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Kant vs. Minervas Ugle
af Kasper H. Cristensen

Bagsidens Bagside

Filosofiens Køn
frem fra glemslen? Efter min bedste overbevisning nej. Når der ikke er flere kvinder i den
filosofiske kanon – eller enhver anden kanon
for dens sags skyld – så skyldes det at kvinder
gennem historien har været undertrykt – og stadig i høj grad er det. Kvinder har ikke på lige
vilkår med mænd været del af en læsende og
skrivende offentlighed – eller en offentlighed i
det hele taget – men har været holdt i hjemmet
som mandens (først faderens, siden ægtemandens) ejendom. Vi gør nutidens kønskamp en
bjørnetjeneste ved ikke at anerkende denne
fortidige undertrykkelse, og i stedet forsøge
at rekonstruere en kanon af store kvindelige
filosoffer, der ikke var der. At kvinder ikke har
haft en stemme i filosofihistorien må erkendes
som en kendsgerning, før vi begynde at overveje, hvad det vil sige for kvinder at få en.
Problematikken om kvinders stemme i filosofien har to sider, en filosofisk og en mere institutionel. For at tage den sidste først: Selvom
meget har ændret sig til det bedre hvad angår
kvinders stilling i samfundet generelt, skal man
ikke naivt lukke øjnene for den undertrykkelse
der foregår. At tænke det i globalt perspektiv er
næsten uudholdeligt: Et ufatteligt antal kvinder
tvangsgiftes fortsat, omskæres og er økonmisk
afhængige af deres mænd. Voldtægter finder
sted i stort tal, som våben i krig, efter en glad
aften i byen, i ægteskabet, eller sker bare. For
ikke at tale om de kvinder, der handles til prostitution. Meget af alt dette finder skam også
sted i lille Danmark, hvor vi forresten efter
30 år med en lov om ligeløn ikke har det. Og
skulle man være i tvivl om at mandschauvisme
og misogyni fortsat har gode kulturelle kår, kan

Leder

af Jon Rostgaard Boiesen
Hvad er nu det for noget? Skulle filosofien
nu have et køn? Er filosofien ikke den rene,
ubesmittede fornufts stræben efter sandheden? En stræben der ikke lade sig mærke
med kontingente forhold som køn – eller for
den slags skyld race, klasse eller lignende.
Filosofien synes at bestå af rene begreber,
evige sandheder og ukønnede subjekter.
Sådan synes i hvert fald størstedelen af den
filosofiske tradition – der for størstedelens vedkommende er skrevet af mænd – at mene.
Kønnet regnes som noget sekundært og irrelevant. Men ser man nærmere efter, er det ikke
kønnet som sådan, der regnes for sekundært
og irrelevant – det er det ene køn der regnes
sådan. Fra filosofiens antikke begyndelse
som en art homoseksuel male bonding, hvor
man diskuterede emner som hvornår en ung
dreng var smukkest, har kvinder været det
udelukkede køn. Hos de store tænkere som
Locke, Kant og Hegel – for slet ikke at nævne
Nietzsches turbo-misogyne udladninger
– finder man betragtninger om, hvordan kvinden ikke egner sig til tænkning på grund af
hendes svage og følsomme natur. Vi skal op
i 1800-tallet med kvinder som Mary Wolfenstonecraft, før vi for alvor begynder at se kvindelige filosoffer, og op i det 20. århundrede,
før vi begynder at se et større antal kvinder,
der begynder at gøre sig så gældende, at
de regnes som del af den filosofiske kanon.
Hvad skal man så gøre ved det? Skal
man begynde at skrive den filosofiske kanon
om? Begynde at finde kvindelige filosoffer


man blot betragte Nik og Jays, Ufo og Yephas
og Niarns succes. Sammenlignet med alt
dette, kan hvad der sker i den lille flig af samfundet som den akademiske verden udgør,
eller den endnu mindre flig den akademiske filosofi udgør, synes lille og ubetydelig. Men her
må man ikke forfalde til den passivitetsfælde
en sådan opremsning af verdens uhyrligheder
kan forlede en til. Det må – udskyld udtrykket
– være muligt at gribe i egen barm og diskutere de forhold der er de nærmeste, i håbet
om at ændre blot denne lille flig til det bedre.
Og kønsproblemer er der i akademiske
filosofi. Ikke mange kvinder vælger at læse filosofi, og de der gør falder i stort antal fra – ligesom det ikke er mange kvinder der klarer sig
frem til ph.d.- eller ligefrem adjunkt- eller lektorniveau. Hvad årsagerne til dette er, synes ikke
ganske afklaret, men et par strukturelle og kul-

børn. Det gælder på to planer: Selvom man
i nogen grad kan deles om barselsorloven,
så er det nu engang fra naturens side sådan,
at det er kvinden der føder barnet og har den
primære kontakt med det i den første tid. Det
betyder på et presset arbejdsmarked, hvor
kravene til produktivitet – hvilket i filosofien
vil sige: til at publicere - er høje, at kvinder
sættes bagud karrieremæssigt – omend man
må sige, at unge kvinder i den akademiske
verden her er heldigt stillet i forhold til kvinder
i det private erhvervsliv. Jeg har i hvert fald
ikke hørt om nogle eksempler på en kvinde
der ikke har fået et ph.d.-stipendium eller et
adjunktur, idet man frygtede at hun skulle gå
hen og blive gravid... Men jeg er villig til at
trække det om akademiske kvinders held i mig
igen, hvis der skulle vise sig at være tilfælde.
Det samme publish or perish-krav skaber
også en macho-arbejdskultur,
der fordrer lange arbejdsdage i
de kritiske år, hvilket giver mindre tid til et familieliv – et problem for både mænd og kvinder.
Oveni dette kommer, at der i dansk
filosofi er en åbenlyst mandschauvinisme, hvor flere kendte danske
– mandlige – filosoffer, åbenlyst,
notorisk og offentligt har udtalt sig
stærkt nedsættende om kvinder
(og jeg er glad for at kunne sige, at
der ikke er tale om filosoffer her fra
stedet!). Topmålet kom nok, da én
der blev blevet forbigået til et af fem
specialprofessorater, der i stedet
alle var blevet tildelt kvinder, i Politiken skrev at disse bløde kvinder
med deres bløde humanistiske forskning, måtte være bløde i bolden! Hans egen
forskning, måtte man vel i modsætning hertil
forstå, var ægte, hård, maskulin videnskab!
Hvilket bringer mig tilbage til spørgsmålet om,
hvad det vil betyder for filosofien som sådan,

turelle forhold, synes der dog at kunne peges på:
Det første er et forhold filosofien, og den akademiske verden generelt, deler med det øvrige arbejdsmarked: At man ikke er indrettet på
den kendsgerning at de fleste unge kvinder får


at kvinder får en stemme i den. Mit eget bedste bud er: Det ved vi ikke endnu! I forhold til
de henved 2500 år filosofien har været en sag
mellem mænd, er det endnu ikke til at sige,
hvilken retning dét at – endda endnu få – kvinder er begyndt at blande sig, vil lede filosofien.
Hvad vi i hvert fald på nuværende tidspunkt
kan konstatere, er at det i hvert fald har haft
den betydning, at dét at kvinder er blevet
holdt ude, overhovedet er blevet tematiseret.
Kunne mænd ikke have gjort det? kunne man
spørge. Jo, muligvis, men det er nu engang
sådan, at de undertrykte altid er dem, der føler
undertrykkelsen, mens man som ikke-undertrykt (hvilket ikke nødvendigvis er det samme
som undertrykker; i hvert fald ikke det samme
som at man er en bevidst undertrykker) ofte
ikke vil kunne se sine egne blinde pletter,
da man ikke mærker det på sin egen krop.
Og apropos krop, så har kvinders indmarch i
filosofien også haft den effekt, at man overhovedet er begyndt at tænke kønnet i filosofien. For også mænd har som bekendt en
krop, en kønnet krop. Det turde være banalt
at konstantere, men er det desværre ikke, da
kvinden op gennem filosofihistorien og den
øvrige kulturhistorie har været tænkt som kønnet, mens manden stået for det objektive og
neutrale, hvis køn ikke det ikke var nødvendigt
at tematisere – måske lige bortset fra som det
begær, der vaktes i ham af kvinden, og som
han måtte gøre alt for at nedkæmpe for at nå
til den rene erkendelse af den objektive sandhed. Det er således også først i dag, vi kan
begynde at overveje hvad det overhovedet vil
sige at være mand – og vel og mærke mand
på de ændrede betingelser, at vi ikke blot kan
forstå os selv som de rationelle væsener, der

udveksler kvinder, men på betingelser, hvor
kvinder taler med deres egen stemme, og
hvor vi derfor også må finde vores. Det er
først nu, kønnet kan blive et egentligt filosofisk tema. Jeg anmelder et – kvindeligt – bud
på en kønsfilosofi andetsteds i dette nummer.
Vi skulle i dette nummer have bragt manifestet for det stadig forholdsvis nystartede
netværk Kvinder i filosofi. Som det fremgår
andetsteds, er dette manifest ikke blevet færdigt til dette nummers deadline – vi
håber at kunne bringe det i næste nummer.
Som man kan regne ud af ovenstående,
har dette netværk al moralsk støtte herfra.
Og så til den sag, mange måske har forventet en kommentar på: Som det fremgår andetsteds, er de ”20 spørgsmål til profesoren”
vi bragte i forbindelse med interviewet med
Steen Wackerhausen i sidste nummer, faldet
det samlede lærerkorps for brystet. Jeg tillader
mig at gætte på, at det specielt drejer sig om
spørgsmålene: ”Blondiner eller brunetter?”, ”Er
det brysterne eller bagdelen, der kigges først
på?” og ”Fornuft eller feminisme?” Jeg giver en
redegørelse for sagens forløb andetsteds i dette
nummer, herunder for hvorfor der ikke er kommet, og ikke vil komme, en officiel beklagelse
for spørgsmålene fra DOXA. Men jeg vil for
egen regning tilføje: Jeg mener spørgsmålene
i sig selv er udtryk for en stupid og tankeløs
drengerøvsmentalitet på Nik og Jay-niveau –
og kan således erklære mig fuldstændig på linje
med den holdning til spørgsmålene, der gives
udtryk for i Morten Raffnsøe-Møllers indlæg.



Indlæg fra Institutledelsen

Kommentar
Fra officielt hold vil vi - institutlederen og filosofis studieleder - foranlediget
af et på dette punkt enigt lærerkorps - hermed tage det problematiske ved
“20 spørgsmål til professoren” i maj-nummeret af Doxa (nr. 32) op. Ser man
bort fra, at det ikke rigtig er morsomt, er der tre hovedproblemer uagtet at
form og anlæg er ment humoristisk og useriøst:
1. Den stereotype vinkel på kvinder som æstetiske objekter der anlægges
i spørgsmålene er nedsættende og stødende over for både mænd og kvinder (og ikke mindst begge gruppers intelligens og præferencer).
2. Spørgeformen indeholder en implicit antagelse om, at kvinder ikke er
nogen, man(d) taler med, men kun om i Doxa: De er uden for universet og
samtalen. Vi ved alle, at det er faktuelt forkert, og forhåbentlig deler alle
vores synspunkt om, at det også i normativ henseende er forkert: Ingen
kan ønske sig en filosofi, der er domineret af det ene køn. Derfor må man
tænke sig om, inden man ytrer sig på måder, som kun kan opleves som
ekskluderende af det ene køn.
3. Fornuft eller feminisme...come on.
Og, jo, vi mener at være i besiddelse af en passende mængde humoristisk
sans.



Kommentar

Kommentar til Morten RaffnsøeMøller - og lærerkorpset i øvrigt
Foranlediget af Mortens indlæg, vil jeg som
ansvarshavende redaktør på sidste nummer, hvor de famøse spørgsmål blev bragt,
kort redegøre for det efterfølgende forløb
– specielt da jeg ønsker at udrydde de myter,
der efterfølgende er opstået, en gang for alle:
Jeg blev samme dag som mødet var
blevet afholdt, gjort opmærksom på at de 20
spørgsmål havde været oppe som et punkt på
et lærermøde, at et enigt lærerkorps her mente
at spørgsmålene var gået over grænsen, og at
det var blevet besluttet at der ville komme en officiel henvendelse til DOXA fra studieledelsen.
Jeg må indrømme at jeg ikke før dette havde
tænkt nærmere over spørgsmålene, men foranlediget heraf overvejede jeg sagen og kom
frem til at lærerkorpset havde en pointe, og at
interviewerne var gået over stregen. Jeg skrev
derfor en mail rundt på DOXAs interne mailingliste, hvor jeg foreslog at jeg som ansvarhavende sammen med artiklens to forfattere skrev
en beklagelse af hvad jeg anså for at være
uoverlagte drengestreger, som enhver da måtte
kunne se ikke hørte hjemme i et blad som DOXA.

Denne mail udløste en længere debat på
mailinglisten, idet den ene af artiklens forfattere så absolut ikke mente han havde noget
at undskylde – han havde sin ytringsfrihed,
og kunne ikke tage sig af hvad ”visse elementer” mente om hvad han skrev. Yderligere anførte en del redaktionsmedlemmer,
at de ikke mente at DOXA som sådan kunne
komme med en beklagelse, da det på side 2
i hvert nummer af DOXA fremgår at: ”Indlæg
trykt i DOXA repræsenterer ikke instituttets
eller redaktionens officielle holdning, med
mindre dette skulle være specifik angivet.”
Med disse to forhold in mente, var der
ikke grundlag for en beklagelse fra DOXA som
sådan, hvorfor en sådan heller ikke optræder
i dette nummer. Den anden skribent, der
godt kunne se det uheldige i spørgsmålene,
har, efter det blev besluttet af der ikke ville
komme en samlet beklagelse, på egne vegne udsendt en sådan til samtlige ansatte.
Det må herefter være op til hver enkelt
at danne sig sin egen mening om denne sag
– jeg har angivet min i dette nummers leder.

Jon Rostgaard Boiesen



Svar til lærerstaben
tragte kvinder således (hvilket udelukker en
mellemstor gruppe kvinder af homoseksuel
orientering), eller at en kvinde ikke kunne stille
spørgsmål af denne natur direkte til en mand;
en antagelse jeg betragter som forkert, og i
øvrigt snæversynet. At kvinder er sexobjekter,
ligesom mænd er det, skal jeg ikke modsige.
Men heller ikke fordømme. Der lader til være
en udbredt opfattelse af, at seksualitet og faglige kvalifikationer er gensidigt udelukkende,
hvad jeg finder at være ukorrekt. Jeg for min
del kan sagtens finde en professor sexet, og
samtidig synes han er en enormt dygtig underviser.

Kommentar

’De gustibus non est disputandum’, hvis jeg
ikke husker forkert. Får være Raffnsøe&Co.
er i besiddelse af en god portion humoristisk
sans, hvad der dog ikke har skinnet igennem
i dette tilfælde, men i så tilfælde må de også
kunne se det morsomme i, at diskutere hvorvidt noget er morsomt eller ej. Hvor alene og
argumentatorisk uforgyldt dette udsagn dog
må stå, mener jeg ikke til dato at have set en
ubetvivlelig generel formel for komik/humor.
Så hvorvidt det “ikke rigtig er morsomt” er relativt formålsløst at debattere, også fordi kvindesynet vel ikke havde været anderledes, selv
om spørgsmålene var blevet fundet underholdende?

3. Det kan undre at spørgsmålet “Ræson eller
religion?” ikke har afstedkommet lignende
Hvad angår:
reaktioner, da det udviser den samme simplifi1. Hvorvidt den vinkel der anlægges er “stø- cerede kategorisering, og yderligere beskæftdende for mænd og kvinder” må siges at
være et noget subjektivt, og i øvrigt uunderbygget, udsagn. Det mener jeg fx ikke det er,
nærmere at den panisk kønsforskrækkede
og egalitaristiske synsvinkel denne samlede
lærerstabs fordømmelse repræsenterer, ligner en parodi på politisk korrekthed i ægte
70’er stil.
(Dog skal det naturligvis understreges, at
dette blot er et subjektivt udsagn, som man er
mere end velkommen til at erklære sig uenig
i.)
2. Påstanden om at måden spørgsmålene
stilles på nødvendiggør en ekskludering af
kvindekønnet fra debatten, bunder i en implicit antagelse om, at kvinder ikke kan be

iger sig med mennesker af tilsvarende ildhu.
At jeg så personligt mener at feminisme afstedkommer nogle interessanter komplikationer,
hvilket i øvrigt også gælder egalitarisme, er
der ikke plads til at debattere her.
Hvad mere er, spørgsmålet implicerer ikke
nødvendigvis den eksklusive disjunktion, lærerstaben tydeligvis har forudsat, hvad Steen
Wackerhausen kløgtige svar da også illustrerer.
Hvad angår Jon, har han stadig ikke hævet
sig over det niveau der blev lagt for dagen i
en forudgående emailkorrespondance, og jeg
finder det derfor ikke nødvendigt at besvare
hans udsagn. Særligt fordi de er dybt subjek-

tive, og derfor rager mig en fjer, da jeg ikke
længere tillægger afsenderens mening nogen
større betydning.
Jeg takker for muligheden for at besvare udsagnene, og om end jeg gerne gjorde det mere
fyldestgørende og seriøst, har forlæggene ikke
givet mig denne mulighed, idet:
a) Der er tale om meninger, ikke argumenter,
hvorfor jeg næppe kan svare med andet end
min egen mening (det er ikke muligt at tilbagevise udsagn af typen ”Det forekommer mig,
at spørgsmålene er diskriminerende.” ).
b) Jeg derfor finder at debatten har udtjent sit
formål, men håber at der i det mindste er blevet et godt kønstema ud af det.
Skulle nogen på et senere tidspunkt ønske at
fremføre nogle seriøse argumenter mod min
talehandlemåde, skal jeg ved den lejlighed
gerne tage en reel diskussion.
Med venlig hilsen
Emil Schuldt-Jensen
Fhv. studerende ved IFI (2005/06).

Noter
1) Augustin Aurelius, “A Critique of Scepticism”, s. 36,
fra kompendium “Primærlitteratur til filosofihistorie1/
metodik, 1. semester, efteråret 2005”)

10

af Kasper H. Christensen
11

-= Rus’ens appendiks =forekommer mig interessant. Jeg finder, vi
unge og nyvakte menneske-talenter, alle på
Så kom ugen, i hvilken Rus’erne (inklu- sin vis, stammer og oprinder fra det enorme og
siv undertegnede...) blev voldtaget i alle tågede land langt mod øst. I østen stiger solen
sanse-åbninger; en på alle måder kako- op, og det har den så sandelig gjort i Rus-land!
fonisk eksponering af et sted ved en by i
en park, der fra nu vil være os kendt som Spændingsmomentet er nu, hvor længe, vi
Århus Universitet – vores åndelige inkubator! kan udholde solens skarpe skær, og på den
anden side, hvornår vi atter vil se lidt til SeleJeg bilder mig selv ind, at betegnelsen Rus’er nes måneslør... Den fortryllende, halvmagiske
er en god betegnelse. Ifølge Nudansk Ordbog og bløde hvide skinnen, månen udsætter os
betyder føromtalte ”label”, en ny studerende for, tjener måske mennesket akkurat i samme
på en højere læreanstalt. Man kan naturligvis omfang, som solen. Vi bør blot huske på, at
få associationer til andre formuleringer – og månen netop skinner i kraft af Solens stråler!
måske derved skærpe den semantiske præci- Om natten hjælper månen os med at få fremsion –, så som rus-middel, at være be-rus’et tidsminder om dagen, hvor solen vil skinne på
og Rus-land... Især sidstnævnte association ny – skinne på det sted, hvor mennesket indtager sin residens. Eller det vil sige, det sted, vi
må tage til takke med! Hvor vi venter på at lide
døden... Hvor vi venter på, at nyt liv vil opstå...
af Martin Hauberg-Lund

På den anden side, står vi Rus’ere på KANTen
af en afgrund, hvis dybte, vi på nuværende tidspunkt ikke er klar over... ...ikke desto mindre,
vælger en del af os før eller siden at tage springet
ned i det tågede og mørke tomrum. Nogle kommer til at svæve i tiden og rummet, for dernæst
at lande på begge ben og mærke fast grund
under sig. Andre vil ikke komme til at mærke
tidens tegn. De falder febrilsk i det uendelige,
lander på ryggen og dør konstant... Hvorvidt
dette er din skæbne er HE(GE)LT op til dig...
Men i al fald ønsker DOXA dig held og
lykke med dit fremtidige spring, og vi vil
vente dig på den imaginære bund, dit
dyb måske er beriget med! Bon voyage...
12

anmelderne skrev:
“En fantastisk hyggelg lille stribe. Indfanger alle livets besværligheder og det
smukke der samtidig byder sig i tre ruder.
GENIALT!”
kkkkk
“En ægte historie om alles muligheder for
at opleve kærligheden. Ingen er for små
til at opnå det gode i denne verden - end
ikke en goble.”
fffff
“Naturtro og gennemresearchet stribe der
varsler en ny æra for den længe oversete
havhumor. Længe leve ‘Bobler’!”
hhhhh
“Simpelthen fænomenalt!”
mmmmm

- da der på Institut for Filosofi og Idehistorie er tradition for at stille spørgsmålstegn
ved enhver autoritet hvortil der appelleres, er identiteten på anmelderne for
nemheds skyld hemmeligholdt.
13

af Kristian Bak

Katrine Krause Jensen
- en Ph.D’er på filosofi

Interview

af Lauge Rasmussen
og Martin Hauberg-Lund.
Katrine Krause Jensen (KKJ) er for tiden i gang
med sit Ph.D. projekt. Hun er gift, har allerede
en søn og venter nu sit andet barn – en pige...
Hun er glad for engelske termer, griner meget
og er desuden idealist – off the record!
DOXA: Hvad synes du om institutbladet for Filosofi, DOXA?
KKJ: Jeg må indrømme, jeg ikke har læst
det!? (Hun griner, og lover at læse den næste
udgave...)
DOXA: Hvad omhandler dit Ph.D. projekt?
KKJ: Det filosofiske fokus kommer til at ligge på
emotioner (= følelser), og det, der gør mit projekt interessant ude i Verden er, at jeg kigger
på, hvordan spilteori1 bliver brugt til internationale konfliktløsninger. Ofte når man bruger
spilteori indenfor konfliktløsning, forudsætter
man at aktørerne er rationelle. I nogle situationer handler aktørerne ud fra deres følelser,
og her vil mange mene, at de ikke handler
rationelt. Det meste af emotionsforskningen
ser på følelser som noget, man godt kan have
rationel adgang til; derfor er dette ikke noget
problem.
Hvis man kigger på spilteori, må man gå ud
fra, at mennesker har en række præferencer
og så se konflikten som et spil, hvor der er nogle regler. Aktørerne i spillet kender reglerne,
deres præferencer og er i stand til at kalkulere,

hvordan vi får mest muligt ud af situationen.
Hvis følelser er rationelt tilgængelige, kan vi
godt se følelser som præferencer.
Lige nu beskæftiger jeg mig meget med følelser – dette er der i de seneste 10 år inden for
filosofien kommet mere fokus på. Hvad er
emotioner – er det følelser eller noget kognitivt? Der er mange, der siger, at følelser er en
art evaluative judgement...
Når jeg ser på følelser i en konfliktsituation eller
ved internationale konflikter, så vil jeg først og
fremmest se på, hvordan aktørernes følelser
spiller ind. F.eks. i Israel-Palæstian konflikten,
ville det være rationelt at stoppe med at slå hinanden ihjel, da der ikke er nogen af parterne,
der direkte ønsker massemord. Dette er dog
imidlertid ikke så simpelt, da begge folkefærd
er vokset op med had til modparten
DOXA: Hvad er følelser?
KKJ: Spørger du mig, hvad en følelse er? Det
ved jeg ikke... (Griner)
Man kan tale om feelings, som værende pain/
pleasure, men det er kun sansninger. Ved
emotions er der meget mere kognitivt. Emotions er tit intentionelle mod et objekt; næsten
altid! Man kan godt tale om angst, uden nogen konkret genstand – dvs. abstrakt angst.
En emotion er normalt rettet mod noget – en
emotion er ikke en tilstand, der varer ved.
Møder man en generelt vred person, så taler
man mere om et mood (= sindsstemning). Had
og kærlighed er f.eks. heller ikke emotions, da
emotions er kortvarige. Da had og kærlighed er
langvarigt, kalder man dem for sentiments...
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F.eks. når man er i godt humør, skal der meget tløsning. Så derudfra ville jeg kombinere fitil for at slå en ud, hvorimod når man er i en losofi med konfliktløsning.
trist sindstilstand, bliver man lettere slået omkuld.
DOXA: Noget med at gøre Verden et bedre
sted? Du er måske ligefrem idealist?
DOXA: Du siger emotioner?
KKJ: Ja, jeg er idealist... (griner) ... det kan
KKJ: Altså emotioner findes normalt ikke på godt være, i ikke skal skrive det!
dansk, men er egentligt en fordansket udgave
af det engelske emotions (= sindsbevægelse, DOXA: Der kører et kønstema på den komfølelse). I stedet for at blive forvirret over kort- mende udgave af DOXA, og i denne sammenvarige og langvarige følelser, har man indført hæng vil vi underdanigt have lov til at stille dig
begrebet affective states. Dette kan oversættes nogle spørgsmål.
med de langvarige sindsstemninger, som
eksisterer i menneskets sind; noget der opstår KKJ: Jaja... (Griner)
i en selv. En slags toning af sindet, hvorimod
følelserne er konkrete, og rettede mod en gen- DOXA: Hvordan har du det med at skulle væk
stand. F.eks. du græder ikke, når du er ked af fra studiet, og gå på barsel? Og hvad synes du
det, men du er ked af det, når du græder...
DOXA: Det grænser på mange punkter op til
psykologi?
KKJ: Ja, der er mange psykologiske træk,
men jeg som filosof, går mere i dybden med
begrebsafklaring.
DOXA: Hvorfor har du valgt at arbejde med
spilteori?
KKJ: Nu er det egentligt ikke spilteori som
sådan, jeg arbejder med. Det er mere emotioner og rationalitetsbegrebet. Spilteori er den
filosofiske kobling, jeg laver, når jeg kigger på om, at det er dig, der skal være gravid?
international konfliktløsning.
KKJ: Nu kan min mand jo ikke føde børn; menDOXA: Hvor konkrete situationer tager du ud- er du om jeg er vred på naturen over, at jeg er
gangspunkt i?
kvinde?
KKJ: Det ved jeg ikke endnu. Jeg har i Skot- DOXA: Hvordan har du det med at gå på barland læst et fag - International security studies sel, og samtidig forlade det filosofiske arbejde
–, hvor et af mine fokusområder var konflik- for en tid?
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KKJ: Nu er situationen ikke den samme som
første gang, jeg fødte, og gik på barsel. Dengang var jeg arbejdsløs, medens jeg nu har
rigeligt at se til. Jeg håber på, jeg kan komme
til at arbejde en time eller to dagligt, men har
dog erfaret, at dette nok er at sigte for højt...
Får jeg denne gang et barn uden kulik, kan
det dog ske, min energi kan gå til andre formål end lige det. Jeg mener også, at der sker
noget – rent hormonelt – med kvinder, når de
har født. Ens fokus bliver nærmest automatisk
flyttet over på den nyfødte, og man udvikler
alverdens mærkelige træk. F.eks. redebyggertrang, at vaske tøj og lægge det sammen.

KKJ: Altså, jeg havde ikke nogle personlige
tanker om det, og jeg følte mig ikke krænket;
jeg synes måske, det var rimeligt plat. Men
jeg kan godt forstå, der var nogle, der følte sig
krænkede, og derfor synes jeg ikke, det burde
være i et institutblad. Så jeg vil give mig støtte
til dem, der måtte føle sig krænkede.
DOXA: Hvordan er det at skive Ph.D.?
KKJ: Lige nu bruger jeg meget af min tid på at
læse, og lave research, da dette er et helt nyt
område indenfor filosofien.

DOXA: Der findes teorier om, at når en ven- DOXA: Du er altså ikke blevet undervist i dette
inde i en vennekreds bliver gravid, vil alle de emne tidligere?
andre veninder også have børn. Har du kunne
mærke det?
KKJ: Nej, men min mand er med i et forskningsprojekt, der beskæftiger sig med det emotioKKJ: Det kan også ske for mændene! Det sker nelle, hvor jeg så har været så heldig at have
måske bare senere for mændene... Når de været i Schweiz nogle gange, og følge det.
begynder at nærme sig de 40 bliver de meget
nervøse! (Griner)
DOXA: Han er også
filosof?
DOXA: Mener du, at man filosofisk kan argumentere for genetisk manipulation, så kønKKJ: Ja, vi mødtes,
nene blev mere eller mindre udlignet, så der
da jeg læste i Skotville være 50 % chance for, hvem af parterne i
land...
et forhold, der blev gravid? I så fald, hvad ville
du sige til det?
DOXA: Hvor lang tid
har du indtil nu brugt
KKJ: Jeg går ikke ind for, vi skal være så ens.
med Ph.D.’en?
Jeg ser ingen problemer i, at mænd og kvinder er forskellige. Selvfølgelig, hvis der ikke
KKJ: Ca. et halvt år,
er ligestilling på arbejdsmarkedet er det probhvor jeg så har en
lematisk. F.eks. bliver der valgt kvinder fra til
treårig ansættelse.
jobsamtaler pga., at de får børn.
Hvis jeg bliver færdig før de tre år er gået, er
det også fint. Der er en række forpligtelser
DOXA: Vi vil gerne høre din kommentar til ved denne ansættelse – f.eks. skal jeg bruge
fadæcen vedrørende det famøse interview 840 timer ved Universitetet i løbet af de tre år.
med Steen Wacherhausen? Blev du perosnligt Dette kan f.eks. være opgaveretning, forelæsstøt over det?
ning eller undervisning. Jeg har tidligere være
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instruktor, men underviser ikke selv pt...

DOXA: Hvad laver Katrine Krause Jensen om
(På dette tidspunkt i interview’et ville vi have 10 år?
spurgt Katrine om, hvad hun synes om DOXA,
men da hun som førnævnt ikke har nogen hold- KKJ: Det ved jeg ikke...
ning som udgangspunkt, er dette ikke særligt
relevant...)
DOXA: Det er et dårligt svar!
DOXA: Når du engang bliver færdig med dit KKJ: (Griner) Du mener, om jeg har en drøm?
projekt, hvad kan du så kalde dig?
Så arbejder jeg for FN...
KKJ: Når jeg er færdig bliver jeg Dr. Phil. i filosofi...
DOXA: Går du meget op i det?
KKJ: Nej! (Griner højt)

Noter
1 Politikens filosofileksikon = Matematisk teori om to
eller flere personers fornuftige, målrettede handlen i
situationer, hvor deres interesser helt eller delvis er
indbyrdes modstridende.

...???
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TEMA: KØN
Det med stor fornøjelse, at DOXA’s redaktion i dette nummer byder læseren velkommen til et
sprængfarligt temanummer om det sprængfarlige emne: KØN! Hvis du er typen der er læser et
blad fra start til slut, vil det ikke have undveget dit skarpe blik, at debatten allerede ruller for fuld
fart og det er derfor en ekstra fornøjelse at kunne præsentere en række stærke indlæg, der med
skarp pen og filosofisk elegance én gang for alle nedbryder de traditionelle grænser og tager
læseren med på en vandring rundt om alle perspektiver, og måske endda endnu flere, af den
huserende kønsdebat.
Læn dig tilbage, sæt dig godt tilrette og lad dig oplyse!

- Redaktionen
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Feministisk Filosofi
TEMA: Køn

Denne artikel er skrevet til og indgik i dens seriøsitet. Man fordrer jo ikke, at der kun
udstillingen Kønspektakler på Kvindemu- skulle gives én erkendelsesteoretisk position
seet, Århus Festuge 2006.
eller én etisk position, for at kunne tage filosofiske discipliner som erkendelsesteori eller etik
af Anne Marie Olesen
alvorligt. Mangfoldighed er altså ikke i sig selv
noget negativt, men kendetegner snarere en
Feministisk filosofi har ikke haft de bedste livs- levende diskussionskultur, hvor argumenter
betingelser i Danmark. Jeg har ved flere anled- fremføres og diskuteres, og hvor synspunkter
ninger oplevet, at blot betegnelsen ”feministisk revideres.
filosofi” har udløst reaktioner lige fra overbærenhed over slet skjult foragt til direkte raseri. For det andet postulerer feministisk filosofi
Denne holdning er heldigvis ved at ændre sig. ikke, at kvinder tænker og opfatter verden
Fx møder jeg et stigende antal studerende anderledes end mænd blot i kraft af deres bi– kvindelige såvel som mandlige – som inter- ologiske køn, eller at alle kvinder tænker og
esserer sig for, hvad feministisk filosofi har at opfatter verden ens – ligeledes blot i kraft af
bidrage med, og som seriøst engagerer sig i deres biologiske køn. På engelsk skelner man
at tilbagevise nogle af de fordomme og mis- mellem sex og gender, hvor sex står for det
forståelser om feministisk filosofi, der stadig biologiske køn, mens gender står for det, man
trives både inden for og uden for det danske på dansk ville kalde kønsidentitet eller kønfagfilosofiske miljø.
srolle. Det, der typisk interesserer feministisk
Men hvad er så feministisk filosofi? Hvad bi- filosofi er, hvordan kønsidentitet skabes gendrager feministisk filosofi med? Og hvad er det nem forskellige samfundsmæssige og sprofor fordomme, der typisk giver anledning til, at glige praksisser, og hvilken betydning den har
feministisk filosofi afvises som irrelevant, anti- for vores liv.
kveret eller useriøs?
Den retning inden for feministisk erkendelsFor det første er feministisk filosofi ikke en en- esteori, der kaldes standpunktsteori, blev i
tydig eller homogen retning, hvor alle mener 60’erne og 70’erne udviklet dels ud fra kvindet samme om det samme. Feministisk fi- ders marginaliserede position i samfundet og
losofi har en historie, og ligesom enhver an- dels ud fra de fælles kvindelige erfaringer, der
den videnskab eller disciplin har den forandret udspringer af de aktiviteter, som kvinder typsig i historiens løb. Man kan således skelne isk varetager i vestlige samfund. Påstandene i
mellem forskellige skoler og traditionsdan- standpunktsteorien har bl.a. været: 1) At der er
nelser inden for politisk filosofi, erkendelses- en intim sammenhæng mellem social position
teori, videnskabsteori, etik osv. At feministisk og perspektiv på eller erkendelse af verden.
filosofi er kendetegnet ved mangfoldighed, Kvinder har, hævdes det, et andet perspektiv
kan imidlertid dårligt tjene som argument mod på verden end mænd, og derfor er den viden
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om verden, der produceres af kvinder også
anderledes end den viden, der produceres af
mænd. Og 2) at kvinders perspektiv har en
privilegeret status. Den viden, der skabes af
de underordnede, altså kvinder, er, hævdes
det, mindre forvrænget og følgelig mere objektiv, end den viden, der skabes af de dominerende, altså mænd. Kvinder kan med andre ord
se ting, som mænd ikke kan se – fx androcentriske og sexistiske begreber og normer - og
dermed kan et kvindeligt perspektiv tjene som
et kritisk korrektiv.
Med den poststrukturalistiske feminismes
stigende indflydelse i 80’erne og 90’erne, er
der blevet sat spørgsmålstegn ved disse antagelser. Fx fremføres det, at de forskelle og
uenigheder, der findes mellem kvinder, klart
afslører det forkerte i den opfattelse, at der
skulle findes en almen kvindelig erfaring. Og
det afvises, at der overhovedet skulle eksistere
sådan noget som privilegerede perspektiver.
Den amerikanske filosof Sandra Harding har
forsøgt at revidere standpunktsteorien i lyset af
disse indvendinger. Hun har udviklet et begreb
om stærk objektivitet, som er relativt i historisk,
social og kulturel henseende, men ikke relativt
i erkendelsesteoretisk forstand. Efter hendes
mening er erkendelse altid situeret – og derfor
partiel – men der findes kriterier, efter hvilke
man kan foretage erkendelsesteoretiske vurderinger, som er mindre forvrængede end andre. Således opretholder hun den standpunktsteoretiske indsigt, at spørgsmål om erkendelse
bør tage udgangspunkt i de marginaliseredes
liv, men hun fører standpunkstbegrebet videre
end til kvindetilværelsen, så det også omfatter
fx racismens og kolonialismens indvirkning på
erkendelsen.

tisk’ antyder, tager feministisk filosofi udgangspunkt i undersøgelser af, hvilken betydning
køn har i filosofien, og dvs. for de filosofiske
spørgsmål vi stiller og ikke mindst for, hvordan
vi besvarer dem. Men i løbet af de sidste 20 år
har feministisk forskning bevæget sig ind på
andre aspekter ved identiteten såsom race,
klasse, etnicitet, seksuel præference og religion, og har undersøgt, hvordan disse faktorer
påvirker produktionen af viden. Hermed udfordrer og problematiserer feministisk filosofi en
række grundantagelser, der har domineret den
filosofiske debat. Fx kritiserer den canadiske
filosofi Lorraine Code tre centrale antagelser
i traditionel erkendelsesteori, nemlig 1) at det
erkendende subjekt er en slags kropsløst og
kønsløst individ, der i al væsentligt er identisk
med og kan erstattes af andre individer. 2) At de
mest grundlæggende objekter for erkendelse
er enkle genstande såsom borde og stole, og
at udsagn efter skabelonen S-ved-at-p fanger
essensen

For det tredje – og nu er vi tilbage ved de
omtalte fordomme mod feministisk filosofi - er
feministisk filosofi ikke kun af kvinder, om kvinder og for kvinder. Som betegnelsen ’feminis20
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af erkendelsen. 3) At erkendelse, for virkelig at erkendelsesteoretisk undersøgelse. Især den
gælde som erkendelse, er værdifri og neutral. slags viden, som er blevet regnet for kvinders
Mod disse antagelser fremfører Code for det gebet.
første, at de overser eller endda udelukker For at skabe en mere egalitær erkendelsesovervejelser over, hvad subjektiviteten betyder teori er det, iflg. mange feministiske filosoffer,
for erkendelsen. Code argumenterer således nødvendigt at udvide begrebet erkendelse
for, at erkendelse af andre mennesker er lige til også at omfatte praktisk viden, og dvs. en
så vigtigt som erkendelse af genstande. Andre viden, som ikke kan udtrykkes via formlen Smennesker er afgørende for individets fysiske, ved-at-p.
følelsesmæssige og sociale udvikling, og for
den anerkendelse der gør os i stand til at ud- Feministisk filosofi er generelt kritisk over for og
vikle selvtillid og selvværd. Så hvorfor omfat- problematiserer mainstreamteoriernes forudter erkendelsesteori ikke en undersøgelse af sætninger og implicitte antagelser, og dermed
vores viden om andre mennesker? En viden bidrager den til at revidere dem. Feministisk
som involverer følelser, holdninger, vurdering- filosofi inddrager og udforsker hidtil upåagtede
er og handlinger.
områder som fx den kønnede arbejdsdeling
Code gør sig ikke til talskvinde for, at erkend- og privatsfærens sociale liv og relationer. Og
else af andre mennesker bør være paradigme feministisk filosofi udvikler nye begreber og
for alle former for erkendelse, men hun mener, nye teoretiske tilgange. Derfor er feministisk
at vi burde reflektere over, hvilken indflydelse filosofi relevant for både moderne kvinder og
subjektiviteten har på erkendelse.
mænd, og for filosofiske debatter, der er langt
For det andet hævder Code, at mainstream mere vidtrækkende end diskussioner, som
erkendelsesteori opererer med et for snævert eksplicit drejer sig om køn.
begreb om erkendelse. Ved kun at fokusere
på den form for viden, som kan udtrykkes Anne Marie Olesen
med ”at vide at”, har fagfilosoffer glemt den Adjunkt, ph.d.
form for viden, der kan udtrykkes med ”at vide Institut for Filosofi og Idéhistorie
hvordan”. Man har altså udelukket mange for- Afdeling for Filosofi
mer for erfaringsbaseret og praktisk viden fra
21

TEMA: Køn

Manifest for netværket Kvinder i filosofi
Her skulle vi have bragt manifestet for netværket
Kvinder i filosofi, men det er desværre ikke blevet
klar til dette nummers deadline. Medstifter og
bestyrelsesmedlem, ph.d.-stipendiat på Afdeling for
Idéhistorie Louise Fabian Lund, siger i den forbindelse: ”Kvinder har ikke tid til at skrive manifester – de skal passe børn!”
Jon Rostgaard Boiesen

22

Skal kvinden aferotiseres?
TEMA: Køn

den begærets genstand (seksualpartneren) til
objekt for begæret og er derfor i modstrid med
Den ottende august afholdte dr2 tematirsdag det kategoriske imperativ:
omhandlende bryster. Disse blev vendt og drejet, målet og vejet og kvindeidealet blev dis- Sexual love makes of the loved person an obkuteret på kryds og tværs. Slutteligt konklud- ject of appetite; as soon as the other person is
erede kvindepanelet, bestående af kønsforsker possessed, and the appetite sated, they are
Anette Dina Sørensen, feminist Line Knutzon thrown away “as one throws away a lemon
og ’komiker’ Hella Joof, der havde kommen- sucked dry.”1
teret gennem hele aftenen, at kvinden skulle
aferotiseres, hvilket forblev uimodsagt. Kvin- Lyst er dehumaniserende og objektiviserende.
dekampen havde på visse centrale områder Den seksuelle partner reduceres til et objekt
slået fejl: kvinden bliver stadig betragtet som for vores begær.
erotisk væsen og konsekvensen af dette er at Begærets mulige ekstreme konsekvens udde ikke kan være i fred på arbejdsmarkedet. pensles af Markis de Sade. I hans univers
Christina Aguilera blev fremhævet som et eks- findes der kun mekanik og mekanikere. Han
empel, offer, for den objektiverende optik der underlægger verden lystens optik der gør ethfølger af erotiseringen.
vert middel til genstand for begæret. Ifølge
At kvindekampen har slået fejl på dette om- Sade må begæret besidde sin genstand, hvorråde vil jeg bestemt give dem ret i, men jeg for der kun findes objekter, hvis man anlægvil tilføje at såfremt de fastholder at kvinden ger lystens optik. Begærets kulmination afstskal aferotiseres, består deres fejl netop i dette edkommer destruktionen af objekterne, hvilket
udgangspunkt. Derudover vil jeg påstå at man er udtryk for den totale besiddelse, men eftsnildt kan fastholde en feminisme uden at øn- erlader ligeledes begæret alene tilbage, hvorske noget så fremmedgørende som aferotiser- for gentagelsen og eskaleringen er nødvening af mænd, kvinder og det der er imellem.
dig. Nydelsens højdepunkt kulminerer med
ødelæggelsens.
Lyst og objektivisering
At nogen skal aferotiseres synes funderet i Når man besidder det, man dræber, når man
flere fejlagtige antagelser og mange af disse parrer sig med lidelsen, da er den totale frier bundet op på et fejlagtigt syn på lyst. Lys- heds øjeblik kommet […]. Men i samme øjeblik
ten er ofte blevet dæmoniseret i den filosofiske seksualforbryderen udsletter vellystens gentradition. Religiøse tænkere har med stor suc- stand, udsletter den også vellysten, som kun
ces sat lysten i dårligt lys. Hos Kant er lysten eksisterer i udslettelsens sekund. Så må man
i strid med moralen da den fordrer hengivelse undertvinge endnu et objekt og dræbe også
og suspenderer forstanden. Derudover gør det, og endnu et, og derefter et uendeligt antal
objekter.2
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Det er således ikke i tilfredsstillelsen eller
kulminationen, begærets værdi ligger, men
i begæret selv, og hvor begæret er objektets
besiddelse og dermed destruktion, vil begæret
altid være uforløst eller blot momentant forløst
og fordre en ny destruktion:

so as the better to establish that distinction
indispensable to happiness, I say, rather aggravate their plight.5
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Nydelsens dobbelthed ligger således i identifikationen med offeret, og libertineren må
således til en vis grad være parat til at dele
It is not in desires consummation happiness offerets lidelser. Offeret som nydelsens objekt
consists, but in the desire itself, in hurdling the opløses altså ved identifikationen og nydelsen
obstacles placed before what one wishes.3
forbliver uforløst.
Men ulig Kant identificerer Sade på djævelsk
vis en potentiel kritik heri, da han erkender at
objektiviseringen afstedkommer et paradoks,
der berøver libertinerne en eneste nydelse,
nemlig den, der forefindes i sammenligning:
It is the pleasure of comparison, a pleasure
which can only be born of the sight of wretched
persons, and here one sees none at all. It is
from the sight of him who does not in the least
enjoy what I enjoy, and who suffers, that comes
the charm of being able to say to oneself: ‘I am
therefore happier than he.’ […] it is the story of
the man who only knows full well what health
is worth after he has been ill.4

By making a comparison of his condition with
that of the unfortunate, the fortunate man
makes a fatal identification with him. In tormenting the object of his lust in order to derive
pleasure from his suffering, he will also see his
own punishment.6

Lysten når den betragtes som objektiverende i
sit udgangspunkt har således trange kår og at
være genstand for lyst er således allerede et
angreb på ens subjektivitet. Når kvinden skal
aferotiseres er det fordi kvinden ikke skal underlægges begærets tyranni, gøres til et objekt
der skal erobres, besiddes og i sidste ende tilintetgøres. Betragtes kvinden erotisk betragtes hun som et objekt; der er med andre ord
Anlægger man således lystens optik, objektiv- serveret. Erotisering skaber sexobjekter.
iserer man sine ofre som genstand for nydelse
og mister derfor muligheden for identifikation Sexobjekt vs. Sexsubjekt
og sammenligning. Den, som objektiverer, må Men er dette nu også rigtigt? Har Kant og de
således betale med sin person. Dog kan denne religiøse victorianere og puritanere fat i noget
nydelse tilstås libertinerne på følgende vis:
eller må vi tænke Sades mulighed for identifikation til ende? Lad os gøre dette og alliere os
For the voluptuousness I sense and which is med Hobbes og Blackburn. Filosoffen med de
the result of this sweet comparison of their pessimistiske betragtninger om menneskets
condition with mine, would cease to exist were naturtilstand siger følgende om lysten:
I to succor them: by extricating them from a
state of wretchedness, I should cause them to The appetite which men call LUST […] is a
taste an instant’s happiness, thus destroying sensual pleasure, but not only that; there is in
the distinction between them and myself, thus it also a delight of the mind: for it consisteth
destroying all the pleasure afforded by com- of two appetites together, to please, and to be
parison. […] one should in one way or another, pleased; and the delight men take in delight24
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ing, is not sensual, but a pleasure or joy of vendigvis er objektiviserende som Kant og
the mind, consisting in the imagination of the visse feminister antager. Partnerens lyster inpower they have so much to please.7
dgår som et vigtigt element i denne joy of the
mind, og lysten ved den andens lyst og lysten
Lysten involverer således ikke blot en til- ved genkendelsen af den andens lyst ved ens
fredsstillelse af ens sanser, men ligeledes egen lyst9 er centralt for den seksuelle samen nydelse ved aktiviteten og gensidighed. hørighed, og heri finder vi erotikkens væsen.
Og dette er ikke narcissistisk i den traditioSåledes kan vi nu sondre mellem sexnelle forstand bemærker Blackburn. Aktøren subjekter og sexobjekter. Sexobjekter er gener nemlig sig den anden bevidst og det er stand for begæret hvor der ikke sigtes mod
dennes tilstand der behager ham/hende. Der samhørighed og målet er den totale besider således tale om en tilstand hvor begæret delse, hvilken konsekvens Markis de Sade
ikke nødvendigvis er blindt. Den anden er udpensler. Heri ligger også en fortabelse da
ikke blot objekt for ens lyst, men tillige vigtig dette udelukker muligheden for identifikation.
som aktør, hvis nydelse giver den udsøgte til- Så snart identifikationen indtræffer, ophører
fredsstillelse der karakteriseres som joy of the tingsligheden ved det begærede og vellystens
mind. Sade har, modsat Kant, denne dimen- genstand destrueres. Dette afstedkommes
sion med, men han perverterer den ved netop både ved klimaks (hvor objektet besiddes toat lade den intellektuelle nydelse være objek- talt), identifikationen (hvor objektet ophører
tiverende og lade denne sindets nydelse være med at være objekt) og ved mordet (Sades
ved andres smerte. Dette tilstår ikke libertin- konsekvens).
erne muligheden af identifikation, hvilket Sade
Sexsubjektet, det erotiske væsen, udbemærker, og dermed indikerer han oprørets trykkes i højere grad ved at indgå i en relaog erotikkens mulighed. Blackburn beskriver tion som den Hobbes identificerer. Her underdenne mulighed ved analogi, som et sammen- kendes partnerens lyster ikke, og lysten ved
spil:
den andens lyst, samt lysten ved at den anden
bemærker ens
It is so in the same way that successful music- vellyst og finder
making is communion. When the string quartet lyst heri, bidrager
comes to a triumphant end, the players have til denne delight
been responding and adjusting to each other of the mind, der
delicately for the entire performance.8
koeksisterer med
og intensiverer
Blackburns analogi er succesfuld på flere plan- den
sensuelle
er. For det første lader den os forstå hvorledes sanselige
lyst.
en følelse af samhørighed kan opnås. Tillige Dermed er det
lader den os forstå at hvorledes sensitivitet og seksuelle subjekt
sanselighed er nødvendig for at tilpasse sig ikke tilgængeligt
partnerens lyster og behov, og at dette kan for os uden at
være ubevidste sanselige tilpasninger, ligesom man alle parter
et rytmik og dynamik må tilpasses ved at san- villigt indgår i den
selighed og timing hvilket ofte sker ubevidst.
hobbeske relaDette lader os forstå at lyst ikke nød- tion, og således
25
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står sexsubjektet ikke konstant til rådighed
qua rollen som erotisk væsen. At anerkende
at den anden er et erotisk væsen, forstået ved
sexsubjekt, betyder altså ikke at de må stå til
rådighed på arbejdsmarkedet, som mere end
arbejdskraft. Det ligger faktisk i anerkendelse
af den anden som sexsubjekt at denne ikke
står til rådighed med mindre man indgår i en
ganske særlig relation og ikke blot en arbejdsrelation.
Britney vs. Christina vs. Harvey
I før omtalte tematirsdag blev Christina Aguilera fremhævet som et popikon der
alene fremstod som objekt for mænds begær.
Flere af hendes sange handler dog om at hun
er hendes
egen kvinde,
at hun er
et seksuelt
væsen med
lyster og behov, at hun
ikke vil lade
sig hundse
rundt med
af mænd og
så en god
portion Hollywood kærlighed. Hvordan passer
dette sammen med feministernes dom? Hvis
vi skal tage hendes tekster for pålydende så
ønsker hun at fremstå som et selvstændigt
seksuelt væsen hvis lyster og behov skal anerkendes og respekteres: som et sexsubjekt.10
Britney Spears derimod spiller på enhver seksuel kliche og startede ud med stor succes ved
at personificere Nabokovs smånymfe i lolitafantasien Hit Me Baby One More Time. Senere
har hun poseret som stewardesse, bikertøs og
dum blondine der støtter Bush (eller var det

ikke en rolle?). P. J. Harvey så jeg for år tilbage
på Roskilde festival iført bh og en lille nederdel
hvorpå der stod lick my legs. Hun fremstod i
særdeleshed som seksuel og subjekt på en og
samme tid.
Udfordringen er således ikke at emancipere kvinde ved at aferotisere hende. Det
emanciperende aspekt bliver en insisterende
på kvinden og manden som seksuelle subjekter, erotiske væsner, til forskel fra seksuelle
objekter, personificeret ved diverse livsstilsstereotyper.11 Den Hobbeske samhørighed udelukker ikke muligheden af objektivering, men
kan dog bidrage med et håb om at vi anerkender hinanden som seksuelle subjekter frem
for sexobjekter, og heri findes emancipation.
Litteratur:
Blackburn: ’Lust’
Klossowski: ‘A Destructive Philosophy’
Hobbes: ’The Elements of Law Natural and
Politic’
Sade: ‘120 days of Sodom’
Camus: ‘Oprøreren’
Kant: ’Lectures on Ethics’
Noter
1. Kant: ’Lectures on Ethics’, p 156.
2. Camus: ‘Oprøreren’, s. 47.
3. Sade: ‘120 days of Sodom’, s. 138.
4. Sade: ‘120 days of Sodom’, s. 138.
5. Sade: ‘120 days of Sodom’, s. 138.
6. Klossowski: ‘A Destructive Philosophy’, s. 65.
7. Hobbes: ’The Elements of Law Natural and Politic’ s.
55.
8. Blackburn: ’Lust’, s. 89.
9. Ja den er god nok.
10. Jeg er udmærket klar over at hun i hendes visuelle
udtryk mange gange modsiger dette og at hun
fremstår mere som objekt som subjekt i visse visuelle
sammenhænge. Jeg ønsker blot at påpege at det er muligt
tillige at fremstå som seksuel og subjekt på samme tid.
11. Bemærk at det Hobbeske ræsonnement ikke udelukker
rollespil, homoseksualitet eller visse fetich, så længe der
er sigtet om sammenspil i Blackburns forstand. Så det er
altså ikke disse aspekter af sexlivet der kritiseres her.
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Om Toiletsæder
En kønslig kritik parterne imellem, som altid
har været repræsenteret i typificeringen af et
forhold, både til daglig og i den mere eller mindre kreative gengivelse man kender fra tv, er
diskussionen om toiletsædet. Efter endt besøg
på toilettet, skal toiletsædet været slået ned. Til
daglig løber jeg personligt ofte ind i mange toiletter med blottet tis-Kant, så det forekommer
mig, at dette krav sjældent bliver efterlevet.
Så jeg vil nu forsøge at finde argumenter for
og imod, for endelig at lade de stakkels toiletsæder være. Det spøjse ved denne diskussion er, at postulatet, toiletsædet skal være
slået ned, sjældent bliver mødt med modsvar.
Som jeg ser det, er diskussionen måske ofte
motiveret af en eller anden form for underlæggende magtkamp, og den ene eller anden
part i diskussionen tager emnet som tilstrækkeligt harmløst, og tillader modstanderen den
lille, symbolske sejr. Men emnet skal afrundes
eller debatteres, og derfor må jeg selv nu
forsøge at opstille modsvar: Som toiletsæde, er ingen af de to indstillinger
den mest naturlige. Med mindre det
altså er et af de toiletter, hvor sædet
er lidt skævt, og man hele tiden må
stå enten at holde sædet eller være
forberedt på at justere sit sigte. Jeg
tror mere, at diskussionen i bund og
grund kan henstilles til noget rent
praktisk. Kvinderne bruger toilettet
med sædet slået ned, mændene fortrinsvis med sædet slået op. Andre
årsager til at skelne mellem toiletsæ-

dets tilstand kunne være hygiejne, hunde i
hjemmet eller en abstrakt idé om at toilettet
hviler i sig selv som lukket. Hvad ved jeg. Men
da ingen af disse er specifikt kønsrelaterede,
og som bekendt er det netop kønnene vi her er
interesserede i, vil jeg lade disse argumenter
hvile lidt. Og desuden peger de i bund og grund kun på en, åbenlys ting, at toiletsædet skal
være slået ned. Heldigvis er toilettet ikke lavet
med hverken hygiejne, hunde eller andet for
øje, men kun som et rent praktisk redskab til at
komme af med noget overflødigt!
Når man besøger toilettet, kan man være interesseret i at det skal gå hurtigt, og i sådanne
tilfælde kan man glemme at være opmærksom
på toiletsædets tilstand. Risikoen for at man
kommer til at sætte sig på en halvklistret latrinrand, er et glimrende incitament for at holde
toilettet lukket. Men går alt godt, hvilket det
for det meste gør, sidder kvinder ned, mens
mænd enten står eller sidder. Risikoen er derfor
hovedsagligt tillagt kvinderne på dette punkt,
mens osse mændene er i farezonen, skal vi
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sige i 37% af deres samlede toiletbesøg. Nu
vil jeg prøve at etablere et risiko-forhold, for
et typisk toiletbesøg. Besøger man et toilet og
sætter sig ned, vil det være naturligt at lade
det være nede, men besøger man et toilet
stående, vil det være noget bøvl at slå det ned
og naturligt at lade det stå. Besøger man et
toilet og vil sidde ned, vil det være noget bøvl
at slå det ned, og besøger man et toilet og skal
stå op, vil det være noget bøvl at løfte sædet
op. Byrden i at løfte toiletsædet er større end
den i at vælte det. I en tidspresset situation,
er det nemmere bare lige at vælte toiletsædet
end at løfte det. Oven i købet, hvis man selv
har været på toilettet sidst, og var den som
slog sædet ned, vil man både have slået det
op og ned, og hele denne ”gestus” vil være til
ingen verdens nytte.
Men nu har vi en mulighed for at sammenligne det praktiske i et opslået og et nedslået
toiletsæde: Toilettet efterlades oftest med nedslået sæde, idet både mænd og kvinder sidder
ned. Når man møder et toilet, skal man flytte
sædet afhængig af egne intentioner. Opslået
ved stående intentioner, nedslået ved siddende intentioner. Det giver ikke mening for
den siddende at ændre på toiletsædet, så
derfor vil der være størst sandsynlighed for at
man møder et nedslået toiletsæde.
Møder man toilettet med stående intentioner,
og når man ikke at ændre på toiletsædets tilstand, inden der åbnes for hanerne, er det en
katastrofe hvis toiletsædet er slået ned. Både
kanten på selve kummen, og det fixe lille sæde
til rumpen, vil være mere klistrede end hvad de
fleste ville gidde at sidde på. Hvis toiletsædet
altid er slået ned, kan det være at den stående
bedre vil kunne huske at slå det op, fordi toiletsædet altid skal slåes op før man kan gøre
hvad man kom for. Men på den måde, vil det
kun være den stående del af befolkningen
der påtager sig ekstra arbejde, og desuden
er vanen ikke nødvendigvis så forudsigelig, at

man simpelhen kan eliminere risikoen på den
måde. Er toiletsædet derimod slået op, og en
som skal sidde ned ikke når at ændre på tilstanden, er det igen en katastrofe, men kun for
den enkelte. Toilettet har ikke mistet sin rene
siddeflade, som er essencen af det moderne
latrin.
Så hvis uheldet er ude, og toiletsædet er slået
ned, er katastrofen større, end hvis sædet er
oppe. Hvis vi altid lod sæderne være slået
ned, ville risikoen for at selve sædet blev klistret og klamt være den smule større, end hvis
den stående del af befolkningen i en procentdel af uheldene, som må svare til et typisk
toiletbesøg, ikke rammer sædet på grund af
tidsmangel, men rammer ned i kummen fordi
sædet allerede var slået op. Hvis toiletsæderne
altid var slået op, ville den enkelte, som glemte
at slå det ned, blive direkte mindet om sin egen
forglemmelse, uden det gik ud over den næste
der skulle bruge toilettet, og da mennesket i
bund og grund kredser om sin egen næse, ville
dette rent mekanisk resultere i færre klistrede
rumper og toiletsæder. Desuden er det, at lade
det ”tunge” arbejde, at slå sædet op, være efter
selve toiletbesøget og uden tidspresset fra en
stram blære, et bedre arbejdsmiljø end under
tidspres. Det bøvl der ligger i at skulle kæmpe
med tyngdekraften, et toiletsæde og en lynlås
hvis man skal slå sædet op inden brug, kan aldrig overgåes af den simple handling det er, at
vippe et toiletsæde ned inden man begår sig.
Det kunne synes, at jeg mener, at toiletsæder
nu altid skal være slået op, men faktisk er jeg
ganske tilfreds med hovedparten af mine toiletbesøg. Arbejdsfordelingen, og den spænding
der er i, om toiletsædet nu er slået op eller ned,
giver et indtryk af toilettet som et socialt rum,
og ikke bare et sted man skal tømme sluserne.
Men jeg mener nu, at hvis toiletsædet skal efterlades anderledes end det naturligt står eller
ligger efter endt besøg, så skal det stå op. Det
er bare klamt hvis man har en hund.
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GENTLEMANDENS
PROBLEM
Lige så snart man vælger at ytre sig om køn og
forholdet mellem de to af slagsen vi til hverdag
opererer med, begiver man sig ud i et minefelt
af rang. Erfaringen på dette område viser, at
det er så godt som umuligt at sige noget, uden
samtidig at sige noget forkert, og alligevel er
der en tendens til, at uenigheden ofte bunder
i misforståede definitioner og at de stridende
i bund og grund er enige. Med forbehold for
en lettere grad af begrebsforvirring, er min
påstand, at ”gentlemandsproblemet” er en typisk trigger til hede diskussioner om kvinders
rettigheder og mænds ditto. For hvordan kan
en kvinde forlange, at manden holder døren
for hende og trækker stolen ud samtidig med,
at hun vil være hans ligebyrdige modspil og
kæmper indædt for ligestilling?
Allerede her er det ved at lugte af noget snavs
og et forklaringsproblem af anseelige dimensioner – alene spørgsmålet koster en del sure
blikke hvis det luftes til fredagsbar på Den sociale Højskole; sandsynligvis fordi mange kvinder forventer, at en mand vil svare, at det ikke
lader sig gøre. Lad mig derfor forsøge med et
mere ”ja”-orienteret svar og samtidig overveje
konsekvenserne af dette, et sted, hvor straffen
for uheldige udtalelser i det mindste rammer
forsinket. Udgangspunktet bliver, som antydet,
de uskrevne1 regler for gentlemandens omgang med og optræden i kvinders nærhed,
hvor det er ganske tydeligt, at kvinden betragtes som noget der har krav på ekstra hjælp og
opmærksomhed. Denne synsvinkel stemmer
dårligt overens med kvindens ønske om at

TEMA: Køn

af Klaus Kohberg

blive betragtet som ligeværdig og gentlemandens problem er nu, om han kan hjælpe hende
som de gode manerer byder ham alt imens han
giver hende ret i, at hun bør have ligeså meget
i løn som sine mandlige kolleger? Selvfølgelig
kan han det! Han kan endvidere beundre hendes smukke former og tænke ”god røv!” uden
at dette er i konflikt med hans ønske om ligestilling. Hvad der, for mig at se, er problemet
er en manglende skelnen mellem kønnene,
på den ene side som ligeværdige skabninger
og på den anden side, som deltagere i et ældgammelt rollespil. Ham der brokker sig over,
at kvinder vil have ligestilling og alligevel ikke
selv vil betale deres drinks gør sig skyldig i
denne manglende sondring, hvilket resulterer
i, at han finder hendes krav selvmodstridende
og betragter hende som noget nær det værst
tænkelige, inkonsistent, og nægter naturligvis
at følge kravene. Ser han derimod sig selv
i situationen som en del af samme spil som
den kvindelige medspiller, er der udstukket
nogle regler for kønnenes indbyrdes forhold,
der tillader kvinden forvente, at en mand holder døren for hende. Det interessante her, er
naturligvis det syn på kønnene der ligger til
grund for disse regler – nemlig det synspunkt
der ofte beskyldes for at være chauvinistisk og
undertrykkende, primært af to årasager: 1) Der
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ligger en præmis om kvinden som det svage
køn, der til gengæld for denne underlegenhed
kan gøre krav på beskyttelse. 2) Til grund for
disse regler ligger også betragtningen af det
andet køn som genstand for evaluering – objekt2 om man vil. Hvornår og i hvilke fællesskaber rollespillet baseret på 1) og 2) dominerer,
kan ofte være vanskeligt at afgøre, hvilket er
kilden til mange af de misforståelser omkring
holdninger til det modsatte køn der nu en gang
er. Fejlvurderes en situation og ’gentleman-rollen’ indtages, vil man udtale sig på baggrund af
reglerne for denne rolle og af involverede der
har sat sig uden for ’spilsfæren’ opfattes som
chauvinistisk. Dette er ikke undskyldning for
sexistisk fremtræden, men blot en pointering
af, at man ikke nødvendigvis har et foragteligt
syn på det modsatte køn, blot fordi en situation
fejlvurderes og selv en forkæmper for ligestilling dermed fremstår som det modsatte.
Kvinders ret til ligestilling uden for spilsfæren
kan der næppe være indveninger imod.3 Hvad
der ofte diskuteres er imidlertid også rollespillets
regler og hvor grænsen for disse går – og her
kan det faktisk betale sig at diskutere, da disse
regler i højere grad er bøjbare end kvindelige
medmenneskers krav om lighed. Dog skal det
her huskes, at rollespillet ikke er ligegyldigt og
derfor ikke bør søges helt afskaffet ved fuldstændigt at rette dets regler ind efter ligestillingens. Faren ved dette bliver, at den tiltrækning
kønnene imellem, der ofte stimuleres af spillet
(herunder også
evalueringen af
det modsatte
køn og dets udseende), kan
falme kraftigt
og i værste fald
fjerne meget af
det, der oftest
betegnes som
”magien” mel-

lem to parter i et forhold. Hvad der bør kæmpes
for, sammen med kvindens ligestilling udenfor
rollespillet, er nærmere større opmærksomhed
på spilsfærens udstrækning en dens regler.
Bliver de grundlæggende, sexistiske præmisser i spillet taget med hen hvor der bør være
ligestilling (fx på arbejdsmarkedet) er dette et
klart tegn på, at sfæren for ’gentlemanden’ har
bredt sig for vidt og altså må bekæmpes. Dog
er det ofte svært at vurdere dette nøjagtigt,
da det er individuelt hvor grænserne for deltagelsen i spillet går og netop her ligger en
stor udfordring for diverse personale-politikudformere, da der ofte kræves en vurdering
af meget specifikke grupper eller situationer,
for at det er muligt at få en ide om, hvor disse
grænser går. En sidste pointe må så være, at
manden som den overlegne i rollespillet også
har et ansvar for ikke at udnytte denne overlegenhed og bør være ekstra opmærksom på,
hvornår han anvender spillets regler – det er
dette der skal kæmpes for: Mandens oplysning
om gentlemandens omfang. Når dette kendes, vil ønsket om ligestilling heller ikke være
i uoverensstemmelse med kvindens krav om
en drink i baren og det kan for den sags skyld
næres ligeså kraftigt, af den mand, der giver
hende drinken, fordi hun ser godt ud.
Noter
1 De er sikkert skrevet ned, men jeg ved ikke lige hvor
og det er heller ikke superrelevant i denne sammenhæng.
Dog fortjente det en fodnote! For yderligere refleksioner
over fodnoter, se artiklen ”???” af Kasper H. Christensen i
DOXA nr. 32.
2 I forhåndenværende nummer af DOXA findes yderligere
diskussion af kvinden som sexobjekt/subjekt i ”Skal
kvinden aferotiseres?” af Jon Auring Grimm
3 Det kan der naturligvis sagtens, men her tillader jeg mig
forfatterens frihed til en slet skjult kritik af dem, der måtte
have disse indvendinger. Alt kan naturligvis debatteres
over en Ale #16 fortfølgende fredag!

30

At tænke til to

- anmeldelse af Lilian Munk Rösing: Kønnets katekismus

Lilian Munk Rösing leverer med Kønnets
katekismus noget så sjældent som et seriøst
dansk bud på en kønstænkning. Jeg skriver
med vilje ’kønstænkning’ og ikke ’feministisk
tænkning’ – den sidste er slet ikke mere så
sjælden på dansk grund, som den engang var.
Siden slutningen af 1990’erne har en nyfeministisk bølge, der tog sin begyndelse med den
danske oversættelse af den svenske Fittstim,
på dansk Fisseflokken, i 1999 og Nu er det nok.
Så er det sagt i 2000, sat sig sine spor i den
offentlige debat såvel som i den akademiske
verden - i den offentlige debat endda så kraftigt at Mogens Lykketoft, den ene statsministerkandidat, op til sidste folketingsvalg erklærede
sig som feminist.
Nyfeminismen
gør op med
1970’ernes
dogmer om,
at feminisme
indebærer en
afsværgelse
af
kvindeligheden, i form
af bh-afbrændinger og unisex, og søger
at være en feminisme, der ikke giver afkald på
kvindeligheden. Men hvad er kvindelighed?
Og hvad er køn i det hele taget? Dette tages
ofte for givet af både den nye og den gamle
feminisme – hvilket måske er en acceptabel
udeladelse, da mange feministiske spørgsmål
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drejer sig om langt mere jordnære socio-økonomiske og kønspolitiske spørgsmål, som kvinders fortsat ringere løn og dårligere vilkår på arbejdsmarkedet, vold mod kvinder og seksuelle
overgreb. Hvis det er den slags spørgsmål der
interesserer én, er det ikke Rösings bog man
skal gå til. Ikke at den ikke er feministisk – det
er den – men hendes ærinde er et andet, og
man fristes til at sige, mere fundamentalontologisk, nemlig at spørge ind til hvad kønnet i
det hele taget er.
Man kan spørge: Kan man overhovedet det? Er kønnet ikke bestemt af sociale,
historiske, økonomiske, politiske mv. omstændigheder? Er kønnet med andre ord ikke
en social konstruktion? Andre vil mod dette
hævde, at svaret på spørgsmålet er givet ved
den biologiske essens kønnet er: Ved hjælp af
biologien kan man fastslå hvad det vil sig at
være en mand, og hvad det vil sige at være en
kvinde.
Rösings svar skærer igennem denne
diskussion ved at give et helt tredje svar på
spørgsmålet, nemlig ved med inspiration fra
Heidegger at hævde at kønnet er et eksistentiale. Pointen er at kønnet på den ene side ikke
kan bestemmes ud fra eller reduceres til biologien – at være født som mand eller kvinde determinerer ikke hvem eller hvad man er; men
det at være født som mand eller kvinde er et
grundlæggende vilkår, som man på en eller
anden måde må forholde sig til. Som Rösing
formulerer det: ”Med til den kvindelige situation hører fx en livmoder. Men det betyder ikke
at det at være kvinde er defineret ved moderskab endsige moderlighed. Det betyder deri-
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af Jon Rostgaard Boiesen
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mod at med til det at være kvinde hører det at
forholde sig til moderskabets mulighed, også
selvom man ikke kan eller vil realisere den.”
(s. 18) Rösing skriver ikke hvad en mandlig
pendant kunne være, men man må vel sige
at det drejer sig at reflektere over hvad det vil
sige at have en pik, i stedet for blot at lade sig
bestemme af den stereotype kvindelige kønskliché om, at mænd tænker med den…
Ved denne bestemmelse af kønnet som
eksistentiale, opnår Rösing at komme
ud over de frugtesløse debatter om om
kønnet er en social konstruktion eller
en essens: Selvfølgeligt er kønnet en
social konstruktion – men intet er konstrueret af intet. Ligesom man ikke kan
konstruere en bygning uden byggematerialer, kan man ikke konstruere en kønsforskel
på en forskel der
ikke er der. Men
ligesom mørtel
og mursten
lader én bygge en uendelighed af forskellige bygninger, og ikke kun én, der
som en metafysisk essens ligger i materialerne, bestemmer det vilkår kønsforskellen udgør ikke én gang for alle hvad det vil
sige at mand eller kvinde – det er op til os
selv, eller rettere: Det kan blive op til os
selv. Jeg vender tilbage til dette.
Med sin kønstænkning går Rösing imod
ikke alene størstedelen af den filosofiske tradition, men tillige store dele af
både den traditionelle feminisme og
postfeminismen. I den filosofiske tradition finder man i store træk to måde at tænke
kønsforskellen på: Enten tænkes manden som
naturligt overlegen (som fx det eneste af de to
køn der er i stand til noget så kompliceret som
at bedrive filosofi!) og kvinden som naturligt
underdanig – en tradition der kendes tilbage
fra Aristoteles og i hvert fald frem til og med
Nietzsches misogyne udladninger, og måske

endda længere frem (den trives i hvert fald i
bedste velgående i dele af den danske filosofi
den dag i dag!); eller kønnet tænkes helt bort,
som irrelevant – Descartes’ cogito, Kants transcendentale subjekt og selv Heideggers Dasein er alle kønsløse. Selvom Rösing bruger
Heideggers begreb om eksistentialer, er det
ikke hos Heidegger selv man finder den tanke
at kønnet skulle udgøre et sådant.
Tanken om det kønsløse subjekt, finder man
også i megen feminisme, som for eksempel den føromtalte 70’er variant. Rösing
nævner i denne forbindelse den feministiske filosofis gudmoder Simone
de Beauvoir, der eksplicit formulerer
det som et ønske om at blive betragtet som
menneske fremfor
som kvinde. I denne
tænkning finder vi altså en
fornægtelse
af kønnets betydning og en
hævdelse af at det er muligt
at tænke sig ud over kønnet
til en neutral position som
’menneske’ (eller cogito, subjekt eller Dasein). Problemet ved
denne tænkning er, at den er blind
for hvordan den er defineret på patriarkatets præmisser, idet mandens position netop er bestemt som
den objektive, neutrale,
rationelle,
mv.,
mens
kvindens
position er defineret
negativt i modsætning hertil, som subjektiv, bestemt af følelser, irrationel, mv. Rösing
citerer Beauvoir, der refererer sin oplevelse
af i filosofiske diskussioner at blive mødt med
indvendingen: ”De mener det og det fordi De
er kvinde.” Ifølge Beauvoir er svaret: ”Og De
mener det og det fordi de er mand” ikke muligt,
da manden netop ikke er bestemt som sære-
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det vitterligt helt umuligt at indtage en position
som den dette instituts nestor, Oskar Borgman Hansen engang indtog som et svar på en
anklage om blot at hævde noget, fordi han er
den han er: ”Jeg siger det fordi jeg er den jeg
er – og fordi det er sandt!”
Men Rösing har fat i noget væsentligt med
tanken om at tænke kønnet, eller rettere de to
køn – herunder og slet ikke mindst, hvad det
vil sige at være mand. For som Rösing fremhæver, med en pointe fra den franske filosof
og psykoanalytiker Luce Irigaray – der er en
af Rösings gennemgående helte i bogen – så
har vi netop aldrig lært at tænke to køn, idet
kun har lært at tænke én, ikke to. De to køn
er ikke tænkt som to ligeværdige størrelser,
kvinden er tænkt negativt i forhold til manden, som kønnet – Rösing fremhæver at op
i 1800-tallet var almindeligt at sige ’kønnet’
og dermed mene kvinden. Tænkningen har,
med Irigarays ord, været fallocentrisk. Som
Rösing gør meget ud af at fremhæve, så er
det ikke det samme som at tænkningen har
været ”pikket” – som det hedder i Fede tider,
Peter Bays glimrende satire over 60’ernes og
70’erne kollektivliv – fallos er nemlig ikke identisk med pikken, selvom de to heller ikke er
fuldstændigt adskilte. Fallos er den symbolske
fantasi om det evigt erigerede lem – hvad der
som enhver (m/k) der har haft noget med blot
én faktisk eksisterende pik at gøre har måttet
sande, er langt fra virkeligheden (og dét endda
til tider på de mest ubelejlige tidspunkter!)... At
bestemme tænkningen om kønnet udfra fallos, er således ikke blot en model der gør det
umuligt at tænke kvindekønnet på dets egne
præmisser – den gør det heller ikke muligt
at tænke manden som faktisk eksisterende
køn.
Og tænke de to køn som to, det skal vi
ifølge Rösing. Netop fordi kønnet også
er givet som en biologisk fakticitet, og
dermed som eksistentiale, insisterer Rös-
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gen – i patriarkatet er manden netop defineret
som normen, og kvinden, med Beauvoirs ord,
som ’det andet køn’ – bestemt negativt i sin
andenhed, bestemt som en ikke-mand.
Men hvorfor ikke svaret ”Og det De
mener det og det fordi De er mand”, insisterer
Rösing. Hvorfor skulle manden ikke tænke
sit køn? Måske kunne spørgsmålet ligefrem
tænkes ikke som del i en kønskamp, men som
en invitation til også at lade manden tænke
kønnet, spekulerer Rösing: ”Så De mener mit
køn påvirker min måde at tænke på? Det kan
godt være, men på hvilken måde? Og hvordan
påvirker dit køn din måde at tænke på?”
Selvom Rösing her peger på noget væsentligt
med denne insisteren på, at man skal åben
overfor at erkende sin egen tænknings kønsmæssige (og for den sags skyld klasseeller race-, osv, -mæssige) blinde pletter,
må man (m/k) dog spørge om Rösing ikke
her prisgiver muligheden for en ikke-kønslig tænkning lidt for let –
er
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ing på at tænke to, og kun to, køn, og ikke som
i postfeminismen og den såkaldte queer theory
– hvis fremmeste repræsentant er Judith Butler, der med sine banebrydende bøger Gender
Trouble fra 1990 og Bodies that Matter (med
undertitlen On the Discursive Limits of ’Sex’ )
fra 1993 åbnede ballet (man fristes til at sige:
bogstaveligt talt!) – hvor de to køn hævdes at
være for lidt, og at en subversiv kønstænkning
derfor må består i at tænke en mangfoldighed
af kønspositioner: Drag queens, transvestitter, butches, fisseletter, mv. Ifølge Rösing
repræsenterer denne tænkning et forsøg på
at benægte et basalt menneskeligt vilkår, i
stil med at ville benægte døden. Rösing følger altså Heidegger i at døden er det vilkår
der bestemmer menneskelivet som endeligt,
men tilføjer altså kønnet som en yderligere bestemmende begrænsning, Heidegger ikke har
tænkt med. Også kønnet er en form for endelighed: Man er ét køn og kun det – og nok så
meget penismisundelse gør ikke en kvinde til
mand; nok så mange mandlige fantasier om
selv at opleve den kvindelige orgasmes mysterier, gør ikke en mand til kvinde.
Man (m/k – og alle andre mulige køn) kunne
her savne en lidt nærmere diskussion af dette:
Fører Rösings position ikke til en frygtelig
konservatisme, hvor man guddødeme skal
acceptere det køn man er født med, om man
vil det eller ej. Hvorfor gøre begrænsning og
negativitet bestemmende for ens tænkning?
Hvorfor ikke i stedet affirmere mangfoldige
kønsidentiteter, og folde sig lykkeligt ud i kjole
og g-streng, sømandstøj, eller efter en operation der gør Jørgen til Jørgine? En kritik der
ligger på linje den der er blevet rettet mod Heidegger for at gøre døden, og ikke affirmationen
af livet, til sin tænknings grundmotiv.
Men det skal med at Rösings ikke kun tænker
negativiteten og begrænsningen. Bogen rummer nemlig også et forsøg udi hvad en kønstænkning, der tænker udover falloscentris-

men, vil sige. I stedet for at tænke kønnet i
phallossens billede, foreslår Rösing huden.
Huden som billede har dels den fordel, at det
breder erotikken ud til at omfatte hele kroppen
og ikke kun kønsorganerne og dels den fordel
at penetrativ sex – det almindelige samleje
– ikke tænkes som at det er fallos, der som
et noget trænger ind i vagina, der er intet, et
hul. Vaginaen bliver i stedet et rum, en formation af hudfolder, og samlejet bliver hud mod
hud. Projektet er altså ikke, som det var hos
Andrea Dworkin (se nekrolog i DOXA nr. ??) at
fordømme samlejet som inhærent kvindeundertrykkende, men at tænke det på en anden
måde end de to modeller der enten hedder, at
det er mandens erobring af kvinden ved sin indtrængen, eller kvindens opslugen af manden
med sin frygtindgydende kusse.
Der er som det fremgår masser føde for tanken
for enhver der seriøst ønsker at tænke kønnet
filosofisk, at hente i Rösings bog, som tilmed er
væsentligt lettere læst end denne anmeldelse
måske lader ane – efter denne anmelders mening endda sine steder for let læst, da sproget
i sin iver efter at være letforståeligt, bliver lidt
irriterende poppet. Men dette er en lille anke
mod en bog, der pædagogisk introducerer en
mængde kønstænkning, og endda kommer
med sit eget interessante bud på en sådan.
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WHY DID THE CHICKEN CROSS
THE ROAD?
Plato:			

For the greater good.

Karl Marx:		

It was a historical inevitability.

Douglas Adams:

Forty-two.

Albert Einstein:
			

Whether the chicken crossed the road or the road crossed
the chicken depends upon your frame of reference.

Salvador Dali:		

The Fish.

Ernest Hemingway: To die. In the rain.
Werner Heisenberg: We are not sure which side of the road the chicken
			
was on, but it was moving very fast.
David Hume:		

Out of custom and habit.

Pyrrho the Skeptic: What road?
The Sphinx:		

You tell me.

Zeno of Elea:		

To prove it could never reach the other side.

Hamlet:		

That is not the question.
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FRANSK LYRIK
Le Monstre, ou le Paranymphe d’une nymphe macabre
I

Tes yeux qui semblent de la boue,
Où scintille quelque fanal,
Tu n’es certes pas, ma très-chère,
Ravivés au fard de ta joue,
Ce que Veuillot nomme un tendron. Lancent un éclair infernal!
Le jeu, l’amour, la bonne chère,
Tes yeux sont noirs comme la boue!
Bouillonnent en toi, vieux chaudron!
Tu n’es plus fraîche, ma très-chère, Par sa luxure et son dédain
Ta lèvre amère nous provoque;
Ma vieille infante! Et cependant Cette lèvre, c’est un Eden
Tes caravanes insensées
Qui nous attire et qui nous choque.
T’ont donné ce lustre abondant
Quelle luxure! et quel dédain!
Des choses qui sont très-usées,
Mais qui séduisent cependant.
Ta jambe musculeuse et sèche
Sait gravir au haut des volcans,
Je ne trouve pas monotone
Et malgré la neige et la dèche
La verdure de tes quarante ans;
Danser les plus fougueux cancans.
Je préfère tes fruits, Automne,
Ta jambe est musculeuse et sèche;
Aux fleurs banales du Printemps!
Non! tu n’es jamais monotone!
Ta peau brûlante et sans douceur,
Comme celle des vieux gendarmes,
Ta carcasse à des agréments
Ne connaît pas plus la sueur
Et des grâces particulières;
Que ton oeil ne connaît les larmes.
Je trouve d’étranges piments
(Et pourtant elle a sa douceur!)
Dans le creux de tes deux salières;
Ta carcasse à des agréments!
II

Oh! très-sincèrement je souffre
De ne pas aller aux sabbats,
Pour voir, quand il pète du soufre,
Comment tu lui baises son cas!
Oh! très-sincèrement je souffre!
Je suis diablement affligé
De ne pas être ta torchère,
Et de te demander congé,
Flambeau d’enfer! Juge, ma chère,
Combien je dois être affligé,
Puisque depuis longtemps je t’aime,
Étant très-logique! En effet,
Voulant du Mal chercher la crème
Et n’aimer qu’un monstre parfait,
Vraiment oui! vieux monstre, je t’aime!
— Charles Baudelaire

Nargue des amants ridicules
Du melon et du giraumont!
Je préfère tes clavicules
A celles du roi Salomon,
Et je plains ces gens ridicules!

Sotte, tu t’en vas droit au Diable!
Volontiers j’irais avec toi,
Si cette vitesse effroyable
Ne me causait pas quelque émoi.
Va-t’en donc, toute seule, au Diable!

Tes cheveux, comme un casque bleu,
Ombragent ton front de guerrière,
Qui ne pense et rougit que peu,
Et puis se sauvent par derrière,
Comme les crins d’un casque bleu.

Mon rein, mon poumon, mon jarret
Ne me laissent plus rendre hommage
A ce Seigneur, comme il faudrait.
«Hélas! c’est vraiment bien dommage!»
Disent mon rein et mon jarret.
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... og oversættelsen for den uindviede
The Monster
I
Beloved, certainly you’re not
What Veuillot calls a “tenderling.”
Bubbling in you, as in a pot,
Dice, lust and revel have their fling.
My dear old child, you’re surely not
Too fresh these days. However, dear,
Your tireless game of fast-and-loose
Has given you that smooth veneer,
That things acquire from constant use.
It has its charms, however dear.
I do not find it growing stale —
That sap your forty summers bring
Since autumn fruits with me prevail
Over the banal flowers of spring.
No! you are never dull nor stale.
Your carcase for your age atones,
And gives particular delight
In hollows of your collar bones,
And other places out of sight.
Your carcase certainly atones.

Your eyes resemble mud and mire,
Whereon a flaring lantern streaks,
Reflects the fard upon your checks,
And glows with pale infernal fire.
Your eyes are coloured like the mire.

Oh most sincerely do I suffer
Not to accompany your freaks;
When he is flatulating sulphur
To see you kiss him where he leaks.
O most sincerely do I suffer!

By its voluptuous disdain
Your bitter lip provokes our lust.
It’s Eden’s apple once again,
Half is attraction, half disgust,
In its voluptuous disdain.

I feel so devilish annoyed
No more to serve you as a socket,
You hellish torch! Infernal rocket!
And to declare my duty void;
I do feel devilish annoyed,

Since for a long, long time I love you
Your leg, so muscular and dry,
Being so logical. My dream
Could climb volcanoes, never stop,
And, spite of snow, and wind, and rain, Was of all ill to skim the cream,
Place no monstrosity above you
Perform a cancan at the top.
And own you in that line supreme.
Your leg is muscular and dry.
Truly, old monster! yes, I love you.
Your burning skin is void of sweetness:
— Charles Baudelaire
Like an old soldier’s it appears.
To sweat it never had the weakness
More than your eyes could furnish
tears.
And yet it has a kind of sweetness!
II

A fig for those poor doting fools
Who’re melon-struck and pumpkin mad, Fool! You are driving to the Devil.
Since I prefer your clavicules
Willingly I would go with you
To those King Solomon once had.
If the momentum of your revel
A fig for such poor doting fools!
Did not exasperate me too.
Fool! go, alone, then, to the Devil.
A blue-black helmet is your hair.
It shades your warrior’s brow whereon My hip, my lung, my hams, my thigh
Both thoughts and blushes are so rare — Won’t let me longer pay respects
And then sweeps backward, and is gone! (Although it often makes me sigh)
A blue black helmet is your hair.
To that great Lord, as he expects.
It’s very sad for ham and thigh
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HOROSKOP
af Lau Møller Andersen
En ting, der har irriteret mig, når jeg har læst
horoskoper i forskellige ugeblade, er, at de ofte
har syntes mig en smule vage. En sætning som
”Du vil føle dig lidt nede humørmæssigt på et
tidspunkt i denne uge, men bare rolig du vil
komme i godt humør igen” virker til, at den altid vil passe. Altså de virker ikke falsificerbare.
Om dette er et problem, må læseren selv tage
stilling til. Nu vil jeg i hvert fald præsentere et
horoskop, der er falsificerbart. Jeg håber og
tror selvfølgelig, at læsernes oplevelser vil
stemme overens med mine forudsigelser og
dermed befæste dem. Hvis I lægger mærke
til det er alle horoskoperne bygget op omkring
den materielle implikation. (Undskyld til Tyren;

den guddommelige inspiration forlod mig.) Og
derfor vil det være særdeles let at undersøge
deres sandhed. Dette foregår på denne måde.
Først tager du antecedensen (dommen, der
starter med dersom) og undersøger den for
sandhed. Dersom den ikke er sand, kan du
ligeså godt stoppe. Dette kan ikke falsificere
min forudsigelse. Er antecedensen sand, så
fortsæt blot og du vil højst sandsynligt finde at
konsekvensen (den anden dom. Den, der ikke
starter med dersom) er ganske sand ligeså.
Dersom den er falsk, hvilket jeg har gjort mit
bedste for at undgå, må jeg bide i det sure
æble og tilkendegive, at dette horoskop er blevet falsificeret. Til sidst vil jeg endnu engang
undskylde over for Tyren.

Vandmanden

Dersom du ved solopgang mellem 9. og 13. november ligger
og sover i din seng, vil tre fyre,
der hedder Jan, banke på og
tilbyde citronhalvmåne d. 16.
november.

Fiskene

Dersom du venter for rødt lys
i et lyskryds i uge 47, vil tre
dværge med obo, klarinet og
bas spille I’d do anything for
love (den 12 minutter lange)
kun for dig.
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Skytten

Skorpionen

Jomfruen

Dersom du læser filosofi, vil du få syv rigtige
tre gange i Lotto tre gange før årets udløb.

Dersom du engang har set Jørgen Husted, vil Dersom du flere end tre gange har oplevet vintre af hans venner give dig et godt tilbud på en teren gå til vår, har du aldrig drukket vand.
fastelavnsbolle kl. 17.03 d. 2. december lige
over for Domkirken.
Løven
Dersom du ikke bliver overrasket over at læse
at 2+2=4, vil 2+2 straks blive lig med 5.

Vædderen

Dersom en Ceres Top koster 16 kr. i Uni-barVægten
en, vil du blive opmærksom på at folk kalder
Dersom du læser dette horoskop, er dit stjer- dig Jesus og at du kan gå på vandet.
netegn faktisk slet ikke Vægten.

Krebsen

Stenbukken

Dersom dit navn indeholder et af alfabetets
Dersom du engang har forbrudt dig mod det bogstaver, indeholder dit navn 33 bogstaver.
kategoriske imperativ, vil Kant slå dig ihjel i
dette og dine tre næste liv uden at forbryde sig Tyren
mod det kategoriske imperativ.
Tyren er ikke sjov. Den er dum.

Tvillingerne

Dersom du hedder Lau, vil tre af dine horoskoper vise sig at være sande.
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En sød reminder fra sekretariatet...
VINTEREKSAMEN 2006/2007
– AFD. FOR FILOSOFI
Hej!
Husk at kontrollere at du er
korrekt tilmeldt til vintereksamen
2006/2007. Checkliste kan ses
udenfor sekretariatet på Afd. for
Filosofi. Du kan også checke det på
Selvbetjeningen. Er du ikke tilmeldt
korrekt eller er der tvivl, venligst
henvend dig til undertegnede.
mvh Tina
filte@hum.au.dk

41

1*/('$72(5)25$)'(/,1*)25),/262),


±RNWREHU

8JH
8JH
8JH

GHFHPEHU
8JH
8JH
GHFHPEHUWLO
MDQXDU
GHFHPEHU
GHFHPEHU
'HFHPEHU

MDQXDU
MDQXDU
MDQXDU


MDQXDU


MDQXDU

MDQXDU
8JH




9,17(5

(NVDPHQVWLOPHOGLQJ


0HQWRUP¡GHUPHGnUV
VWXGHUHQGH

0LGWYHMVHYDOXHULQJSnXGYDOJWH
XQGHUYLVQLQJVIRUO¡E
.RRUGLQDWRUHUEHJ\QGHUIRUnUHWV
SODQO JDIJUXQGXGG
%RJOLVWHUIRU%$SURMHNWHWRJ
DQGUHSnJORUGQLQJDIOHYHUHV

6OXWHYDOXHULQJSnXGYDOJWH
XQGHUYLVQLQJVIRUO¡E

8QGHUYLVQLQJVDIVOXWQLQJ
nUJDQJ

(NVDPHQVSHULRGH


nUVVWXGHQWHUInUXGOHYHUHW
RSJDYHIRUPXOHULQJWLOVNULIWOLJH
RSJDYHU
nUVVWXGHQWHUDIOHYHUHURSJDYHU
IRUVNULIWOLJHRSJDYHU
8GHQPGWIRUVYDU
/RJLNHNVDPHQVNUXQGHUWLOV\Q


nUJDQJInUXGOHYHUHW
RSJDYHIRUPXOHULQJL(7,.

nUJDQJDIOHYHUHURSJDYHL
(7,.

nUVVWXGHQWHUInUXGOHYHUHW
RSJDYHIRUPXOHULQJWLORSJDYHU
PHGPXQGWOLJWIRUVYDU

nUVVWXGHQWHUDIOHYHUHURSJDYHU
PHGPXQGWOLJWIRUVYDU

3nKWWSZZZDXGNGDXGGDQ

$OOHIULHRSJDYHUSn
NDQGLGDWPDJLVWHUXGGSnDOOH
VWXGLHRUGQLQJHUDIOHYHUHVPHG
PLQGUHDQGHWHUDIWDOW
$OOHIULHRSJDYHUSn¶JDPOH¶
VWXGLHRUGQLQJHUDIOHYHUHV

0XQGWOLJHNVDPHQIRUnUV
VWXGHUHQGHIRUGHPSn
¶JDPPHO¶VWXGLHRUGQLQJ

2SJDYHQDIOHYHUHVSn
VHNUHWDULDWHW


2SGDWHUHWRNWREHU7LQD

42

$0376:+)6:
6NHPDHUVHQGHVWLOGLJRQOLQH
76:VHQGHUGLJLQIR 


6NHPDHUVHQGHVWLOGLJRQOLQH
76:VHQGHUGLJLQIR 


2SJDYHUXGOHYHUHVIUD
VHNUHWDULDWHW
2SJDYHQDIOHYHUHVSn
VHNUHWDULDWHW
'DWRRJORNDOHRSO\VHVLXJH
2SJDYHUQHXGOHYHUHVIUD
VHNUHWDULDWHW
2SJDYHQDIOHYHUHVSn
VHNUHWDULDWHW
2SJDYHUQHXGOHYHUHVIUD
VHNUHWDULDWHW
2SJDYHQDIOHYHUHVSn
VHNUHWDULDWHW

2SJDYHQDIOHYHUHVSn
VHNUHWDULDWHW
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...man må jo gerne
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