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Versailles. Superamerikaneren
Jeff Koons har med sytten
skulpturer erobret Solkongens slot.
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Det onde menneske. Historisk
nøgle til forståelse af den nationalkonservative højrefløjs ideer.
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Krænkeren. Kina spillede en
hovedrolle, da menneskerettighederne blev formuleret i FN.
Samfund side 12
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Utilpasset pelsklump. Hvad
gjorde pandaen, før mennesket
kastede sin kærlighed på den?
Ideer side 1-2

USA. I 16 år har konservative amerikanere forsøgt at få bugt med Hillary Clinton. Nu hylder de valget af hende som udenrigsminister,
mens venstrefløjen raser. Det siger noget om den nye regerings prioriteringer.
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Af MARTIN KRASNIK
DER er forskellige lovmæssigheder
i universet: Jorden drejer rundt om
solen, vand koger ved 100 grader, lysets hastighed i vakuum er konstant,
franskbrødsmadder lander altid med
syltetøjet nedad. Og konservative amerikanere hader Hillary Clinton.
Derfor bør man studse lidt over den
mærkelige kærlighed, der strømmer
Hillary Clinton i møde – fra højrefløjen. Mandag udnævnte Barack Obama
Hillary til sin udenrigsminister, og
konservative prominencer har ligefrem
udtrykt tilfredshed med valget. Ja,
konservative amerikanere, der i årevis
har set det som deres pligt, for USAs
og menneskehedens skyld, at stoppe
Hillary, som de i 16 år har opfattet som
denne verdens überbitch.
Men se så: Newt Gingrich roste
hende på Fox News. Tidligere udenrigsminister George Shultz kaldte hende
»et godt valg«. Selv Karl Rove sagde
noget pænt om hende. I det ærkekonservative Weekly Standard blev hun i
en analyse kaldt Great Right Hope.
Hvad sker der?! Jeg ringer til Richard Perle, manden, de kaldte Mørkets Prins, en af hovedarkitekterne bag
Irakkrigen. Han har aldrig brudt sig
om familien Clinton, men: »Jeg er slet
ikke så skeptisk, som jeg havde regnet
med,« siger han. »Faktisk er jeg ganske tilfreds.« Tilfreds? Med hvad? Det
er jo Hillary! »Jo,« svarer Perle, »jeg
tænker især på hendes temperament,
som vi har set det under valgkampen
mod Obama. Hun er en hård hund, og
det er meget vigtigt. Verden er hård.«
Perle er simpelthen lettet, siger han.
»Jeg har haft bange anelser over Obamas løfter om en helt ny udenrigspolitik. Det bliver heldigvis ikke til noget.
Faktisk vil jeg sige, at holdet omkring
Obama er en forbedring i forhold til
George Bush’ regering.«
Hillary Clinton er altså spydspidsen i et sikkerhedspolitisk hold, der
beroliger folk som Perle, Gingrich og
Rove. Det hjælper også, at holdet ud

over Hillary består af den nuværene
forsvarsminister Robert Gates og
James Jones, der skal være Obamas
nationale sikkerhedsrådgiver. Det er
altså Obamas tidligere ærkerival og
hele to republikanere, der stemte på
hans modstander ved præsidentvalget,
der skal tegne sikkerhedspolitikken.
Det siger selvfølgelig en del om, hvad
vi kan forvente af den nye regerings
udenrigspolitik.

Forvandlingen
Der er to niveauer i Hillarys forvandling.
For det første er der dette års valgkamp. Hun havde uden tvivl regnet
med, at hun i primærvalget skulle
møde en midtersøgende demokrat,
som skulle udfordres fra venstre
flanke. Men over for Barack Obamas
forandringsretorik kom Hillary til at
repræsentere partiets pragmatiske
midte, det hvide, ældre Amerika, de
såkaldte Reagan Democrats, der er
optaget af sunde, amerikanske værdier
og hård sikkerhedspolitik. Hun kaldte
Obamas snak om at forhandle med
både Iran og Syrien for bundnaiv, og
sagde, at Obama ikke ville kunne klare
at tage et vigtigt telefonopkald om et
stort terrorangreb klokken tre om natten. I valgkampen stod Hillary solidt
på midten, og som Noemi Emery skriver i Weekly Standard, gav det hende
en uventet respekt blandt tidligere
fjender:
»Hun var så hård. Hun forsvarede
endda vores idealer. Måske havde hun
altid været sådan?«
Hillary virkede mere som en Margaret Thatcher end en Gro Harlem
Brundtland, mere som John Wayne end
Jane Fonda. Var det måske ikke Hillary, der gik imod det meste af sit parti
og stemte for at klassificere Irans Nationalgarde som en terrorbevægelse?
Var det ikke Hillary, der var blevet
angrebet af venstrefløjen for at stemme
for Irak-krigen i Senatet i 2002? Og var
det ikke netop hende, der nægtede at
undskylde for den stemme?
»2008 blev året, hvor de, der først
ville give alt for at se Hillary nedkæmpet, endte med at føle sig kede af, at
hun tabte,« skriver Noemi Emery.
Lagde I mærke til spørgsmålet et par
linjer oppe? Måske har hun altid været

Hard power? Soft power? Eller blot en pragmatisk tilgang til tingene?
Hillary Clinton er et spændende valg som udenrigsminister.
sådan? For hvad var det lige præcis,
højrefløjen hadede ved Hillary? Ja,
selvfølgelig hendes personlighed, der
kan give store, stærke mænd akut kastraktionsangst. Og så naturligvis hendes indenrigspolitiske holdninger til
sådan noget som universel sygesikring.
Men hvad med hendes udenrigspolitik?
»Hillarys udenrigspolitiske holdnin-
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ger er brogede, og erfaringerne med
hende uklare,« siger Michael Crowley,
der er redaktør på tidsskriftet The New
Republic og har skrevet meget om Hillarys politiske udvikling. »Men hun
er ikke klassisk for sin generation af
demokrater.
De fleste er formet af fiaskoen i Vietnam, men Vietnamkrigen gav aldrig

Hillary instinktiv modstand mod militæret som sådan. Faktisk søgte hun
ind i flåden som 27-årig. Der stod hun,
en akademiker med store briller og
ville tjene Amerika.«
Flåden sagde nej tak, og i Hillarys
selvbiografi har hun skrevet, at hun
besluttede sig for »at tjene sit land på
anden vis.«
Da hun var førstedame i 1990erne
var hun ifølge Michael Crowley stærkt
optaget af udenrigspolitikken, og hendes to nærmeste venner i regeringen
var den nationale sikkerhedsrådgiver,
Sandy Berger, og udenrigsminister
Madeleine Albright.
»Hillary var med til at forme den
udenrigspolitiske konsensus i partiet
op gennem 1990erne,« siger Crowley.
»Og hun hældede mod, at USA skal
bruge militær magt – når det gjaldt
konflikterne på Balkan, bombetogterne
mod Saddam Hussein, indgrebet på
Haiti. Hun støttede store militære budgetter, og hun prøvede at få Bill Clinton
til at modstå dem, der ikke mente, at
USA skulle blande sig. Madeleine Albright var en slags mentor for hende,
og vi ved, at Albright mener, at USAs
isenkram er til for at blive brugt, gerne
uden FN-mandat.«
Forskellen på Obama og Hillary har
været symboliseret af deres forskellige
holdninger til Irakkrigen. Obama talte
imod krigen, Hillary stemte for. Det
sidste var helt logisk: i 1998 underskrev Bill Clinton The Iraq Liberation
Act, der gjorde afsættelse af Saddam
Hussein til officiel politik. Madeleine
Albright sagde året efter, at USA ønskede regime change, og da Bill Clinton
indledte et storstilet bombeangreb mod
Saddam, sagde han: »Så længe Saddam
er ved magten, truer han sit eget folk,
freden i regionen og verdens sikkerhed.« Hvem lyder det som?
»Da Senatet i 2002 stemte om at
bemyndige Bush til at gå i krig, havde
Bill og Hillary stor sympati for Bush’
forsøg på at handle over for Irak,« siger
Michael Crowley. »Bill Clinton sagde
endda, at et regimeskifte kunne blive
en demokratisk model for hele Mellemøsten. Og Hillary forklarede sin støtte
til krigen med det, hun kaldte Saddams
’uomtvistelige masseødelæggelsesvåben’. Senere sagde hun, at Kongressens politikere skal være varsomme
med at begrænse en præsidents hand-
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lefrihed og henviste til belejringen af
hende og Bill i Det Hvide Hus.«
I årene som senator har Hillarys
nærmeste sikkerhedspolitiske rådgiver
været Andrew Shapiro, en realist, der
læner sig mod højre. I valgkampen mod
Obama blev Hillary ubønhørligt afkrævet en undskyldning for at stemme for
Irakkrigen. Hun nægtede, men har dog
sagt, at hun ville have handlet anderledes, hvis hun havde kendt hele sandheden om de forsvundne våben. Men hele
sandheden – den kender man jo aldrig,
og derfor er det hendes grundlæggende instinkt, der er afgørende.

Skuffet venstrefløj
Den amerikanske venstrefløj er i
disse dage lam af skuffelse over at se
Hillarys militante instinkt på vej ind
i Udenrigsministeriet. Obamas regering er fyldt med folk, der stemte for
Irak-krigen: vicepræsident Joe Biden
stemte for, sikkerhedsrådgiver James
Jones var mest optaget af, hvor mange
soldater invasionen ville kræve, og forsvarsminister Robert Gates har mildt
sagt ikke været imod. Selv Susan Rice,
den nye FN-ambassadør, der dog er populær på venstrefløjen, sagde i 2003, at
Saddam Hussein helt klart »har disse
våben og gemmer dem for os.«
»Argh, Obama gør mig allerede syg.
Hvilken røvslikker er han ikke blevet?«
lyder det i et af de mange raserianfald
på venstrefløjens blogs. Og: »Obama er
nu helt med på det store imperie-projekt.« Og: »Hans valg af ministre peger
på vores fremtid: flere krige!«
Men hvad så med Obamas mange løfter? Antydede han ikke hele tiden, at
Team Clinton har kløe i aftrækkerfingeren? Talte han ikke, præcis som ved
pressemødet i mandags, om behovet
for blød magt, demokrati og diplomati?
Så hvem bestemmer, når der pludselig opstår en akut krise i Pakistan,
Østafrika eller i forholdet til Iran eller
Sydkorea?
»Det er rigtigt, at Hillary og Obama
har forskellige instinkter,« siger Michael Crowley. »Men verden har forandret sig siden 1990erne. Alle ved nu,
at risikoen ved militær intervention er
meget høj. Selv ikke George Bush
støtter længere sin egen politik. Bush
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Æggets hinde Stop for
rekorder
TÆNKER De nogensinde på

sildebestand. Ved at bruge
ekkolokation følger spækhuggerne i halen på silden under
dens årligt tilbagevendende vandring
fra sommerens gydeplads ude i åbent
hav ind til kysten om vinteren.
»De har endda udviklet deres egen jagtteknik, som...«
»Caroussel feeding,« ryger det ud af mig.
Denne gang får jeg kun et spidst smil til svar.
Spækhuggerne jager de store sildestimer,
som ellers hænger ud hundrede meter under
overfladen, op imod vandspejlet, hvor de driver dem sammen i en tæt kugle. Når de har
fiskene samlet slår spækhuggerne enten til
kuglen med halerne og lammer eller dræber
fiskene eller nøjes med at blænde sildene med
deres kridhvide buge. Sild bryder sig ikke om
lys og bliver så forvirrede, at de ikke sanser
andet end at stå stille. Caroussel feeding er
aldrig før set hos spækhuggere, men derimod
hos havgående delfiner, og man spekulerer
på, om der kan være tale om afluring og indlæring på tværs af artsbarrierer.
»Det er fantastisk,« siger Claudia, som har
studeret undervandsoptagelser af forestillingen. »Spækhuggerne spiser altid deres sild
pænt og ordentligt én ad gangen. Dét er da
udtryk for kultur.«
LANGT fra det hyggelige Lofoten findes
der spækhuggere med en ganske anden
kulturel prægning. Det er de transiente eller vagabonderende populationer, og de har
ikke meget andet end udseendet til fælles
med de bofaste. Nomaderne svømmer ikke
bevidstløst rundt i de samme trygge cirkler,
men tager på langfart ad uforudsete ruter, de
rejser i små grupper på 2-6 dyr, og de er ikke
stramt organiseret i familier. De er også langt
mindre verbale. Forskerhold, som gennem
de seneste ti år har studeret både bofaste og
vagabonderende populationer ud for den amerikanske vestkyst, kan konstatere, at mens
førstnævnte jævnt hen pludrer non stop, er
vagabonderne meget fåmælte. Det er kun,
når de har nedlagt et bytte, at de så at sige
lukker munden op.
»Men det mest interessante er nok, at
kulturen ser ud til at være tæt forbundet
med dyrenes madvaner,« bemærker Claudia.
»Bofaste spækhuggere spiser kun fisk, mens
vagabonderne udelukkende jager andre havpattedyr.«
»Åh,« gisper Sophia. »Er det dem, der spiser små sæler og søløver?«
»Præcis,« siger jeg og oplyser min svenske kollega om, at de kækkeste skam også
tager store hvaler. Der eksisterer glimrende
dokumentation for begge dele, hårrejsende
film, som køres igen og igen på Discovery
og National Geographic. Da jeg har set dem
alle, beskriver jeg straks et par af de bedste
scener. Der er for eksempel den dramatiske
sekvens, hvor man følger en gruppe unge
spækhuggere – svarende til en flok teenagere

– som går
løs på en gråhval, der netop har født. Dens
hjælpeløse hvide unge har ikke en chance.
Moderen forsøger at holde angriberne stangen, men er meget langsommere i vandet og
har i øvrigt ifølge hvalspecialister nogenlunde
samme IQ som en ko. De anderledes smarte
spækhuggere har derimod forstået, at de blot
skal forhindre ungen i at komme op og få luft.
»De drukner den meget diskret og splitter
den først derefter ad.«
Sophia siger ikke noget, så hun får også
lige historien om de spektakulære søløvejægere ved Patagoniens kyst, hvor vagabonderende spækhuggere går på land. På
Valdés-halvøen ligger søløverne i bunker og
soler sig i vandkanten, og det hele ligner et
ferieparadis, indtil brændingen slår ind og
bringer en spækhugger med sig.
»Forestil dig seks tons, der kommer væltende ud af det blå med åbent gab. Det virker
chokerende voldsomt, men er også storslået,
ikke? Man kan næsten lugte rædslen hos
søløverne, som under hylen og skrigen humper ud i bølgerne for at undslippe. Men her
bliver de mødt af den strandede spækhuggers
kammesjukker, som har ventet i skjul under
vandspejlet. Det hele er aftalt spil, og man
kan endda se dyrene kommunikere til hinanden undervejs.«
Sophia vender sig mod Claudia og spørger
spagt, om almindelige solbadere på en strand
kan være i fare.
»Spækhuggere angriber aldrig mennesker,« siger Claudia kategorisk. Og hun har
ikke noget tilovers for de kendte eksempler,
hvor spækhuggere i blandt andet San Diegos
Seaworld er gået i kødet på deres trænere
og har dunket, slæbt og trukket dem under
vand.
»Det tæller ikke!« Tilfangetagne dyr, som
lever under unaturlige og stressende forhold,
kan man ikke fortænke i noget, mener Claudia. »Det kunne aldrig ske i naturen,« siger
hun. Hvorefter jeg citerer den kendte orcaforsker John Ford fra Vancouver Aquarium: »Jo
bedre, jeg lærer de transiente spækhuggere
at kende, jo mindre har jeg lyst til at gå i vandet med dem.«
»Vores spækhuggere her i Lofoten er helt
anderledes. Jeg kunne tage jer alle sammen
med ud og dykke ved siden af dem, hvis det
skulle være. Faktisk er de nærmest nysgerrige over for besøgende og kommer gerne
helt hen til os.«
»Nå da,« mumler fotografen, som efter tre
en halv time stadig ikke har fået andet end
sneklædte fjelde i kassen og nu har øje på
havnen. »Bare ikke lige i dag eller hva’?«

den dag, hvor en ægcelle fra
Deres mor og en sædcelle
fra Deres far smeltede sammen og blev til Dem? Hvis
ikke, så er det på høje tid, for
i denne uge kom der spændende nyt fra den kant. Den
svenske forsker Luca Jovine
fra Karolinska Institutet i
Sverige har zoomet ind på
et æg, hvor det med atomisk
opløsning er lykkedes ham
som den første i verden at
bestemme en del af strukturen af proteinet ZP3 – en
af de tre byggestene, som
den tykke og gennemsigtige
hinde består af.
Alle æg fra pattedyr er
omgivet af en slimet hinde,
og hvis man for en kort
stund forestillede sig, at
hinden bestod af legoklodser, er det altså lykkedes at
bestemme strukturen af en
enkelt klods.
ZP3 er ikke hvad som
helst. Det er en sædcelle-receptor – den, som sædcellen
griber fat i, hvis den skal
gøre sig håb om at kunne
binde sig fast til det slimede
æg. ZP3 er altså æggets svar
på en ankomsthal. Hvis det
først lykkes for sædcellen at
surre sig fast, betyder det så
langtfra, at arbejdsdagen er
slut. Herfra skal sædcellen
med hjælp fra egne enzymer
bore sig gennem det fintmaskede net, som æggehinden består af, for at kunne
trænge ind til selve ægget og
befrugte det.
Æggets sædcelle-receptor
er ikke kun vigtig, når det
gælder fangst af sædceller.
ZP3 er også uundværlig for,
at æggehinden overhovedet
kan hænge sammen, og det
åbner et interessant perspektiv, ifølge Luca Jovine. For
hvis man ad den ene eller
anden vej kunne lykkes med
at lave et lægemiddel, der kan
forhindre ZP3 i at binde til
andre ZP3-molekyler, så ville
hinden gå i opløsning, og ægget ville stå nøgent tilbage.
I så fald ville man måske
stå med et nyt og effektivt
præventionsmiddel i hånden,
som kunne erstatte de hormonbaserede præventionsmidler, som bruges i dag. For
uden hinde er ægget meget
svært at befrugte, og skulle
det alligevel ske, så har det
spirende foster også brug for
hinden til at holde styr på alle
de nye celler.
Ideen er ikke blot taget
ud af det blå. Mus, der er
genetisk manipuleret til ikke
at kunne producere hinden
omkring ægget, kan ikke få
museunger. Så bare vent.
Nature, 4. december

HVIS De er kvindelig løber
og stræber efter verdensrekorder, så skulle De måske
lige læse denne nyhed, før
De vælger distance. For
den amerikanske forsker og
marathonløber Mark Denny
fra Stanford University har
blandt andet ved at dykke
ned i gamle sportsarkiver
regnet på, om mennesker,
greyhounds og fuldblodsheste har nået det maksimale af
deres ydeevne, eller om der
stadig er muligheder for nye
rekorder.
Og resultaterne må forekomme en anelse nedslående,
hvis man er konkurrenceivrig
greyhound, fuldblodshest
eller kvinde. Ved at plotte
de årlige toppræstationer
ind for alle tre arter gennem
årene, bliver det klart, at både
greyhounds og fuldblodsheste opnåede deres absolutte
toppræstationer i løbet af
1970erne. Det er ikke siden
lykkedes at slå de rekorder,
som blev sat dengang. Og det
på trods af, at populationen af
greyhounds og fuldblodsheste er blevet større, hvilket
ifølge Mark Denny burde øge
chancen for at fremavle et nyt
pragteksemplar, som kunne
sprænge nye rekorder.
Når det gælder kvinder,
står det lige så sløjt til, i hvert
fald når det gælder de korte
distancer fra 100 til 1500
meter. For efter en gylden
periode fra 1944 og frem til
starten af 1980erne, hvor det
lykkedes kvinderne at øge
farten med hele 21 procent i
1500-meter-løb, er kvindernes rekordhøst gået i stå. Og
Mark Dennys matematiske
modellering tyder på, at det
er en fastlåst situation. Hans
argumentation er igen den
samme: på trods af at populationen af kvinder er steget
på verdensplan fra 1980erne
og frem til i dag, så er der
ikke fremavlet nye fantastiske
sprintereksemplarer.
Så står De som kvinde og
vakler mellem at skulle løbe
sprint eller maratonløb og
vil slå rekorder, skulle De
måske satse på maratonløb.
For her viser Mark Dennys
forskning, at der stadig er
potentiale til at slå den nuværende rekord.
Hvis man derimod er
mand, kan man godt ånde lettet op. Og man skal egentlig
blot huske tilbage til OL i
sommer, hvor den jamaicanske sprinter Usain Bolt
nærmest havde overskud til
at danse sig over stregen,
da han løb sig til to verdensrekorder på henholdsvis
100- og 200-meter-distancen.

Mark Denny antyder dog
svagt, at man skal tilstræbe
den samme højde som Usain
Bolt på 1,96 meter, hvis man
skal gøre sig håb om at følge
i hans slipstrøm. Og hvordan
gør man lige det?
The Journal of Experimental
Biology, 28. november.

Sød tand
HVIS man er tyk og undrer
sig over, at hænderne alt for
ofte er optaget af en softice og en stor cola, ja så er
der måske en helt naturlig
forklaring. For ny forskning
på henholdsvis tykke og
slanke rotter viser, at smagssansen lammes, i takt med
at rotterne bliver tykke. Da
hjernen stadig kræver fuld
følelsesmæssig tilfredsstillelse, når det gælder sukker,
bliver resultatet, at den tykke
spiser endnu flere søde sager. Og det er starten på en
ond cirkel.
I lyset af, at man ved meget
lidt om, hvad det er for nogle
forskelle, der hersker mellem
tykke og tynde mennesker,
når det gælder smagssans og
den efterfølgende nydelse,
har Andras Hajnal og Peter
Kovacs kastet sig over et forsøg med henholdsvis tykke
og slanke rotter. De tykke
rotter havde sammenlignet
med de slanke rotter en adfærd, som minder meget om
den, man ser hos overvægtige mennesker: de startede
med en normal kropsvægt,
men havde en tendens til
hele tiden at forspise sig, da
de manglede et mæthedssignal. Det betød, at de blev
tykke og udviklede sukkersyge.
For at studere dette
fænomen lidt nærmere implanterede de elektroder
i rotternes hjerner for at
kunne måle aktiviteten i
hjernens nerver, når rotternes tunger blev stimuleret
med forskellige smagsoplevelser som salt, citronsyre,
vand og seks forskellige
koncentrationer af sukker.
Forskerne fandt ud af, at de
tykke rotter havde 50 procent færre aktive nerveceller
sammenlignet med de slanke
rotter, når deres tunger blev
stimuleret med sukker.
De tykke rotter har med
andre ord en lettere lammet
smagssans, når det gælder
sukker. Og når man har
sværere ved at sanse madens
sødme, kan det betyde, at
man enten spiser mere af det
samme eller søger sødere
mad. Og pludselig står man
der med hænderne fulde!
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