førte til en væsentlig svækkelse af Spartas magtposition. 

På lidt længere sigt var det imidlertid områderne nord for Bøotien, der skulle vise sig som de stærkeste. Det 

drejede sig om Thessalien, Epirus og især Makedonien, der i den følgende delepoke satte et betydeligt 

præg på udviklingen. 

Hvis man ser Sparta som en moden stat med en systemopfattelse, der lagde vægt på de mest basale 

sammenhænge, kan man se, hvordan den i store træk har medvirket til at stabilisere nogle udviklingstendenser, 

der efterhånden begyndte at trække i retning af en mere avanceret systemopfattelse. Til gengæld var den 

spartanske statsdannelse ikke egnet til at lede Grækenland videre i denne retning. 

Thebens rolle har tilsyneladende bestået i at imødegå og korrigere både atheniensiske og spartanske forsøg på 

at udbrede egne systemer til hele Grækenland, idet man nok i højere grad har anset det for nødvendigt at tage 

hensyn til de omstændigheder, der udviklede sig i de mere europæisk orienterede områder mod nord. Theben 

var den førende by i landskabet Bøotien, der danner en forbindelse mellem Attika og Peloponnes, men som 

også forbinder disse egne med det nordlige Grækenland. Theben kan derfor have haft en modererende 

tværkulturel funktion i forholdet mellem Attika og Peloponnes, hvilket kan hænge sammen med den føderale 

statsorganisation, der blev udviklet i denne delepoke, og som omfattede hele Bøotien. 

 

På Sicilien fik den syntetiserende delepoke sit særpræg ved, at det omkring begyndelsen af det 5. århundrede 

lykkedes to brødre Cleander og Hippocrates på skift at gøre sig til tyranner i Gela, der lå omkring midt på 

sydkysten. 

Herved blev tyranniet indført som en styreform, der på sigt viste sig at indebære en mulighed for resolut 

stillingtagen til nye situationer, sådan som man ofte havde brug for i det noget turbulente politiske liv på Sicilien. 

De enkelte tyrannier var afhængige af tid og sted, hvilket internt betød en vis afhængighed af skiftende folkelige 

og aristokratiske grupperinger og eksternt en afhængighed af forholdene i de omkringliggende områder. 

Hippocrates forsøgte således at gøre sig gældende i større dele af det østlige Sicilien på en tid, der var præget 

af, at der kom mange nye indvandrere til øen, efter at perserne havde erobret Anatoliens vestkyst og skabt uro 

på de omkringliggende øer i Det ægæiske Hav. 

I 488 gjorde Theron sig til tyran i Akragas. I mellemtiden var Hippocrates død, og Gelon havde efterfulgt ham 

son tyran i Gela. I 485 gjorde den almindelige græske befolkning i Syrakus oprør mod overklassens oligarkiske 

styre sammen med de indfødte, der var blevet gjort til en art slaver. Overklassen appellerede imidlertid til Gelon 

om hjælp, og han kunne herefter også gøre sig til tyran i Syrakus uden at møde modstand. 

Syrakus blev Gelons nye hovedbase, og sammen med Theron i Akragas kunne han gøre sig gældende på det 

meste af øen. Da Kartago gik til angreb, efter at Theron havde besat Himera på nordkysten, lykkedes det Gelon 

at besejre invasionshæren. 

De sicilianske tyranner kunne udover militære projekter også give sig i kast med bygning af templer og teatre 

samt med andre former for kulturelle præstationer, ligesom de ofte forsøgte at ændre på fordelingen af aktiviteter 

rundt omkring på øen ved at flytte hele befolkninger fra den ene by til den anden. Mange af byerne blev således 



flere gange destrueret for siden at blive genopbygget. Dette skete selvsagt ofte i forbindelse med nogle 

konflikter, men kan også se ud som et resultat af tyrannernes ønske om at regulere forholdene. 

Midt i det 5. århundrede faldt der mere ro over øen, og tyrannerne fik derved sværere ved at opretholde deres 

magt. Dette førte til, at der opstod en form for demokrati måske med en vis inspiration fra Athen, og sicilianerne 

har også i denne periode bidraget til udviklingen af retorikken Her kan man nævne navnet Gorgias. Men da man 

ikke som i Athen indførte betaling for varetagelse af politiske embeder og lodtrækning ved valg mellem 

forskellige kandidater til rådet og andre poster, har de demokratiske valg i denne periode sikkert ofte blot været 

en mere demokratisk form for opbakning til en stærk leder, jf. Finley. 

Denne periodes uklare magtrelationer var med til at lokke athenienserne til at forsøge at erobre Syrakus, men de 

kom dermed i stedet til at bidrage til en ny formulering af et større siciliansk politisk projekt. 

Godt nok hørte enigheden i Syrakus og på det øvrige Sicilien op, så snart det var lykkedes at besejre 

athenienserne, men den konflikt, der først havde fået Segesta til at søge støtte i Athen, fik dem nu til at søge 

støtte hos Kartago, og dette førte til en voldsom konflikt mellem hele det græske Sicilien og Kartago. 

Undervejs i denne konflikt blev både Akragas og Gela evakueret. Da Syrakus herefter var truet, lykkedes det en 

general kaldet Dionysios først at opnå overkommandoen over hæren og derefter at gøre sig til tyran. Han 

skaffede først fred med kartagerne, men fik senere drevet dem tilbage til deres tidligere position i det 

nordvestlige hjørne af øen. Under disse genvordigheder fik man måske også en vis støtte fra Sparta. Opgøret 

med Kartago har sandsynligvis involveret både handelsmæssige og kulturelle udvekslinger, ligesom opgøret 

med Athen også førte til mere kontakt mellem Sicilien og det egentlige Grækenland.  

Efter opgøret med Kartago kunne Dionysios nærmest råde over hele Sicilien bortset fra det nordvestlige 

hjørne, og han gik derefter i gang med at indgå alliancer, opbygge militære støttepunkter og føre nye felttog 

med henblik på at opbygge et større imperium. Dette kom udover Sicilien til at omfatte det sydlige Italien, 

Apulien og en række områder på både den italienske og den græsk-illyriske side af Adriaterhavet. Blandt de 

egentlige støttepunkter kan nævnes Ancona midt på Italiens østkyst, Hadria ved Po-flodens udløb og øen Issa 

ud for den dalmatiske kyst nær den nutidige by Split. Blandt alliancepartnerne kan nævnes Molossa, der var et 

kongedømme i Epirus med hovedstad i Dodona, jf. Bury og Meiggs. Dette imperium var givet af betydning for 

syrakusanerne økonomiske liv og har rimeligvis også været af betydning for den kulturelle udvikling i de berørte 

områder. 

Dionysios opfattede ikke sit imperium som udtryk for græsk dominans over Italien og Balkan. Han brugte 

således ofte italiske lejetropper i sine krige mod græske bystater i Italien og herudover også gallere fra 

Po-sletten, ligesom italienske barbarer kunne få borgerret i nogle af de byer, der var under hans kontrol. Der var 

således tale om et projekt, der brød med nogle af de traditionelle grænsedragninger, hvilket måske skal ses i 

lyset af nogle nye generelle udviklingstendenser, der vil blive berørt i afsnittet om Rom. 

Internt på den politiske scene var hans regeringstid en øvelse i at engagere diverse forsamlinger, råd og 

politiske fraktioner i et projekt, der kunne byde på nye muligheder og skabe en ny samling af tidligere løsrevne 

blokdannelser. 



Dette projekt kunne imidlertid ikke fortsætte efter hans død i 367, idet hans søn og efterfølger Dionysios II ikke 

var i stand til at holde sammen på dette imperium. 

 

Omkring 510 blev den sidste romerske konge styrtet fra magten og fordrevet fra byen. I stedet valgte man to 

konsuler til at lede bystyret for et år ad gangen.  

Denne begivenhed kan parallelt med Athen tages som begyndelsen på den syntetiserende delepoke i Rom, 

hvor der gradvist blev udviklet en aristokratisk republik og skabt en række relationer mellem de forskellige 

bystater i det centrale Italien, der tillod Rom at udøve en vis dominans i dette område. 

Forholdene omkring afsættelsen af Tarquinius Superbus tegner sig kun obskurt via sagnhistorien, men noget 

tyder på, at både den nærliggende etruskiske bystat Veii og den græske bystat Cumae i Campanien har været 

involveret, jf. Cary og Scullard. Hvorvidt Rom frigjorde sig fra et egentligt etruskisk overherredømme er ifølge 

Cornell en mere tvivlsom hypotese. 

Roms udvikling skal derimod nok forstås på baggrund af en magtbalance mellem etruskiske og græske 

bystater, som i 474 førte til, at Cumae sammen med Syrakus kunne ødelægge den etruskiske flådemagt i Det 

tyrrhenske Hav. 

Konsulerne blev valgt af den militært orienterede centurionsforsamling, mens de efterfølgende blev tildelt deres 

autoritet af den slægtsorienterede kurieforsamling. Bag disse forsamlinger eksisterede der imidlertid nogle 

relationer mellem borgerne af en anden karakter. 

Borgere tilhørende de traditionelt økonomisk stærke slægter kaldtes patriciere, og de kunne både dominere og 

bistå folk fra de mindre velstående slægter. De mindre velstående borgere kunne under sådanne forhold med 

fordel søge støtte hos en patricier mod til gengæld at bakke op om denne i andre sammenhænge eksempelvis 

politiske. På den måde opstod relationerne mellem patricierne og deres såkaldte klienter, der eksempelvis fik 

bistand i juridiske anliggender, og disse relationer gjorde sig også gældende ved afstemningerne i de større 

forsamlinger.  

Herudover havde kongen traditionelt udpeget nogle borgere til en rådgivende kreds, og der fremkom på 

grundlag af dette forhold en gruppe af ældre borgere, som tilhørte nogle slægter, der også havde tradition for at 

blive repræsenteret i sådanne rådslagninger. Denne gruppe kaldtes senatet og bestod fortrinsvis af patriciere, 

og efter kongedømmets fald var det senatet, der udpegede de kandidater, som konsulerne skulle vælges 

iblandt. Og disse kandidater skulle selv være senatorer.  

Senatet havde således både formel og uformel indflydelse på valget af konsuler. 

 

Såvel medlemskab af senatet som værdigheden forbundet med at tilhøre patricierne havde nok rod i 

økonomiske forhold, men disse forhold var forbundet med det traditionelle landbrug. Og efterhånden som byen 

ekspanderede, kom der mange nye borgere til, som både var landbrugere, håndværkere og handlende.  

Disse nye borgere havde efter kongedømmets fald ikke mulighed for at opnå de samme politiske rettigheder 

som dem, der havde plads i senatet og ad den vej kunne dominere styret i den aristokratiske republik. Der er 



tale om en meget heterogen gruppe, hvoraf nogle var fattige andre ganske velhavende, og det er rimeligvis 

blandt sådanne mennesker, at der efterhånden fremstod en gruppering kaldet plebejere. 

Plebejerne kan således minde om Athens metøkere og Spartas perioikere, men de havde i modsætning til disse 

rettigheder som borgere, og de blev via de nye stammer, der blev dannet i den foregående delepoke, rekrutteret 

til militærtjeneste, ligesom de kunne deltage i centurions- og kurieforsamlingerne. 

Patriciernes tendens til at monopolisere den reelle politiske indflydelse i republikken via senatet fik efterhånden 

plebejerne til at danne deres egen organisation og vælge deres egne repræsentanter, og de truede på et 

tidspunkt med at udvandre fra Rom og grundlægge deres egen by. Disse konflikter førte til, at patricierne 

gradvist måtte anerkende en del af plebejernes krav, lovene blev skrevet ned på 12 senere meget berømte 

stentavler, plebejerne fik mulighed for at gardere sig mod visse overgreb forbundet med konsulernes 

autoritetsudøvelse, de fik mulighed for selv at blive konsuler og deres politiske organisation og forsamling fik 

anerkendelse som led i republikkens politiske styre. Plebejernes repræsentanter de såkaldte folketribuner fik 

således betydelig realpolitisk indflydelse. 

Det er karakteristisk for de mange råd, forsamlinger og repræsentationer, der opstod i Rom på denne tid, 

at der ikke blev udviklet en egentlig specialisering mellem deres funktioner. Deres betydning har i stedet 

bestået i, at de har sikret, at de mange relationer mellem borgere indbyrdes, som lovgivning og 

autoritetsudøvelse har haft indflydelse på, også har kunnet artikuleres i en større organisatorisk sammenhæng. 

Herudover har det givet en vis systemmæssig fleksibilitet, at de realpolitiske diskussioner har kunnet forskydes 

fra det ene forum til det andet i forbindelse med ændrede omstændigheder. 

Disse forhold kan ses som tegn på, at Roms kultur var samordningsorienteret, selv om det også spiller en rolle, 

at denne epoke var Roms formative epoke, mens der for Athen var tale om en mere klassisk og formel epoke. 

 

Udviklingen af relationerne mellem Roms borgere skal ses i sammenhæng med udviklingen i 

relationerne til de andre folk og byer i det centrale Italien. 

De krige, der var forbundet med kongedømmets ophør, viste, at de relationer, som romerne havde udviklet til 

nabobyerne, ikke var tilstrækkeligt udbyggede til at kunne fungere som en stabil ramme i den nye situation. 

Romernes forhold til de enkelte latinske nabobyer har næppe korresponderet med disse byers forhold til 

hinanden, og romerne kom derfor til at stå alene overfor et forbund af latinske bystater. Krigene førte ikke til 

afklaring, men gjorde samtlige latinske byer sårbare overfor angreb fra de omkringboende folk kaldet sabinere, 

volskiere, herniciere og aequiere. Der blev derfor indgået en pagt mellem Rom og det samlede latinske forbund 

om det fælles forsvar mod ydre fjender. 

Der fulgte nu nogle hårde krige, hvor romerne og latinerne i det lange løb stod stærkest. Romernes styreform 

tillod, at der i krigstid midlertidigt blev udnævnt en diktator med nærmest uindskrænkede beføjelser, og dette er 

sikkert sket flere gange i denne periode. 

Krigene har resulteret i nye relationer mellem romerne, latinerne og de andre folkeslag delvis på grund af 

landafståelser delvis på grund af aftaler, der har dannet grundlag for den efterfølgende fredsslutning. De 



afståede landområder blev omdannet til fælles romersk-latinske kolonier, som blev opfattet som nye bystater og 

optaget i det latinske forbund. Disse kolonier gjorde det muligt at influere på de sociale og økonomiske mønstre i 

de berørte områder samt at udøve en vis indirekte politisk kontrol. 

I 405 tog Rom et vidtgående skridt, der bestod i, at man forsøgte at erobre den store etruskiske naboby Veii, 

som man må have opfattet som en rival. Dette lykkedes i 396 efter en lang og udmarvende krig, hvor de andre 

etruskiske byer undlod at komme Veii til undsætning, mens romerne fik nogen støtte fra de andre latinske byer. 

Den etruskiske befolkning blev enten dræbt eller gjort til slaver, og Rom indlemmede byens landbrugsareal i et 

område, der kunne udstykkes til fattige romere. 

I 391 blev Rom imidlertid angrebet og besejret af en flok gallere, der havde invaderet det etruskiske område fra 

deres bopladser på Po-sletten. Der kan muligvis have været tale om lejetropper, som den syrakusanske tyran 

Dionysios havde hyret i forbindelse med sine fremstød overfor de græske byer i Syditalien, jf. Cornell. 

Det lykkedes for romerne at betale sig fri af gallerne, men de havde herefter mistet deres prestige overfor de 

andre bystater i området. Det kom derfor efterfølgende til nogle opgør først med de andre latinske bystater, som 

efter et nederlag måtte acceptere en vis romersk dominans i alliancen mellem Rom og det latinske forbund. Men 

herefter måtte de kæmpe sammen imod de andre etruskiske byer, som forsøgte at stå sammen mod Rom og 

latinerne, men endte med at indgå separate fredsaftaler med disse. 

 

Herefter havde Rom fået retableret og udviklet relationerne mellem de mange bystater i det nordvestlige og 

centrale Italien på en måde, så de ikke behøvede at frygte umiddelbare angreb fra deres naboer, og samtidig 

havde de interne relationer mellem patriciere og plebejere udviklet sig i retning af dannelsen af en ny overklasse, 

der omfattede borgere fra begge grupper, de såkaldte optimater. Herudover var der sket en vis integration af de 

politiske institutioner, der var relateret til senatet, plebejernes organisation og de folkelige forsamlinger, jf. Cary 

og Scullard. 

Men Rom befandt sig nu også i et spændingsfelt mellem det galliske Norditalien og det græske 

Syditalien. På Po-sletten var der kommet flere keltiske folk til fra områderne nord for Alperne, mens dele af det 

græske Syditalien var blevet erobret af italisktalende folk. Det drejede sig især om hovedparten af de græske 

byer i Campanien, hvor der nu opstod en særegen græsk-italisk blandingskultur.  

Dette førte i den følgende delepoke til, at de hidtidige relationer mellem folkeslag og bystater i Syditalien 

begyndte at gå i opløsning. 

 

Hvordan skal man forstå Athens fiasko som imperiebygger? 

Man kan overveje, om det grundlæggende er muligt at basere et imperium på en specialiseringsorienteret kultur. 

Hvis der er tale om, at et af specialerne dominerer over de andre, kan det svare til, at en skrædder dominerer 

over en skomager og en blomsterhandler. Dette kan betyde, at skomageren laver sko, er passer til det 

skræddersyede tøj, og at blomsterhandleren tilsvarende tilpasser sit sortiment efter de forskellige tøjstandarder. 

Dette er ikke en fuldkommen urimelig ordning, men den har sine begrænsninger. Man kan så igen overveje, om 



Athens demokratiske styre kunne indebære, at det på skift var skrædderens, skomagerens og 

blomsterhandlerens prioriteringer, der fik fortrinsret.  

Et eventuelt tættere samarbejde med Syrakus kunne derimod have skabt en sammenhæng, hvor specialerne 

blev afstemt indbyrdes efter nogle projekter, de skulle indgå i, mens projekterne omvendt kunne sammensættes 

med udgangspunkt i de muligheder, som udbuddet af specialoperationer gav grundlag for.  

Det der i stedet skete var, at de mere traditionelt orienterede sammenhænge mellem de forskellige specialer, 

som Sparta kan siges at have repræsenteret, nok i overvejende grad fik lov at leve videre, men dog med ganske 

betydelige modifikationer. 

Hvad var det så romerne gjorde? 

Man må nok i denne sammenhæng sige, at romerne slet ikke havde specialister som skræddere, skomagere og 

blomsterhandlere, men at de havde haft lejlighed til at se de græske specialister over skuldrene, og så var de 

gode til at arbejde sammen om at lave en samlet kollektion. 

 

Hvordan skal man forstå Kartagos rolle? 

Kartago var en fønikisk koloni, der konkurrerede med grækerne og senere med romerne om bl.a. handelen i det 

vestlige Middelhavsområde. 

Byens kultur havde baggrund i de ældre mellemøstlige kultursfærer og kan siges at have bibragt det europæiske 

område et mere modent kulturelt alternativ til den græske kultur. Man kan i den sammenhæng mene, at spillet 

mellem græsk og fønikisk kulturel indflydelse kan have været af betydning for udviklingen af den mere specifikke 

sicilianske kultur. 

Man kan her forsøge at inddrage det systemteoretiske kontingensbegreb, jf. Luhmann. Kontingens kan opfattes 

som en blanding af lovmæssighed og tilfældighed. Hvis man eksempelvis affyrer et skud med en kanon, vil der 

være en række naturlove, der determinerer kanonkuglens bane, men den, der affyrer kanonen, kan være uden 

viden om en række forhold såsom vindhastighed og kan derved komme skævt ind på affyringen eksempelvis via 

valget af kanonens vinkel. Derfor vil det samlede resultat set fra hans synsvinkel være en blanding af 

lovmæssigheder og tilfældigheder. 

Tilsvarende kan forskellige kulturelle indfaldsvinkler møde en given situation med forskelligt blandede erfaringer 

vedrørende lovmæssigheder og tilfældigheder, og konkurrence mellem sådanne kulturer kan i princippet 

medvirke til en bedre forståelse af, hvilke lovmæssigheder der er relevante for en sådan situation. 

Man kan derfor mene, at konkurrencen mellem Syrakus og Kartago kan have givet syrakusanerne en mulighed 

for at udvikle en kultur, der korresponderede bedre med de omstændigheder, der gjaldt for livet på Sicilien, men 

man må så også regne med, at det i forbindelse med konflikterne nok i højere grad har været tilfældigheder og 

misforståelser, der har præget billedet. 

Har Kartagos kulturelle approach været parallelt til det syrakusanske? 

Det er et godt spørgsmål. Det syrakusanske approach var udover den sicilianske natur og øens omgivelser 

betinget af forholdet til de kulturelle erfaringer i den græske verden. Kartagos approach har tilsvarende været 



betinget af forholdene i Nordafrika og på Sicilien samt deres tilhørsforhold til de mellemøstlige kulturer. Det må 

formodes, at have givet en noget anden tilgang til Sicilien.  

Hvis Kartago havde udkonkurreret Syrakus, ville hele Middelhavsområdet nok være kommet under 

fønikisk dominans, og den europæiske kulturelle udvikling kunne derved have fået et stærkere orientalsk præg. 

 

Hvordan kan man vurdere betydningen af de kreative læringsformer for den udvikling, der fandt sted? 

Man kan opfatte Solon som en repræsentant for kreativ læring. Hans tid som reformator kan have været præget 

af l3-læring, hvor han sammensatte sine konstruktioner på grundlag af særligt udvalgte erfaringer. Efter tiden 

som reformator forlod han Athen og rejste rundt i verden for senere at vende tilbage til Athen. Det kan have givet 

ham en mulighed for at studere følgevirkningerne af reformerne, hvilket kan ses som l4-læring. Herefter var det 

op til andre at gøre reformerne mere anvendelige på l2-niveau, det vil sige som rammer for almindelig 

læringsaktivitet. 

Solons reformer havde åbenbar betydning for samfundsudviklingen, og man kan måske også ane de kreative 

læringsformer bag personer som Chilon i Sparta og Charondas i Catania på Sicilien, selv om man ikke ved 

meget om dem. 

I den syntetiserende delepoke fremstod i Athen en hel række kulturpersonligheder, der meget vel kan 

have repræsenteret et vist element af kreativ læring. Man kan tænke på en dramatiker som Sofokles eller 

måske en retoriker som Isokrates. Men det er nok især filosoffer som Sokrates og Platon, der i denne delepoke 

har repræsenteret den kreative læring. 

Der er imidlertid ingen af disse personer, der har haft en indflydelse på udviklingen, der minder om Solons. 

Deres betydning har snarere bestået i, at de har kunnet influere på udviklingen ved at øve indflydelse på de 

personer, som de kom i kontakt med, eller som lod sig påvirke af deres værker. 

Hvis man igen bringer kontingensbegrebet på bane, så kan man opfatte Sokrates som en, der forsøgte at 

belære sine medborgere om, at deres meninger og holdninger godt nok kunne være baseret på en vis forståelse 

af nogle lovmæssigheder, men at de også var præget af mere tilfældige indskydelser samt af fejlagtige forsøg på 

at anvende deres forståelse. Hans kreativitet har derved søgt at modvirke de mere tilfældige sider af folks 

kontingente opfattelsesformer, men dette forehavende gav ham både venner og fjender. 

Hvor Sokrates vendte sin kreativitet i retning af kritik, havde Platons kreativitet en mere verdensfjern idealistisk 

drejning. Han gjorde sig godt nok tanker om en stats ideelle udformning, men selv om han blev inviteret til 

Syrakus for at være rådgiver for Dionysios II, der havde efterfulgt Dionysios I, og selv om han faktisk også rejste 

derover, så kom der ikke noget ud af det. Det kan se ud til, at Platon via sine ideale forestillinger har søgt at nå 

frem til de rene lovmæssigheder for derved at gøre sig fri af al kontingens. 

Både Sokrates og Platon ser ud til at afspejle den særegne græske kultur og samfundsform, som Athen var et 

eksempel på. Det var først i den følgende delepoke, at der fremstod en kreativ filosof med en mere europæisk 

og en mere realistisk form for systemopfattelse. Han kom fra det nordlige Grækenland og hed Aristoteles. 

Men selv om Sokrates og Platon var mere græske end europæiske, har det ikke været nogen hindring for, at 



europæiske tænkere i senere epoker har kunnet hente megen inspiration hos dem. 

 

Blandt de tænkere, der har leveret inspiration til Platon, kan foruden Sokrates nævnes en kreativ filosof og 

mystiker ved navn Pythagoras, der kom fra øen Samos men flyttede til Syditalien omkring epokens abstrakte 

højdepunkt. Pythagoras er mest kendt for sine matematiske læresætninger, og hans matematiske orientering fik 

ham til at mene, at de uforanderlige sider af virkeligheden måtte være baseret på talmæssige forhold. Denne 

ide, der siden er blevet forfulgt af moderne videnskab, havde dengang en mere spekulativ karakter, og kan på 

en måde ses som en forløber for Platons ideale forestillinger. 

Pythagoras og de pythagoræiske filosoffer, der arbejdede videre med hans tanker, kan derved siges at have 

indført et beregningsprincip i den filosofiske tænkning, hvilket bl.a. udmøntede sig i en skabelsesforestilling af 

evolutionær karakter, der byggede på en form for talmæssig udvikling. Beregningsprincippet blev således 

brugt til at skabe en overgang mellem mytologiske og filosofiske forestillinger, hvor de mytologiske 

forestillinger brugte analoge billeddannelser, mens de filosofiske spekulationer havde mere systematisk karakter. 

For romernes vedkommende ser det ud til, at deres kreative læring i denne epoke må have haft en 

historisk-mytologisk karakter, der snarere førte til, at historiske begivenheder blev indarbejdet i en mytologisk 

forståelsesform.  

Hvordan så grækernes mytologiske forestillinger ud på denne tid? 

De byggede på Homers digte og på mytologiske strømninger, der bl.a. kom fra den orientalske verden.  

Man mener nu om stunder, at Homer levede omkring 750 f. Kr., hvilket indebærer, at hans store digterværker på 

en måde har dækket tre epoker. De begivenheder, han fortæller om, refererer til slutningen af den mykenske 

epoke, mens den levevis han beskriver snarere svarer til de adfærds- og samfundsformer, der var 

fremherskende i begyndelsen af den græske epoke. De fortællinger og det sagnstof, som han byggede på, må, 

som tidligere nævnt, være blevet dannet i den doriske epoke. 

Det mytologiske stof, der er flettet ind i Homers fortællinger, må som udgangspunkt formodes at stamme fra 

nogle overleveringer, der er blevet dannet og omdannet sammen med det græske sprog helt tilbage i tiden før 

og under den mykenske epoke, men som i den doriske epoke har optaget en række forestillinger fra de 

mellemøstlige kultursfærer. 

Det kan være nærliggende at mene, at Homer på denne baggrund brugte sin kreative læring til at organisere det 

mytologiske stof, således at det kom til at udgøre et samlet religiøst verdensbillede, men det er måske bedre at 

opfatte hans verdensbillede som en amorf blanding af kunst, videnskab, religion og filosofi.  

 

Den videre udvikling af åndslivet i den græske epokes analyserende fase, kan da se ud til at have bestået i en 

gradvis udskilning og udvikling af disse forskellige opfattelsesformer til at udgøre mere specialiserede tanke- og 

forestillingsverdener. Den begyndende udskillelse af filosofien fra det mytologiske verdensbillede forbindes 

sædvanligvis med Thales, der levede i Milet på Solons tid. Han opererede med en ide om vand som en slags 

urstof, som alt andet skulle være kommet fra. 



Thales blev modsagt af andre tidlige filosoffer, hvoraf der var en, der mente, at urstoffet snarere måtte være 

noget ubestemmeligt, som ikke uden videre kunne sanses. En sådan ide kan umiddelbart pege hen imod en 

mere abstrakt opfattelsesform, og det var sådanne ideer, der var baggrunden for den talorienterede 

forståelsesform, som Pythagoras udviklede i den abstrakte delepoke, jf. Furuhagen, Bury og Meiggs, Kirk og 

Raven samt Skirbekk og Gilje. 

Var der en sammenhæng mellem Homers poetiske formuleringer og pythagoræernes talorienterede 

forståelsesform? 

Homers digte afspejlede den meget sammensatte Middelhavsverden, som de græske handelsfolk sejlede rundt i 

for at varetage deres forretninger og få deres økonomi til at hænge sammen. Hans religiøse verdensbillede 

handlede derfor også om et samspil mellem mennesker, guder og halvguder, der havde hver deres domæne i 

en sådan verden.  

Heroverfor kan man søge at forestille sig, hvordan verden har set ud i Ægypten eller Mesopotamien, hvor livets 

gang i meget høj grad var præget af variationer i flodernes forløb grundet årstidernes skiften. De beregninger, 

man havde brug for i en sådan sammenhæng var i høj grad af astronomisk karakter, og grækerne kunne da 

også overtage de fremskridt, som orientalerne gjorde på disse felter.  

Men herudover havde grækerne blandt andet brug for at forstå nogle meteorologiske sammenhænge af en 

karakter, der ikke uden videre fulgte årstiderne, ligesom de havde brug for at kunne navigere og tage hensyn til 

havstrømme og klippeskær.  

Derved var der også brug for beregninger af en anden karakter, og det kan være baggrunden for, at 

pythagoræerne søgte at erstatte nogle mytologiske forestillinger fra Homer og hans noget yngre samtidige 

Hesiod med nogle talmæssige forestillinger, der, som nævnt, bl.a. byggede på en art udviklingsmæssig logik. 

Betød det, at grækernes verdensbillede fik en anden karakter end det orientalske verdensbillede? 

Ja, det førte til en stærkere interesse for lovmæssigheder i naturen og menneskelivet, og filosoffen Heraklit, der 

levede i Efesos på Anatoliens vestkyst ved overgangen til den syntetiserende delepoke, opfattede den samlede 

virkning af sådanne lovmæssigheder som et udtryk for en form for orden, der blev betegnet som “logos“.   

Heraklit kendte Pythagoras og tog afstand fra hans talmæssige forestillinger, men han har alligevel nok været 

påvirket af dem. Hans syntetiserende forestilling om en lovbestemt verden var et billede af fluktuationer og 

forandringer, hvor alting påvirkede og vekselvirkede med hinanden, og hvor modsætninger både kunne 

forudsætte hinanden og nærme sig hinanden. Dette er ofte blevet set som begyndelsen på dialektisk tænkning i 

Europa. 

Var der ikke et problem med at holde sammen på tingene, når man forestillede sig en verden, hvor alting 

fluktuerede? 

Det var der måske nok. Heraklit forestillede sig godt nok, at der var noget, der kun langsomt forandrede sig, men 

det kan alligevel godt have været en utryg fornemmelse at se på verden på denne måde.  

Der var en anden filosof, der hed Parmenides, som var nogenlunde samtidig med Heraklit, og som levede i en 

by kaldet Elea i det sydlige Italien. Han kendte også til de pythagoræiske ideer, og han reagerede også imod 



dem, men hans kritik gik i en anden retning. I stedet for de pythagoræiske forestillinger om, at verden var blevet 

udviklet over tid, så hævdede han, at verden altid havde eksisteret, og at forestillinger om foranderlighed var 

uvirkelige. Han så ligeledes verden som en enhed og tog afstand fra de forestillinger, som tog udgangspunkt i 

verdens tilsyneladende mangfoldighed. Det er dog ikke klart, om han direkte sigtede mod Heraklits ideer. 

Det må vel siges at være et endnu mere problematisk verdensbillede? 

Ja måske, men det kom nok til at fungere som en art modvægt til det heraklitiske logos. Hvis man opfatter de to 

billeder som komplementære i stedet for at være rene modsætninger, så kan man eksempelvis se 

foranderlighed som noget, der må forstås på baggrund af en forestilling om noget andet, der ikke forandres. 

Det må vel så være noget abstrakt? 

Jo, det kan godt være, at den parmenidiske enhedsorienterede syntese skal forstås på baggrund af en sådan 

abstraktion.  

Det er imidlertid væsentligt i denne sammenhæng, at de senere græske filosoffers forsøg på at skabe et 

verdensbillede, der kunne syntetisere grækernes forskelligartede erfaringer, blev præget af 

modsætningsforholdet mellem det parmenidiske og det heraklitiske udgangspunkt. 

Et eksempel på dette er den såkaldte atomteori, der også kan ses som en videreførelse af de pythagoræiske 

ideer. Den blev udviklet af Leukippos og Demokrit, og den kombinerede på en måde den parmenidiske og den 

heraklitiske synsvinkel, idet de enkelte atomer, der formodedes at være usynlige, blev opfattet som nogle 

udelelige og uforanderlige elementarenheder, der imidlertid var indbyrdes forskellige. Derved kunne de spille 

sammen på forskellige måder, hvorved de formodedes at kunne frembringe noget, der mindede om det mere 

fluktuerende og mangfoldige helhedsbillede. 

Havde Parmenides‟s forestillinger om enhed og uforanderlighed også noget at gøre med orientalske 

påvirkninger? 

Det er vel ikke utænkeligt.  

Hvis man anlægger en mere overordnet synsvinkel og sammenligner sådanne ideer med mere almindelige 

forestillinger, så kan man mene, at de minder om holdningerne til nye ting, som man søger at holde intakte, idet 

man ikke forstår, hvordan de er blevet skabt. De heraklitiske fluktuationer kan da referere til de mange måder, 

som tingene kan bruges på, hvilket kan give nogle forestillinger om, hvorfor de er blevet skabt, som de er. 

Det er imidlertid først i vores egen tid, at man også for alvor har kunnet danne sig nogle realistiske forestillinger 

om de skabende kræfters virksomhed i den verden, vi lever i. 

 

Forholdet mellem den heraklitiske og den parmenidiske synsvinkel kan imidlertid også have skabt tvivl om 

menneskets evne til at erkende, hvordan de naturlige forhold hænger sammen, idet især Parmenides lagde 

vægt på, at meget af det, man ser som fluktuationer, skyldes en form for sansebedrag. 

Denne tvivl blev ikke mindre, da filosofferne begyndte at interessere sig for den logik, der prægede de politiske 

diskussioner i de forskellige bystater. Der opstod således en filosofisk retning, som blev kaldt sofisme, der 

udviklede en mere retorisk form for dialektik, hvilket i nogen grad gik ud på at kunne argumentere for en hvilken 



som helst sag, som man havde en interesse i at fremme.  

Derved kunne man få indtryk af, at den menneskelige erkendelse mere generelt var domineret af illusioner. 

Sokrates startede også sin filosofiske virksomhed som en sådan sofist, men han blev senere optaget af, 

hvordan en sådan retorisk dialektik kunne blive et middel til erkendelse af sandhed. Den metode, han fandt frem 

til, er tidligere blevet beskrevet som en art kreativ kritik, og den gik nok ofte ud på at stille forskellige illusioner 

overfor hinanden, hvorved han kunne søge at isolere de mere bæredygtige ræsonnementer. Man kan måske 

ane en ide om en entydig og uforanderlig sandhed, der gemmer sig bag skiftende og forskelligartede 

formuleringer. 

Platon, der var elev af Sokrates og en af de væsentligste kilder til viden om denne, har rimeligvis forsøgt at 

repræsentere en sådan uforanderlig sandhed via sine ideale beskrivelser af eksempelvis godhed og 

retfærdighed.  

Er det muligt at skelne mellem l3-læring og l4-læring hos Sokrates og Platon? 

Hvis man tager dem samlet, kan man nok mene, at deres l3-læring har givet sig udslag i nogle udvalgte 

bærende ideer, mens deres l4-læring viser sig i mere samlede behandlinger af forskellige emner.  

L4-læring kan både have en teoretisk og en praktisk side, og for Platons vedkommende kan den teoretiske side 

godt have fået for meget plads, mens man omvendt skal være opmærksom på, at teoretisk tænkning er en 

forudsætning for vores praktiske opfattelse af virkeligheden. For lidt teoretisk tænkning kan således medføre en 

tendens til at falde tilbage i mere vante tankebaner og handlemåder, og det kan godt være, at det sokratiske 

approach har haft vanskeligt ved at nå ud over denne problematik. 

Kan Isokrates sammenlignes med Platon og Sokrates? 

Når man sammenligner, vil man altid finde både forskelle og ligheder. Isokrates kan være et eksempel på en vis 

sammenblanding af l2-læring og l3-læring. Hans udvalgte ideer og påstande blev hægtet op på en mere almen 

forståelsesramme, hvilket kunne give hans stil et noget barokt udtryk. Herved vil det nok være umuligt at skelne 

eventuel l4-læring fra almindelig l2-læring. 

Sokrates og Platon frigjorde sig mere fra den almene forståelsesramme, men kom derved også til at isolere 

sig mere fra deres atheniensiske medborgere. Til gengæld fik deres ideer en mere universel karakter. Men 

Isokrates var den, der kom nærmest til at forstå den udvikling, som var ved at ske, og som i den følgende 

delepoke bragte den græske epoke til en glorværdig afslutning. 

 

Epokens konkrete lavpunkt 

Denne delepoke kan betegnes som den konkrete fase eller som den græske epokes konkrete lavpunkt. 

Athen havde oplevet mange omvæltninger siden imperiets sammenbrud, men man fik efterhånden genetableret 

den demokratiske styreform, og man forsøgte også igen men forsigtigt at genetablere et imperium bl.a. ved at 

generhverve nogle støttepunkter i det nordlige Grækenland. Her stødte man imidlertid på en ny modstander. 

I det nordlige Grækenland mellem Ægæerhavet og Adriaterhavet var kongeriget Makedonien begyndt at udgøre 



en stærkere og mere sammenhængende statsdannelse. Makedonien grænsede i vest op til det nordgræske 

Epirus, der havde hørt til Dionysios I‟s syrakusanske allierede, mod nord og øst grænsede det op til de mindre 

udviklede illyriske og thrakiske folk, mens det mod syd nærmede sig Thessalien og byerne på Ægæerhavets 

nordkyst.  

Makedonerne kan således have været udsat for ganske mange kulturelle indflydelser, der foruden græsk 

indflydelse fra det egentlige Grækenland og måske også fra Sicilien har omfattet en mere primitiv europæisk 

indflydelse fra Balkan, hvor der udover illyrere og thrakere også boede nogle keltiske folk, samt en ikke 

ubetydelig indflydelse fra Anatolien og det persiske rige. 

Makedonien havde tidligere haft en vis tilknytning til det atheniensiske imperium, og det kan derfor på en måde 

se ud til, at der nu var ved at begynde en magtkamp om, hvorvidt Athen eller Pella, som var Makedoniens 

hovedstad, skulle være den dominerende by i det atheniensiske område. 

Makedonerne havde i Epaminondas‟s tid måttet anerkende en vis thebansk overhøjhed, men det havde også 

givet deres konge Filip en chance for at studere trebanernes militære færdigheder, og han kunne derefter 

opbygge en meget stærk militær organisation. 

På foranledning af politikeren og retorikeren Demosthenes i Athen, der opfattede makedonerne som en alvorlig 

trussel, fandt Athen og Theben sammen i et militært forbund vendt mod Filip, men det viste sig alligevel i slaget 

ved Chaironeia i Bøotien i 338, at makedonerne var de stærkeste.  

Filip kunne da sammenkalde en konference i Korinth for alle græske stater i det egentlige Grækenland, og 

bortset fra Sparta valgte alle at deltage. Man blev her enige om at bakke op om en ekspedition, der skulle gøre 

op med perserne. Filips plan har på dette tidspunkt antageligvis bestået i at ville løsrive Anatolien fra persisk 

dominans, jf. Bury og Meiggs. 

 

Filip blev imidlertid myrdet, inden det kom så vidt, og det blev derfor hans søn Alexander med tilnavnet den 

store, der skulle virkeliggøre dette forehavende. 

Alexander måtte først bekæmpe nogle forsøg fra grækernes side på at gøre sig fri af makedonernes dominans, 

og hertil kom, at illyriske og thrakiske nabofolk forsøgte at erobre det egentlige Makedonien. Alexander viste sig 

imidlertid som en af historiens største militære begavelser, og han kunne derfor efter at have overvundet disse 

forhindringer indlede det ventede felttog mod Perserriget, selv om de græske stater kun bakkede halvhjertet op 

om sagen.  

Perserriget var på dette tidspunkt svækket indadtil, Ægypten havde forsøgt at frigøre sig, og man havde ikke 

fulgt med i den græske verdens militærtekniske udvikling. Den svage overkonge måtte derfor se sine numerisk 

overlegne styrker blive besejret af makedonerne i flere slag, hvorefter Alexander kunne gøre sig selv til 

overkonge og inkorporere persiske landtropper og fønikiske flådeenheder i sit militære apparat. 

Han nåede så vidt som til at erobre Indusdalen svarende til det nuværende Pakistan, inden hans tropper 

nægtede at følge ham videre. Og snart efter døde han af feber i Babylon. 

Det store rige blev herefter delt i en europæisk, en afrikansk, det vil sige hovedsalig ægyptisk, og en asiatisk del, 



som dog hurtigt begyndte at bekrige hinanden. Især sloges den europæiske og den asiatiske rigsdel om 

Anatolien, hvilket på sigt gav mulighed for, at der kunne opstå en række mere eller mindre selvstændige 

anatolske småstater. 

De nye forhold åbnede for en betydelig græsk kulturel indflydelse i Ægypten og Forasien, og der opstod 

herved en blandingskultur, der betegnes som hellenistisk. Atheniensiske borgere havde således gode 

muligheder for at gøre sig gældende i hele dette område. Athenienserne gav i øvrigt ikke uden videre afkald på 

at drive selvstændig politisk virksomhed, men de måtte fremover kalkulere med en vis makedonsk overhøjhed. 

Makedonernes bedrift bestod i, at de kunne samle en række tråde, realisere en række muligheder og derved 

åbne op for en række nye udviklingsfelter. Mange af disse nye udviklingsfelter skulle senere vise sig at ligge på 

Balkan og i Anatolien. Men det vil være en illusion at tro, at de skabte en samlet græsk stat. 

Deres succes kan måske forklares med, at de var i stand til at kombinere nogle procesorienterede og 

dataorienterede strømninger, samtidig med, at de formåede at overskue de foreliggende omstændigheder. De 

procesorienterede dele har bestået af atheniensisk prægede specialoperationer og nogle mere strukturelt 

prægede operationer, der hidrørte fra de primitive thrakiske og illyriske kulturområder. De dataorienterede dele 

må forklares med et vist kendskab til den syrakusanske projektvirksomhed omkring Adriaterhavet og 

påvirkninger fra det persisk dominerede Anatolien. Forståelsen for de omstændighedsmæssige forhold kan 

måske relateres til Theben. 

Makedoniens opblomstring var givetvis et resultat af kulturspredning og videreudvikling af både nyere og ældre 

kulturformer, mens tidspunktet for denne stats optræden som europæisk stormagt må forbindes med forløbet af 

det sammensatte spil mellem de græske bystater. 

 

For Spartas vedkommende er der ikke meget at sige vedrørende denne delepoke. Denne bystat valgte således 

og fik også lov til at holde sig uden for den makedonsk dominerede konføderation. 

Sparta vedblev dog med at udgøre en politisk faktor af en vis betydning i den græske verden, selv om 

man har måttet regne med Makedoniens faktiske militære overlegenhed.  

I det længere løb fik Spartas betydning efterhånden et mere kulturelt præg, idet byens gamle kultur kom til at 

danne en vis modvægt til de mere modernistiske strømninger fra Athen og især fra Rom. Men dette skete først 

rigtigt længere fremme i den romerske epoke. 

 

På Sicilien udviklede forholdene efter sammenbruddet af det imperium, som Dionysios I havde opbygget, sig i 

retning af en åben magtkamp mellem de forskellige bystater, forskellige sociale grupperinger og en række 

mænd, der gjorde sig til tyranner rundt omkring på øen. Alt dette førte til nedgang både for øens befolkningstal 

og for velstanden, jf. Finley. 

Som venteligt førte det også til, at Kartago blev anmodet om at intervenere, hvilket også skete på trods af, at 

Kartago havde problemer på hjemmefronten. Dette førte så igen til, at Korinth fra syrakusansk side blev 

anmodet om hjælp, og Timoleon blev i 344 sendt af sted med en lille hær og beskedne ressourcer. Ikke desto 



mindre lykkedes det ham på 6 år at fjerne alle modstandere på den græske del af Sicilien og slå Kartagos forsøg 

på at intervenere tilbage. Timoleon var åbenbart en mester i overraskelsesangreb og taktiske manøvrer. 

Timoleon betragtede ikke sig selv som tyran, og han nedlagde sit hverv efter at have erobret hele den græske 

del af øen. Man kan dog godt sige, at han repræsenterede et nyt projekt. 

Dette projekt gik ud på igen at gøre styret i Syrakus forfatningsmæssigt, idet Dionysios reelt havde sat den 

tidligere demokratiske forfatning ud af kraft. Demokratiet blev således i princippet genoprettet, men har 

formodentlig fungeret på en måde, der indebar stærke oligarkiske tendenser. 

Der blev åbnet for ny immigration både fra Italien og Grækenland, hvilket antageligvis har inkluderet folk med 

italisk sprog og baggrund, og produktion og eksport af korn blev væsentligt forøget, hvilket formodentlig har ført 

til dannelsen af en klasse af nyrige agerbrugere. 

Sætter man dette i relation til tid og sted må man gå ud fra, at Timoleons projekt har indebåret en siciliansk 

kursændring, der nok især skal sættes i forbindelse med udviklingen i Italien, jf. gennemgangen af Roms 

udvikling i denne delepoke. Sicilien blev på denne måde forberedt på den romerske epoke. Selv om 

stridighederne igen begyndte at tage til, efter at Timoleon havde trukket sig tilbage, aner man en tendens til, at 

hans projekt har levet videre, og at hans samling af øen også satte blivende spor. 

I 317 blev stridighederne imidlertid så stærke, at der var basis for, at en ny stærk man kunne komme til magten i 

Syrakus, en general ved navn Agatokles, der blev gjort til tyran af folkeforsamlingen, da han ville have nedlagt 

sit embede. Som tyran disponerede han mere til fordel for den almene befolkning på bekostning af de rige. 

Da han ville gøre sig til herre over hele øen blev han mødt af en alliance mellem Akragas og Kartago og blev 

næsten isoleret i Syrakus. Herfra gjorde han et dristigt forsøg på at sejle til Afrika for at erobre Kartago. Han 

forsøgte i den sammenhæng at samarbejde med den hellenistiske hersker i Kyrene i Nordafrika vest for 

Ægypten, hvilket i nogen grad lykkedes, men en betydelig del af den kartaginiensiske hær, der stod foran 

Syrakus, blev hjemkaldt, og Kartago blev ikke erobret. Til gengæld kunne syrakusanerne besejre de 

tilbageblevne kartaginiensere på Sicilien, og Agatokles kunne vende tilbage og gøre sig til herre over den 

græske del af øen. 

Agatokles havde tydeligvis sans for at udnytte de muligheder, som tid og sted frembød. Hans projekt var 

relateret til udviklingen i Middelhavsverdenen efter Alexander den stores erobring af Perserriget. Han udvidede 

således sin indflydelse til Italien og øen Korfu i det vestlige Grækenland og havde et godt forhold til den 

nordvestgræske stat Epirus. Man kan måske opfatte hans projekt som en form for genoptagelse af Dionysios I‟s 

projekt, men med betydelige modifikationer, der var nødvendiggjort af den udvikling, der var fundet sted både i 

Italien, Grækenland og den øvrige Middelhavsverden, hvor selv forholdet til Kartago må siges at være blevet et 

andet. Som symbol på denne udvikling tog han mod slutningen titel som konge. 

Ved hans død i 289 var den romerske epoke så småt ved at gå i gang, hvilket skulle føre til en betydelig ændring 

af Siciliens rolle i Middelhavsregionen. 

 

Den delepoke, der betegnes som den græske epokes konkrete lavpunkt, blev for Roms vedkommende præget 



af et opgør med de såkaldte samnitiske folk i det sydlige og østlige Italien. Dette område af Italien er præget af 

et usammenhængende bjergrigt landskab, og samnitterne forsørgede sig i høj grad ved at holde får og geder, 

der kunne drives rundt i dette landskab. 

De samnitiske folk levede i spredte enklaver, men der var efterhånden opstået en løs sammenslutning af disse 

enklaver, hvilket dels kan ses som resultat af den almindelige udvikling dels som er art reaktion på romernes 

alliancer med de andre folk i det centrale Italien. 

Samnitterne forsøgte imidlertid også at opnå dominans over de græsk-italiske byer i Campanien, hvilket fik 

Capua til at anmode romerne om hjælp. 

Selv om romerne havde visse aftaler med samnitterne valgte de i 343 at komme Capua til undsætning, men 

efter at have fordrevet samnitterne gjorde hæren mytteri, måske fordi man ikke ville gå i krig på vegne af den 

noget fremmede by Capua, og romerne måtte da genoptage de gamle aftaler med samnitterne, som i øvrigt 

havde problemer med grækerne i den syditalienske by Tarent. 

Capua søgte da hjælp hos de andre latinske byer, og dette førte til et nyt opgør mellem det latinske forbund og 

Rom. Da romerne havde sejret i dette opgør, kunne de i 338 diktere et nyt aftalesystem overfor de andre byer i 

det centrale Italien, og dette aftalesystem blev grundlaget for deres videre bestræbelser i retning af at 

samle de italienske bystater i et statsforbund med Rom som samlingspunkt. 

Det nye aftalesystem fordrede ophævelse af det latinske forbund, hvorefter hver enkelt bystat indgik en separat 

aftale med Rom. Disse aftaler var af forskellig karakter og etablerede således nogle differentierede relationer 

mellem bystaterne. Nogle af de latinske bystaters borgere fik fulde borgerrettigheder i Rom, andre indgik 

alliancer med forskelligartede vilkår, og nogle især ikke-latinsk talende bystater fik aftaler, der betød, at deres 

borgere fik delvise borgerrettigheder i Rom, idet de ikke kunne stemme i de politiske forsamlinger. 

Dette aftalesystem, der fremover skulle regulere relationerne mellem de forskellige italienske bystater, skal på 

den måde ses i sammenhæng med de rettigheder, som det efterhånden lykkedes plebejerne at opnå i 

forbindelse med det politiske styre af Roms indre og ydre anliggender. Plebejernes tilkæmpede rettigheder 

dannede således sammen med udviklingen af senatet som et råd, der opsamlede erfaring fra og om 

administrationen af byens forhold, grundlaget for reguleringen af relationerne mellem borgerne og mellem 

forskellige politisk-administrative tiltag. Svagheden ved romernes samordningssystem bestod i, at hvis nogen, 

der stod uden for systemet, udviklede relationer til nogen inden for systemet, så ville disse relationer uvægerligt 

også påvirke systemet, hvilket kunne få det til at give uventede resultater. 

I forlængelse af aftalesystemet med de italienske bystater etablerede romerne en koloni nær Capua, og dette 

skabte nu igen problemer i forholdet til samnitterne. Resultatet blev en ny krig, som satte det romerske militær 

og loyaliteten indenfor aftalesystemet på en hård prøve, men hvor det lykkedes gradvist at trænge samnitterne 

tilbage, samtidig med at etruskerne blev holdt i skak, idet samnitterne søgte at få dem ind i krigen på deres side. 

Undervejs i konflikten begyndte romerne at anlægge en større vej mellem Rom og Capua, som skulle lette 

troppebevægelserne, samtidig med at man konstruerede den første aquaduct, som skulle tilvejebringe de 

nødvendige vandforsyninger til Rom fra højdedragene i nordøst. Begge dele blev opkaldt efter en ledende 



politiker ved navn Appius Claudius, der var fortaler for disse tiltag. 

Bag konflikterne med samnitterne anes tilstedeværelsen af en stærk magtfaktor i nord, hvor gallerne havde 

etableret sig, og hvorfra de kunne søge at dominere forholdene i Mellem- og Syditalien. 

Gallerne havde ikke skabt en sammenhængende statsdannelse, men man kan alligevel ane, hvordan de kunne 

udnytte den store Po-slettes flade og rummelige udstrækning til at indsætte angreb fra forskellige vinkler mod 

strategiske punkter i Mellem- og Syditalien og derved sætte romerne på en vanskelig prøve. Og noget sådant 

skete netop i den afsluttende fase af opgøret med samnitterne, hvor disse forsøgte at få gallerne med i krigen. 

Dette lykkedes, og samnitterne var også tæt ved at vinde krigen, idet de i 295 sammen med gallerne tilføjede 

romerne et betydeligt nederlag, men kort tid efter kom det til et nyt stort og afgørende slag ved Sentinum i 

Norditalien, hvor et gallisk overraskelsesangreb på et tidspunkt truede med at bryde romernes velsamordnede 

krigsførelse. Romerne blev ved den lejlighed reddet af en heroisk general af plebejisk herkomst kaldet Decius 

Mus, som ofrede sin hærafdeling og sit eget liv for at imødegå truslen. 

Romernes samordningsstrategi vandt således over gallernes spatialt orienterede krigstaktik, og herefter kunne 

romerne bringe deres politiske aftalesystem i anvendelse overalt i Italien syd for Po-sletten og nord for de 

græske områder i Calabrien og Apulien. De konsoliderede også deres hegemoni ved at anlægge kolonier rundt 

omkring i Italien, hvor de måtte frygte, at der kunne opstå nye uroligheder. 

Men deres samordningssystem var stadig sårbart overfor den indflydelse, der kunne komme fra den græske by 

Tarent, som undertiden fik støtte fra Syrakus, og fra de galliske bosættelser i Norditalien. Man kan derved ane 

en ekspansiv dynamik, der var på nippet til at indlede den epoke, der med god ret kan kaldes den romerske, og 

som efterhånden førte til dannelsen af et imperium, der ikke blot dominerede Italien men også store dele af det 

øvrige Europa. 

 

Hvad menes der egentlig med betegnelsen konkret lavpunkt? 

Der er tale om en fase, der kan opfattes som et vendepunkt, og som kan karakteriseres ved, at mange af de 

muligheder, som de foregående faser på en måde har bygget op til, her bliver realiseret i en helt konkret 

betydning. Man kan tænke på Filips iværksættelse af en art græsk konføderation, og Alexanders erobring af 

Anatolien. Hans efterfølgende noget kupagtige overtagelse af det persiske rige er et eksempel på, at de 

konkrete tiltag rækker ud over det forudgående opspil og derved også skaber et udgangspunkt for en ny 

lærings- og kulturcyklus.  

Man kan på tilsvarende vis se, at det nok længe lå i kortene, at romerne ville skabe sig en magtfuld position i 

Italien, men at de konkrete operationer indeholdt en egen logik, som krævede, at de simpelthen måtte forsøge at 

kontrollere hele halvøen. 

 

Alexander den store er vel et klassisk eksempel på et geni. Betyder det, at han repræsenterede de kreative 

læringsformer? 

Man kan forsøge at sammenligne Alexander med Isokrates. Hans l3-læring, det vil sige hans evne til at skabe 



kreative kombinationer på baggrund af forskelligartede erfaringsområder, blev umiddelbart omsat i praktisk 

handling på en måde, der fulgte de gældende civile og militære rammer for læring og handling. I mange tilfælde 

drejede det sig om de rammer, der hidtil havde været gældende de steder, hvor han trængte frem, og som han 

efter sin kreative krigsførelse blot overtog fra de tidligere magthavere.  

Hans kreativitet var derfor nok i ekstrem grad rettet mod fremmedreferencer. Herved adskilte han sig fra 

Isokrates. Isokrates brugte også de gængse rammer som grundlag for sin kreativitet, men hans tolkning af disse 

rammer var baseret på en lidt bedre balance mellem selvreference og fremmedreference. Alexander ville have 

fortsat og ville sikkert også have erobret både Kina og Indien, hvis ikke hans soldater havde sagt stop, mens 

Isokrates mere havde blik for de fordele, som grækerne kunne opnå ved en ekspedition mod Perserriget. 

Men man skal nok ikke se helt bort fra, at Alexander havde en huslærer, der hed Aristoteles. Så måske 

bar hans rekonstruktion af den østlige Middelhavsverden også et vist præg af den aristoteliske systemopfattelse. 

Aristoteles udviklede således en realistisk orienteret systemopfattelse, som var baseret på hans forsøg på at 

aflure naturen dens hemmeligheder samt på at fastslå principperne for bystaternes samfundsmæssige eksistens 

og deres borgeres virksomhed. Han studerede således de lovmæssigheder, der er en del af 

kontingensbegrebet, men gjorde sig også klart, at det ikke er muligt for et menneske helt at undgå hverken 

tilfældigheder eller den skæbne, der er forbundet med ukendskab til nogle forhold, der pludselig kan ændre ens 

eksistensbetingelser. 

Han stod i et vist modsætningsforhold til en filosofisk skole kaldet kynikerne, der opstod i Athen i tiden omkring 

denne delepoke, og som søgte at modvirke overdreven kontingens ved at lægge vægt på nøjsomhed og en 

enkel livsførelse præget af nødvendighed. Blandt kynikerne på denne tid kan nævnes Antisthenes samt 

Diogenes, der levede i en tønde på Athens markedsplads kaldet agoraen. Den kyniske filosofi havde en etisk 

orientering, der ikke uden videre skal forveksles med den hensynsløshed, som vi i vore dage forbinder med 

ordet kynisme. 

 

Hvorfor lagde kynikerne vægt på en enkel livsførelse? 

Det havde nok noget at gøre med deres holdning til de illusioner, som også Sokrates forsøgte at gøre op med, 

idet kynikerne var præget af de sokratiske ideer. Nøjsomhed og enkel livsførelse kan således være en hjælp til 

at undgå illusioner af irrelevant karakter, og de erfaringer, der følger med en sådan livsstil, kan medvirke til også 

at få hold på de illusioner, der knytter sig til mere relevante forestillinger. Diogenes skulle således efter sigende 

være nået til en erkendelse af, at hans vane med at drikke vand af en skål var behæftet med en vis illusion, idet 

han lige så godt kunne drikke af hænderne. 

Har forholdet til illusioner noget at gøre med vor tids brug af ordet kynisme? 

Det kan det godt have. Hvis man anlægger et meget snævert syn på, hvilke illusioner, der må siges at være 

irrelevante for ens handlinger, så vil det ofte være andre menneskers illusioner, der først kommer på tale, og det 

peger selvsagt i retning af en vis hensynsløshed. Men herudover vil det undertiden også være muligt ligefrem at 

drage fordel af andre menneskers illusioner.  



Hvordan så den tids kynikere på Platons ideale forestillinger? 

Platons ideale forestillinger indebar også en forestilling om, at ideer om eksempelvis et bord eller en stol havde 

en særskilt eksistens af uforanderlig karakter, der på en måde gik forud for de borde og stole, som 

håndværkerne havde frembragt. Og det er nærliggende at tro, at kynikerne må have opfattet den slags tanker 

som et udslag af en overordnet illusion. 

Aristoteles har i øvrigt haft en noget lignende opfattelse af Platon, idet han opfattede ideer som noget, der blot 

blev frembragt af den menneskelige tænkeevne. Hans kreativitet gik i retning af at erstatte de ideale forestillinger 

med begreber, der kunne bruges som led i en empirisk udforskning af verden.  

Hvordan skal det forstås? 

Man kan eksempelvis sige, at hvis man har nogle ideale forestillinger om hvad en stol og et bord i grunden er for 

noget, så vil det være lettere at foretage en klassificering af de møbler man kan se rundt omkring. 

Hvori bestod hans modsætningsforhold til kynikerne? 

Aristoteles arbejdede nok videre med den modstilling af forskellige illusioner, som Sokrates brugte i forbindelse 

med sin diskussionsteknik. Derved kom han til en forestilling om dyd som en “gylden middelvej” mellem 

forskellige laster, hvilket eksempelvis kunne bestå i at se mod som noget, der lå imellem fejhed og overilethed.  

Han kunne på den måde opregne en række dyder, der kunne danne basis for et godt samfundsliv, hvilket 

ikke var foreneligt med kynikernes nøjsomhed. Deres relevansorientering har han kunnet tage hensyn til ved at 

relatere sine forestillinger til en empirisk kontekst, hvilket også kunne give en indikation af, hvilke illusioner man 

skulle tage sig i agt for i forskellige sammenhænge. 

Det gælder mere alment, at en stærkere fokusering på, hvad der er relevant i en given sammenhæng, kan være 

med til at trække nogle delvis abstrakte forestillinger i en mere konkret retning. Derved virker det også rimeligt at 

sætte kynikernes relevansorientering og Aristoteles‟s interesse for den konkrete empiriske virkelighed i 

forbindelse med epokens konkrete lavpunkt. 

Hvordan skal man nu om stunder forstå Platons forestilling om ideernes særskilte eksistens? 

Man kan starte med at bemærke, at man jo ofte har en ide om noget, inden man udfører en handling, og 

herudover kan man undertiden erkende, at der godt kan være andre, der tilsyneladende har fået en lignende ide. 

Spørgsmålet bliver da, hvor ideerne egentlig kommer fra, og her kan man enten forklare det med direkte og 

indirekte påvirkninger på baggrund af et kulturelt fællesskab eller med en form for inspiration fra en verden, der 

er hævet over den almindelige menneskelige eksistens.  

 

Man kan ane nogle interessante tendenser i den græske forståelse af virkeligheden, hvis man følger udviklingen 

fra Pythagoras til Platon og videre til Aristoteles, og samtidig forbinder det med den politiske udvikling, hvor 

grækerne måtte forsvare deres selvstændighed og kulturelle egenart overfor persere og kartaginiensere.  

Pythagoras dyrkede således en religiøs mysticisme, der nok var beslægtet med persisk religion, men hans 

matematisk orienterede verdensbillede, som han selv forbandt med denne mysticisme, lod sig, som tidligere 

nævnt, også anvende i forbindelse med filosofiske spekulationer, der kunne hjælpe grækerne til at danne en 



forståelse af virkeligheden, der var mere uafhængig af mytologiske forestillinger. Og derved kunne grækerne 

måske også frigøre sig mere fra en orientalsk forståelsesform. 

Platons verdensbillede kan rimeligvis ses som et skridt videre i denne retning, men hans ideale forestillinger kan 

nok også ses som noget, der stadig kunne relateres til de orientalske tankegange, hvilket senere viste sig i 

forbindelse med dannelsen af den kristne religionslære. 

Først med Aristoteles fik græsk tænkning en basis, der var egnet til at støtte en empirisk orienteret udforskning 

af europæiske forhold og europæisk kultur, således at den også kunne støtte udviklingen af denne kultur i en 

mere selvstændig retning.  

Påvirkningerne fra de mellemøstlige kulturer vedblev dog at være ganske stærk også i de følgende epoker, jf. 

Bury og Meiggs, Furuhagen samt Skirbekk og Gilje. 

 

Hvilken rolle spillede Anatolien i forhold til det europæiske kultursystem? 

Den del af Anatolien, der ligger vest og nord for floden Eufrat, har haft stor betydning for udviklingen af et 

europæisk kultursystem. Der er tale om en sammensat region, hvor forskellige landskaber er grupperet omkring 

en central højslette. Hvis man bevæger sig rundt, vil ens indtryk af Anatolien sikkert afhænge af den rækkefølge, 

man vælger at se de forskellige landskaber i.  

Områdets sammensathed peger nok i retning af, at der kan være tale om en region, der har egnet sig til 

udvikling af en dataorienteret kultur. Betydningen af landskabernes rækkefølge peger i retning af, at 

tidsdimensionen kan have været af central betydning for en sådan kultur. Landskaberne er adskilt fra hinanden 

af bjergformationer, der skaber et væld af passager på kryds og tværs, således at hele området får en labyrintisk 

karakter. I modsætning til Siciliens mere spatiale landskabskarakter, må Anatoliens mangfoldighed af 

miniaturelandskaber snarere have lagt op til en kultur, der søgte at udforske områdets substansmæssige 

diversifikation. 

Så de anatolske kulturer må formodes at have været orienteret mod tidsmæssige og stofmæssige forhold. Har 

det haft betydning for begivenhederne i denne epoke? 

Tid og stof er på en måde som årringene på et træ. Årringenes forskellige tykkelser giver et indtryk af variationer 

i vækstbetingelserne, og det kan meget vel være variationer i bl.a. frygeres og lyderes livsbetingelser, der 

har betydet, at de efterhånden begyndte at orientere sig mere mod Grækenland og Europa, hvorved det 

blev en forholdsvis let sag at vriste området fri af Perserriget. Men denne strømpil kan selvfølgelig også have 

været en antydning om hele Perserrigets svaghed og forestående fald. 

Er Balkan mere procesorienteret? 

Landskabet på Balkan kan umiddelbart virke som en blanding af græske og italienske landskabsformer, og 

områdets kultur har tilsvarende været forbundet med indflydelse fra Grækenland og Rom. Dette peger i retning 

af en procesorienteret blanding af specialisering og samordning, og en sådan procesform kan opfattes som en 

art struktureringsproces. 

 



Hvordan påvirker de dataorienterede kulturformer hinanden? 

En dataorienteret kulturform har en bestemt måde at opfatte data på eller en bestemt synsvinkel. En sådan 

synsvinkel er ofte forbundet med en form for virksomhed, der kan opfattes som et projekt. Hvis man så forestiller 

sig et skift fra en projektorienteret synsvinkel til en anden, virker det klart, at der kræves en vis men ikke for 

meget distance, hvis det skal være muligt at overføre erfaringer fra den ene betragtningsmåde til den anden. 

Den synsvinkel, der prægede Anatolien, kunne på den måde være med til at anvise nye veje overfor de 

problemer, som voldte vanskeligheder på Sicilien og senere også på Po-sletten, men der kunne også opstå 

konkurrence mellem de forskellige områder. I begge tilfælde vil der være tale om en form for indirekte 

påvirkning. 

Tilsvarende kræver overgange mellem forskellige projekter indenfor det samme kulturområde en vis distance og 

en indirekte tilgang, hvor elementer af ældre projekter typisk inkorporeres klumpvist i et nyt projekt. Dette kan 

give en mere springvis overgang. 

Kan man opfatte den græskes epokes konkrete lavpunkt som en overgang mellem romernes formative og 

klassiske fase? 

Ja, ligesom det for Athen var en overgang fra den klassiske til den første postklassiske fase og for Sparta en 

overgang til den anden postklassiske fase. For romerne er det tydeligt, at deres interesser efterhånden fik mere 

præg af at blive samlet i en formel systemtilgang, mens atheniensernes formelle tilgang fik præg af en mere 

velafprøvet systemopfattelse. Spartanerne måtte efterhånden anlægge en mere moden opfattelse, hvor de 

kunne vedblive med at finde nye aspekter af deres gamle forståelsesform, der for de nye kulturformers 

synspunkt ofte virkede forældet. 

Skete der også sådan en overgang for de dataorienterede kulturformer? 

Ja, man må mene, at Sicilien bevægede sig mod den første postklassiske fase og Po-sletten mod en klassisk 

fase. Men på grund af disse overganges mere springvise og indirekte karakter, kan det være vanskeligere at 

opfatte det sådan. Man må i den sammenhæng regne med, at de græske kolonister ved den græske epokes 

start på indirekte vis har taget ved lære af de indfødte sicilianere, mens den romerske kultur, der opstod på 

Po-sletten i den romerske epoke, må have fået en drejning, der kan tillægges gallernes kultur i den græske 

epoke. 

Samspillet mellem dataorienterede kulturformer, der også kan betegnes som projektorienterede, og 

procesorienterede kulturformer er af stor betydning for, at den læring, der danner grundlaget for kulturen, 

kommer til at indgå i en systemdannende eller systemudviklende sammenhæng. Projekterne sætter således 

de gradvist indvundne erfaringer fra den procesorienterede virksomhed ind i en ny og udvidet 

sammenhæng, mens den procesorienterede virksomhed omvendt skaber en rutinemæssig forankring af 

projekterne eller dele af dem, hvilket er en forudsætning for, at de kan reproduceres og derved blive en del af et 

samlet system. 

Her tænker vi vel på det europæiske system? 

Ja, efterhånden som Po-sletten samt Balkan og Anatolien kommer med i spillet, begynder man for alvor at ane 



konturerne af et europæisk kultursystem. 
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6. Den romerske epoke 

 

Det vil være vanskeligt at fremstille udviklingen i den romerske epoke på samme måde som den græske epoke, 

idet de separate udviklingstendenser i de forskellige områder blev kædet mere og mere sammen, efterhånden 

som det romerske imperium voksede og tog form. 

Selv om der nok kommer sådanne separate udviklingstendenser til syne i forbindelse med de begivenheder ug 

udviklinger, der er relateret til dannelsen af det såkaldte Romerrige, er det svært at holde trådene adskilt, og 

hertil kommer det problem, at hovedparten af tidens historikere så begivenhederne fra den romerske synsvinkel. 

Fremstillingen ville imidlertid også let blive uoverskuelig, efterhånden som flere og flere områder kommer med i 

billedet. 

 I stedet giver det god mening at rette hovedparten af opmærksomheden mod de kræfter, der først førte til 

dannelsen af imperiet og senere til dets udvikling, og derudover løbende supplere med inddragelse af forhold, 

der har større interesse for delområderne, og som også kan ses i andre sammenhænge end dem, der blev 

formidlet via Rom.  

En sådan fremstillingsform kan også ses som et forsøg på at tilpasse fortællingsformen til den udvikling der sker 

i fortællingens indhold. 

 

Analyserende delepoke 

Det kan imidlertid være en fordel at starte gennemgangen af epokens analyserende fase med at anskue den 

stilling, som den nordvestgræske stat Epirus indtog. 

Epirus lå vest for Makedonien ud til Adriaterhavet, og havde gode forbindelser til den græske handelsby Tarent i 

Syditalien og til Syrakus på Sicilien. Men herudover havde den epirotiske kongeslægt nære forbindelser til den 

makedonske. Alexander den stores mor Olympias hidrørte således fra Epirus. 

I 297 f. Kr. blev Pyrrhos konge i Epirus. Og som nabo til Makedonien var det nærliggende, at han risikerede at 

blive involveret i de stridigheder, der foregik efter Alexander den stores død angående delingen af det store 

imperium. 

I 288 invaderede han Makedonien vestfra samtidig med, at en af Alexander den stores generaler Lysimachos, 

som på det tidspunkt havde overhøjheden over både Thrakien og Anatolien, invaderede østfra. Herved 

fortrængte de i fællesskab den hidtidige konge Demetrios, der var søn af en anden af Alexanders generaler 

Antigonos “den enøjede”.  

Antigonos havde sammen med Demetrios forsøgt at opnå overhøjheden over hele Alexander den stores 

imperium, men efter at han led nederlag og døde, begyndte udviklingen at bevæge sig i retning af en deling, idet 

der dog på dette tidspunkt stadig var en betydelig uklarhed over, hvordan en sådan deling skulle se ud. 

Pyrrhos overvejede, hvad vej denne udvikling var ved at gå, og han overvejede også, om han selv skulle 

forsøge at gøre sig gældende i dette magtspil. Men han vægrede sig ved at kaste sig helt ud i det og fandt sig i 



at lade sig fortrænge fra Makedonien af den mere resolutte Lysimachos i 286, selv om han allerede på dette 

tidspunkt havde ry for at være en betydelig feltherre.  

Denne tøvende holdning kan måske have påvirket andre af de aktører, der var involveret i magtspillet omkring 

Balkan og Anatolien, til at se tingene bedre an, inden de besluttede sig for at handle. Man kan i den 

sammenhæng bl.a. nævne en søn af Lysimachos kaldet Agatokles, Philetaerus der kom til at grundlægge det 

selvstændige kongerige Pergamon i det nordvestlige Anatolien, og Antigonos Gonatas, der var søn af 

Demetrios, og senere blev konge af Makedonien.  

 

Pyrrhos‟s opmærksomhed blev imidlertid også vendt i en anden retning, idet der begyndte at ske noget i Italien, 

som kunne påvirke forholdene i det vestlige Middelhavsområde.  

Romerne var således begyndt at interferere med byerne i det græske Syditalien, og dette skabte usikkerhed i 

den store handelsby Tarent. Der opstod en episode, hvor tarentinerne beslaglagde nogle romerske skibe, og 

ved udsigt til krig med romerne, søgte man i 280 hjælp hos Pyrrhos. 

Pyrrhos førte da sin hær over til Syditalien og vandt en sejr over romerne, som gjorde det muligt for ham at opnå 

støtte fra andre syditalienske folk eksempelvis samnitterne. Det lykkedes imidlertid ikke for hans udsending til 

Rom at få indledt egentlige fredsforhandlinger med romerne, måske fordi en udsending fra Kartago samtidig 

støttede romerne med henblik på at undgå en situation, hvor grækere og romere kunne vende sig i fællesskab 

mod Kartago. 

Pyrrhos udkæmpede da endnu et slag mod romerne længere mod nord i Italien, men måtte efter sejren erkende, 

at han havde lidt for store tab til at kunne fortsætte denne krig. 

Da Kartago i mellemtiden havde angrebet Syrakus, som efterfølgende havde anmodet ham om hjælp, så førte 

han sin hær til Sicilien og vandt tilslutning blandt grækerne der, hvorefter han besejrede kartaginienserne og 

forsøgte at indtage deres støttepunkter i det nordvestlige hjørne af øen. Dette lykkedes imidlertid ikke helt for 

ham. 

På Sicilien havde Pyrrhos også set sig nødsaget til at indføre et så hårdhændet styre, at de græske sicilianere 

blev mere interesseret i at slippe af med ham igen end i at besejre kartaginienserne, og da han efterfølgende 

vendte tilbage til Syditalien, blev han besejret af romerne og måtte flygte tilbage til Epirus. 

Pyrrhos opnåede således ingen vedvarende resultater af sin krigsførelse. Men hans prøvende tilgang til 

problemerne kan opfattes som begyndelsen på en analyserende indsats, der efterhånden kom til at 

klarlægge, hvordan den kulturelle udvikling i Italien, Grækenland og det øvrige Middelhavsområde var ved at 

danne basis for nogle helt anderledes magtrelationer, end dem man havde kendt i den græske epoke.  

 

Udviklingen tog gennemgående en anden form i den romerske epoke end i den græske.  

Den begyndende udvikling af den romerske republik og de varierede alliancerelationer mellem byerne i det 

centrale Italien foregik i den græske epoke i små skridt på baggrund af tid og sted, hvilket kan antyde, at det var 

den sicilianske måde at ekspandere på, der også var dominerende i det centrale Italien. 




