
FJERN EJ HEGNET MELLEM AGER 

DA DET ER LY OG LÆ 

FOR MERE END KORN OG KVÆG 

OG VILDTET SOM VI JAGER. 

FJERN EJ SKELLET TIL AKS OG KLID

FOR DET ER I GRØFTERNES JORD

AT MANGFOLDIGHEDEN GROR 

FOR MÅLTID OG FREMTID 

1. Birkemåleren (Geometridae) har 
oprindeligt hvide vinger tilpasset 
birketræets hvide stamme. 

(7,12,17) FIGUR 4:  RETNINGSBESTEMT SELEKTION

2. Områder med meget industri  
farver birketræernes stammer sorte 
af  kul-os.   

3. Population af  birkemålere med 
sorte vinger opstår. 
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 (x )Fra punktet går linjen, og fra linjen går fladen.
Med pløkker fæstnet i  jorden, og snore strukket ud 
i  l ige linjer,  gjorde vi  vores første opmåling af  
jorden i  kulturer omkring Babylon og old-
tidens Eg ypten. Således blev g rundfor-
men af  geometrien genereret,  og 
deraf  udspringer den egentlige 
betydning af  ordet geometri 
fra g ræsk – jordmåling: 
GE = JORD, 
METRIA=MÅLE.

Geometria, géométrie, geometridae er 3 punkter på en his-
torisk linje, som sammenføres og foldes på dette fler-
dimensionelle diagram, i et forsøg på at udrede 
hvorledes landskabet former geometrien, og geo-
metrien reformerer landskabet. En sammen-
dragning, som giver et bud på at forstå, 
hvorfor vi oplever et tab af  diversitet 
i livsformer og herved en indgang 
til biosemiotikken som livets 
metode til at opretholde 
mangfoldig-
hed.

SOM PLOVENS FURER I JORDEN

MELLEM MARKENS SKEL ER MINE 

TANKER LINJER PÅ DET BLANKE 

ARK. DISSE FERTILE FLADER ER 

FELTER FOR GEOMETRIENS 

FORFØRENDE SPROG. 

 (z)

 (y)

1. Geometria     (20,5,1)
2. Géométrie     (20,5,17) + (20,5,11) + (20,5,7)
3. Geometridae  (20,18,4) + (20,13,4)
4. Biosemiotik   (7,18,4) + (5,13,6)
5. Semiotisk frihed og geometrisk orden  (7,17,17) + (7,12,17) + (7,8,17) + (7,3,17)
6. Kunstneren som semiotisk aktør  (0,13,4) 
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Illustrativ model af  geometriens indvirkning på landskabet fra vild natur til 
dyrket land. Modellen viser markerne fra komplekst indrettet system til mere 
og mere simplificeret og effektivt. 

1. Illustrativ model af  geometriens indvirkning på landskabet fra vild natur 
til dyrket land og det dyrkede lands indvirkning på den vilde natur.
Modellen viser det specifikke eksempel hvor Geometridae larven påvirker et 
komplekst økosystem mod lavere artsrigdom.

2. Kan kompleksiteten i landskabet genoprettes ved en interaktion i det dyrk-
ede land som på denne vis påvirker det uopdyrkede land i en retning mod 
højere diversitet og kompleksitet. Kan kunst være medvirkende til dette? 2.

1.

Biernes svansedans og semiotisk frihed 

Egypterne bandt deres geometri o
p på en moralsk lære, der understø

tter en bevarelse af en kulturel og 

kompleks fo
rstå

else af deres jord og det miljø de befinder sig
. En sammenkobling af den geometrisk

e or-

den og semiotisk
e frih

ed forsøges derved at bevares i O
ldtidens Egypten hvor geometrie

n udsprang. Kan 

vi foretage samme greb i vores sa
mfund, hvor kulturen i en fornyelse kan blive tilb

ageført i v
ores m

åling 

af jorden?

 I denne idé om tilb
ageføring, eller re

gulering mellem semiotik og geometri, 
kan kunstneren overvejes at 

være en generator fo
r de tilf

ældige, fri
e, afvigende strukturer. K

unstneren er sty
ret af det im

-potentielle, 

af at materialiserer det irr
ationelle og lade det indgå i en aktualitet. K

unstneren kan ses so
m den asociale 

og fejlfortolkende bi, der bevidst eller ubevidst aflæser kommunikation på nye måder og søger nye veje i 

det miljø hun eller han indgår i. K
unstneren skaber variation, diversite

t ved at udforme ikke funktionelle 

genstande, objekter, der enten dør ud eller ved et til
fælde i et senere stadie skaber et mulighedsrum, 

hvorfra
 en nyttig forstå

else kan selekteres og indgå i en ny virkelighed.

Herved har kunstneren haft betydningsfulde roller i h
isto

rien under opblomstrin
gsperioder eller under 

krise
r. Enten producerer kunstneren værker, på et overskud af det samfund denne lever i e

ller so
m en 

reaktion på en krise
tilst

and. Som når re
næssancekunstnerne reagerede på tider m

ed øget vækst o
g vel-

stand eller dadaisterne, der fre
mstill

ede meningsløsheden og det absurde bag alle livsytrin
ger so

m en 

reaktion på 1. verdenskrig.

Kunstneren er en aktør, so
m i si

n metode bevidst eller ubevidst sp
ekulerer i f

remtiden, i d
et nye, i d

et 

næste og en udelukkende tilb
ageskuende kunstner er sjæ

ldent værdsat i e
t nutidigt kunstm

iljø medmin-

dre tilb
ageblikket bidrager m

ed noget nyt i d
en nye samfundsudvikling. Dette pres på det nye, denne 

lovmæssig
hed i kunstverdenen er ik

ke opstået so
m en regel i si

t eget system, men som regel af et stø
rre 

billede i sa
mfundet.

Kunstnere igangsætter det irr
ationelle eller fo

retager en derationalisering i et rationelt sy
stem, således at 

diversite
t sik

res m
od sto

re udsving i det omgivende miljø og øko-system. Måske ikke i kunstnerens di-

rekte produceren af sk
ulpturer, fo

tografi, m
aleri eller in

stallation, men lige så meget i d
et indirekte sprog 

som kunstneren producerer og som langsomt vil in
filtr

ere den samfundsmæssig
e bevidsthed.

Kunsten er ik
ke en ventil f

or so
rg og krise

, men nærmere er so
rg og krise

 en katalysator fo
r kunsten i en 

agenda igennem det stø
rre systems ønske om overlevelse, og produceren af irr

ationalism
e, således im

-

potentialitet og dermed potentialiteter, der sik
rer buffer-zoner m

od sto
re udsving.

Kunst er altså styret af det system der kaldes liv
 og indgår so

m en naturlig del i v
ores art og i andre arter. 

Det er den kreative styrke der sk
aber fo

rgreninger ud i jo
rden frem for vækst in

d i himlen.

  Fra vores pløkker der blev fæstnet i jo
rden, og trukket ud i lin

jer til
 flader af værdi, m

å vi opveje denne 

retningsbestemte værdidannelse gennem tilf
ørsel af kunstnerisk

 krøllethed i kompleksiteter af indfold-

ethed og udfoldethed. Og som den kartesisk
e filo

sofi, d
er blev pløjet ind i vores landskaber, gennem sin

 

direkte mærkning af jorden, må vi ty til e
n lignende metode der blomstre

r op nedefra. Vi må kræve at 

kunstens in
-effektive, skyggespil af repræsentation, der opløser m

ålbarheder, sk
al presse sin

 spraglede 

kultur in
d i jo

rden, for at højne en diversite
t i v

ores sjæ
le og afgrøder så

 vi fin
der en resiste

ns nedefra og 

indefra mod de forandringer vi har i v
ente udefra. (fi

gur y) 

6. K
UNSTNEREN 

som semiotisk aktør 

45

Blomst

stade 

sol 

Dans når flyveretningen er 
mod solen. 

Dans når flyveretningen er 
med solen i ryggen. 

45

. 

Dans når flyveretningen er 
45 grader fra solen

Biens vertikale bevægelser i 
bistaden, kaldet svansedansen,  
beskriver retning og distance til 
nektarrig blomst.   

FIGUR 2:  BIENS SEMIOTISKE DANS    (7,18,4)

I M - P O T E N T I A L I T E T P O T E N T I A L I T E T

P O T E N T I A L I T E T

A K T U A L I T E T

I M - P O T E N T I A L I T E T P O T E N T I A L I T E T

P O T E N T I A L I T E T

(1,17,17)
1. Potentialitet indeholder både en im-potentialitet 
og en potentialitet og er derved selvrefererende. 

2. Når im-potentialiteten fjernes bliver 
potentialiteten aktualitet. 

U-muligheden - Det der går imod aktual-
itetens lovmæssigheder - Naturlove,  

fysikkens love, tyngdekraft 

Muligheden - det der gør det absolut muligt 
at eksistere. Det der går i spænd med
systemets regler. 

FIGUR 3:  AKTUALITET OG POTENTIALITET    

2 D

3 D
Sfære der bevæger sig i et  
tre-dimensionelt rum 

(5,3,17)

2 D

3 D

FIGUR 5:  FORMER I FLERE DIMENSIONER    

Sfære der bevæger sig i et 
tre-dimensionelt rum set fra en 
to-dimensionel flade 

Donut der bevæger sig i et   
tre-dimensionelt rum 

Donut der bevæger sig i et  
tre-dimensionelt rum set fra en 
to-dimensionel flade 

To figure i tre dimensioner, observeret på to-dimensionelt plan i forskellige snit. 
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NY MATERIALISTISK TÆNKNING?
  DUALITET MELLEM MENNESKE OG NATUR AFSKRIVES 

DUALITET MELLEM MENNESKE OG NATUR OVERSKRIDES 

NATUR KULTUR 

Gennem en kartesisk tænkning bliver feedback-loopet en motor for en 
dualitet mellem natur / kultur . Natur er knyttet til det uopdyrkede land 
og kultur er knyttet til vores udviklede videnskab i vekselvirkning med det 
dyrkede land.

Ved en antropocæn tænkning bliver feedback-loopet en motor for en 
kulturel dominans over natur og derved en overskridelse eller forskydning 
af  binæriteten mellem natur og kultur. Geometridae larven er et eksempel 
hvor menneskelig kultur indirekte påvirker et økosystem. En kulturel på-
virkning overtager den upåvirkede natur, både materiel og levende natur 
- Derved indvarsles en ny geologisk tidsalder.

Ved ny materialistisk tænkning skelnes der ikke mellem det dyrkede land og 
det uopdyrkede land. Det kan tolkes således at feedback loopet bremses eller 
ophæves, da der ikke skelnes mellem input og output og derved er det heller 
ikke en motor, der danner et skel mellem natur og kultur. Naturen, det oprin-
delige, er lige så oprindelig som kulturen, det dyrkede.

=

Ved at indsætte landmåling (geometria) og geometrien 
(géométrie) i et feedback loop med det udyrkede land 
som input og det dyrkede land som output, kan for-
holdet mellem menneske og natur observeres igennem 
forskellige filosofier.  

FIGUR X: GEOMETRIEN I FEEDBACK LOOP    
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1. Den semiotiske frihed genererer potentialiteter og im-potentialiteter.  
Potentialiteter indtræder i en aktualitet når omgivelserne ændres og im-potentialiter 
ugyldiggøres. Aktualiteten forudsætter en ny struktur som kan gøres til objekt for en 
observation og derved muliggør en ny geometrisk orden. Disse indtræder i en veksel-
virkning  som kan komme i et feedback loop, og derved skabe en forskydning mod 
ordensgenererende frem for frihedsgenererende. 

2. Det uopdyrkede land der ændres til dyrket land gennemgår en proces mellem 
semiotik frihed og geometrisk orden. Det uopdyrkede land observeres, bestemte 
strukturer fremhæves som planter der kan benyttes til afgrøder, disse afgrøder frem-
dyrkes. En ny type land opstår og kan endnu en gang være genstand for observation. 
Kompleksiteten af  strukturer er nu reduceret og derved opstår også en reducering 
af  potentialer og mulighedsrummet for nye aktualiteter. 

3. Geometridae møllen oplever en retningsbestemt selektion da dens omgivelser 
skifter farve. Selektionen sker på baggrund af  en semiotisk frihed, der genererer 
en tilfældig mutation, som tilfældigt sikrer den sorte møltypes overlevelse. Jo større 
generering af  mutationer og derved potentialer i et omskifteligt miljø, jo større 
sandsynlighed for at en genkombination klarer en miljøtilpasning. 

4. En høj generering af  potentialer og derved en genereing af  im-po-
tentialiteter er måske nødvendig for at genetablere en kompleksitet og 
diversitet i jord og landskaber. 
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SEMIOTISK FRIHED SEMIOTISK FRIHED OG GEOMETRISK ORDEN 
VEKSELSPIL MELLEM DANNELSE OG FASTLÅSNING AF SEMIOTISKE STRUKTURE

I feedback loopet mellem dyrket og uopdyrket land, kan semiotisk frihed kobles 
til de observationer af strukturer i det dyrkede og uopdyrkede land som tegn der 
frit kan fortolkes. Geometrisk orden kan kobles til en fastlåsning af en struktur, en 
videnskab eller et mål, hvor tegnet er knyttet eller fastlåst til en bestemt tolkning.
I feedback-loopet bliver kompleksitet derved genereret igennem en semiotisk frihed, 
og denne kompleksitet reduceret eller fastlåst igennem den geometriske orden.
Herved vil feedback-loopet gå mod en reducering af landskabet som set i figur x.
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GEOMETRISK ORDEN

Biernes særlige kommunikationssystem vil i dette kapitel vinkle livets system baseret på et 

mulighedsrum for “fejl”. Biernes såkaldte svansedans, gør dem i stand til at distribuere infor-

mation om gode fødekilder, eller bosteder. Med dette dansende sprog kan de formidle med 

en rimelig præcision, i hvilken retning og hvilken distance, der findes et biotop med nek-

tarrige blomster eller planter. Bevægelserne af den dansende bi foregår i bikuben, og bliver 

sanset af de andre bier, samt fortolket som instruktioner om, hvor kilden befinder sig. Jo 

mere intens dansen er, jo mere rig er fødekilden. (figur 2)

På trods af den detaljerede instruktion, misforstår nogle individer dansen og flyver for langt væk eller i en 

forkert retning. Umiddelbart en upræcished eller mangel i sproget. Men denne fejl, som klart nok nedsæt-

ter hastigheden af indsamlingen af en fødekilde, har en anden nytte i samfundet. Imens de fleste af bierne 

bruger deres kræfter på den kendte fødekilde, vil den vandrende bi opdage nye enge af blomster eller andre 

fødekilder. På sådan vis bliver bikuben holdt i live ved at nye fødekilder tilføres jævnligt.

 Biernes samfund og dets brug af sprog viser, hvordan semiotik har en naturlig rolle i udviklingen af   livets 

system. De asociale, irrationelle handlinger af enkeltindivider forudsat et tegnsystem der ignoreres eller 

misforstås, tjener som funktion at udvikle og opdage. En vigtig værdi for samfundet, hvor effektiviteten af   

deres system også indeholder en svaghed, der bliver løst ved at undgå en totalitær effektivitet. Semiotikken 

opstår som en bremseklods i systemets rationelle logik, og derved forhindrer det i at løbe tør for energikil-

der. Dette eksempel på bikuben viser, hvordan en logik af rationalitet af effektivitet ikke nødvendigvis tjener 

et godt formål, når det overtager alle andre logikker. Der kunne spekuleres i, hvordan en bikube med for 

høj grad af korrekt og direkte overførsel af information fra bi til bi vil være mere sårbar. I denne kube ville 

biernes fødekilde løbe tør, før de ville begynde at søge efter en ny.

 Kommunikation, ved brug af tegn, kan være en hjørnesten når udvikling og stabilisering må ske på en 

gang i et livssystem. Det er effektivt og ikke-effektivt på samme tid, gennem biens frihed til at opfatte tegn 

forskelligt. Hvis et system kun køres på naturens mekaniske love, ville det miste muligheden for denne un-

ikke form for kreativitet. Det er evnen til fortolkning, der skaber mulighed for at omdanne information fra 

sin overførsel mellem individer.

Gennem teorien om biosemiotik kan kommunikationen og miskommunikationen i   biernes samfund 

udtrykkes med termen semiotisk frihed. I biosemiotikken hævdes det, at evnen til at kommunikere gen-

nem tegn, er en nødvendighed for alle livets processer, (både i mikro og makro skala inden for organis-

merne og udenfor) og ikke kun bruges af højere livsformer. Den danske biokemiker og Dr. phil., Cand. 

scient Emeritus ved Biologisk Institut, Københavns 

Universitet, Jesper Hoffmeyer beskriver i sin afhan-

dling “Biosemiotik: En afhandling om livets tegn og 

tegnenes liv”,  hvordan livsformer ikke udelukkende 

er baseret på molekylære kemiske processer som 

naturvidenskaberne foreskriver, men også på tegn.

 “Ontologisk set er biosemiotikken næret af en evolu-

tionær kosmologi, der ser væksten i semiotisk frihed 

som et generelt træk ved vores univers (Peirce kaldte 

det somme tider “naturens tendens til at få vaner”). 

Begrebet semiotisk frihed er her et forsøg på at ind-

fange det forhold, at forskellige livsformer har vidt 

forskelligt talent for at tyde potentielle kendemærker 

(regelmæssigheder) i deres omverden som vejledende 

tegn. Forskellen mellem mennesket og regnormen er 

derfor ikke en forskel mellem et semiotisk frit væsen 

og en naturlovsbundet orm. Snarere er der tale om 

en gradsforskel, hvor regnormens stærkt begrænsede 

repertoire af semiotiske kompetencer udtrykker en 

svagt udviklet semiotisk frihed, mens mennesket både 

individuelt og især som socialt væsen har drevet den 

semiotiske frihed meget vidt.”

 Hoffmeyer beskriver hermed, hvordan udtrykket 

semiotisk frihed også er et forsøg på at beskrive de 

forskellige livsformers forskellige potentialer for 

at opfatte egenskaber og regelmæssigheder i deres 

miljø som vejledende tegn. Semiotisk frihed eksisterer på et højere niveau for den menneskelig 

udfoldelse og i ringere grad for mindre organismer som regnormen. Det er derfor en gradsopdeling og ikke 

en direkte adskillelse, som indikerer forskellen på et menneske som tegndannende væsen og andre livs-

former. Begge er bundet op på et system af naturlove i kombination med kompetencer for at fortolke og 

danne tegn.  
Den biosemiotiske opfattelse af verden indebærer derfor også at opløse grænsen mellem kultur 

og natur og tanken om at disse er modsatte termer. Ikke alene mennesker kan hævde at være 

betydningsdannende og skabende af kultur, da det eksisterer som en iboende karaktér i 

livet selv. Tegn er en vigtig forudsætning for livets bibeholdelse af mangfoldighed.

4. BIOSEMIOTIK

fokuserede på få forædlede afgrøder, der bliver avlet uden for stedsspecificitet, m
en nærmere som uni-

formitet, hvor planterne klarer alle typer miljø, jordtyper, skadedyr i s
amspil med kemiske planteværn.

Både i Geometridae larvens tilfæ
lde og i la

ndbruget er en forandring af landskabet opstået på bag-

grund af et målforhold, som er til 
fordel for en dominerende art. L

andskabet bliver reduceret i s
in 

mangfoldighed, og bliver underlagt en anden form for orden. En orden som i denne tekst vil blive refe-

reret til 
som den geometriske orden.

 
Den geometriske orden kan mere præcist defineres som den struktur der optræder i e

t miljø, som er 

blevet gjort, e
ller kan gøres til g

enstand for mål af en dominerende art. D
enne struktur må altså have 

en slags målbarhed, som er meningsfuld eller rationel for den målende art. A
lt der kan opfattes, per-

ciperes af en art, o
g sættes i sammenhæng med en værdiskala, vil være del af en geometrisk orden. 

Det der enklest opfattes i omgivelserne, vil derfor også forudsætte de mest dominerende måle-

systemer, og derved favorisere enkelte, simple målbare strukturer i m
iljøet. Således er striber af land, 

der bliver til 
store kvadratiske marker, og komplekse økosystemer af birkeskov i Finnoscandia, der bliv-

er til 
græslandskaber med lav artsrigdom, et resultat af en dyrkelse af en geometrisk orden.

 
Den geometriske orden kan overvejes at være en årsag til e

n reducering af arter, der foregår i v
ores 

totale system af liv.
 Hastigt ændrede miljøforhold, pga. industrisamfundets globale opvarmning, har 

medført det, der er blevet kaldt jordens 6. masseuddøen.

Det kan være svært at overskue, begribe, indse eller forstå, hvad dette tab betyder for mennesket, 

da vi ikke er direkte afhængige af arterne som forsvinder. M
en et så stort ta

b, skaber en svækkelse 

af hele det system af liv,
 vi er en del af. En svækkelse som fjerner liv

ets ellers sikre bufferzoner mod 

yderligere udsving, og dette kan frygtes at have uforudsete konsekvenser, når vejr- o
g klimaforhold 

fortsat forandrer sig i m
ere uforudsigelige kaotiske mønstrer.

 
En selvforstærkende dyrkelse af en geometriske orden, kan muligvis underminere 

en diversitet, som er nødvendig i tid
er med kaotiske udsving, hvor de totale kon-

sekvenser er svære at forudse.

 
Men hvorledes understøttes denne selvregulering mellem livsformer, hvor en høj 

mangfoldighed blandt arter bevares. Hvordan bliver den geometriske orden holdt 

i skak – findes der et træ
k i liv

sformer, som umuliggør et vedvarende udtøm-

mende forbrug af ressourcer og reducering af kompleksitet i s
it eget system?  

Dette kan måske besvares gennem en forståelse af biernes samfund og dets 

relation til b
egrebet biosemiotik. Et begreb der kommer med et bud på at forklare 

naturens iboende metode til a
t være delvist ineffektivt og derationaliserende og 

derved bevare en mangfoldighed, der således opretholder sit eget system af liv. I områder omkring det nordlige Fennoskandia, ved grænserne mellem Norge, 

Sverige og Finland, findes store arealer af birkeskov, som har stået uden for direkte menneskelig kul-

tivering. I lø
bet af de sidste tyve år er over ti-t

usind kvadratkilometer af dette skovområde forsvundet. 

Den lille
 larve af møllen birkemåler, der lever af birketræets blade, er årsagen bag.

Geometridae er navnet på slægten af denne larve-art, s
om har træ

erne som primær fødekilde. Navnet 

refererer til 
larvens bevægelser, der lig

ner en opmåling af overfladen den er på. Deraf navnet 

geometridae, en landmålende larve.

Larver af Geometridae har eksisteret i la
ndskabet omkring Arktis i flere hundrede år med udbrud ca. 

hvert tie
nde år. M

en varmere tilstande i klimaet har skabt forandringer i d
e økologiske systemer, der 

nu fører til 
oftere og mere ekstreme udbrud af larven, samt at flere arter af Geometridae slægten er 

kommet til.
 Disse udbrud efterlader større døde områder af skov, som ikke når at genoprette sig selv 

inden næste udbrud. De landmålende larver omformer landskabet gennem deres behov for birke-

træets energigivende blade.

Træerne forsvinder ud af landskabet og det påvirker det system af dyre og plantearter, som er ud-

viklet omkring det. Lyng forsvinder, re
nsdyr-bestanden går tilb

age og antallet af arter i o
mrådet er 

i nedgang. Men når disse arter forsvinder fra
 området, skaber det samtidigt bedre levevilkår fra

 

andre. Græs, gnavere og smådyr er i o
pgang. En modstandsdygtighed i naturen, baseret på den 

mangfoldighed økosystemer indeholder på forhånd.

 En høj biodiversitet i e
t miljø skaber en lavere sandsynlighed for en total udryddelse af liv,

 når der 

opstår radikalt æ
ndrede forhold. Diversitet spiller herved en rolle som bufferzone og selvregulering, 

når kraftige udsving opstår i e
t system.  

Men selvom græs, gnavere og andre smådyr overlever birkemålerens omformning af landskabet, kan 

der overvejes om det stadig er på bekostning af miljømæssige muligheder for tilp
asning. Er systemet 

nu mindre tolerant overfor andre samtidige forandringer og udsving? Hvad sker der hvis en pludselig 

sygdom eller virus spredes i de resterende arter? Har et økosystem balanceret på relativt få arter, 

færre muligheder for genoprettelse efter sygdomme eller andre radikale ændringer.

Måske kan dette sammenstilles med bønderne fra før skiftet, hvor bondens diversitet i m
arkerne udg-

jorde en sikkerhed mod skiftende tider.

En sikkerhed som eksisterer i la
vere grad i la

ndbruget i d
ag, hvor industriens dyrkningsmetoder er 

3 .  GEOMETRIDAE

Omformer af la
ndet 

kan måle og se i områder vi ikke har berørt d
irekte, o

g derfor indgår vi også 

i det vi tid
ligere forsto

d eller definerede som natur.

 
En modreaktion til d

en antropocæne forstå
else af  verden er opstået i te

rmen 

ny-materialism
e. H

er må alle materielle substanser forsøges tolkes uden hierarki; en 

vigtig tilst
ræbelse som samtidig indeholder en umulighed eftersom den dominerende art, 

umuligt kan fralægge sig al subjektivitet.

Hvor svært d
et er for menneskeheden at forstå

 vores indflydelse eller sa
mmenhængen mellem 

den semiotiske frih
ed og den geometrisk

e orden, kan sammenlignes med en forstå
else mellem for-

skellige dimensioner.

Ved at forestille
 sig en todimensionel verden, hvor alt er defineret i p

lanet, vil tre
dimensionelle objekter i 

bevægelse optræde som afvigende, d
a de tolkes ud fra det todimensionelle plan. En sfæ

re er derfor en cirk
el 

i det todimensionelle plan, og en cirk
el en linje i det endimensionelle og en linje et punkt i d

et nuldimen-

sionelle rum. På samme måde vil en donut figur i e
t tre

dimensionelt ru
m være 2 adskilte figurer i e

t todi-

mensionelt ru
m. M

an vil ik
ke forstå

 den egentlige sammenhæng, men definerer dem som to forskellige og 

adskilte objekter. (fi
gur 5)

Man forstå
r kun den højere dimension fra den dimension man selv befinder sig

 i. H
erved sanses en anden 

dimension som fuld af  diskontinuitet, so
m afvigende og irre

gulær i fo
rhold til d

en dimension, man selv 

befinder sig
 i. M

åske er dette også gældende for de afvigelser, der opstår, når liv
sformer producerer variant-

er af  liv
 som umiddelbart ik

ke er lev
edygtige eller observationen af  overnaturlige fænomener, der ikke kan 

forklares fra
 den verden, eller geometrisk

e orden vi selv befinder sig
 i.

På samme måde kan vi ikke forstå
 den periode vi er på vej ind i, m

edmindre vi accepterer de forandringer, 

der sker i v
ores omverden, og lader det være genstand for en ny oprindelse. 

Man kan overveje om vi må fralægge os den fornuft, so
m vi har bygget vores 

videnskab på, for at muliggøre en ny form for genopmåling. V
i er nået til 

det 

punkt, hvor den geometri v
i udviklede på baggrund af  vores forhold til j

or-

den, har ændret jorden i så
 høj grad, at vi må genudvikle geometrien, for at 

genoprette vores og det omgivende system af  liv
 vi indgår i. E

n geometri d
er 

indeholder mere end matematikkens geometrisk
e ordener og matematiske prin-

cipper, m
en måske inkluderer en værdi, der går ud over vores egen forstå

else 

af  re
ssourcer. M

åske et tilb
ageblik på de egyptiske landmåleres moral i d

et 

førnævnte maksime, kan give os et fingerpeg. B
ør vi nøjes med den skæppe land 

som gud har givet os, fr
em for de tusind vi har ta

get med magt?  (
figur x).

 

ved genetiske koders se
miotiske frih

ed producerer et individ, der ikke nødvendigvis er levedygtigt. En proces 

der sker hele tiden på grund af  arvemateriale, d
er krydses og rekombineres ved tilfæ

ldige reproduktionspro-

cesser. D
en genetiske kode rummer en kreativ ressource, der skaber en kapacitet for forskellige kombination-

er, der bestandigt bliver afprøvet i li
vets m

ulighedsrum. De genetiske koder er so
m tegn i sta

nd til a
t udtrykke 

et fra
vær, og bliver derved et potentiale for uendelige muligheder, der samtidigt er umuligheder. M

en dette 

mulighedsrum genereres ikke bare for kreativitetens egen skyld, men som livets værn mod omskiftelige mil-

jøer.

 
Aktualite

t som retningsbestemt selektion

Et system genereret af  to
tal frih

ed, tilf
ældighed og i entropi går mod kaos, bliver på sin vis også et forsvar 

mod omkringliggende kaotiske stru
kturer.   

Den før omtalte Geometridae møl kan endnu en gang fremhæves som eksempel.

Geometridae i sin
 form som møl, havde oprindeligt lyse vinger, så

ledes at den blev kamufleret af  birke-

træernes lyse bark. Men efter den industrie
lle revolution i England opstod en overrepræsentation af  in

divider 

med mørke vinger. In
dustrie

ns kul os havde farvet birketræernes sta
mmer so

rte, 
og derved øget overlevelsen 

for individer med mørke vinger, da de lyse ikke længere var kamufleret af  sta
mmen. (figur 4)

Den genetiske kodes semiotiske frih
ed, og derved mulighed for at skabe varianter af  in

divider, so
m under 

standardiserede omstændigheder ikke er levedygtige, m
en potentielle, b

liver levedygtige og derved aktuelle 

når omstændigheder i m
iljøet forandres således, at deres im

-potentialitet ugyldiggøres. H
erved forudsættes 

også at jo flere potentialiteter der genereres, jo
 flere im-potentialiteter genereres samtidigt, og derved opstår 

en større sandsynlighed for, at en af  disse im-potentialer bliver ugyldiggjort. M
angfoldige variationer af  liv

s-

former, er forudsat høj grad af  semiotisk frih
ed, og derved bliver den kulfarvede møl optaget i d

en omkring-

liggende livssfæ
re, o

g udbygger eller justere herved den forhenværende geometrisk
e orden i sin

 aktualitet.

 Jærtegn som selvregulerende ligevægt 

En selvregulerende ligevægt mellem den geometrisk
e orden og semiotiske frih

ed, kan derfor overvejes at være 

nødvendig i et levedygtigt system, som består af  gentagne afprøvninger, “fødsler”, af  potentialitet, so
m enten 

står til 
at blive filtreret ind i en omverden eller ud.

Et system med en geometrisk
 orden der er sta

bilt h
ar et lavere behov for høj semi-

otisk frih
ed. Men et system med store udsving i denne orden, må højne producering 

af  potentialer, fo
r at modstå disse udsving. D

er må altså skrues op eller ned på disse 

instanser afhængigt af  sit
uationen.

Der kan overvejes om det er samme mekanisme, so
m øger liv

ets evne til r
eproduk-

tion. Som når en potteplante blomstrer efter at være faldet på gulvet, oliventræer der 

øger sin
 mængde af  oliven efter at være blevet beskåret, eller kvinder der har stø

rre 

sandsynlighed for flerfoldsgraviditeter, jo
 højere en alder hun når. Et liv

ssystem under 

pres danner måske flere kilder til 
reproduktion, for at højne et niveau af  semiotisk 

frihed, og derved højne sandsynligheden for at danne potentielle livsfremmende mu-

tationer. M
utationer so

m muliggør diversite
t, 

og som skaber stø
rre sandsynlighed for, at den ene eller anden variation klarer en omverden under foran-

dring.

 
Dette kan forklare hvordan mutationer både kan aflæses som tegn på evolution, men også opfattes som 

symptom på et str
esset eller sygt system.  

Når børn eller dyr fødes med mystisk
e misdannelser, irr

egulariteter eller afvigelser, so
m observeres i e

t ellers 

velfungerende miljø. Disse omstændigheder er tid
ligere blevet tolket som tegn på kommende dårlige tider, 

såkaldte jærtegn eller varsler, m
en disse tegn vidner nærmere om den semiotiske frih

ed som alle livsformer 

indeholder. Afvigelserne i in
dividet bliver et tegn på en mulig, potentiel afvigelse i omgivelserne. E

n slags 

forberedelse på at omvæltninger vil komme, og dette forberedes gennem livet der udfolder sig
 i et kreativt 

mulighedsrum gennem nye genetiske kombinationer. K
ombinationer der synes absurde og afvigende i den 

nuværende geometrisk
e orden, men som kan fungere som en redningsmekanisme, når sto

re udsving er un-

dervejs. D
e tilfæ

ldige mutationer er derfor vigtige i sa
mspillet mellem den semiotiske frih

ed og geometrisk
e 

orden.

 
Firkløveren bliver et symbol på en natur af  en nyere geometrisk

 orden, som måske vil in
dtræde og domi-

nere over den tidligere geometrisk
e orden, med 3-bladet kløver. Et sla

gs varsel eller budskab om nye tider, 

hvor ændringer i li
vsformer altid vil opstå, som en løsning før problemet eller et svar før sp

ørgsmålet.

 
Kultur og natur i opløsning gennem flere dimensioner

Den geometrisk
e orden og semiotiske frih

ed er begreber, der i e
t forsøg kan still

es op som repræsentanter, 

for det vi sid
en den moderne filosofi har kaldet natur og kultur.

Den geometrisk
e orden er den jord eller verden der bliver målt og defineret af  os, og kultur er det materiale 

som opstår på baggrund af  vores semiotiske frih
ed.

På nuværende tidspunkt betyder dette, 
at den geometrisk

e orden er den natur, so
m 

vi har aflæst so
m tilst

edeværende før os, og kultur er det vi har dannet ud fra den. 

Vi forstå
r os selv som et punkt for adskillelse af  natur og kultur.  D

erved opfatter vi 

også, at denne oprindelige natur er under forandring, på grund af  vores indtræden 

og interageren. Der er altså ved at indtræde en ny geometrisk
 orden, da vi fje

rner 

det vi har anset som oprindeligt. D
ette er hvad vi har defineret som en ny geologisk 

tidsalder, det antropocæne

 
Det kan være problematisk at antage, at vi er ro

d til f
orandringen af  den oprindelige 

natur, sp
ecielt so

m dominerende art, d
er fortolker sig

 selv som den dominerende art. 

En subjektiv blindhed kan ikke undgås i b
egrebet om det antropocæne. M

en vi kan 

med sikkerhed sige, at vi er ved at skabe forandrede forhold i vores omverden, som vi 

Når vi erkender, at vi selv står bag de accelererende forandringer i v
ores sfæ

re af  liv
,  kan vi overveje hvor-

vidt den geometrisk
e orden har taget over den semiotiske frih

ed i vores menneskelige kultur og natur. Eller 

hvorvidt den geometrisk
e orden måske i fo

r høj grad, har ladet sig
 adskille fra den semiotiske frih

ed. Vi har 

tilsid
esat dyrkelsen af  det følelsesmæssige og det irr

ationelle, f
or en fortsa

t udvikling mod en aflæsning og 

opmåling af  vores landskaber til 
analyse og beregning. E

n udvikling, som blev tydeliggjort i u
dviklingen af  

koordinatsystemet, der materialiserede i et skift i 
landbruget. Vores semiotiske frih

ed er ikke mindre ek-

siste
rende, m

en nærmere separeret fra
 vores ageren med land og landskaber og derved syltet ind i os selv. V

i 

forsøger bestandigt at adskille videnskab fra kultur, i v
ores kontakt med den jord vi lever af  og i.

 
Hvis vi ønsker at bevare det liv

 der omgiver os og som definerer os som mennesker, og giver os mulighed 

for at bevare en identitet som art, m
å vi forsøge at genopdyrke, bevare eller sammenfatte vores semiotiske 

frihed i en balance med den geometrisk
e orden. Men hvordan derationaliserere man logikker eller indfører 

irra
tionelle logikker i e

t samfund, hvor videnskab og målbare beviser sid
en oplysningstiden, har ladet sig

 

separere og dominere over kultur og sansning?

 
Hvis en afbalancering skal igangsættes im

ellem den geometrisk
e orden og en biosemiotisk frih

ed, må man 

forstå
 hvordan disse to instanser er i s

ammenspil m
ed hinanden. Et sådan sammenspil kan måske forklares 

gennem begrebet potentialitet og aktualitet.

 
Potentialite

t som livsformers kreative mulighedsrum

 Potentialitet er so
m en skygge. S

kyggen er et sanseligt fra
vær af  lys, og derfor angiver skyggen et potentiale 

for lyset, hvor lyset forstå
s som det aktuelle. P

å den måde indgår potentialitet  i v
ores realitet, da den gør os i 

stand til a
t sanse et fra

vær. Potentialitet er muligheden for at udtrykke en negation.

 
Den mulighed opstår i p

otentialitetens dobbelthed. Potentialet må både indeholde en mulighed for det 

mulige samtidig med en umulighed. Denne umulighed kan siges at være et brud mod den realitets lo
gik som 

potentialet ellers ville indgå i, a
ltså et sla

gs irr
ationale. H

vis potentialet kun indeholdte muligheden for en 

realitet, ville den automatisk indgå i re
aliteten og blive til a

ktualitet. Potentialiteten består altså af  en po-

tentialet og en slags im
-potentialet og er derfor også iboende i sig

 selv. P
otentialitet kan herved opfattes som 

selvrefererende, og potentialet genføder sig
 selv i en spiral mod uendelige kombinationer. (fi

gur 3)  

 
Potentialitet og im-potentialitet kan som eksempel observeres i li

vsformer, hvor den befrugtede ægcelle, d
er 

5. SAMMENSPIL  

Mellem geometrisk orden og semiotisk frihed 

hele landskabet baseret på kvaliteten og de topologiske eller biologiske forhold af jorden. Ind- 

delingen var anlagt så hver bonde havde mange forskellige type jorde, hvilket var en nødven-

dighed for overlevelse. Et stykke af engen kunne sikre hø, hvis en sommer blev specielt tør, eller 

marken med den sandede jord ville klare sig bedre under en periode med meget regn. Uforudsi-

gelige forandringer i de vejrmæssige forhold og andre miljømæssige omstændigheder fra år til år 

afgjorde hvilke landområder, der var brugbare. Diversitet i gårdens jord var derfor en nødvendig 

helgardering mod uforudsete udslag.   

Livsomstændighederne i landsbyen var baseret på et tæt arbejdsfællesskab med fælleder, hvor 

dyrene kunne græsse og fælles arbejdsredskaber som den mandskabskrævende plov. Hver bonde 

var afhængig af de andre beboer i landsbyen for at få høsten i hus. God kommunikation var 

uundværligt mellem bønderne, både når der skulle fordeles arbejdskraft og planlægges udlån af 

ploven. Et system der naturligt skabte tætte bånd og socialt fællesskab i landsbyerne.

I landsbysamfundet var det dog ilde set, at eksperimentere med nye metoder for kultivering. Det 

tætte, sammenknyttede samfund, udgjorde også en fælles risiko. Hvis en bondes høst slog fejl, 

var det med en sikkerhed hos de andre bønder, og derfor ville en investering i ukendte og uaf-

prøvede idéer være på alles bekostning. Nyere teknologi og avancerede redskaber blev derfor ikke 

anskaffet, medmindre hele landsbysamfundet var enige.

Udbyttet fra dette landbrugssystem var kun nok til at holde den enkelte bonde og den tilhørende 

familie i live, samt afgive den mængde til godset som var påkrævet. Der var ikke nok overskud 

til at sælge afgrøderne som varer for profit. Det helgarderede system, bygget på diversitet og 

fællesskab, var ineffektivt og holdt bønderne i fattigdom. En fattigdom der nåede sit højeste i 

midten af syttenhundredetallet på grund af kvægpest og økonomisk 

nedgang i de skandinaviske lande.

Denne krise skabte foruroligende forhold for bønderne, hvilket blev 

bemærket af de højere lag i samfundet. Oplysningstiden var midler-

tidigt nået til det nordlige Europa og i borgerskabet florerede tanker 

om rationalisme, frihed og lighed. Tanker der genererede idéer til 

effektivitetsforøgelse i landbruget, som løsning på den igangværende 

krise.
De nordiske regeringer lod en række landboreformer træde i kraft i 

syttenhundredetallet og starten af attenhundredetallet. Reformer der 

både anbefalede og krævede landsbyerne revet ned og udfaset samt 

en opløsning af det tidligere marksystem. Reformer der i Skandina-

vian bliver omtalt som Skiftet eller Udflytningen.

I ånden af det kartesiske koordinatsystem blev de små striber af 

land samlet til store kvadratiske marker. En proces der var mulig-

I den videnskabelige revolution i begyndelsen af oplysningstiden udgiver den franske matematiker 

og filosof, Renè Descartes publikationen Discours de la Méthode, med det skelsættende appendiks 

Le Géométrie.
Appendikset redegør for en kombination af algebra og geometri, til det der kaldes den analytiske 

geometri, hvor idéen om koordinatsystemet indføres.

Koordinatsystemet beskriver geometriske figurer gennem algebra, altså symboler der kan hen-

vise eller repræsentere den konkrete figur. De to vinkelrette akser og deres skæringspunkt, tillad-

er hvert punkt i planet at blive beskrevet gennem algebraiske ligninger. Den tidligere syntetiske 

græske geometri, der er baseret på postulater gennem visuelle beviser, bliver fornyet i den analyt-

iske geometri, der forbinder symboler med former i rummet.

 
Descartes epokegørende idéer når langt ud over matematikken. Hans filosofiske tanker kommer 

til at præge den moderne, vestlige filosofi og forståelse af verden gennem det videnskabelige gen-

nembrud og oplysningstiden. Med den geometriske udvikling, hvor visuelle former kan beskrives 

med abstrakte symboler, bliver den omgivende verden genstand for samme behandling. Kroppen, 

landskabet, naturen er gjort målbar. Den består af lovmæssigheder der kan bevises, og ikke kun 

forstås gennem sanseligheder. Rationalitet og fornuft opløftes til et grundsyn på verden og som en 

bølge skylles denne filosofi langt ind i de næste århundreder.

 
Det fornuftbaserede syn på menneskets og dets forhold til omverdenen bliver i løbet af syttenhun-

dredetallet og attenhundredetallet til reformer, der kommer til at præge det skandinaviske land-

skab, og den kartesiske filosofi bliver indført i Nordeuropa, ikke bare ovenfra gennem borgerska-

bets kulturelle elite, men også nede fra jorden.

 
SkiftetI sekstenhundredetallet var det skandinaviske landbrug bygget op af et system, hvor jordejere eller 

godsejere lejede jord ud til bønder. Jorden var inddelt i mange små lodder, i lange smalle striber 

samlet omkring landsbyen, hvor bønderne boede tæt. Hver bonde havde jordlodder spredt ud over 

 

2. GÉOMÉTRIE
 

Reformer af landet 

gjort af geometriens nylige udvikling af Descartes, der nu kunne videreføres i landmålerens 

arbejde. Gårdene blev flyttet ud mellem de kvadratiske marker, således at de blev placeret 

alene imellem de tilhørende jorde.

Ved disse modifikationer af landet, blev det muligt for bonden at kultivere jorden på en langt 

mere effektiv metode, gennem afgrøderotation, anskaffelse af mere avancerede redskaber, 

eksperimenter med nye afgrødesorter og ved at have kortere afstand til deres jorde. Omstæn-

digheder der skabte vækst i landbruget og ledte til velstand, der førte til muligheden for 

selveje hos bønderne. Det effektive, produktive og individualiserede landbrug var nu introduc-

eret, og fører til det landbrug vi kender i dag, samt det industrisamfund og den teknologiske 

udvikling der fulgte.  

 
Skiftet kan fortolkes som en materiel manifestation af Descartes analytiske geometri, som 

bliver præget ind i landskabet og fører landboerne ud af fattigdom. En videnskab formet af 

landet, der bliver et redskab for en reform af landet. En kundskab som prioriterer den kva-

dratiske form og de lige linjer, på grund af deres lette målbarhed, og derfor bliver disse for-

mer opridset i landskabet. Firkanten eller griddet bliver et symbol på en effektiv udvinding 

af ressourcer. Former der fremhæves til fordel for ikke målbare værdier i landets biotoper og 

landskaber.

Vandløb rettes ud, bakket terræn planeres, markskel 

fjernes og pesticider fjerner det liv der ikke tilhører 

de dyrkede afgrøder. Handlinger som fjerner folderne i 

landskabet. Det effektive landbrug er altså på bekostning 

af diversitet. Diversitet i organiske, kaotiske former i det 

skandinaviske landskab af marker og høst, og derfor også 

i tabet af de arter der befinder sig i den. (figur 1).

GEOMETRISK ORDEN I OVERVÆGT 

VEKSELSPIL I UBALANCE 

Når niveauet af semiotisk frihed falder, observeres der færre strukturer. De struktur-
er som observeres bliver i højere grad fastlåst i feedback-loopet uden at skabe rum 
for nye mulighedskombinationer. 
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FIGUR Y: MODELLER I SAMMENHÆNG  

1.

Feedback loopet optræder når outputtet - det dyrkede 
land, optages som in-put og bliver til genstand for 
en udvikling af  en videnskab, geometrien, der bliver 
benyttet som praktisk redskab, der endnu en gang 
producerer et output, det dyrkede land. 
  

FJERN IKKE LAND-MÆRKET TIL 

GRÆNSERNE AF DET SÅEDE, ELLER 

SKIFT POSITION AF MÅLE-SNOREN. 

SKOVL IKKE EN ALEN AF LAND, ELLER 

FJERN SKELLET TIL ENKEN, BEDRE 

EN SKÆPPE SOM GUD HAR GIVET 

DIG, EN TUSIND TAGET MED MAGT.

Geometrien stadfæstede en prioritering 
af  f lader i  fortidige og nuværende civi l i -

sationers kulturer.  Som en videnskab blev 
den katalysator for  moder ne f i losofi  og 

et  rationelt  g rundsyn gennem matema-
tiker ne Euclid og Descartes.  Et  g rundsyn 

hvor kvadratets  simple for mer blev fa-
voriseret  frem for kaotiske,  overlappende 

folder i  vores t i lknytning t i l  topologier 
af  l iv  og landskaber.

NÅR ORD OG AFGRØDER HØSTES
 

TIL EGEN SÆD DE VÆRDIGE GEMMES 
 

 
OG PUT DA EJ DET SPILDTE I DIN LOMME 

FOR DET ER FUGLENS RIGDOMME

PAPIRET OG MARKEN MÅ VÆRE UNDER
 

 
PRÆG AF FLERE TUNGER 

S K I F T E T
1 7 0 0 - 1 9 0 0  

I N D U S T R I A L I S E R I N G
1 9 0 0 - 2 0 0 0  

F R E M T I D E N
2 0 5 0 -  ?   

(17,5,7)

Landsbysamfund med gårde samlet 
i midten og jordlodder omkring. 

Gårdende udflyttes fra landsbyen 
og markerne samles i større kvad-
ratiske jordlodder.

Antallet af  gårde falder samtidigt 
med at arealet af  marker og produk-
tionen på den enkelte gård øges. 

FIGUR 1:  MARKSYSTEMETS SKIFT I SKANDINAVIEN   

DIVERSITET I DYRKNING 
sikrer høst hvert år, men på bekost-
ning af  effektivt udbytte  

   

MONOKULTUREL DYRKNING
skaber effektivt udbytte men på bekostning af  diversitet 

Vil der være fokus på effektivitet, diversitet 
eller en kombination af  begge i fremtidens 
landbrug?

2.

A.

B.

B. 

A.

Geometrien er videnskaben om rummet – udviklet i en alternation med praktiske erfaringer. Fra de 

græske termer for jord og måle udledes det latinske geometria, og begrebet geometri bliver til. Den første 

avancerede praktiske geometri opstår i oldtidens Egypten flere tusind år før vores tidsregning, på grund af  

Nilens årlige oversvømning af  det omkringliggende landbrugsjord.

Når Nilen gik over sine bredder for derefter at trække sig tilbage, efterlod den depoter af  silt, som skabte 

en fertil jord med et rigt indhold af  organisk materiale og phosphater. Oversvømmelserne muliggjorde 

også et vandingssystem baseret på niveauinddelte bassiner og kanaler. Tilstande som skabte unikke, frugt-

bare forhold og dermed også grundlagde opblomstringen af  Egypten som en stærk og rig kultur.

Samfundet i oldtidens Egypten var også baseret på det første kendte skattesystem, og således måtte bøn-

dernes afgrøder og land beskattes nøje. De årlige oversvømmelser besværliggjorde dette arbejde, da 

markgrænserne og landemærkerne blev udvaskede, og bønderne kunne påstå, at de havde dyrket et min-

dre areal end egentligt. De egyptiske skatteindkrævere sendte derfor tre vurderingsmænd ud inden hver 

oversvømmelse, der med snor noterede længden af  jorden hvor afgrøderne stod, og den rette beskatning 

kunne beregnes. Herfra udvikles plangeometrien, som bliver markernes geometri, og for den egyptiske 

vurderingsmand, som måske bedre betegnes som landmåler, indeholdte deres fag ikke bare matematiske 

principper, men også en moralsk lære, hvilket læses i dette egyptiske maksime.

 “Fjern ikke land-mærket til grænserne af  det såede, eller skift position af  måle-snoren. Skovl ikke en alen af  land, eller fjern 

skellet til enken, bedre en skæppe som gud har givet dig, en tusind taget med magt.”

 Denne jordnære geometri, bliver taget op af  grækerne omkring seks-hundrede år f.Kr., hvor den bliver 

udviklet til en mere konkret videnskab. Grækernes talsystem var bygget op af  syvogtyve symboler og in-

deholdte ikke begrebet nul, og derfor gjorde den visuelle geometri det mere praktisk at finde matematiske 

løsninger. Den græske geometri blev sammenfattet af  Euklid  tre hundrede år f.Kr. i publikationen Elementa. 

Teksten indeholder en række aksiomer, som er grundsætninger, der bevises gennem geometrien på plane 

flader, altså plangeometrien.

På den historiske linje stagnerer udviklingen af  geometrien i de vestlige lande fra Euclids Elementa til mid-

ten af  sekstenhundredetallet, hvor geometrien på ny knyttes til sit praktiske udgangspunkt i jorden, og dan-

ner et grundlag for en geometri på et helt nyt plan.

1 .  GEOMETRIA 

Former af  landet   

INDEKS:

(1,3,17)

(0,20,4)


