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Människans väg från

Djur till Odjur

CEX

Människans väg från Djur
till Odjur
Utöver att vi tappat pälsen och en hel del självbevarelsedrift skiljdes våra
vägar från människoapans vid några omvälvande milstolpar som har gjort oss
till vad vi är. På gott och ont.
Några av dessa viktiga händelser utgör bokens tema utan att
göra anspråk på vetenskapligt
underlagt riktighet.

A VSNITT 1

Nudist-apa

I en grotta i närheten av savannen någonstans i Afrika
bodde ett mindre gäng människoapor. Deras hjärnor var fortfarande ganska små och så var det också med bekymren. Visserligen tog rovdjuren en och annan av dem, men det bara var
så.
En tidig morgon födde ”alffa-mamman” en liten flicka. Till
skillnad från andra saknade ungen minsta antydan om päls.
-Nåväl, det kommer lite senare, tänkte mamman, men utom
några fjun på skallen förblev ungen alldeles blank. Modern
kunde inte veta att det hela var frågan om genmutation.

När flickan blivit könsmogen gjorde hennes nakenhet henne
mycket åtråvärd. Flockens alla hannar flockades kring henne
och ryktet spred sig snabbt runt hela savannen. Flickan blev
till mor och födde ungar på löpande band. Alla mer eller mindre pälslösa.
Andra människoapor av honkön blev ganska avundsjuka och
försökte minska på sin pälsbörda, dels genom att rycka den
och dels skära bort med vassa stenar (än idag rakar kvinnorna
sina ben och hår under armarna). Fick de sedan tag i en hanne utan päls eller med bara lite hår på bröstet blev det bekräftade och antalet pälslös avkomma började växa lavinartat (det
där med hår på bröstet stämmer än i dag).
Och hjärnan växte och lärde sig nya appar.

Andra människoapor såg frågande ut medan alfa-hannen började misstänka otrohet och fundera på att sätta ut ungen.
Mammans moderliga instinkt fick henne att vara på sin vakt
och försvara ungen med näbbar och klor, vilket hela flocken
snabbt fick klart för sig.
Flickebarnet växte och var inte ett dugg dummare än andra
människoapungar. Snarare tvärt om. Material och energi som
naturen har sparat på pälsen tycktes hamna i hjärnan, som
dock fortfarande hade föga idéer om hur resursen skulle användas.
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A VSNITT 2

Verktyg

Hannarna som ville skryta med sina nakna honor fick ta
till nya grepp med hjälp av sina outnyttjade hjärnceller. Man
har länge använt enkla verktyg som grenar och sten, men att
bearbeta dem var något nytt. När man av misstag slog sönder
en sten kunde den ha vassa kanter, särskilt de vi nuförtiden
kallar för skiffer eller flinta. Efter många försök (och några generationer) lärde man sig att få stenbitarna vassa och i en storlek passande uppgiften. Det blev mindre plågsamt att raka sig
och en hel ny värd av användning av nya stenverktyg öppnade
sig.

dag). De försökte sabotera jakten för pälslösa hannar eller helt
enkelt slå ihjäl dem.
Dock var de pälslösa lite smartare och hade sina nya vapen.
Råstyrkan hade inte en chans i längden. De håriga fick vackert
svepa de av sina honor som hade ”pälsbrist” i någon form av
bladhuckle och flytta länge in i skogen (förekommer fortfarande i en och annan form).
Och hjärnan växte och lärde sig undvika håriga apor.

Man kunde lättare lägga ner ett byte och skrapa kött från ben
och resterna från djurens päls. Man kunde sätta fast en vass
sten på en gren, det vill säga kombinera två verktyg till nytt.
En och annan specialist kunde så framställa ett vapen och så
föddes embryo till ”vapenindustri” som frodas än idag.
Det fanns dock fortfarande många mycket håriga människoapor som inte gillade nymodigheterna även om de gärna vänstrade med nakna tjejer, vilket de dock aldrig skulle visa öppet.
De smög sig på pälslösa honor och våldtog dem (händer än i
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A VSNITT 3

Elden

En dag höll en naken människoapa på att bli inringad av en
flock lejon. Just när han tänkte att det var kört slog en blixt
ner i buskaget mellan honom och lejonen. Smällen och branden paralyserade båda parter som för stunden la alla fientligheter åt sidan. Som tur var blåste det åt lejonens håll så att vår
vän kunde pusta ut för tillfället. Plötsligt började det regna. Lejonen avbröt reträtten och människoapan började återigen
frukta för sitt liv. Kanske var det chocken efter blixtnedslaget,
kanske var det någon okänd form av självbevarelseinstinkt,
men han fattade en brinnande gren och innan den hann att
slockna sprang an mot sin grotta. Lejonen följde lunkandes efter, dock på behörigt avstånd. Flocken i grottan blev förskräckta vid åsynen av en medlem med eld i handen, vilket han förklarade genom att peka mot lejonen nedanför. Slutligen slängde han den brinnande grenen mot lejonens ledarhanne, som
röt av smärtan och försvann med resten av lejonflocken i släptåg.

Grottans invånare blev mycket imponerade och elden förvandlades från faran till vän. Vid nästa åsktillfället sparade man på
elden i grottan tills den av slarv slocknat.
Specialisten på stenverktyg har tidigare märkt att det i bland
slog gnistor om vissa typer av stenar när man slog dem mot
varandra. Gnistan var ju eld i miniformat som man kanske
kunde få att växa och göra eld själv i stället för att vänta på åskan. Så småningom lyckades man och där efter brann det alltid eld i grottan, som blev både varmare, torrare och säkrare
att vistas i. Andra människoapor apade efter.
Och hjärnan växte och lärde sig behärska eld.
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A VSNITT 4

Varm mat

Nästa fördelen med varm mat var att den blev lättare för kroppen att bryta ned, vilket även sparade på massor av energi
som kunde nyttjas till annat. Exempelvis längre jaktutflykter,
fruktplockning eller sex, alternativt deponeras i skallen.
Än i dag står våra stolta män vid grillen och tillreder rå kött
och dricker öl för att öka chansen till sex.
Hjärnan fick extra energi, växte och lärde sig att laga mat.

När nu människoaporna tämjde elden gick det ganska
snabbt att låta den göra nästa nytta genom att behandla födan. Hur det gick till kan vi bara spekulera om. Kanske har någon tappat en köttbit i elden, kanske har man hittat ”friterad”
banan efter ett åsknedslag, kanske blev några högt hängande
köttbitar rökta. Kvarstod faktum att man kunde steka sega
köttbitar och göra dem lättuggade för både stora och små,
samt inte minst lärde man sig att konservera maten. Visserligen levde de nakna aporna fortfarande i nuet, men det var inte svårt att se och lukta skillnaden på en rå, någon vecka gammal köttbit och en dito som var väl-stekt.
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A VSNITT 5

Rytmen
När faran lurade gav människoaporna såsom alla andra
apor ett varningsskri för att meddela flocken. Nackdelen var
att fler rovdjur kunde lockas till området. När man nu använde verktygen som stenar och påkar kom människoaporna på
att man i stället kan banka på trädstammar, både för att
skrämmas och för att meddelas med flocken. Snabba slag betydde ”Fara å färde!”, medan långsamma betydde ”Var är du?
Kom hem” (”Kom hem-Maten är färdig” fanns inte än).
När man på kvällen samlades kring elden kunde man höra rytmiska knackningar när verktygs- och vapenmakarna bearbetat stenar eller träpåkar. Övriga flockmedlemmar ville vara
med och började knäppa på vad som än fanns till hands. De
som för tillfället saknade något att banka på började i ställer
utstöta knäppljud. På något sätt uppstod ett gemenskap när
ljuden från fler källor svängde rytmiskt i samma takt och det
ryckte i hela kroppen. Man kunde även stampa i grottgolvet.
Gjorde man det ensam hände inte mycket men när hela flocken stampade i takt fortplantades dova svängningar genom både hela grottan och utövarnas kroppar som nästan försatte i
extas.

Alla tittade åt vänster där den första nakna apa hoppade på ett
ben. Ingen anade att en vass sten var orsaken och alla misstolkade den lyckligt olyckliga nakna apan genom att tro att han
gjort en invit att alla skall göra likadant och de gjorde det (de
var ju fortfarande apor). Vår nakna apa med skärsår fick ont i
det trötta för övrigt friska benet, bytte den fot. När alla andra
gjorde likadant tyckte han att det var festligt och genast hittade på nya rörelsen som återigen upprepats av flocken (utom
upptagna ”trumslagare”).
I våra dagar kallar vi företeelsen ovan för Disco.
Och hjärnan växte och lärde sig nya takter.

En naken apa trampade på en vass sten, tappade balansen och
råkade knuffa till grannen till höger, som i sin tur gjorde det
samma till sin granne till höger, som i sin tur.... och så vidare.
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A VSNITT 6

Sången

Vår olyckliga nakna aphonans förtjänst hade oanade krafter
genom skapelse av den primitiva sången.
Svenska snapsvisor innehåller än i dag många primitiva ljud
som ”trallala, faderallalej, ohoj, nuuu, nuutarviden...”.

Människoaphonan vars hanne blev utsedd till dansledare
var stolt över sin partner och hon ville också bli efterapad.

Och hjärnan växte och lärde sig nya toner (sånger finns numera att köpa på iTunes).

- Om jag strör lite vassa stenar där jag brukar stå vid dansen
ger sig nog resten själv, sa hennes instinkt.
När dansen började tog hon satts, hoppade högt upp i luften
för att med båda fötterna landa i stengruset. Smärtan blev outhärdlig.
- Uaaaaaaaaaaaaw, skar det genom grottan.
- UUUaaaaaaasasaswww..., skar det genom grottan när hela
flocken svarade.
- UOjOjOjOjOj, gnydde honan.
- UUOOOjjjOOjjjOjj..., blev mångröstad eko.
- Grrr, Grrr, grr, morrade honan när hon tänkte bita ihjäl sin
”make”.
- GRRRR,GRRR,GRRR,GRRR, fick hon till svar från flocken
som inkluderat ”maken”.
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A VSNITT 7

Språk
Samvaro vid elden, gemensam rytm, dans och sång gjorde människoaporna till på den tiden främsta sociala varelser.
Det ekade i grottor och vinden spred nya ljud på savannen.
Rovdjuren höll sig på avstånd, den nakna apan reproducerades friskt, och spreds över hela kontinenten. Människoapans
sätt att kommunicera ställdes för nya utmaningar. Att kommunicera med gester, skrik, banka med påkar var inte så effektivt
och det kostade energi. Olika ljud som utbringats vid dans och
sång var inte nog, men kanske något att bygga vidare på. Man
använde redan enkla strup-producerade ljud för att uttrycka
vrede, sorg, glädje, fara och andra tillstånd, allt understruket
med tillhörande gester. När det blev mörkt på kvällen hjälpte
inte kroppsspråket mycket till, varvid ljudet fick kompensera
det hela och utvecklas mera distinkt. Även ljudproducerande
organ i halsregionen utvecklades både i omfång, nyanser och
tonfall.
Första ”ord” härmade objektets egna ljud. Lejonet hette
”Wrr”, fågel ”Flap”, vatten ”Klunk”, vinden ”Switsh”, klubban
”Bang”, stenen ”Knack”, mat ”Mums”, mor ”Mam” (far visste
man inte vem det var), kvinna ”Yipiii” , man ”Yi-pina” och så
vidare. Att sedan konstruera verb av substantiven ovan var ingen konst. Klubba ihjäl hette ”Banga”, äta ”Mumsa”, ha sex ”Yipippa”, etc. Man var naturligt nog även tvungen att hitta på
namn åt stammens medlemmar, vilket inte heller var så svårt.
Alfa-hona hette ”Mamma”, alfa- hanne ”Bang-pippa”, sten-

verktygsmakare ”Knacken”. Resten fick namn efter djur de var
duktiga på att jaga eller efter andra för dem utmärkande sysslor. Exempelvis heter ”sångerskan” från förra avsnittet ”Uoja”.
Så småningom insåg man begränsningar i ljud-namn-systemet, eftersom det fans många saker som inte gav något ljud i
från sig. De fick helt enkelt tilldelas ett nytt ljud , bara det gick
att frambringa någonstans i munhålan. Ljuden som vi nu kan
kalla för ord blev fler och fler och man lärde sig även konsten
att kombinera dem, vilket ställde nya krav på minnet och slutledningsförmågan. Sångerna vid kvällselden fick nu något
som kunde likna texter, dock fortfarande begränsade till få
enkla teman. Ungefär som vid dagens schlagerfestivaler.
Och hjärnan
växte och la
till nya programmeringsspråk.
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A VSNITT 8

Tempus

Den nakna människoapan blev nu smartast bland djuren
och hamnade högt i näringskedjan (vilket den hade ingen
aning om), men det handlade fortfarande om en apa. Någonting fattades.

Från att med bidrag från gårdagen ha levt för dagen kunde
man nu tänka även på morgondagen, det vill säga på framtiden, det vill säga FUTURUM på latin.
Plötsligt fanns det alla verktyg för att på erfarenhetens bas börja PLANERA för framtiden.
Och hjärnan växte och la till tidsuppfattning.

När man nu kunde kommunicera med något som började likna ett språk, skedde detta enbart i presens, ungefär som när
våra dagars fotbollsspelare rapporterar om sina bravader i gårdagens match.
När människoaporna samlats krig elden och för omväxlingens
skull inte hade lust att dansa, kunde de nu använda sitt enkla
ordförråd för att uttrycka vad de ville och kände, för att fostra
sina barn, för att skryta med sin jaktlycka tidigare under dagen eller andra historier. Ops! Historier?
Från att ha levt enbart i nuet har man plötsligt börjat ta upp
och hantera något som redan varit. PERFEKT, kan vi kalla det
med hjälp av latin (som dock var okänt på den tiden).
Det förflutna gav sina smällar eller framgångar, det vill säga
erfarenhet som man nu kunde dela med sin avkomma och andra i flocken, för att bättre möta dagen och morgondagen. Ops
igen! Morgondagen?
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A VSNITT 9

Medvetande

framtiden. Exempelvis gräva fallgropar, konservera kött till
sämre tider och bygga skydd över huvudet. I dag kan vi uttrycka det som knegande, sparande av pengar på banken och
”eget” radhus (som banken äger).
I vilket fall som helst uppstod nu i naturen en varelse som
blev aktivt medveten om det som har varit, om det som är, om
sannolikheten hur det kommer att bli och inte minst om sig
själv.

Nu inträffade något alldeles extra. Människoapan hade
fortfarande alla sina instinkter för omedveten reaktion på
plötsliga händelser, men hjärna var även fullproppad med minnen och erfarenhet som snabbt kunde plockas fram och korrigera eller upphäva vissa instinkthandlingar om det medförde
några fördelar. Visserligen var man livrädd för sabeltandad tigern, men det fanns ju en nygrävd fallgrop som tigern bör
snart ramla i.

Och hjärnan växte och la sig till med medvetande om sig själv.

Till skillnad från andra apor som var något sådär medvetna
om omgivningen, började nu vår nakna apa vara ordentligt
medveten om sig själv. Den hade ju fått ett namn och den hade unika egenskaper som den ”sålde” till de övriga i flocken.
Den var ett resultat av tidigare händelser. Mindes man dem då
blev man medveten om dem och följaktligen även om sig själv.
Var man på bas av erfarenhet medveten om hur saker och ting
för det mesta utvecklas kunde man även medvetet planera för
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A VSNITT 10

Kreativitet
Människoapan har nu gjort sig nästan förtjänt för att kallas för människan. Till skillnad från andra apor var hon ju naken, kunde bearbeta verktyg, göra eld, steka biff, dansa bättre
än tranorna, sjunga (sämre än fåglarna), prata med ord, skilja
på tempus och vara medveten om nästan allt inklusive sig
själv. För övrigt var hon varken bättre eller sämre, snällare eller taskigare än andra primater. En ytterligare höjning av ribban skulle vara välkommen. Plötsligt blev klimatet kallare och
den nakna apan började frysa, såskilt om nätterna. Hade man
ingen päls var det dock numera ingen match att låna en eller
två. Männen ville undvika brist på spermier om pungen nedkyls för mycket och kvinnorna tyckte att det drog för mycket.
Männen föredrog björnskinn och kvinnorna åtsittande leopardskinn. Man var nu van att röra sig naken i tusen år och
man blev inte längre så upphetsat vid åsynen av motsatta könens verktyg. När nu tillgångarna täcktes blev man mycket mera nyfiken vad som doldes därunder. Särskilt kvinnorna blev
mycket duktiga att figursy, det vill säga visa och dölja på samma gång (vilket de sysslar med fortfarande). De började tillverka även andra prydnader som halsband av snäckskal, ben och
djurtänder. Först till sig själva och senare till sina män som inte ville vara sämre. Man höll sig längre i grotta dels om det var
kallt eller om det regnat eller om matförrådet var fullt. Det
fanns tid för utsmyckning av både sig själva och bostaden.
Folk fick ögat för skönhet som naturen gav. Vackra snäckor,

stenar, fjädrar, blommor, träslag , samt tilltalade former. Ju
mera färg dess bättre.
Av trä kunde man tälja symboler för exempelvis fruktbarhet,
vilket naturligt nog föreställde en kvinna med yppiga tillgångar. Av djurben kunde man göra både vapen och fredliga ting
som små statyer eller musikinstrument. Flöjten blev till när
vapen-makaren Kalashnik först sög ut märgen och sedan skulle blåsa benpipan ren, varvid han lyckats frambringa ett vackert ljud som liknat göken. Han tillskrivs även upptäckten av
att ju längre pipan var desto djupare ton, vilket han rationaliserat genom att borra fler hål i pipan som gick att täcka med
fingrarna. I början lät det falskt, men efter tiotal flöjter och
rätt avstånd mellan hålen lät det fint. Kalashniks son Not älskade och blev mycket duktig på att spela flöjt. Han blev vida
omkring uppskattat, särskilt vid festliga tillfällen som blev fler
och fler.
Och hjärnan
växte och la till
kreativitet.
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A VSNITT 11

Odjur
Genom kreativitet som alltid kunde ta nya utmanande vägar fanns det inga begränsningar i vad som kunde komma i
framtiden. På både gott och ont. Den nakna apan var nu en
fullbordad människa som kunde sprida sig över världen.
Klimatförändringar klarade man med mer eller mindre kläder. Nya miljöer stimulerade hjärnans anpassningsförmåga
och utveckling. Nya erövringar kunde läggas till handlingarna.
Människan var fortfarande en naturlig del av naturen där hon
levde i sybios. I takten som antalet människor ökat ökade även
variationer bland individerna, tyvärr inklusive avarter.
En ledare för en grupp på tiotal människor var en jämställd,
och aktad medlem som fick offra sig för gruppens väl. En klanledare för hundratals klanmedlemmar var stolt, erfaren, oftast
ansvarsfull och rättvis och för det mesta högaktad. Han kunde
kunde vara värd att ta sig lite mera friheter än andra. En kung
över tusentals undersåtar var ännu stoltare, i bland erfaren,
ansvarsfull och till och med rättvis så länge det gynnade honom och hans planer. Han kunde bli högaktad men i vilket fall
som helst var folk rädda för honom. Det fanns i princip inga
gränser för vad han kunde ta sig till. Vi kan kalla det för
MAKT. Har man en gång fått makt över andra blev man livrädd för att tappa den. Bästa försvaret var ju attack och de
gällde att utöka makten över fler människor och deras ”revir”.

”Erövra eller bli erövrad”- principen krävde mängder med soldater och vapen som den kreativa hjärnan inte hade några problem med att utveckla, förfina och öka effektiviteten att döda.
När folket fick nog av förtryck skaffade de egna ledare och
gjorde en revolution. När den gamla makten störtas blev det
först lite bättre men snart samma sak igen. Revolutionsledaren förvandlades till diktator och flyttade till gamla palats som
han lät måla rött, i bland med blod. Människosläktet har nu
omfattat även individer som tyckte om att stjäla, våldta, plundra, mörda, föra erövringskrig och ren terror. Parasiterna som
ville verka mera anonymt kunde pyssla med narkotika, trafficking, utpressning, värvning a barnsoldater, djurplågeri, eller totalt strunta i när de förstört miljö för efterkommande.
Därmed kom mänskligheten att skapa en hitintills okänd livsform = Odjur.
Och den komplicerade hjärnan
började slå
knut på sig
själv.
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A VSNITT 12

Hur skall det gå?
När människan berikats med medvetandet fick hon även
samvetet, så att säga på köpet. Hon fick försöka hitta rätt mellan det goda och det onda, det snygga och det fula, det som var
bra och det som var dåligt. På vägen utvecklades moral, rättvisa, rättssystem och demokrati där vi nu står och inser dessa
termers subjektivitet och svårigheter att baka dem färdigt.
Globaliseringen hjälper till att minska subjektiva skillnader,
med hur mycket vi än knådar kommer demokratikakan att
smaka olika eftersom vi är trots allt individer (tack och lov).
Dre flesta av oss försöker ägna sig åt det goda, medan odjuren
lurar i bakgrunden.

Vi har sett Jorden från rymden och blivit mycket mera rädda
om den. CFC utsläppen har nästan försvunnit och ozonhålet
håller på att repa sig. Vi håller koll på växthusgaser och mycket mera än man tror har gjorts för att minska dem.
Vi är i alla fall medvetna.
Vi kan konsten att först skapa trängsel för att sedan införa
Trängselskatt.
Trots allt är de flesta av oss människor.
Och den komplicerade hjärnan har börjat återanvända självbevarelsedrift.

På senare tid har mänskligheten faktisk lyckats med mycket
positivt, trots det motsatta intrycket vi dagligen får från massmedia.
Hitler är död och det har gått många år sedan sista världskrig.
Vi lever längre och barndödligheten har minskar kraftigt. Vi
kan producera 10 000 gånger mera mat per hektar än för 10
000 år sedan, vi kan avsalta tio gånger mera vatten till samma
energikostnad som för 40 år sedan, vi behöver bara en liten
bit av Sahara-öknen för att med solceller fylla alla våra energibehov. Batterier bli energitätare och billigare med imponerande fart.
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