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tyskernes  
evige skyLd  
 Skandalen rundt
 Rolf Peter Sieferle

synd og  
frigjøring  
 Nordiske 
 libertinere

titusenårs-
kLokken  
 I California 
 gjenoppfinnes fremtiden



«I naturen  
finnes sykluser: 
Det som forsvinner 
kommer tilbake. 
Men hvordan skal 
sivilisasjonen bestå 
– vår sivilisasjon?»
Vagant 3/2017



Bidragsytere / Leder

Resonansrom
Vagant for 10 og 20 år siden

Aktuelt

Onkel Gyuris skole
Truslen mod György Lukács’ arv har afstedkom
met en fornyet interesse for hans tankegods.  
P. Johan Lose

Kontinentale tanker
Forlaget House of Foundation har åpnet slusene 
for oversatt filosofi.
Audun Lindholm

Faste spalter

Café Edenborg
Tolstojs ansikten
Carl-Michael Edenborg om Tolstoj

Leirbål
Sjer dåkk nå kråk?
Gunn Helen Lundgreen om Thoreau

Eksponert
Transport av flytende nitrogen
Eivind Senneset om fotografi og vitenskap

Finis Germania 
Et kulturpessimistisk skrift af den  
afdøde historiker Rolf Peter Sieferle  
har vakt offentlig forargelse i Tyskland.
Adam Paulsen

Å vinne fremtiden tilbake
Sammen med en krets oppfinnsomme  
tenkere i San Francisco har industri  - 
designeren Alexander Rose påtatt  
seg å bygge verdens største klokke. 
Anders Dunker

Det kom från skyn
Tror du att du är här på egna  
meriter, människa?
Joni Hyvönen

Som en svällande ballong
Genre och inte medium dikterar dikten.
Mats O. Svensson

 
DOSSIER  

  
NORDISKE LIBERTINERE

Lystens teater
I Harald Voetmanns historiske romaner  
er seksuel nydelse tæt forbundet  
med trangen til at beherske verden.
Kasper Lyngholm Larsen

Det sorte bud
Å bøye nakken var han for stiv til,  
ble det sagt om Ole Sørflaten. Begjær,  
ikke gudsfrykt, drev profeten til sengs.
Ragnild Lome

Svarta griskultingar
På jakt efter Skandinaviens  
libertiner i dagens Berlin.
Mats O. Svensson

Fritänkare i Skandinavien
At Peter Watkins valde att lägga  
kraft på konstnärer från Det moderna  
genombrottet i Norden är ingen slump.
Mats O. Svensson

Den nye tids type, halvmændene
Kva skeive smakebitar byd  
den norske bokheimen på?
Kristin Fridtun

Den obarmhärtiga friheten
Hur kommer det sig att två medlemmar  
ur det finska bandet The Sperm kunde  
dömas till fängelsestraff för obscenitet  
i en västerländsk demokrati?
Joni Hyvönen
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Kom.
I Hanne Ørstaviks seneste romaner  
åbner begæret op nye verdener.
Kristin vego 
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Mikkel Thykier trænger ind i intimsfæren  
for at forandre vores syn på seksualitet.
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Christina Hagen skriver overlagt dårligt  
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Å vinne fremtiden tilbake 
sammen med en krets 
oppfinnsomme tenkere 
har i san Francisco har 
industridesigneren 
alexander Rose påtatt  
seg å bygge verdens 
største klokke.

ANDERS DuNKER

THE LOnG nOW FOunDATiOn er en ideell organisasjon, grunnlagt i San 
Francisco i 1996, med et mål om å stimulere til og å bygge institusjoner 
for langsiktig tenkning. Blant grunnleggerne var Stewart Brand, Esther 
Dyson, Brian Eno, Kevin Kelly og Paul Saffo. Organisasjonens nettside: 
www.longnow.org. 

oRdet «sivilisasJon» maneR frem bilder av monu-
menter. Noe som er bygget for å vare, slik pyramidene 
rager som skjær i tidens elv eller slik Stonehenge og andre 
megalittiske strukturer blir stående som halstarrige unn-
tak fra forgjengelighetens lov. Vissheten om at ingenting 
varer evig, er den lumske bakgrunnen for vår tids gjentatte 
mantra – bærekraft. I naturen finnes sykluser: Det som for-
svinner kommer tilbake. Men hvordan skal sivilisasjonen 
bestå – vår sivilisasjon? Endringer skjer fortere og fortere, 
og produktenes varighet virker kortere og kortere. Til tross 
for alle fremskritt, kan det virke som at vi står tilbake  
for tidligere sivilisasjoner når det gjelder langsiktig tenk-
ning. Organisasjonen The Long Now Foundation ser det 
som sin oppgave å fostre sivilisatorisk planlegging i et 
langtidsperspektiv. 

Hva kvalifiserer som tenkning i et monumentalt  
format? Organisasjonens salt-seminarer (Seminars 
About Long-term Thinking) har gjennom 14 år tiltrukket 
seg over 190 talere. Biologen Jared Diamond har snakket 
om sivilisasjoners vekst og kollaps, statsviteren Francis 
Fukuyama har revurdert sin egen tese om historiens 
slutt, molekylærbiologen Craig Venter har fortalt om 
mikrobenes evolusjon og syntetisk biologi, Jimmy Wales 
har utmalt Wikipedias fremtid og Steven Pinker har  
diskutert voldens historie og menneskets fredelige  
tilbøyeligheter. Fag som urbanisme, økologi, romfart  
og sosiobiologi har vært representert og deltakerne har 
drøftet temaer som balinesernes tidsforståelse, atomkraft 
og utenomjordisk liv. 

 
ALExAnDER ROSE er daglig leder for The 
Long now Foundation, der han har jobbet 
siden 1997. Han er utdannet innen industri-
design fra Carnegie Mellon university i  
California, og bor i San Francisco.
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Vi har å gjøre med det filosofen Henri de Saint-Simon (1760–1825)  
så for seg som «en håndfull fantasiens menn», som 

ved sin fremsynthet forandrer verden.

I sentrum av denne stormen av ideer står Stewart 
Brand (f. 1938), som hele sitt liv har samlet og formidlet 
tanker og kunnskap med en energisk altomfattende 
interesse, oppglødd av en visshet om at det er nå det 
skjer, at alt teller og at alt henger sammen – at byggingen 
av en verdensomspennende sivilisasjon er et prosjekt for 
deg og meg. Brand, som er biolog og studerte under en  
av økologibevegelsens pionérer, Paul Ehrlich, rykket inn i 
midten av alternativkulturen da han lanserte Whole Earth 
Catalog (1968–1972), et magasin som i all hovedsak besto 
av korte omtaler av bøker, presentert som redskaper. I 
Whole Earth Catalog fantes kunnskap om alt fra geologi via 
gipsbandasjer og kybernetisk teori til dyrking av poteter 
side om side, som en slags manual for sivilisasjonen, en 
oppfordring til å ta saken – menneskehetens liv på jorden 
– i egne hender. 

Debatten om miljøproblemene står vanligvis i spenn 
mellom tragisk pessimisme og vitenskapelig nøytralitet, 
og bringes ifølge Brand kun i balanse av en tredje pol – 
ingeniørens praktiske optimisme. Denne gjør-det-selv- 
tilnærmingen forbinder det store med det lille, det 
abstrakte med det praktiske, og er kanskje forklaringen 
på at det intellektuelle miljøet som videreføres i The 
Long Now har vært levedyktig og vitalt i over 50 år. 

I omgangen med The Long Now er det av og til van-
skelig å skille fantasi fra faktiske prosjekter og det etiske 
engasjementet fra fascinasjonen for store perspektiver. 
Organisasjonen fremstår i det ene øyeblikket som en 
subkultur og i det andre øyeblikket som et arnested med 
betydelig innflytelse på tidsånden. Vi har kanskje å gjøre 
med det filosofen Henri de Saint-Simon (1760–1825) så 
for seg som «en håndfull fantasiens menn», som ved  
sin fremsynthet forandrer verden. The Long Now har 
demonstrert handlekraft, godt hjulpet av sponsorer og 
mesener, blant dem verdens tredje rikeste person, Jeff 
Bezos. Samtidig er miljøet, til tross for store vyer, bevisst 

sin egen begrensede rolle: Omgangstonen er mer preget 
av humor og dialog enn revolusjonær patos. De befinner 
seg to steg fra politikken, ett skritt fra akademia og  
holder dessuten de mest ekstreme futurologene på en 
armlengdes avstand. En av foreningens grunnleggere, 
Kevin Kelly, har nylig beskrevet troen på revolusjonerende 
kunstig intelligens, den såkalte singulariteten, slik vi 
kjenner den fra skriftene og foredragene til transhuman-
ister som Ray Kurzweil og Nick Bostrom, som en «Cargo- 
kult» – ikke ulik primitive samfunns forveksling av tek-
nologi med magi. Altfor ofte er troen på altomveltende 
fremskritt en naiv milleniarisme bygget på svake pre-
misser, suggererende innbilninger og ønsketenkning, 
hevder Kelly. 

The Long Now fremstår ikke som en kult med sterke 
overbevisninger, men snarere som et forsøk på å forene 
kritisk tenkning og tankeeggende spekulasjon. På mange 
måter er den uformelle kretsen ekstremt lokalt forank-
ret, samtidig angår alle prosjektene verdenssamfunnet – 
en ikke uvanlig kobling i San Francisco. 

Det viktigste samlingsstedet for The Long Now er det 
bortgjemte lokalet The Interval, i en av havnebygningene 
ved Golden Gate. Ved ankomst aner selv en uinnvidd 
gjest at stedet skiller seg fra de sedvanlige kafeene i 
området. Innenfor døren møtes man av en kunstferdig 
maskin i rustfritt stål, som ikke bare markerer planetenes 
posisjoner, men også utgjør et avansert urverk, en kosmisk 
klokke uten visere. Bordene består av glassplater; under 
skimtes underlige maskiner, også de i rustfritt stål. De 
innvidde vet at bildene, bøkene i hyllene og de kryptiske 
objektene alle er forbundet med foreningens over-
gripende ambisjon: å tenke sivilisasjonens livsvilkår i  
et 10  000-års perspektiv. 



I 1968 utkom marxisten Göran Palms bok Indoktrineringen i Sverige direkte  
i pocket på PAN/Norstedts – og solgte utrolige 90 000 eksemplarer.
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I sentrum av laboratoriets arbeid står evighetsprosjektet  
titusenårsklokken, hvis første byggesten er lagt i år.

The Interval er et laboratorium for eksperimenter med 
fortid, nåtid og fremtid. I sentrum av laboratoriets arbeid 
står evighetsprosjektet titusenårsklokken, hvis første 
byggesten er lagt i år. Målet er å bygge en monumental 
klokke ute i ørkenen, som skal telle tiden inn i det tolvte 
årtusen og, om mulig, enda lenger. Kanskje ender den 
med å være et gigantisk og kostbart leketøy, men like 
fullt må den regnes som en brikke i en høyst alvorlig  
lek, der målet ikke er å vinne, men å holde spillet i gang. 
Og som sivilisasjonen selv drives byggingen av klokken 
frem av praktiske løsninger på et mylder av praktiske 
utfordringer. 

Mannen som har ansvaret for å virkeliggøre den  
grandiose klokken, er The Long Nows daglige leder,  
Alexander Rose. 

AD Hvordan endte du opp med å lede titusenårsklokke
prosjektet? 

AR Jeg vokste opp i den lille byen Sausalito i California 
på 1970-tallet. Den gang var Sausalito en skraphaug, 

bokstavelig talt, dominert av husbåtfolket og de forlatte 
havneanleggene fra andre verdenskrig. Vrakgods og skrot 
ble dumpet og sortert. Når jeg lekte gikk jeg hele tiden  
på skattejakt, fant deler og bygget ting. Stewart Brand 
hadde en husbåt i byen, og da jeg ble litt eldre ble jeg 
kjent med ham – vi var venner lenge før vi begynte å 
arbeide sammen. Senere måtte jeg velge en utdannelse 
og falt ned på industridesign. Industridelen interesserte 
meg egentlig ikke så mye – det viktigste var å lage ting. 
Bygge, konstruere. 

AD Etter hvert kom du i kontakt med en gruppe som hadde 
planer om en titusenårsklokke. Blant medlemmene var 

Kevin Kelly, grunnleggeren av Wired Magazine, komponisten 
Brian Eno, dataingeniøren Danny Hillis – og flere til …

AR Den opprinnelige visjonen for klokkeprosjektet 
kom fra Danny Hillis. Han så for seg en klokke som 

tikket en gang i året: Den langsomme viseren beveger  
seg hvert hundreår, og en gjøk kikker ut hvert årtusen. 
Hillis er mannen bak bedriften Thinking Machines Corp., 
som på 90-tallet sto bak det som en stund var verdens 
raskeste datamaskin. Han opplevde en forventning om  
at ting skulle gå fortere og fortere, og følte en trang til å 
bevege seg i motsatt retning. Selve ideen om «det lange 
nået», som organisasjonen har fått navnet sitt fra, kom 
fra Brian Eno, som også var utkjørt av en hektisk tids-
rytme. Under en pause fra musikken bodde han i New 
York, og ble oppmerksom på ulike kulturers forskjellige 
opplevelse av tid: Når folk i London bruker ordet «nå» 
betyr det noe annet enn når folk sier «nå» i New York – 
der det kan bety «denne uken». Siden ekstrapolerte Eno 
og Brand fra denne erfaringen og fikk ideen om et «nå» 
som strekker seg tilbake til sivilisasjonens begynnelse  
og like langt fremover, over et spenn på 20 000 år. Kevin 
Kelly, på sin side, arbeidet dagen lang med å teste og 
skrive om ny teknologi, men hadde også besøkt munke-
ordenen på den greske øya Athos – der det lot til at tiden 
sto stille. Øya var en tidsmaskin i seg selv. Stewart Brand 
var først og fremst opptatt av forbindelsen mellom bære-
kraft og teknologi. Siden sluttet andre seg til, som forret-
ningskvinnen Esther Dyson og futurologen Paul Saffo.  
Da jeg ble involvert var mye allerede planlagt, men ingen-
ting bestemt. Jeg måtte lese meg gjennom en bokstavelig 
talt flere meter tykk bunke utskrifter av e-postutveks-
linger og gruppesamtaler på nettet, før jeg kunne gå 
ordentlig i gang.
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AD Hvordan koblet du deg på ideene deres? Hvordan ble 
tanken om et langt nå til din egen? 

AR Danny Hillis bemerket på 90-tallet at folk fortsatt 
snakket om fremtiden som år 2000, selv om årtusen -

skiftet var like om hjørnet. Observasjonen er god – jeg delte 
overbevisningen om at perspektivene på fremtiden var for 
korte. Det var som om fremtiden hadde skrumpet inn, som 
om forventningene ble projisert kortere og kortere frem, 
slik at vi ikke lenger klarte å forestille oss en egentlig frem-
tid. Jeg hadde vokst opp under den kalde krigen, med den 

allestedsnærværende frykten for atomkrig, men også etter 
jernteppets fall besto følelsen av fremtidsløshet, av at alt  
vi kunne håpe på var Armageddon i en eller annen form. 
The Long Now ble en anledning til å vinne fremtiden til-
bake. Slike prosjekter krever at du tenker i en helt annen 
tidsskala, og arbeidet fordrer en blanding av praktisk sans 
og filosofisk fantasi. For min egen del står spørsmålet om 
estetikk sentralt. Det tekniske er overkommelig, men 
detaljer i utformingen og uttrykket til monumentet som 
helhet holder meg ofte våken om natten.

Klokkespillet er programmert av Brian Eno, og er i stand 
til å avspille en ny melodi hver dag i 10 000 år.
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Da The Long now begynte å planlegge den monumentale 
klokken i ørkenen sendte Alexander Rose en søknad til det 
amerikanske skattevesenet, for å sikre prosjektets status 
som en non-profit utdannelsesinstitusjon. Søknaden tok 
form som en skildring av hvordan klokken ville kunne opp-
leves av en fremtidig besøkende, og er gjengitt i Stewart 
Brands bok The Clock of Long Now (1999). Rose forestiller 
seg at opplevelsen vil arte seg omtrent slik: 

Ankomsten tar tid. Først skritter du trappene ned i en dyp 
hule, siden går du inntil du kommer frem til et underlig og 
enormt maskineri som bare så vidt kan skimtes i mørket. En 
spiralformet trapp snor seg omkring enorme tannhjul, aksler 
og pendler, og du følger den oppover til et øvre kammer. Her 
blir du blendet av lyset som faller inn gjennom dype lyssjakt er, 
boret ned fra toppen av fjellet. Først nå ser du klokken: Den 
øvre delen av mekanismen er en astronomisk klokke som 
viser planetenes posisjoner, stjernehimmelen og et telleverk 
for antallet år som er gått siden maskinen ble bygget. veg-
gene omkring klokken rommer hvelv med bøker etset inn i 
store plater, et bibliotek valgt ut for tusener av år siden av 
menneskene som bygget denne merkelige installasjonen. 

Søknaden ble innvilget, og i dag, et par tiår senere, er  
byggingen i gang. Selv om klokken og biblioteket i en viss 
forstand er et evighetsprosjekt, og gruppen ofte sammen-
ligner prosessen med å bygge en katedral, ivrer de etter  
å ferdigstille gaven til fremtiden.

AD Prototypen av klokken er donert til vitenskapsmuseet i 
London. Byggingen av den egentlige klokken er langt mer 

tidkrevende. Hvilke utfordringer har dere støtt på i arbeidet?
AR Danny Hillis pleier å si at den monumentale klok-

ken er et symbol på fremtiden, slik pyramidene er 
et symbol på fortiden. Pyramidene står der fortsatt, men 
var så prangende at de dyrebare sarkofagene ganske snart 
ble plyndret. Tanken om å bygge en klokke som skulle gå 
i 10  000 år førte fort til erkjennelsen av at vi burde finne 
et halvveis bortgjemt og virkelig uforstyrret sted. Først 
kjøpte vi et fjell, Mount Washington, men så oppdaget  
vi at noen tilstøtende områder var eid av forsvaret, og at 
andre tilgrensende områder var i private hender. Fordi vi 
håper at stedet skal bli et mål for pilegrimer og besøkende, 
må vi sikre oss at folk har tilgang til fjellet. Dessuten var 
Mount Washington dekket av en særskilt type furu, Pinus 
Longaeva, noen av verdens eldste organismer, enkelte  
av dem opptil fem tusen år gamle. Furuenes alder hadde 
en enorm appell til oss – inntil vi innså at vi ville komme 
til å skade dem når vi skulle bore i fjellet. Å rive opp eld-
gamle trær med roten harmonerer ikke med prosjektets 
ånd. Så viste det seg at Jeff Bezos, som finansierer The 
Long Now, eide et fjell i Texas som geologisk sett var 
enda bedre egnet. Vi har allerede boret og sprengt ut 
rom. Selv om vi i prinsippet er åpne for å arbeide lang-
somt, viste det seg å være enklere å gjøre alt i én omgang. 
Nå er vi i gang med å montere klokken, tannhjul for  
tannhjul. 

Furuenes alder hadde en enorm appell til oss – inntil vi innså  
at vi ville komme til å skade dem når vi skulle bore i fjellet.
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Vi vet ikke hva fremtidens mennesker vil ønske eller sette pris 
på, og vi kan ikke regne med at de vil samarbeide med oss.
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Neil Stephenson har forestilt seg virkelige «millenials»:  
en gruppe av lærde munker, en slags hemmelighetsfulle kulturens gjetere.



Samme hvor bortgjemt beliggenheten er,  
vil folk komme for å se de rare greiene man bygger.
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AD Er klokken et altruistisk prosjekt – noe som gjøres for 
fremtidens mennesker –, eller gjør dere dette mest for 

deres egen skyld? 
AR Prosjektene vi jobber med er rettet mot en fjern 

fremtid, men samtidig er vi hele tiden avhengige av 
at de gir en form for uttelling i nåtiden. Det gjelder ikke 
minst for seminarene: De handler om fortid og fremtid, 
men blir et samlingspunkt for mennesker her og nå. Alt 
vi gjør har en slik dobbel motivasjon. Når alt kommer til 
alt, er det viktigste med langtidsprosjektene å overbevise 
levende mennesker om å gjøre noe som kan gi håp for 
fremtiden. Vi vet ikke hva fremtidens mennesker vil 
ønske eller sette pris på, og vi kan ikke regne med at  
de vil samarbeide med oss. Vi kan ikke forutsi klokkens 
skjebne bedre enn vi kan forutsi sivilisasjonens gang  
de neste årtusenene. Muligheten må holdes åpen for at 
klokken vil glemmes og siden gjenoppdages. Derfor må 
den være vanskelig å demontere – materialer blir ofte 
stjålet fra historiske monumenter. For å unngå plyndring 
må vi unngå å benytte dyrebare materialer. Klokken må 
tåle å neglisjeres, men belønne den som steller pent med 
den. Vi har designet den slik at den kan trekkes opp med 
jevne mellomrom. Belønningen for å trekke den opp er at 
klokkespillet gir lyd én gang om dagen. Uten å bli trukket 
opp, ringer den sjeldnere. Klokkespillet er programmert 
av Brian Eno, og er i stand til å avspille en ny melodi hver 
dag i 10  000 år. 

AD På hvilke måter har arbeidet ditt med The Long Now 
forandret forståelsen din av nåtiden og fremtiden? 

AR Problemer som før virket uløselige fremstår ikke 
lenger umulige å løse. Hvis man ble bedt om å finne 

en kur for kreft eller en løsning på verdens fattigdoms-
problemer, vil de fleste riste på hodet. Se for deg hundre 
år til oppgaven, så endrer utsiktene seg. En annen kon se-
kvens er at tilsynelatende dramatiske forandringer ikke 
lenger har skjellsettende virkning på meg. Det grunn-
leggende i livet er og forblir vennskap og familie, fødsel og 
død. Tekno logiske endringer ser mindre voldsomme ut  
i et langtidsperspektiv. I dag klager mange over at folk er 
fraværende og alltid titter på skjermene sine. Jeg vil tro 
at lignende anklager florerte etter at Gutenberg revolu-
sjonerte trykke  teknologien. Folk sitter med nesa i bøkene, 
det er umulig å få kontakt! Teknologiske revolusjoner har 
alltid blitt oppfattet som begynnelsen på slutten – likevel 
går livet videre. En annen konsekvens av langtidsperspekt-
ivene er at du begynner å tenke over hva som virkelig har 
verdi. Mye står seg dårlig når du tenker tusen år frem, 
mens andre saker trer frem som umistelige – som språk. 
Eksperter regner med at bare ti prosent av dagens 6000 
språk vil overleve de neste hundre årene. Det var denne 
erkjen nelsen som fikk oss til å starte Rosetta-prosjektet. 

Hvordan kan du gjøre deg forstått og advare mennesker tre tusen 
generasjoner frem om hva som ligger begravet i hvelvene?



Atomavfallanlegget Onkalo i Finland bygges for å vare i hundre tusen år. 
Med slike perspektiver må du regne inn en mengde faktorer.
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Siden vi ikke vet hva fremtidens mennesker har behov for,  
må vi gi dem flest mulig valgmuligheter.

vAGAnT 3/2017
 Å vinnE FREMTiDEn TiLBAKE

AnDERS DunKER 39

AD Som går ut på hva?
AR Rosetta-prosjektet er en databank og samtidig en 

oversettelsesnøkkel for alle verdens skriftspråk 
Oppgaven ble opprinnelig formulert av European Space 
Agency, som skulle sende en sonde ved navn Rosetta  
til asteroiden 67P/Churyumov-Gerasimenko, langt ute  
i Kuiper-beltet. Siden sonden skulle krasje inn i den  
svevende steinen og bli liggende der i titusener, kanskje 
millionvis av år, ville de at den skulle ha med et vitnes-
byrd, litt i stil med vinylplaten Carl Sagan sendte med 
Voyager-sonden i 1977. Vi tenkte at vitnesbyrdet burde ha 
noe med Rosetta-steinen å gjøre, og noen foreslo å lage 
en universaloversetter mellom verdens språk, som for 
fremtidens generasjoner kunne fungere slik steintavlen 
fra Alexandria gjorde i sin tid. Vi ble sjokkert over å opp-
dage at det ikke fantes noen database for alle verdens 
språk, og hadde problemer med å finne en tekst som var 
oversatt til tilstrekkelig mange skriftspråk. Derfor endte 
vi opp med å bruke den gammeltestamentlige skapelses-
beretningen – misjonærene er som kjent ivrige over-
settere. Teksten ble skrevet inn i mikroskrift på 1500 språk, 
innskribert med nano-relieffer i nikkel, som kan leses hvis 
du forstørrer dem opp 650 ganger. Valget av en bibelsk 
tekst viste seg riktignok å være mindre lurt: Prosjektet 
ble ansett som et uttrykk for kristen funda ment alisme. 
Selv om landingen var vellykket, ble prosjektet nærmest 
dysset ned. Men språkdisken er fortsatt der ute og kom-
mer til å forbli der i overskuelig fremtid. 

AD Samtidig jobber dere med et litt mer tilgjengelig prosjekt 
– et bibliotek av utvalgte skrifter som skal integreres i 

klokkehallen. Hvordan henger dette sammen med Rosetta 
prosjektet? 
AR Det ligger et grunnleggende praktisk problem i  

det å ville overlevere et bibliotek til fremtidens 
mennesker: Vi vet ikke hvilke språk de kommer til å 
snakke, og om de vil være i stand til å oversette dagens 
språk til et språk de forstår. Med en form for Rosetta- 
stein kan det gå an å løse dette problemet. Lingvisten 
Laura Wecher leder bibliotekprosjektet og arbeider med 
en språkdatabase. Vi jobber fortløpende med hvordan 
biblioteket skal bli en del av klokke-monumentet, og  
er åpne for forslag! 

AD Hva er tanken bak biblioteket? Er det et slags nytt  
Alexandria? Eller snarere et AntiAleksandria, et bibliotek 

som skal bestå når alle andre biblioteker har svunnet hen? 
AR Prosjektet bygger på en idé fra James Lovelock om 

at man burde samle en manual for sivilisasjonen. 
Det kan kanskje virke som at vi nærer en apokalyptisk 
frykt for sivilisasjonskollaps, men for oss er denne invita-
sjonen snarere en anledning til å tenke gjennom hva som 
er essensielle tekster – for vår sivilisasjon, og for sivilisa-
sjoner som sådan. Etter hvilke prinsipper skal en slik 
samling kurateres? Hvilke bøker er vesentlige og umiste-
lige? Det viser seg at folk har veldig ulike ideer om dette: 
Noen tenker seg at det tekniske alltid ville kunne gjenopp-
dages, mens litteraturen er umistelig. Andre forestiller 
seg at en ny litteratur lett kan vokse frem, mens viten-
skapelige funn må tas vare på. Biblioteket rommer også 
en del science fiction – og biblioteket og klokken har selv 
funnet plass i en science fiction-roman, Neal Stephensons 
Anathem (2008). Stephenson prøver å forestille seg  
virkelige «millenials»: en gruppe av lærde munker, en 
slags hemmelighetsfulle kulturens gjetere. 

Eksperter regner med at bare ti prosent  
av dagens 6000 språk vil overleve de neste hundre årene.



Ingen kommer hit – til San Francisco, den dyreste byen på den  
vestlige halvkule – for å leve et rolig liv eller trekke seg tilbake.
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AD Blandingen av en progressiv kultur, teknologisk  
inno vasjon og en interesse for science fiction er typisk  

californisk. Kunne organisasjonen The Long Now ha oppstått 
hvor som helst i verden, eller er den stedsegen for California 
traktene? 
AR Prosjektet kunne ikke ha oppstått noe annet sted  

i verden. Betingelsene for prosjektet er erkeameri-
kansk i den forstand at det her ikke finnes noen gammel 
kultur som står i veien eller holder oss tilbake. Ingen  
eldgamle monumenter, få tradisjoner, mindre å se tilbake 
på og henge igjen i. Dette fører til at folk vender blikket 
fremover. Ingen kommer hit – til den dyreste byen på 
den vestlige halvkule – for å leve et rolig liv eller trekke 
seg tilbake. Du kommer hit for å bygge, for å finne opp 
ting, for å forandre ditt eget liv – og verden. Denne for-
ventningen har vært en selvoppfyllende profeti gjennom 
generasjon etter generasjon og har skapt en helt særlig 
mentalitet. Noen fører den tilbake til gullrushet som 
skapte San Francisco – sikkert med en viss rett. Du kan 
fortsatt komme hit med to tomme hender og bli styrtrik. 
En annen påfallende side ved stedet er den unike aksepten 
for tilbakeslag og feiltrinn. Hvis en ny prosjektleder skal 
ansettes, ønsker ingen en kandidat med en plettfri Cv. 
Du skal helst ha vært med på noe som gikk galt. Du kan 
starte fem prosjekter som går i vasken – og folk anser  
deg fortsatt for å være en interessant person med nyttige 
erfaringer i bagasjen. Hvis du ønsker fremskritt og til-
svarende raske læringskurver, må du også være villig til  

å ta sjanser. På den andre siden er The Long Now en 
reaksjon på denne oppspiltheten. Vi prøver å tenke gjen-
nom hva som virkelig betyr noe i det lange løp – hva vi 
kan bygge som virkelig vil vare.

noen dager før samtalen med Rose på The interval, arran-
gerte The Long now nok et seminar, der forfatteren James 
Glieck snakket om tidsmaskinens historie. Foredraget tok 
også opp tidskapslenes historie: nåtidsmuseer og pakker 
til fremtiden som blir forseglet med pompøse seremonier 
for siden å forsvinne fra det historiske minnet de skulle 
bidra til. Glieck påpekte at det er kulturen som sørger for 
den oppgaven tidskapslene er ment å ta på seg – å føre 
videre det vi ser som verdifullt. Men vil kulturen bestå?  
For å forestille oss fremtiden, må vi forestille oss at frem-
tiden ligger der, som et sted eller et produkt, mer enn som  
et prosjekt. Tidsmaskinen gestalter fremtiden som et  
reisemål, et land vi kan besøke, og gjør den dermed til noe 
bestemt og håndgripelig. Titusenårsklokken er kanskje det 
nærmeste vi kommer en virkelig tidsmaskin. Den sender 
oss ikke inn i fremtiden, men utvider nåtiden til å romme 
kommende årtusener. 

Temaet for Gliecks foredrag – tidsreiser og tidsmaskiner – 
kunne knapt vært mer passende for miljøet omkring The 
Long now, som forener en begeistring for spekulasjoner og 
det fantastiske med en interesse for vitenskap og kultur. 
Selv om premisset for Gliecks foredrag var at tidsreiser 
antakelig er teoretisk og praktisk umulig, påpekte han at 
tidsmaskinen er blitt et tankeredskap vi stadig tar i bruk 
for å prøve å forstå tidens vesen – og å komme i kontakt 
med fjerne tidsepoker. Da Glieck stilte sitt faste publikums-
spørsmål – om forsamlingen ville ha reist til fortiden eller 
til fremtiden hvis de fikk innvilget én og kun én tidsreise 
med retur – rakte de fleste hånden opp for fremtiden. 
«vanligvis vil folk reise bakover i tid, til faraoenes tid eller 
til middelalderen,» sa Glieck. «Likevel er jeg ikke over-
rasket,» fortsatte han, «vi er jo i San Francisco.» 

AD Hva slags forestillinger har du om The Long Nows 
fremtid? Tenker dere å forbli i San Francisco eller er 

planen å utvide og bli en verdensomspennende forening? 
AR Det spørsmålet tenker vi mye på akkurat nå. Vi  

må finne ut om vi skal bygge klokken og runde det 
hele av, eller om vi skal fortsette å vokse. Jeg vet ikke  

Hvis du ønsker fremskritt og tilsvarende raske  
læringskurver, må du også være villig til å ta sjanser.
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Slike prosjekter krever at du tenker i en helt annen tidsskala,  
og arbeidet fordrer en blanding av praktisk sans og filosofisk fantasi.
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Når alt kommer til alt, er det viktigste med langtidsprosjektene å  
overbevise levende mennesker om å gjøre noe som kan gi håp for fremtiden.
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om vi kan regne med å fortsette som organisasjon i …  
10 000 år. Det lange nået er mer en horisont enn en am-
bisjon. Når det gjelder det «store her» har vi medlemmer 
over hele verden – og legger alle salt-foredragene og 
panelsamtalene våre ut på nettet. Slik sett er vi globale 
og i stadig vekst. 

AD Du har reist mye omkring i verden for å besøke steder 
og institusjoner som arbeider med langsiktig tenkning 

på et mer pragmatisk plan. På veggen her henger bilder av 
den internasjonale frøbanken på Svalbard og lagringsplasser 
for atomavfall, i tillegg til et japansk tempel. Alle disse viser at 
det går an å planlegge langsiktig selv i møte med uforutsigbare 
omstendigheter. Hva har du lært av å besøke dem? 
AR Mye, både praktisk og filosofisk. Frølageret på Sval-

bard var en opplevelse. Jeg var imponert over hvor 
raskt de bygget det, og hadde stor glede av å bla gjennom 
gjesteboken og se hvordan folk kom ens ærend fra hele 
verden for å besøke denne bortgjemte bunkeren. Det ga 
håp for klokkeprosjektet: Samme hvor bortgjemt beliggen-
heten er, vil folk komme for å se de rare greiene man byg-
ger. Samtidig lærte jeg noe viktig av Svalbard. Til tross 
for alle forhåndsregler hadde de allerede problemer med 
fukt og drenering. Permafrosten er i ferd med å tø opp og 
anlegget blir innhentet av de uforutsigbare endringene det 
skulle sikre oss mot. Horisonten for Svalbard-prosjektet 
er ikke lengre enn noen hundre år, maksimalt tusen år. 
Lagre for atomavfall må ha et annet tidsperspektiv: 

Anlegget Onkalo i Finland bygges for å vare i hundre 
tusen år. Med slike perspektiver må du regne inn en 
mengde faktorer. Kulturen vil ha forandret seg til det 
ugjenkjennelige, språkene vil ikke være de samme.  
Hvordan kan du gjøre deg forstått og advare mennesker 
tre tusen generasjoner frem om hva som ligger begravet  
i hvelvene? Ise-tempelet i Japan demonstrerte en annen 
måte å tenke langsiktig på. I Japan finnes riktignok byg-
ninger av treverk som er bevart gjennom tusen år, men 
Ise-tempelet er ikke en av dem: Hvert femtiende år rives 
det ned og bygges opp igjen. Håndverkerne læres opp  
fra far til sønn og alle fremgangsmåtene er omgitt av 
seremonier. Leksen derfra er at langsiktighet ikke nød-
vendigvis innebærer å bygge evighetsmonumenter: Man 
kan også skape en kultur som holder seg selv ved like.  
Vi har tenkt på måter å inkludere dette på i klokke-
prosjektet. Men uansett om vi klarer å opprettholde en 
kontinuerlig kultur omkring klokken eller ikke, er den 
konstruert slik at den kan repareres og til og med for-
bedres. Vi vet jo ikke hva slags verden som kommer til  
å omgi installasjonen i fremtiden. I bunn og grunn er  
tanken bak klokken og The Long Now denne: Siden vi 
ikke vet hva fremtidens mennesker har behov for, må vi 
gi dem flest mulig valgmuligheter. Vi prøver å unngå å 
forverre livsbetingelsene deres – og samtidig å overlevere 
redskaper til utfordringene de måtte stå overfor, når  
den tid kommer. T

Jeg vokste opp under den kalde krigen, med den  
allestedsnærværende frykten for atomkrig, men også  

etter jernteppets fall besto følelsen av fremtidsløshet.



43vAGAnT 3/2017
Å vinnE FREMTiDEn TiLBAKE

AnDERS DunKER


	Pages from vag 17-3 BB43 DRUCK Korrekturen 1-208 RGB alles-4
	Pages from vag 17-3 BB43 DRUCK Korrekturen 1-208 RGB alles-5



