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Invasion fra Mars?



Invasion fra Mars!

These germs of disease have taken toll of humanity since the beginning
of things--taken toll of our prehuman ancestors since life began here. 
But by virtue of this natural selection of our kind we have developed
resisting power; to no germs do we succumb without a struggle .… But 
there are no bacteria in Mars, and directly these invaders arrived …. our
microscopic allies began to work their overthrow

Afslutningen fra H.G. Wells’ novelle Klodernes kamp, 1898.



Den antropocæne tidsalder

• Mennesket former verden, det er aldrig sket før i vores 300.000 år 
lange historie.

• Vi anser sygdommen for at være en slags fejl, noget der ikke 
burdet være der.

• Men pandemien er netop udtryk for den økosocial ubalance der er 
karakteristisk for verden i den antropocæne æra.

• Corona-krisen er på mange måder en parallel til 
klimaforandringerne. 



Globalisering!



Inverteret globalisering

• Vores isolationsstrategi har været en slags inverteret 
globalisering!

• I stedet for at søge mere og mere integration med verden, lukkede 
vi grænserne, forbød rejser, opløste handelsstrukturer og 
isolerede os på alle niveauer.

• Vejen væk fra smitten var en (kortvarig) anti-
globaliseringsstrategi.

• Ubevidst har vi erkendt problemet med menneskets totale overtag 
af planeten.



Den sociale orden

Fjenden holdes på afstand

Forbryderne fængsles

De døde placeres et særligt sted

Under epidemien blev vi alle til hinandens fjender. Vi blev 
forbrydere mod samfundets orden og vi blev til de potentielt døde. 
Sociale sikkerhedsfællesskaber blev til risikofællesskaber.

Vi blev alle til liminale eksistenser udenfor sædvanlig klassifikation.



Overgang, initiation og liminalitet

Bevægelsen fra én tilstand til en anden følger som regel det samme 
mønster:

• Gradvis afvikling af det bestående (fast struktur)

• En overgangsfase hvor tingene flyder (liminalitet)

• Gradvis etablering af det nye (fast struktur)

Vi var længe strandet i liminaliteten, nu nærmer vi os en ny fast 
struktur….. eller hvad?



Tilbage til det normale…..?


