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Trinket og Midnight Madness blev gift - eller blev de?
En kognitionsetnologisk analyse af ritualstrukturer og rituel praksis blandt avatarer i 3D
cyberspace.

Af: Kenneth Hansen

Paper præsenteret på konferencen: "Cyberkultur og Teknologi", 26-27. Maj 1999. 
Københavns Universitet Amager, Institute for Litteraturvidenskab. Ikke publiceret. 
 

"Trinket" og "Midnight Madness" blev gift den 16. maj 1998. De blev gift i bryllupskirken i "Winter
Wonderland", en 3D verden på Internettet. "Trinket" og "Midnight Madness" er avatarer,
computertegnede dukker og "Winter Wonderland" er en virtuel verden i 3D cyberspace universet
"Active Worlds". Brylluppet mellem "Trinket" og "Midnight Madness" er en begivenhed, der på
mange måder kan ses som et symbol for færdigudviklingen af et helt nyt medie. Et medie som vi
først i dag kan begynde at se klart. I det følgende introducerer jeg kort til Active Worlds og giver
en kortfattet redegørelse for hovedtrækkende i systemets kulturhistorie. Herefter præsenterer
jeg en kognitions-etnologisk analyse af brylluppe, som særligt fokuserer på ritualstrukturer og
den rituelle praksis. 
 

Hvad er Active Worlds? 
Active Worlds (AW) er et Internetbaseret konference-system, hvor brugerne kan mødes og
interagere og chatte. Brugerne er repræsenterede som computertegnede dukker, avatarer, og
har oplevelsen af at bevæge sig rundt inden i et computerskabt rum af tredimensionel grafik.
Systemet består af servere og klientprogrammer som over Internettet i en konstant udveksling
af information vedligeholder det computerskabte rum.             Klientprogrammerne, dvs. de
programmer som den almindelige bruger anvender, er "3D browsere", dvs. programmer der,
ligesom "2D browsere" som Netscape og Explorer, kan hente en fil via Internettet og fremvise
den på computerskærmen. AW-browseren er grundlæggende bygget op i tre dele: Ude til
venstre hænger en række planeter som perler på en snor. Ved at klikke på dem sendes man ind
i den pågældende verden. Nederst er placeret et chatområde, hvor man kan læse de andre
brugeres kommunikation og indtaste sine egne bidrag. I midten er vinduet ind til den
computerskabte verden. Heri tegnes de 3D-filer som programmet henter ned fra AW-serverne
ude på nettet.[1] Hver AW browser er tilknyttet et "Univers", med en bestemt mængde planeter,
verdener og brugere. Active Worlds.com, Inc. hævder (1.marts 1999) at have omkring 680.000
brugere, heraf er omkring 17.000 "borgere", dvs. brugere som betaler et årligt gebyr for særlige
rettigheder. Man hævder også at få over 30.000 nye brugere hver måned. Selvom disse tal er
svære at afkode så er de under alle omstændigheder udtryk for, at Active Worlds nu har
etableret sig som den dominerende standard for det nye medie "3D cyberspace". Selskabet bag
er således den 21. januar 1999 blevet introduceret på den amerikanske børs, og den kapital der
derved er blevet rejst, har flyttet virksomheden til nye og bedre produktionsfaciliteter.

Historien i korte træk 
Active Worlds har en omtumlet tilblivelseshistorie med mange aktører. Nogle gange er
systemets overlevelse et resultat af enkelte personers ensomme og opofrende slid. Andre
gange er det resultatet af langsigtede økonomiske manøvrer. Ofte er det begge dele på en gang
[2]. Baggrunden for udviklingen af Active Worlds var den forholdsvis succesfulde drift af det
første kommercielle flerbruger-system "Habitat". Habitat var en tegneserieagtig todimensionel
virtuel verden udviklet af Lucasfilm Games sammen med Quantum Computer Services
Incorporated. Det blev lanceret i 1985 og kunne køres på en Commodore 64 computer.
Brugerne kunne her for første gang møde hinanden som "avatarer", et begreb hentet fra indisk
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mytologi, der betegner "gudernes nedstigning og legemeliggørelse i menneskelig form".
Udtrykket blev første gang anvendt af Chip Morningstar der sammen med Randy Farmer var
den ledende programmør og udvikler. Habitat blev først drevet i USA og blev siden solgt til
Fujitsu. Fujitsu solgte senere rettighederne tilbage til Lucasfilm, og i dag findes der følgeligt to
udgaver, Worlds Away som er et amerikansk miljø og Habitat II der drives af Fujitsu.

I 1992 udkom så den indflydelsesrige science fiction-roman "Snow Crash" af Neal Stephenson.
Den finder for en stor del af tiden sted i "Metaverset" et konkret 3D cyberspace, hvor folk går
rundt som avatarer på gader i en virtuel storby på en virtuel planet. Hovedpersonen er en
hacker ved navn Hiro Protagonist, og plottet er mere eller mindre et lærestykke i
kognitionsantropologi. Snow Crash havde en enorm effekt i programmør-kredse. Mest kendt er
nok det Virtual Reality Modeling Language som programmørerne Mark Peche og Tony Paresi
udviklede efter at have læst bogen og - foranlediget af web-pioneren Tim Berners-Lee -
præsenterede for verdens Internet-udviklere på en konference i CERN i 1994. VRML var et
konkret forslag til et programmeringssprog til objekter og 3D verdener på internettet, dvs. et
konkret forslag til hvordan Neal Stephensons Metavers kunne bygges. VRML blev modtaget
med enorm begejstring af udviklerne af Internettet og er siden på mange universiteter forsøgt
videreudviklet til egentlig implementering.

Sideløbende med VRML standarden forsøgte andre dog at bygge et Metavers med de
eksisterende programmeringssprog. Det er som et resultat af denne - oftest af den officielle
forskning ignorerede - stræben at man skal se AW's udvikling. I starten af 1994 blev de tre
softwarevirksomheder "Peregrine Systems", "Knowledge Adventure" og "Lifeforms" lagt
sammen. Det nye selskab blev kaldt "Knowledge Adventure Worlds" og fik hjemsted i San Diego
i det sydlige Californien, "Peregrines Systems" havde udviklet systemsoftware, "Knowledge
Adventure" 3D teknologi og "Lifeforms" avatarteknologi. Formålet med sammenlægningen var at
udvikle 3D avatarbaserede flerbrugersystemer til Internettet. Deres første satsning var officielt
det webbaserede "2D-system" "Words Chat", et af de første chatsteder hvor man kunne have et
symbol eller et ikon som repræsenterede brugeren, når denne chattede. Programmøren Ron
Britvich, der var kommet med fra Peregrine, var dog mere ambitiøs og begyndte selv i
hemmelighed et udviklingsprojekt, som han kaldte "Alpha Word"[3]. Den første registrerede
bruger herinde blev Britvitch selv, og han kaldte sig naturligt nok for "Protagonist". KAW der i
starten af 1995 skiftede navn til "Worlds Inc." opdagede på dette tidspunkt hvad der også foregik
på Ron Brivitchs computer. Efter nogen diskussion besluttede man sig til at lade Brivitch
fortsætte udviklingen af sit "Alpha World", nu som et officielt projekt. Man lod også de nyansatte
designere, ægteparrat Lynne Ann og Danny Viescas arbejde med på design af objekter og
avatarer og bad samtidig musikeren David Toley om at producere MIDI musik og diverse
lydeffekter til systemet. Efter nogle måneders arbejde blev Alpha World-browseren officielt
frigivet den 27. juni 1995. Den bestod da af en chat-del og et stort vindue hvor 3D grafik blev
tegnet som gik man igennem en virtuel by. Der var stort set tale om en kombination af WWW-
baseret chat og et 3D computerspil. Systemets hjerte var en RenderWare 3D "engine", dvs. et
program der kunne tegne 3D objekter, og de tilknyttede 3D filer skulle primært hentes fra
brugerens computer der derfor enten måtte hente dem én for én over nettet eller anskaffe sig
den tilhørende CD-Rom. I den tredimensionelle verden var det muligt at bruge en enkelt avatar
kaldet "Cy", som endnu ikke kunne bevæge sig selv, og det var muligt at bygge simple
konstruktioner ved at "stable" euklidiske objekter et for et.

Alpha World fik snart et par tusinde brugere, primært folk fra udviklermiljøet der fulgte med i
hvad kollegerne arbejdede med (og som nok også havde læst Snow Crash). Metoden til at
komme i gang var den sædanvanlige på Internettet. Brugerne skulle bare downloade AW-
browseren, installere den og starte programmet. Efter en del salgsarbejde lykkedes det Worlds
Inc. at få hevet nok opgaver i land, til at de kunne ansætte endnu en udvikler, programmøren
Roland Vilet. Han skulle bistå Ron Britvich der indtil da stort set alene havde stået for den
tekniske udvikling. Vilets indflydelse på designet af såvel teknik som sociale strukturer er
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overodentlig betydningsfuld. Med en særlig forståelse for det kulturelle aspekt ved systemets
funktioner bidrog han afgørende til dets fortsatte vækst og endelige succes. Vilets største
tekniske bidrag var uden tvivl at udvikle en metode til at "streame" beskrivelserne af 3D objekter
direkte ind i 3D browseren. Denne funktion, der kan sammenlignes med opfindelsen af "Real
Audio", gjorde det overflødigt at gemme store mængder af 3D filer på brugerens computer
hvorfra de så skulle hentes og tegnes. I stedet var det nu muligt kontinuerligt at sende en
opdateret beskrivelse af en 3D verden til brugerne. Med dette tekniske gennembrud var Alpha
World blevet andet og mere end en hel række computerspil sat sammen. Det var blevet til et
massemedie. I løbet af 1996 skabte brugere og producenter en række nye verdener ligesom
den oprindelige Alpha World. Samtidig opstod konkurrerende universer med helt andre
verdener, f.eks. det franske "Nouveau Monde". Det blev derfor nødvendigt at opfinde nogle nye
betegnelser. Man besluttede således at kalde det overordnede system for "Active Worlds", de
aktive verdener. Alpha World er nu navnte på den største verden i det største univers og bruges
også af og til synonymt med dette [4]. Aktive Worlds systemet var aktivt i mere en én forstand:
Man havde nu opnået en ganske stor mængde brugere. I januar 1996 anslås tallet uofficielt til
omkring 38.000. Brugerne byggede selv det meste og verdenerne bare voksede og voksede. En
kultur var ved at blive født. En kognitionsetnologisk beskrivelse af dens historie kan bane vej for
en forståelse af de grundlæggende strukturer og praksisformer [5].

Kognitionsetnololgi 
The conduct of the activity proceeds by the operation of functional systems that bring
representational media into coordination with one another. The representations may be inside
as well as outside the individuals involved. (Hutchins 1995, s. 372).

Kognitionsetnologisk ses kognition, her forstået som processering af information, som noget der
foregår både inden i og uden for folks hoveder. Informationen er opbevaret på såkaldte
"symbolske medier" (Hutchins 1990, 1992 og 1995). De symbolske medier kan være eksterne
f.eks. værktøj, kort, computerskærme, programvinduer, eller interne f.eks. mentale modeller,
kognitive skemaer, frames eller fortolkningsrammer (jf. også Hansen 1999) [6]. Hvis man er ene
om at udføre en aktivitet, så løser man en opgave, f.eks. at bygge noget i Alpha World, ved at
koordinere sin viden om lokaliteten (hvor finder man normalt noget der kan bruges) og sin viden
om hvordan man almindeligvis navigerer rundt (hvordan går, flyver, warper, teleporterer man)
med information lagret på browseren (hvilken koordinat befinder man sig på, hvilken retning
vender man, hvilken synsvinkel har man og hvilken avatar bruger man m.m), til at udføre
relevante handlinger med de værktøjer, man har til rådighed. Man er altså en slags
"funktionssystem" som koordinerer "repræsentationsmedier" - i dette tilfælde dem, man ser på
computerskærmen og dem, man har i hovedet - med hinanden. 
Hvis man er flere om opgaven, så foregår det principielt stadig på samme måde, bare i en lidt
større målestok. Deltagerne koordinerer deres interne repræsentationer med hinanden og de
koordinerer deres eksterne repræsentationsmedier med hinanden. Et sådan socialsystem af
intern og ekstern vidensrepræsenation kalder Hutchins for et tilfælde af "distribueret kognition"
[7]. Når såvel interne kognitive skemaer som de eksterne fysiske objekter bliver forandret varigt
af den proces de har været en del af, kalder Hutchins det samlede system for adaptivt. Dette er
et udtryk for, at den praksis, man er del af som deltager, ændrer sig eller redskaberne, de ydre
symbolske medier forandres. Set på denne måde er der altså en stærk evolutiv side af den
distribuerede praksis.

Den kulturelle praksis man er en del af, udvikler sig således over tid og det samme gør
individets praksisviden. Denne proces afsætter sig et kulturelt "spor" i omgivelserne, f.eks i form
af nye redskaber, nye fysiske strukturer eller nye repræsentationsmedier. Et spor som kan
aflæses af andre (hvis man får lov). Det er egentlig denne aflæsning som Hutchins kalder for en
kognitionsetnografi (kognitions = bevidsthedsbetinget, etno = folk og grafi = beskrivelse). Dvs.
en beskrivelse af bevidshedsbetinget menneskelig praksis. 
At kalde metoden kognitionsetnologisk betyder så i denne sammenhæng bare et stærkere fokus
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på den arkæologiske side af kognitionsetnografien [8]. Det er efter min mening nødvendigt når
man bedriver kognitionsetnografi i dissipative sociale strukturer som Active Worlds. Her er
praksisformerne ofte meget svære at finde og studere, så man er lige som arkæologer i høj grad
henvist til at tolke sig frem til praksis og kultur ud fra tomme bygninger, efterladte tekster,
mystiske objekter, symboler og redskaber m.m.. Denne metode er fulgt i det følgende [9].

Active Worlds kulturhistorie 
Udviklingen af den sociale struktur er sket og sker stadig i en dialog med brugerne. Oftest er
udvikingen sket ved at programmørerne - via feed back fra de ofte meget engagerede brugere -
er blevet bevidste om en teknisk side af systemet, der hindrede den sociale udvikling, og
dernæst koncentrerede sig om at finde en løsning. Flere grundlæggende problemstillinger er
dukket op på denne måde. For det første blev det hurtigt klart at brugerne havde for svært ved
at orientere sig og, følgelig, ved at navigere. Alpha World var og er meget stort og folk byggede -
og bygger stadig - overalt hvor de kan komme til det. Selvom der var indbygget koordinater
svarende til et liggende koordinatsystem, så var det næsten umuligt at finde rundt ved at
bevæge sin avatar lige som i virkeligheden. Koordinatsystemet var for abstrakt og ens situation
svarede mest af alt til at blive sat ned med helikopter i en surrealistisk by. Bygninger og andre
forhindringer dukkede først op på ens skærm når man kom inden for en bestemt afstand, og de
forsvandt igen når man var gået forbi. Det lå heller ikke fast hvad man kunne gå igennem, og
hvad man skulle gå uden om. "Collision detect" funktionen - det at ens browser kunne indstilles
til at registrere om man kunne gå igennem en ting - var ikke færdigudviklet, det blev den først da
Roland Vilet blev ansat så virtualitetens status var stadig forholdsvis uklar (hvilket medførte en
del "tøven" i anvendelsen, jf. Hansen 1999).

Konsekvensen af dette var, at folk havde umanerligt svært ved at koordinere deres handlinger.
Eller sagt på en anden måde: det var svært at støde ind i nogen og det var svært at koordinere
at mødes igen. Hvis folk ikke kunne finde hinanden, ville systemet ikke blive brugt og hvis det
ikke blev brugt ville udviklingen af det blive stoppet. Britvich indførte derfor (i version 30 af
programmet) verdenshjørner. X,Y koordinater blev til en kombination af to verdenshjørner i et
system af Nord, Syd, Øst og Vest (N,S,E, og W). Han indførte også muligheden for at "warpe"
dvs. at bevæge sig meget hurtigt i en udpeget retning (version 35). De to nyskabelser svarede
vel, kunne man sige, til at give brugerne et kompas og en motorcykel. Brugerne opdagede nu,
med de nye redskaber, at der faktisk var en grænse for deres verden, og at man kunne falde ud
over den. Avataren "Laura" var den første til at få denne specielle oplevelse på x,y-
koordinaterne 32,750 [10]. En koordinat tæller ti meter, så man kan regne ud at Alpha World på
dette tidspunkt er 2 x 750 x 10 meter, altså 15 kilometer, bred. Hvis den var ligeså lang som
bred skulle to avatarer altså finde hinanden på et areal af størrelsesordenen 225
kvadratkilometer [11]. For at spare server, downloadnings og tegnetid har sigtbarheden i
browseren også været begrænset til højest 120 meter. Det samme er tilfældet med antallet af
avatarer man ville kunne få at se. Antallet lå indtil version 2.0 (Build 251) på 12, herefter, dvs.
efter den 20. maj 1998, er tallet 50.

At finde hinanden i sådan en verden er, som man kan sige sig selv, stort set umuligt. At skynde
sig af sted i warp hastighed gjorde ikke tingene meget bedre. Da Roland Vilet blev ansat (efter
version 38), valgte han derfor at gå andre veje. Han introducerede først og fremmest
muligheden for at teleportere. En ting i Alpha World kunne gøres til et link til en koordinat et
andet sted i Alpha World. Han begrænsede også antallet af teleporte for ikke at ødelægge
illusionen om en fast verden og gav tilladelse til bygningen af et "metronet". Brugerne havde nu
et transportsystem som de kunne bruge til at komme mere præcist rundt med og de kunne
tilmed bruge teleportene som referencesteder, f.eks. den største teleportstation "Worlds Transit
Authority Teleport Station" lidt nord for midten, "Ground Zero". Samtidig skrev Vilet et
kortprogram der kunne tegne et kort over Alpha World set fra en imaginær satellit. Det var dog
ikke umiddelbart brugbart. For det første fordi man sandsynligvis slet ikke navigerer på denne
specifikke måde i 3D cyberspace [12]. For det andet fordi man ikke, under alle omstændigheder,
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kunne bruge kortet fornuftigt, da det var for udetaljeret og utydeligt og tog for lang tid at
opdatere. Kortteknologien set fra den synsvinkel var simpelthen for dårlig [13].

Ud over probemerne med at finde hinanden geografisk så stod brugerne også og havde et
problem med tiden. De sad jo meget ofte i forskellige tidszoner og mange havde problemer med
at oversætte frem og tilbage mellem tidsangivelserne. Den 17. november 1997 skabte en
gruppe brugere derfor Active Worlds Standard Time (AWST), en fælles tidsenhed som man
kunne bruge, når man skulle kommunikere indbyrdes om begivenheder i systemet. Denne
tidsenhed er siden blevet overtaget af Vilet der har omdøbt den til Virtual Reality Tid (VRT).
Tiden udregnes som Greenwich middeltid minus 2 timer og kan, hvis den er slået til, ses på AW-
browseren, fra version 2.0, nederst til højre.

Dansende avatarer 
I midten af 1996 blev danseren Pamela Forth ansat som konsulent. Hun skulle medvirke i
udviklingen af en hel række nye avatarer og designede en række bevægesessekvenser som
avatarerne kunne gå igennem. Programmørerne lagde dem ind i systemet så hver avatar nu
fremstod i en animeret udgave med forskellige bevægelsesmuligheder. Nu kunne den kræsne
bruger med et tryk på en knap på browservinduet få avatarerne (man kunne på dette tidspunkt
vælge imellem Cy, Butch, Dredd, Harold, Helmuth, Armsha, Shanubia, Shred, Wille, Babra,
Caldius og Hotep) til at danse ydefuldt rundt om sig selv, kigge rytmisk på deres ure, hoppe
glædestrålende fremad, vinke m.v. Det gav nogle helt nye muligheder for komplicerede
interaktionsstrukturer [14]. Hvis man f.eks. havde aftalt at mødes med nogle med-avatarer et
specifikt sted i "Alpha World" kunne man nu, samtidig med at man chattede sammen, stille sig
op, f.eks. i rundkreds, og tilføre interaktionen en række af indbyrdes koordinerede visuelle
handlingsbidrag. Det blev til en slags dans der bragte ny betydning til den chattekst, som stadig
bar kommunikationen. Dansen var blevet til kommunikation, kommunikationen blev til en dans,
og brugerne kunne nu visuelt begynde at kommunikere på et, etologisk betragtet, "ritualiseret"
niveau [15]. 
Det gav en lang række nye muligheder. Først og fremmest kunne man nu gennemføre en slags
performativ gruppeinteraktion med en række faste figuer og en række faste
bevægelsesmønstre. Ens opgave var nu som bruger at vælge en passende avatar og en
passende bevægelse som de andre kunne tolke og reagere på. Hvis man var hurtig på fingrene
kunne man også gennemløbe en række avatarroller eller en række bevægelser. Der var altså
opstået et nyt "sprog", med et paradigmatisk system eller mængde af roller og gesti og en
række mulige forløb eller syntagmatisk kæder de kunne kombineres til (f.eks. Fiske og Hartley
1981) [16]. 
På samme tid blev der også introduceret en række forbedringer af muligheden for at bygge.
F.eks. kunne man nu vælge en lang række objekter på én gang, kopiere dem, og sætte dem
ned et andet sted, evt. i en hel anden verden. De nye koordinations-, interaktions og
konstruktions-muligheder gav nu grobund for at starte det første egentlige byggelaug, "The
Titans Guild", "Titanerlauget". Dette laug fik - og har til dels stadig - stor betydning for
opbygningen af Active Worlds universet. Medlemmerne der nærmest danner en loge af
"gudelignende" verdensskabere kombinerede succesfuldt de mange nye muligheder. Det har
ført til nogle af de mest signifikante byggeprojekter i Alpha World-universet ikke mindst hele
verdenen "Winter Wonderland" (Winter).

Praksis og ritualer 
Oversigtsmæssigt viser denne korte beskrivelse af Active Worlds kulturhistorie at etableringen
af de grundlæggende symbolske medier i en kultur som denne, er en langsom affære. Både kort
og tidsangiver er to komplicerede kognitive redskaber, der kræver en flerårig udviklingshistorie
for at kunne blive til noget (og blive brugt til noget). Den kognitive kompetence der her ligger bag
disse to medier, evnen til at sætte en kurs i rum og tid, skal først reflekteres i en kulturel praksis
og bliver derefter kun langsom overført til og repræsenteret i generelle redskaber. Det samme
gør sig gældende, som det ses i avatarernes udvikling, når aktørene selv skal have udviklet
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deres egenskaber som symbolske medier [17].

At der dernæst opstår et decideret byggelaug viser hvordan alle disse redskaber og symbolske
medier i dette nye computermedie kan kombineres til en praksisform som er adaptiv og evolutiv,
og som afsætter sig systematiske spor i omgivelserne. Medlemmerne af "Titanerne" udgør
således i kognitionsetnologisk forstand et eksempel på et adaptivt system af distribueret
kognition hvor de enkelte deltagere reagerer fleksibelt på de andre deltageres handlingsbidrag,
uden at nogle generelle og eksplicitte handleregler følges. [18] 
Ritualiseringen af interaktionsstrukturerne fører dernæst til en mulighed for at
interaktionsstrukturerne kan blive til egentlige faste ritualstukturer. Dette er et resultat af den
kognitionsetnologiske praksis, skabelsen og afsætningen af kulturelle spor i konteksten.
Ritualerne er strukturer som kan bære kulturen også på tværs af og uden for de adaptive
systemer af distribueret kognition. Den første af disse strukturer dukker op den 8. maj 1996 hvor
hele AW systemets første bryllupsceremoni gennemføres i en interimistisk pavillion i Alpha
World. Ceremonien, der blandt andet rykker over i en rigtig kirke, da sådan en bygges, er den
mest tydeligt performative del af bryllupsritualets struktur der også i denne specielle kultur har
en lang række vigtige funktioner. Brylluppet mellem Trinket og Midnight Madness kan illustrere
dette.

Brylluppet 
Brylluppet mellem avatarerne Trinket og Midnight Madness var en omhyggeligt planlagt
begivenhed, der var forberedt i lang tid. Ikke alene skulle kirken bygges, der skulle også
produceres effekter og dekorationer, som blomster, kjoler, smokinger, indbydelser, bryllupskage
m.m. Alle disse ting skulle ligesom i den virkelige verden diskuteres og forhandles på plads
mellem alle de involverede, ikke mindst medlemmerne af "Titanerlauget" der ofte stod for det
meste af arbejdet. Resultaterne af disse diskussioner dannede de konkrete rammer for
begivenheden, og interaktionerne selv skabte og genskabte de bærende sociale strukturer som
begivenheden sidenhen bekræftede. Rammerne er siden blevet stående og bliver rent teknisk
reproduceret hver gang en avatar går igennem dem idet de tegnes i browseren (jf. også Hansen
1999 for udvidet beskrivelse af dette); - det samme kan man på mange måder sige om de
sociale strukturer (jf. senere).

Selve bryllupet løber af stablen lørdag den 16 maj 1998 om aftenen. Gæsterne ankommer én
efter én enten ved at teleportere sig ind til koordinaterne (0N, 0S,0E,0W) også kaldt "Ground
Zero" (GZ) i Winter fra en anden verden og derfra gå ad brolagte små veje hen til kirken, eller
ved at teleportere sig hen foran kirken fra et af de andre steder i Winter, f.eks. de smukke
skiløbsbakker ("The Slopes"). De brolagte veje dukker frem under fødderne på gæsterne, mens
de går, udsmykkede med store hvide og lyserøde blomsterbuketter. På kirketrappen - mellem
vejen og indgangen til kirken - møder gæsterne hinanden og veksler et par ord, mens kirken,
stor, romantisk og løgkuplet, bliver tegnet i baggrunden.

På trappen står også bruden og brudgommen og byder velkommen, han i herreavatar og
smoking og hun i en ung smart kvindeavatar i rød opslidset festkjole. Gæsterne siger tak for at
de måtte komme, og går ind i kirken. Da der ikke ser ud til at ville komme flere gæster går
brudeparret selv ind. Rummet som brylluppet står i er meget højloftet. Øverst oppe ligger
"bjælker" og stengange frie, og lyset der filtreres af de store mosaikvinduer farver vægge og
sten i mange lyse nuancer. I den ene ende af kirkeskibet findes et lavt trappeformet alter, men
ellers er rummet helt bart. Ude i den ene side, i hvad man kunne kalde sideskibet, står et langt
bord med dug på. Midt på bordet står en stor lyserød bryllupskage i tre etager. Øverst på kagen
står en kopi af brudeparret. Kirken er stort set tom. Med denne udgave af AW-browseren kan
man nemlig ikke se mere end 12 avatarer ad gangen. Lyset der falder ind gennem de meget
store mosaikvinduer rammer derfor kun de mest betydningsfulde deltagere, dvs. brudeparret,
præsten og en gruppe brudesvende og piger. På browserens "brugerindikator" kan man dog
læse at mellem 70 og 85 avatarer er tilstede under hele seancen. Dvs. de er tilskuere som kan
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se, men ikke umiddelbart ses. Oppe under taget hænger således en gruppe usynlige måger, der
kun bliver tegnet, hvis man selv flyver helt derop. Det er bryllupsfotografer der tager billeder
undervejs ved at lave "screendumps" af mågernes synsfelt.

Bruden tager nu opstilling i den ende der er længest væk fra alteret og fortsætter med at byde
folk velkommen. Hun takker også løbende for de mange lyønskningstelegrammer som folk
sender hende. Hendes udkårne stiller sig op og venter i den anden ende af rummet, neden for
trappen op til den forhøjning hvor bryllupet skal stå og hvor "giftefoged"-avataren "Jette Lewis"
derfor lidt senere materialiserer sig. På gulvet foran trappen danner en række "brudesvende"-
avatarer på den ende side og en række "brudepige"-avatarer på den anden side, en slags gang
som bruden skal gå igennem op til den ventende brudgom. Brudesvendene er i smoking og
brudepigerne i lyserød brudekjole. Imellem dem ser man også flere snemands-avatarer, en
almindelig avatar i Winter. Et enkelt, af og til svævende, rensdyr har også sneget sig ind. Nogle
af deltagerne skiftede endvidere fortløbende mellem flere forskellige avatarer. Da giftefogeden
har indfundet sig, og brudepiger og -svende er faldet lidt til ro kan ceremonien starte. Bruden
skifter herefter sin festavatar ud med en rigtig brudeavatar: en slank, mørkhåret ung kvinde i en
kort, hvid brudekjole med et kort slør. Razzle - bruden virtuelle fader - går ned og stiller sig ved
siden af den nye avatar. Sammen tager de de første skridt op mod den ventende brudgom. Der
kan uvist af hvilken årsag ikke høres nogen musik. AW systemet giver ellers mulighed for det.
Med et står bruden bomstille. Intet sker i lang tid og chatten går lystigt i chatfeltet. Gæsterne
diskuterer ivrigt hvad der er galt. En mulig skandale måske? Så sætter bruden sig i bevægelse
igen. I chatten fortæller hun at de mange lykønskningstelegrammer blot havde sat sig fast i
hendes browser. Mens de blev modtaget kunne programmet ikke fortsætte. Hun fortsætter op
ad kirkegulvet eskorteret af Razzle. Da de når det trappeformede alter, træder Trinket ind og
stiller sig ved siden af bruden, og Razzle træder lidt tilbage. Giftefogeden går derefter i gang
med at udføre bryllupsritualet. Hun starter med - i chatfeltet - at skrive nogle personlige
bemærkninger om kærlighed og forpligtelser overfor hinanden. Dernæst går hun over til det
klassiske amerikanske bryllupsritual. Dette slutter med udvekslingen af ringe i chattekst.
Giftefogden erklærer dem derefter for ægtefolk, og de slutter seancen med at kysse hinanden -
også i chattekst. Gæsterne chatter nu tillykke ind fra alle sider og begynder at samle sig omkring
de nygifte. Efter lidt uro begynder brudeparret at stille sig op til fotografering på altertrappen. De
nærmeste venner stiller sig op ved siden af eller bagved. En lang række billeder bliver taget.
Folk begynder så småt at sive hen imod bryllupskagen hvor en form for recption blever afviklet.
Mange gæster forlader også kirken for at tage videre. Brylluppet er ved at være slut.

Brylluppet mellem Trinket og Midnight Madness er et udtryk for, hvordan de grundlæggende
adfærdsmuligheder har udviklet sig til nu at kunne bære et uhyre kompliceret interaktionsforløb.
De ritualiserede interaktionstrukturer i hele begivenheden væver sig ind i hinanden og danner et
langt ritual hvis højdepunkt er selve vielsen. Baggrunden eller betingelsen for at hele dette ritual
kan finde sted, er udviklingen af den adaptive, evolutive distribuerede praksis som kan afsætte
de nødvendige spor i konteksten, en praksis som man første gang i AW universet ser udfoldet
hos Titanerlauget.

Bryllupssituationen ser på denne måde ud til at være snævert knyttet sammen med
byggelaugets aktiviteter, der igen er knyttet snævert sammen med udviklingen af de
grundlæggende interaktionsstrukturer og de fundamentale symbolske medier. Det er derfor nok
ikke tilfældigt at den løgkuplede kirke hvor brylluppet mellem Trinket og Midnight Madness stod,
var bygget af Titanerne, og at brudens "virtuelle far", den der fører hende op af kirkegulvet, var
titaneren "Razzle". Brylluppet ser altså ud til at have en betydning som rækker ud over
begivenheden i sig selv. Det knytter tilsyneladende an til nogle forestillinger om hvem der har
skabt universet, en form for kosmologi kunne man sige. For at komme lidt nærmere på en
forståelse af dette forhold mellem den distribuerede praksis og de overordnede forestillinger i
AW-systemet kan man knytte an til to nyere studier af ritualers kulturelle funktion.



Ritualstrukturer 
Den franske antropolog André Iteanu har over en årrække studeret og beskrevet Orokaiwa-
stammen på Papua Ny Guinea (f.eks. Iteanu 1988 og 1995). [19] 
Orokaiwaindianerne vedligeholder ifølge Iteanu, den fysiske og sociale struktur i deres lille
samfund gennem en lang række af ritualer som er ordnet i et inklusionshierarki med
optagelsesritualet som det vigtigste og mest omfattende [20]. I sit liv i landsbyen passerer man
konstant igennem disse ritualer, man er altid i gang med et ritual og går fra det ene videre til det
andet. Strukturerne kan ikke overskues af indianerne, de er det generative fundament for en
fælles handlingsbåret praksisform som sikrer det lille samfunds overlevelse fysisk, socialt og
kulturelt. Ritualerne består, ifølge Iteanu, af en række af pure, betegnelsen for: "an action or a
thing conceived of as a repetition of certain prescribed forms passed down to the present by gift,
teaching, initiation or in any other way" (Iteanu 1988, s.42). Kognitionsetnologisk kan det forstås
som at interaktionstrukturerne består af handlinger, der kan relatere sig til symbolske medier.
Begge vidensformer som er aflejret gennem kulturel praksis. Pure er dog mere end en
handling/ting, Pure" designates the individual ritual as well an the totality of the traditions that
compose the collective identity, expressed as an inklusive "we"" (Iteanu 1995, s. 42). Hele
samfundet, inklusive individernes identitet, er således defineret som "a conjunction of ritually
created social relations (s. 38). Pure er altså således både den enkelte ritualdet, ritualet i sig
selv og den samlende betegnelse for hele kulturen.

Alle ritualerne er endvidere, ifølge Iteanu, opbygget i tre dele: Begivenheden, Ikke-
differentieringsfasen og udvekslingen. I den første del sætter en persons jo, dvs.
vedkommendes private indre "del" et ritual i gang med en betydningsfuld handling. Denne fører
til en række situationer hvor de sædvanlige sociale bindinger og strukturer opløses eller sættes
fri. Denne ikke-differentieringsfase er et på en gang destruktivt og frugtbart sted der kan
sammenlignes med antropologen Victor Turners beskrivelser af den liminale del af et
overgangsritual: "Liminality (from Lat. limen, a threshold.). The state and process of mid-
transition in a rite of passage. During the liminal period, the characteristics of the liminars (the
ritual subjects in this phase) are ambiguous, for they pass through a cultural realm that has few
or none of the attributes of the past or coming state. Liminars are betwixt and between" (jf. f.eks.
Turner & Turner 1978, p. 249). [21]

Efter ikke-differentieringsfasen bliver den sociale orden, ifølge Iteanu, genoprettet med
ritualernes tredje del: udvekslingen. Her giver en af deltagerne alt hvad han har af kød og
afgrøder væk fra et interimistisk podie på en central plads i landsbyen. En gris bliver for
eksempel skåret i store stykker, og giveren fordeler delene til tilskuerne og angiver samtidig
hvorfor uddelingen finder sted, for eksempel fordi dén og dén hjalp til på den måde i dét og dét
ritual. Når kødet igen deles op og fordeles videre angives årsagen igen. Når alt kødet er
distribueret ud i landsbyen er ordenen genoprettet og den sociale infrastruktur reproduceret.
Ritualet er færdigt når næste køduddeling starter.

Indianerne orienterer sig i en omskiftelig og uoverskuelig virkelighed gennem ritualerne. Den
fysiske infrastraktur vedligeholdes gennem optagelsesritualet hvis midterste del Jape-
ceremonien, bl.a. fører til ødelæggelser og genopbygning af huse i landsbyen og omlægning af
stierne i junglen alt efter hvem af nabolansbyerne der deltager. Når optagelseritualet efter
mange år er færdigspillet er landsbyen fornyet og kontakten til nabolandsbyerne reguleret. Den
sociale infrastruktur vedligeholdes i den løbende fordeling af mad og taksigelser. Mekanismen
holdes i gang af passende doser indre tilskyndelse og en kollektiv centripitalkraft ind ad mod
kulturens midte (jf. Lave og Wenger 1992). 
. 
Ritualer i Active Worlds 
I Active Worlds finder man som hos Orokaiwa-indianerne en struktur af ritualer som er ordnet i
forhold til hinanden. De finder ofte sted på forskellige "verdensniveauer". Således kan man for
eksempel i verdenen"AW-Gate" starte sin færd i systemet og som "turist"-avatar få gode råd af
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"The Gatekeepers", i AW University kan man få undervisning i at bygge, og i AW911 kan man få
undervisning i de regler der gælder og som bliver håndhævet af "The Peacekeepers". Man kan
også fortsætte med at træne sin kulturelle kompetence ved for eksempel at tilmelde sig
rundvisninger arrangeret af "Det Historiske selskab", ved at gå på den årlige "påskeæg-jagt" i
verdenen "A'tuin" eller ved at møde op til mindre arrangementer af forskellig art. 
Man kan også møde op til et bryllup. I Active Worlds er det dette ritual der ser ud til være det
væsentligeste og mest omfattende. Brylluppet mellem "Trinket" og "Midnight Madness" kan
således ses som en generativ struktur der er fundamental for kulturens overlevelsesevne.

Brylluppet gennemløber tilsyneladende de tre ritualfaser som Iteanu beskriver. Frieriet er
begivenheden som, med udgangspunkt i frierens indre tilskyndelse, sætter gang i en lang ikke-
differentieringsfase hvor sociale relationer genforhandles og/eller etableres. Denne kulminerer i
vores del af verden normalt i en række liminale situationer, den karnevalske polterabend,
vielsen hvor brudeparret træder igennem det ceremonielle felt som forvandler dem og gør dem
til mand og kone, og opholdet i brudesengen, hvor bryllupsnatten så, om ikke andet så ihvert
fald symbolsk, skal åbne op for undfangelsen af en ny orden. Trinket og Midnight Madness må
så, i hvert fald indtil de kan ses i virkeligheden, nøjes med den midterste. [22] Efter ceremonien
afsluttes ritualet med en uddeling af taksigelser i forbindelse med fotograferingen og
receptionen der finder sted omkring bryllupskagen. Efterfølgende fortsættes disse taksigelser i
forskellige sociale sammenhænge og taksigelserne fordeles videre i den sociale struktur hvor
man med reference (f.eks. også i form af et billede) til brylluppet fortæller hvem der gjorde hvad,
hvornår og for hvem.

Kulturen i og omkring Winter, den virtuelle landsby, får altså produceret og reproduceret sin
fysiske og sociale infrastruktur gennem bryllupsritualets praksis. I handlingerne op til
bryllupsceremonien er alting åbent, der skabes nye kulturelle objekter, og sociale forandringer
forhandles på plads. I selve ceremonien forvandles relationer og identiter og der knyttes an til en
overordnet sammenhæng for hele systemet. Endelig genoprettes den sociale orden i den
efterfølgende uddeling, når begivenheden "deles" ud mellem deltagerne i kulturen. 
Men denne proces omfatter mere end blot denne lokale kultur. Deltagere og gæster vender
tilbage til deres egne verdener eller "landsbyer" og bringer den nye orden med sig. De har
måske sat kirken i Winter på deres liste over faste verdener (en funktion på browseren), eller de
opretter måske et teleport-link fra deres eget sted. Som stierne i junglen blev reguleret af
optagelsesritualet bliver veje i Active Worlds-universet reguleret af bryllupsritualet. Det samme
er tilfældet med den sociale orden: På samme måde som hele den sociale orden lå indfoldet i
enheden pure og i det kød som blev delt mellem indianerne ligger hele begivenheden nu
indfoldet i hver del viden eller repræsentation af begivenheden. Denne viden bæres
efterfølgende rundt i alle universets verdener og bliver en del af de interaktioner som foregår
der, en del af den lokale praksis. Her vil den afsætte forventninger til fremtidige handlinger,
handlinger som kan gøre brug af de nye fysiske strukturer, avatarer, udstyr og bygninger. På
denne måde ses det at et bryllup er den vigtigeste interaktionstruktur i Active Worlds.
Herigennem bliver kulturen til, reguleret og reproduceret. [23]

Maya-Lila: Avatarer mellem illusion og leg 
Udover at være helt central for hele kulturen illustrerer bryllupsritualet også de grundlæggende
kollektive epistemologiske krav til vedligeholdelsen af forestillingen. Bryllupsceremonien stiller
nemlig en lang række krav til deltagerne, tilskuerne og til de omgivelser de anvender:
Deltagerne skal udvise social kompetence og styre deres karakter på en måde der er i
overensstemmelse med omgivelserne og det pågældende ritual, de skal fremstille deres figur så
den virker meningsfuld for tilskuerne, og de skal samtidigt aktivt trække på og fortsat opbygge
en forestillingsverden hvor det der foregår, virker meningsfuldt for dem selv. Dette kræver en
stor erfaring med mediet og en højt udviklet mental flesibilitet. [24] Tilskuerne på deres side skal
forstå at spille med i ritualet og i ceremonien når det kræves af dem, og må passe på ikke at
ødelægge forestillingsverdenen for de andre. [25]
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Men bliver Trinket og Midnight Madness så overhovedet gift? Svaret på dette spørgsmål vil
almindeligvis afhænge af hvordan man forstår begivenheden set udefra [26]. Hvis man hverken
er deltager eller tilskuer, dvs. ikke en del af den fælles forestilling men blot betragter
computerskærmen, så ser det der foregår endog meget mærkeligt ud. Figurerne bevæger sig
tilsyneladende søvngængeragtigt rundt og opfører noget der mest af alt ligner et
dukketeaterbryllup. Situationen er tilsyneladende latterlig fordi man her ser voksne mennesker
lade som om de bliver gift. Vi ved jo at det ikke er virkeligt, altså må det bare være noget de
leger. Hvad skal det så gøre godt for? Dette svarer med andre ord til en opfattelse af at
brudeparret ikke i virkeligheden blev gift. 
Men handlingerne kan også give anledning til foragelse, fordi overføringen af det for livsverden
så essentielle ritual, brylluppet, til en verden der er løsrevet fra den konkret fysiske
reproduktionsprocess, er en handling der stjæler identitetspotentiale og betydning fra vores
kultur. Det er tale om en overskridelse af grænserne mellem ydre social virkelighed og en privat
lystdrevet forestillingsverden, en overskridelse der truer vores almindelige samfunds opbygning.
Brylluppet bliver til en provokerende skandale på samme måde som når den private
forestillingsverden manifester sig i den borgerlige offentlighed (Habermas 1971). Dette svarer så
til en opfattelse af at Trinket og Midnight Madness blev gift.

Men begge disse opfattelser er lige rigtige eller lige forkerte. De bygger nemlig på en
problematisk tvedeling mellem "virkelighed" og "ikke-virkelighed" som f.eks. ifølge
ritualforskeren Richard Schechner, er typisk for vestlige kulturer. [27] I vores del af verden,
hævder Schechner, kontrasteres "det virkelige liv" som har sit udgangspunkt i arbejdslivet med
legen, som finder sted før, uden for eller efter arbejdet. Hvor legen f.eks. ses i kunsten eller
religionen opfattes denne typisk som useriøs eller uægte. Leg er forbeholdt børn og andre uden
reel magt. Det er afgrænset som "ikke virkelig virkeligt" og omfattet af en metakommunikation
med virkelighedskonstituerende sproghandlinger af typen: "Nu leger jeg", "nu leger jeg ikke".
Sådan forholder det sig dog ikke i alle kulturer. Går man for eksempel til Nordindien, finder
Schechner ikke en tilsvarende opdeling. Her består "virkeligheden" af "Maya" og "Lila". Maya -
som kan forsøges oversat fra sanskrit til "illusion" - betegner det at skabe virkeligheden ud af
kaos og det at skabe en illusion, som en tryllekunstner, ud af virkeligheden. Maya er altså en
slags abstrakt skabelseskraft.Lila - som kan oversættes til leg, sport eller drama - er den mere
konkrete aktivitet hvori man, guder og dødelige, skaber maya. Lila er altså den fysiske handling
hvor maya sætter sig igennem og verden bliver til. For inderen er virkeligheden nu et spørgsmål
om det komplementære forhold mellem Maya og Lila. De to måder at være på betinger,
indeholder og afspejler hinanden, som en slange der sluger sin egen hale. På denne måde er
"maya-lila" en performativ og fortsat legen, hvor verden bliver til. Her kan forskellen mellem
"sandt" og "falsk", "virkelig" og "uvirkelig" ikke kan foretages. 
Denne måde at se verden på indebærer blandt meget andet afvisningen af en privilegeret
"virkelighed". I stedet for én "virkelighed" inddelt i værdimæssigt forskellige niveauer som vi
ifølge Schechner opfatter det i vores del af verden, har man med maya-lila muligheden for at
have mange "virkeligheder" som man kan være i samtidig. [28] 
Der er naturligvis mange problemer ved, sådan som Schechner tilsyneladende implicit gør, at
hævde at skellet mellem "virkeligt" og "ikke-virkeligt" i en eller anden forstand bør ophæves eller
forandres i vores del af verden. Denne diskussion vender jeg tilbage til senere i en anden
sammenhæng. Her anvender jeg blot Schechners synsvinkel til at gøre brylluppets
fremtrædelsform mere forstålig: I den konkrete opførelse af bryllupsceremonien, i "lila" kunne
man sige, sætter "maya", skabelsen af den lokale verden og det overordnede univers, sig
igennem. Avatarerne er, set på denne måde, de synlige fremtrædelseformer for en kompleks
forestilling. "Bag" dem findes identiteter som er tilstede i mange "virkeligheder" samtidigt. De
sidder i deres hjem, de er til stede i AW-universet som deres avataridentiteter (nogle har endog
mere end én) og de spiller en bestemt rolle (evt. flere roller) i den fælles forestilling om
brylluppet som de er i gang med at opføre. Udenom findes endvidere de nysgerrige og
deltagende tilskuere, og helt bagved finder vi de konkrete verdenskabere, Titanerne og
"overguderne" Britwitch og Vilet (sidstnævnte kom endda forbi for at ønske tillykke). Alle har de
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en plads i skabelsen af denne mangedimensionelle "virkelighed". I denne sammenknytning af
den individuelle optræden med en fælles forestilling i ceremonien og den bagvedliggende
kosmologi skabes et virtuelt felt som handlingerne udspiller sig i (jf. også Kapferer 1998). Heri
kan vielsen finde sted.

3D cyberspace er et nyt medie som giver brugerne adgang til nogle interaktionsformer som
ellers er usædvanlige i vores del af verden. Brylluppet er både en illusion og en leg, men
hverken illusionen og legen kan, hvis man fortsætter sammenligningen med Maya og lila, ses
som det modsatte af "virkeligt". Det er en opdeling som tilsyneladende ikke rækker til i dette
tilfælde. Det er derfor ikke let at svare på om Trinket og Midnight Madness blev gift. Hvis de ikke
blev gift, så falder hele kulturen, den fælles forestilling, fra hinanden; hvis de blev gift er der slet
ikke tale om en forestilling, og så falder kulturen også fra hinanden. Modsætningen giver altså
ingen mening. Trinket og Midnight Madnes blev gift, og dog blev de ikke gift. I dette paradoks
hviler den virtuelle kultur. 
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Noter

1 Hvis man vil, kan man endvidere have websider vist i et fjerde vindue ude til højre. Det kræver
dog en meget stor skærm og en betragtelig båndbredde at få glæde af det så for de fleste
brugere er det ikke relevant. Hvis de vil se noget på World Wide Web, kan de så bare skifte til
en almindelig webbrowser.

2 I det fortsatte arbejde med at beskrive udviklingen anlægger jeg en bredere og mere
socialkonstruktionistisk vinkel på denne udvikling (jf. f.eks Bijker, Hughes og Pinch 1987).



3 Fordi det var den første utestede verden. En såkaldt "alphaversion". En version der lægges ud
til (beta)testing hedder så en "betaversion". De to hovedudviklere af systemet er i øvrigt enige
om hvordan det blev født, jf. e-mail fra Ron Britvich 12. august 1998 til nyhedsgruppen
"awcommunity", news.activeworlds.com og Roland Vilets "tale" (i chattekst) til AW98
konferencen postet samme sted 25. november 1998, udskrifter fra nyhedsgruppen.

4 Forvirrende nok så hed dette univers fra starten også "Active Worlds". Det hedder altså begge
dele. Kategoriseringen af de forskellige dele af systemet er sket hen ad vejen, hvilket som her
skaber nogle mærkværdigheder. Det blev således også kun langsomt klart hvad forskellen var
mellem "verdener", "galaxer" og "universer". Man kan i den forbindelse hævde at navnet "Active
Worlds.com, Inc." egentlig er dårligt valgt til at betegne producenten. Firmaet sælger nemlig ikke
kun verdener, men i høj grad hele universer.

5 Jf. også Hansen 1999 for en argumentation for at anlægge netop dette teoretiske
udgangspunkt.

6 Denne måde at beskrive vores opfattelse af verden har sine rødder i kognitions-antropologi (jf.
f.eks. D'Andrade 1981 og 1995) og sociologi (jf. Cicourel 1973). Disse amerikanske
forskningsretninger som fokuserer på forholdet mellem mentale modeller og ydre forhold
trækker igen på fænomenologi som den fremstilles hos Alfred Schutz. En dansk indføring i
kognitionssociologi og fænomenologien bag kan findes hos Torben Berg Sørensen 1988.

7 Hutchins kerneeksempel er den måde et navigationsteam i den amerikanske flåde løser den
opgave det er at navigere et skib ved kognitivt at koordinere repræsentationer af omverden og
skibets position i en propagering af information henover symbolske medier - pejlingsredskaber,
kort, logbog m.m. Hutchins 1990, 1992, 1995.

8 Dette er en synsvinkel som er funderet i en angelsaksisk tradition hvor etnografi mere eller
mindre ser ud til at opfattes som socialantropologi med særlig hensyntagen til materiel kultur og
den historiske udvikling (jf. f.eks Nicolaisen 1965, s. 8). I Danmark kan etnologi nok stort set
sættes lig med europæisk folkelivsforskning, men jeg anvender altså begrebet bredere. For en
grundlæggende diskussion af denne problemstilling og en mere formel definition af etnografi
som videnskab henvises f.eks. til Hastrup og Ovesen 1995.

9 Kilderne består af indlæg til nyhedsgrupperne på news.activeworlds.com, websider i "The
Active World Official Webring" - en lang række sammenhægtede websider - en "webklynge"
kunne man evt. kalde det -, artikler i "New World Times", brugernes månedlige avis, udviklernes
egne mere fritstående hjemmesider, websider fra små virksomheder der er opstået i AW-
kulturens kølvand f.eks. nogle der sælger byggeobjekter, nyhedsbreve fra producenten,
dokumentation af programversionerne, besøg hos og interview med chefudvikler Roland Vilet i
Berkely og økonomidirektør J.P. McGormick i Newburryport. Nogle af konklusionerne trækker
endvidere på uformelle samtaler med informanter og på information fundet på websites som er
endda særdeles kritiske overfor Active Worlds.com, Inc.

10 "Protagonist Pulls Out All the Stops With Version 35: Warp Speed! October 2: Today
Protagonist unveiled a new version of Alpha World software that makes it posible to traverse
even large distances very quickly. This begins a whole new era for AlphaWorld residents. With



over a billion square meters of land now available at a very short commute, you can expect to
see a building boom unparalleled in any world![... ] Laura became the first AlphaWorlds citizen to
officially fall of the edge of the earth (how did we know it would be her?) at approximate
coordinates 32, 750, 32, 750 (we didn't ask in what direction) early the next morning, she was
rewarded promptly with a General Protection Fault". New World Times, Issue 3, 3. oktober 1995.

11 Som man måske kan se af ovenstående citat råder der en ret stor usikkerhed om, hvor stor
Alpha World egentlig er. Hvordan kan der f.eks være næsten undelig megen plads ("billions of
square meters") samtidig med at "Laura" kan falde ud over kanten på verden på de angiven,
noget mystiske, koordinater? Går man til andre kilder er usikkerheden tilsyneladende den
samme. Rolan Vilet angiver således i billedteksten til et sattellitbillede selv størrelsen til at være
flere milliarder kvadratmeter (www.activeworlds.com/sattelit.htm). Det nyeste kort udviklet i
samarbejde med Philips sætter størrelsen af Alpha World til idag at være 655 kvadratkilometer.
Hvis man går ud fra at verdenen er vokset lidt og at amerikanerne generelt har det svært med
metersystemet, så forekommer denne sidste angivelse at være den mest sandsynlige.

12 Her ser man almindeligvis ikke verden fra et stationært fugleperspektiv, man omgives af den
på en måde hvor omgivelserne bevæger sig mens man selv står stille. Denne navigationsform
er heliocentrisk og ikke som på et kort geocentrisk. Den har tidligere til dels været anvendt i
vores del af verden, for eksempel når man sejlede efter stjernerne. Helt udfoldet ses den i det
traditionelle Mikronesien, hvor et "laug" af navigatører mestrer den. Her har man bl.a. den
opfattelse at man, når man sejler fra ø til ø i sin udriggerkano, selv står stille mens øer, vand,
stjerner m.m. bevæger sig forbi en. Jvf også Hansen 1999 for et forslag til anvendelse af
mikronesisk navigationspraksis som forståelsesrammei 3D cyberspace, og Hutchins 1995 for en
omfattende og meget læsværdig beskrivelse og analyse af praksisformen som har fascineret og
udfordret flere generationer af antropologer og etnografer.

13 Phillips' kortprogram (jf. note 9) fungerer dog udemærket. Det blev introduceret den 23 april
1998. Tiden må vise om det ændrer noget i den kulturelle praksis. Kortet kan findes på
http://www.awceto.com.

14 Interaktionsstrukturer forstås her som i den kognitionsantropologiske Interaktionsanalyse,
dvs. som deltagerstrukturer eller "participation framework". En deltagerstruktur er med
sociologen Erwin Goffmans ord "en flydende struktur af fælles opmærksomhed og
uopmærksomhed karakteriseret af kropsstilling (som regel ansigt til ansigt), systematisk
øjenkontakt, situationsafpasset stemmeleje og andet der kan anvendes i situationen" (Jordan &
Henderson 1992, s. 34). Interaktionsanalysens sigte er at give redskaber til at undersøge
hvordan deltagerstrukturer produceres og vedligeholdes i, som det hedder, den "gensidige
udveksling af audiovisuelle informationer om deltagernes fysiske aktiviteter" (s.35). Det handler
om at undersøge hvordan den interaktionelle infrastruktur, der er fundamentet for
koordineringen og samarbejdet mellem de interagerende, produceres og reproduceres. På
denne baggrund kan man altså også kalde dette kognitionsetnologiske studie af ritualstrukturer
for Interaktionsanalytisk. De to tilgange er faktisk meget ens. Forskellen skal ses i at
Interaktionsanalysen har baggrund i studiet af samtaler (Conversation Analysis, jf. Sacks,
Schegloff & Jefferson 1974 ), mens kogntionsetnografien tager sit udgangspunkt i studiet af
kognition (Cognitive Science, jf. Posner 1989). Eksempler på Interaktionsanalytiske studier er
f.eks Goodwin & Goodwin 1993 og, herhjemme, Christiansen 1997.

15 Etologi er adfærdsforskning der tager sit udgangspunkt i dyrestudier. Dramatikeren og leder



af det eksperimenterende Odin-teater Eugenio Barba har i en anden sammenhæng summeret
tilgangsvinklens hovedsynspunkter op således: "I 1916 studerede Julian Huxley parringsdansen
hos padicaps cristatus, en fugl der bygger flydende reder. Ud fra disse studier anvendte han for
først gang udtrykket "ritualisering" om dyrenes adfærd". [ ] "Etologer taler om ritualisering i ikke-
metaforisk betydning, når de beskriver en formaliseret adfærd, hvori en handlingsrækkefølge,
hvor hver enkelt handling oprindelig er opstået fra hensigtsmæssige impulser (redebygning,
fodring), får en ny funktion (segmenter af redebygnings- og fodringshandlinger, som optræder i
parringsdansen). Disse rækkefølger af rituelle handlinger forener modsatte træk (aggresion -
beskyttelse), overdriver hyppigheden og størrelsen af handlingerne, gentager dem rytmisk,
forenkler dem og fastfryser dem i stillinger - altsammen med det formål at fremprovokere
respons. Det er virkningsfulde tegn: de viser ønsket om et bånd eller et socialt forhold, og de
skaber det. Konrad Lorenz siger, at ritualisering ikke er en naturlig følge af et bånd mellem to
eller flere dyr, det er båndet i sig selv. Huxley omsætter sine observation fra dyr til mennesker:
ritualiseringen formaliserer en aktivitet, som sikrer mere effektiv kommunikation, nedsætter
aggresionen mellem grupper og/eller skaber et bedre bånd mellem dem". Barba 1993: 148). Om
etologi som forskningsretning jf. Bielfeldt 19??

16 Den kompetente bruger kunne også med dette "sprog" vælge at kommunikere mere
kompliceret og evt. dobbettydigt. Det var forholdsvis enkelt at skifte fra Babra til Caldius, eller fra
Harold til Shanubia. Fra kontorsild til romer eller fra he-man til junglekvinde. Den slags
flukturerende rollespil gav formentlig startskudet til "Pink Village", der blev grundlagt d.30 januar
1997. "Pink Village" er et område for bøsser og lesbiske i Alpha World (den har altså ikke sin
egen verden). I Pink Village holdes jævnligt sociale arrangementer og den store begivenhed er
"The Pink Parade", hvor avatarerne går i optog på hovedgaden for derefter at holde karneval.

17 Der er naturligvis også det ikke uvæsentlige element i denne proces at der løbende skal
tilføres penge.

18 Titanerne har sandsynligvis selv kunne mærke dette. I hvert fald dannede de en virksomhed
af samme navn og tilbød byggeprojekter for interesserede. Det var nok ikke helt realitisk at drive
sådan en forretning, i hvert fald er virksomhedens hjemmeside ikke er er blevet opdateret siden
1997.

19 Iteanus tilgang vil nok indenfor traditionel ritualforskning blive kaldt for "neofunktionalistisk"
(jf. Bell 1998, s.29-33). Mange andre tilgange til studiet af ritualer er naturligvis mulige. En
oversigt over ritualforskning kan findes i Catherine Bells grundige værk (ibid.). Her kan man
også finde forskellige definitioner af hvad et ritual er. Bell selv hælder meget tankevækkende
mest til den opfattelse at "ritual" er et begreb som bruges af forskere til at diskutere med. Der
kan altså ikke siges noget præcis om, hvad det henviser til eller om der overhovedet eksister "et
ritual". I denne artikel afholder jeg mig derfor fra at lægge mig fast på en given ritualdefinition.
Min opfattelse ligger dog alligevel nok et sted mellem antropologen Victor Turner og
relegionssociologen Mircea Eliade. Turner definerer et ritual som: "Formal behavior prescribed
for occasions not given to technological routine that have reference to beliefs in mystical beings
or power" (Turner & Turner 1978: 243 ). For Eliade er ritualer kun afspejlinger af nogle
bagvedliggende skabelsesmyter (f.eks. Elliade 1963). Disse bliver genopført i ritualet, hvorved
selve skabelsesakten reproduceres. Catherine Bell summerer Elliades synspunkt op således:
"In sum, for Elliade, ritual is a reenactment of a cosmogonic event or story recounted in myth.
The myth plays a critical role in establishing the system in which any activity has its meaning by
ritually identifying the activities of the here and now with those of the gods in the period of
creation. Thus, we might conclude that ritual is dependent on the myth, since it is in the story



that assures people that what they are doing in the ritual is what was done in that primordial age
when the gods, heroes, or ancestors ordered the cosmos, created the worlds, and established
divine models for all subsequent meaningful activity (ibid, s. 11. ). 
Med sammenlægning af de to synspunkter får man, at et ritual er formel adfærd i Turners
forstand der endvidere har reference til en kosmologi. I denne artikel fører denne opfattelse så
til at ritualer i AW-universet beskrives som tilfælde af distribueret kognition der har reference til
AW-universets skabelseshistorie.

20 Se også Hansen 1999 for en omtale af optagelsesritualets destruktive og frugtbare liminale
midterste del "jape-ceremonien", om liminalitet jf. nedenfor.

21 Turner beskriver blandt meget andet hvordan en kultur er afhængig af de frigørende og
skabende kræfter i den liminale begivenhed: "Much of what has been bound by social structure
is liberated, notably the sense of comradeship and communion, or communitas; while much of
what has been dispersed over many domains of culture and social structure is now bound, or
cathered, in the complex semantic systems of pivotal, multivocal symbols and myths, numinous
systems which achieve great conjunctive power. In this no-place and no-time that resists
classification, the major classifications and categories of culture emerge within the integuments
of myth, symbol, and ritual".(Turner & Turner 1978, s.250).

22 Det kan være ret frustrerende som man nok kan forestille sig. Brudgommen til et tidligere
bryllup formåede således at køre i bil tværs over USA til sin brud direkte efter sit bryllup
(telefoninterview med "Midnight Madness" 9/5 1998).

23 Turner opfatter ritualer som strukturer der ikke blot fastholder det kendte, sådan som mange
opfatter dem, de er i høj grad også indretninger der fornyer og skaber samfundet og dets
strukturer. En ceremoni derimod bekriver han som en form for "stivnet" ritual, dvs. det indeholder
ikke mere den frugtbare liminale fase. "Ritual is", skriver Turner, "a transformative performance
revealing major classifications, categories, and contradictions of cultural processes. It is not, as
is commonly supposed in Western cultures, a prop for social conversatism whose symbols
merely condense cherished cultural values, though it may, under certain conditions, take on this
role. Rather does it hold the generative source of culture and structure, particularly in its liminal
stage. Hence, ritual is by definition associated with social transition, whereas ceremony is linked
with social states and statuses. (Turner 1977, s 77). 
Det kan i forlængelse af dette derfor indvendes at den liminale fase er endog meget beskeden i
den meget klassiske bryllupsceremoni som omtales her (jeg vil dog hævde at den er der i og
med der er tale om en klassisk overgangsrite (jvf Van Gennep 1960). Det medfører at ritualets
potentielt fornyende kraft med tiden begrænses. At det bliver til "doxa", som sociologen Pierre
Bourdieu ville sige det, en forudsat orden som ikke kan anfægtes (jf. Bourdieu 1977, s. 159-
171). I AW universet løses dette endnu ikke særligt udbredte problem med muligheden for at
skabe et nyt univers. Det er for eksempel tilfældet med "Outer Worlds" et amerikansk
udbryderunivers med en helt anden samfundstruktur, (www.outerworlds.com) eller "City4all" et
europæisk ditto (www.city4all.com). Det er altså muligt at gifte sig og blot flytte væk og skabe sig
sin egen verden et helt nyt sted (hvor man jo så kan bygge en ny kirke og lave en ny "doxa").

24 Det er derfor nok ikke tilfældigt af Trinket er flyveleder af erhverv og Midnight Madness
arbejder som on-line marketingsmedarbejde for ActiveWorlds.Com, Inc.



25 Omgivelserne skal også indeholde så tilpas megen information at det bliver klart, hvordan
der skal handles. Ikke alene skaber avatarer verdenen omkring sig mens de går, verdenen
indeholder også tegn der fortæller brugerne hvordan de skal opføre sig. Dette performative
aspekt af 3D cyberspace som et nyt medie og medietekst er fra en receptionsteoretisk vinkel
behandlet i Barbatsis, Fegan og Hansen 1999. For en introduktion til studiet af performance
som tekst, ritual, æstetik m.v. se Andersen (red.) 1993.

26 Men konsekvensen for Midnight Madness og Trinket i AW er i hvert fald sammenlignelige
med konsekvenserne for ægtefolk uden for AW. Det er f.eks slut med "Cybersex" med andre
avatarer i systemet. De andre medlemmer af kulturen ved at parret hører sammen og vil finde
det yderst upassende hvis f.eks Trinket pludselig optræder aktivt i en kontaktservice-verden,
hvilket han faktisk gjorde i starten af 1999. Han blev da direkte spurgt om hvad i alverden han
lavede der (egen oplevelse). Da der via "The Peacekeepers" er opsyn med alle verdenerne er
avatarernes adfærdsmuligheder således kraftigt beskåret.

27 Denne tvedeling i synet på "cyberspace" og "virtual reality" har man også kunne se i de
mange avisartikler om rollespil og cybersex. Enten er det latterligt (a la "hummer dyrker sex med
Madonna") eller forargeligt ( a la "hvad bliver snart det næste?").

28 For eksempel kan man jo være en person, som er en gud, der er en avatar: Schechners -
også i denne sammenhæng meget relevante - eksempel er "Ramlila - en episk digtcyklus fra det
nordlige Indien som fortæller Ramas - Vishnus inkarnations - historie. Når historien skal
fremføres etableres en speciel scenografi: "- long poles are erected, on top of which effigies of
the god-as-spectators look down on the action involving gods, men, animals, and demons.
Vishnu and Lakshmi, played by two swarups [betegnelsen for en ung dreng der optræder som
eller er en avatar for en gud], watch Rama and Sita played by two others. But vishnu is Rama
and Lakshmi is Sita, so these god-boys double their existence, manifesting themselves before
delighted, often wildly ecstatic, crowds. And from time to time the ever-observing gods intervene
in the action. This is maya producing, through lila, multiple realities and comparably complex
ways of participating in the drama", Schechner 1993, s. 31. For en detaljeret beskrivelse af en
"Ramlila" se også kapitel 5 hos Schechner: "Striding through the cosmos: movement, belief,
politics, and place in the Ramlila of Ramnagar", s. 131-183)


