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Flux
- der er noget ved tallet 2!

LEDER

af Klaus Kohberg

fremtrædende politikere herhjemme
og på den anden side af Atlanten.
Barack Obama tiltrådte som præsident
i De Forenede Stater hin januardag og
kun netop har Helle Thorning Schmidts
forslag om at sparke gang i Danmark
med 36 mia. kroner fra statskassen
nået pressen, inden den kære Obama
med et kækt smil trumfer Helles udspil
med ca. 700 mia. dollars. Ingen tvivl
om at Helle vil tænke lidt over dén. Så
tænker du sikkert på Anders Fogh, der
nødvendigvis må føle sig lidt forbigået i
hele dette spil, men han får på sin side
masser af opmærksomhed fra Nato –

At tiderne skifter er efterhånden hørt
så mange gange, at det er de færreste
steder udenfor instituttet det ikke
betragtes som et gammelkendt faktum.
Hvor meget, hvorhenne og hvor hurtigt
dette skifteri sker, er de ukendte, men
ikke dermed irrelevante faktorer.
Siden du sad med sidste nummer af
DOXA foran dig er tiderne således
også skiftet og måske kan dette ses
manifesteret ved, at der er anskaffet
en ny kalender, som nu bærer den
pompøse titel ”2009”. At tværsummen
af det nye (og alligevel
allerede lidt slidte) år er
2 skal ikke gå nogens
opmærksomhed forbi,
da det er et tydeligt
signal om de løfter
det nye år bringer.
I
et
internationalt
perspektiv
kan
betydningen af 2 ikke
tolkes som andet
end
det
militære
parløb mellem USA
og Danmark, der
i
begyndelsen
af
2009 skulle slutte og forhåbentlig
varer det længe inden Sælen atter
bliver sendt i aktion under fremmede
himmelstrøg som resultat af et sådant
selvtægtslignende
arrangement.
Dog er der stadig tætte bånd mellem

og så må det blot gentages, at tiderne
jo altså skifter og at Anders har fået
lov til at lege med Verdens Mægtigste
Mand i tilstrækkelig grad – også han
må erfare, at tiderne skifter.
En anden elementær egenskab ved 2
4

er, at det er det antal der skal til for at
noget rigtig kan klaske. En pandekage
eller omelet kan godt klaske sammen,
men der kan konsistent argumenteres
for, at det er pandekagens to halvdele
eller ekstremer der klasker sammen.
Den 24. december, den kristne verdens
højtid skete der det, at faderen bag
en afgørende teori om klask drog sit
sidste suk. I 1993 lancerede Samuel
Huntington således teorien om ”The
Clash of Civilizations” der hævder, at
konflikter efter den kolde krig primært
vil opstå i kulturelle og religiøse
sammenstød mellem civilisationer og
her er der altså ikke nogen umiddelbare
løsninger – verdensordenen vil med
andre ord være præget af disse
uløselige sammenstød lige så længe
der findes mere end én civilisation. I en
mindre målestok end den globale hvor
Helle og Obama spiller med musklerne,
opleves der overalt i Danmark klask
mellem grupper af indvandrere,
rockere, nazister, venstreorienterede,
ordensmagten osv. i konflikter der
til tider indeholder både bandeord
og håndvåben. Nu er der imidlertid
mere at gøre her, end blot at definere
disse grupper som mikro-civilisationer

og betragte deres tilsyneladende
uløselige konflikter med korslagte
arme. Selv om vold har tendens til at
avle vold skal der alligevel herfra ytres
et slet skjult ønske om at hele banden
kunne få en endefuld og efterfølgende
stuearrest og så ville de selvfølgelig
opføre sig ordentligt fremover – hvem
der bare kunne opretholde den illusion…
Desværre ser det ud til, at en sådan
illusion trives i bedste velgående,
eksemplificeret ved en Tuneser, en
frikendelse i Højesteret og Kafkalignende tilstande hvor den stuearrest
der ikke kunne forsvares af domstolen
blot erstattes af så pertentlige krav og
bureaukrati, at et frikendelse for en på
tålt ophold kommer til at virke ligeså
ubrugelig som en røvfuld til en rocker.
For at dvæle en sidste gang ved
vidundertallet 2, sidder De nu
med verdenshistoriens blot andet
eksemplar af et temafarvet DOXA.
Hvorfor temas igen? Er det ikke lige
postuleret, at tiderne skifter? Det ser
fedt ud! Argumentet kunne være langt
og fint, men når en hel redaktion kan
blive enig på ganske kort tid om, at det
ser fedt ud, så er der ingen grund til at
skulle transcendere noget som helst
for at fastslå det som en sandhed.
Derfor sidder De nu, kære læser,
med et eksemplar af DOXA der ikke
blot er spækket med filosofisk guf
og finurligheder, det er et magasin
man kan lade sig se med. Det
klæder enhver at hive
frem i bussen eller nede
på cafeen og aldrig mere
skal det overvejes om
der er mismatch i Deres
appearance. DOXA passer
til alt, sådan er det bare!
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NEKROLOG

“Han sa han var en
heldiggris”1
- Arne Næss 1912 - 2009

Universitet og er, sammen med de
førnævnte kolleger Elster og Føllesdal,
nok den mest internationalt berømte
norske filosof nogensinde.
En anden – og meget vigtig
del – af berømmelsen skyldes Næss’
indflydelse på den internationale
miljøbevægelse gennem udviklingen
af hans egen filosofi, økosofien eller
dybdeøkologien.
En del af Næss’ folkelige
berømmelse skyldes dog nok også
hans farverige liv. Mens mange
filosoffers liv vitterligt kan beskrives
efter den formel Heidegger anbefalede
– han blev født, skrev og døde – var
Næss’ liv fuldt af omskiftelser, både
personligt og filosofisk. Meget sigende
fandt jeg i føromtalte boghandel Næss’
biografi – lavet som tegneserie! Jeg
bygger tildels på denne biografi i det
følgende.1
Næss blev født i 1912 i den lille
by Slemdal. Allerede tidligt begyndte
den interesse for bjergbestigning,
der skulle følge ham livet igennem og
føre til store ekspeditioner til Tirch Mir
i Pakistan i både 1950 og 1964. Det
var i forbindelse med fjeldklatringen
Næss tidligt i livet mødte en anden
excentrisk norsk tænker, filosoffern
Peter Wessel Zapffe (1899-1990).
Zapffe var oprindeligt uddannet
jurist, i hvilken forbindelse han
havde gjort sig bemærket ved at
aflevere en eksamensbesvarelse på

af Jon Rostgaard Boiesen
Med Arne Dekke Eide Næss’ død har
skandinavisk filosofi mistet en af sine
mest farverige skikkelser, og Norge har
mistet deres i særklasse mest berømte
filosof. Skønt Næss’ yngre kolleger
Jon Elster og Dagfinn Føllesdal nok
må siges at have større indflydelse i
vore dages akademiske filosofi, ligger
deres folkelige berømmelse langt fra
Næss’.
Jeg fik bekræftet dette for
et par år siden ved et besøg i
Universitetbokhandlen i Oslo. En hel
sektion var fyldt med bøger med titler
som Livsfilosofi: Et personlig bidrag
om følelser og fornuft og Livsfilosofi,
Natur og Kultur – med en storsmilende
Næss på omslaget, pegende ud
mod læseren med en You can do it!attitude.
En del af forklaringen på Næss’
folkelige popularitet skal nok findes
i disse sene livsfilosofiske bøger.
Genren hører som bekendt til de
mest sælgende, sammen med bøger
om selvhjælp og coaching, eller alle
dele blandet sammen – man behøver
blot minde om at en af de mest
sælgende bøger herhjemme er B. S.
Christiansens Et liv på kanten. Men i
modsætning til B. S., var Næss altså
tidligere professor i filosofi ved Oslo
6

rim!2 Filosofisk var Zapffe inspireret
af Schoupenhauer og udviklede i
essayet Den sidste Messias (1933)
og afhandlingen Om det tragiske
(1941) den såkaldte biosofi, der er
en pessimistisk filosofi ifølge hvilken,
mennesket ikke passer ind i naturen,
da dets stræben efter finde meningen
med de store spørgsmål om livet og
døden ikke kan opfyldes. Omend
pessimismen forlades i den af Næss
senere udviklede økosofi kan en vis
inspiration siges at komme fra tanken
om menneskets problemer med at
passe ind i naturen.
Næss skulle dog gå en lang
vej før han kom til økosofien. Som
21-årig blev hans i 1933 som den
yngste nogensinde magister i filosofi.
Efterfølgende tog han i 1935 til Wien,
efter eget udsagn fordi der var billigt
og fordi der var bjerge i nærheden.
Han kom der i kontakt med de logiske
positivister, som blev inspirationen
for hans arbejde i årene der kom. Et
af hans første større arbejder Truth
as Conceived by those who are not
Professional Philosophers (1938) var
således klar positivistisk inspireret,
nemlig en empirisk undersøgelse
af sandhedsbegrebet. Der foregik
ganske simpelt ved at han gik på
gaden i Wien og spurgte folk hvad
de mente sandhed var, hvorefter
han kategoriserede svarene, sådan
det kunne afgøres hvor mange der
var korrespondensteoretikere, hvor
mange kohærensteoretikere, osv. En
lignende positivistisk ambition gik igen
i hans doktorafhandling, Erkenntnis
und Wissenschaftliche Verhalten
(1937), der gik ud på at prøve at
observere menneskelivet som en

marsmand ville gøre det – neutralt og
uden fordomme.
I 1937 vendte Næss tilbage
til Norge, giftede sig for første gang,
og byggede selv en hytte i fjeldene.
Allerede året efter blev han dog kaldt
til Berkeley University i Californien,
hvor han som et nyt ungt hotshot
skulle stå i spidsen for et eksperiment
der – igen i god positivistisk stil – ved
observation af rotter skulle afgøre om
de besad en så højerestående evne
som evnen til at tvivle. Eksperimentet
gav dog ingen signifikante resultater,
og Næss besluttede til sidst at droppe
det. På det tidspunkt beskriver sig
selv som for første gang i sit liv træt af
filosofien, og drager ud i ørkenen for at
slippe væk fra det hele.
Da han vender tilbage, ligger
der et brev med et tilbud om at blive
professor i filosofi ved universitetet i
Oslo, hvilket han blev som blot 27-årig
i 1939. På universitetet grundlagde
han den såkaldte ’Oslo-skole’, som
i forlængelse af hans tidlige arbejde
foretog empiriske undersøgelser af
hvad folk mente betydningen af ord
som ’demokrati’ eller ’det frie marked’
var. I den forbindelse stod han i 1956
i spidsen for UNESCO-projektet
Democracy, Ideology and Objectivity.
I 1958 grundlagde han tidsskriftet
Inquiry der den dag i dag hører til blandt
de højst rankede tidsskrifter, og i 1966
angav han i bogen Communication
and Argument seks normer for saglig
meningsudveksling, der i mange var
pensum i det norske filosofikum:
Arne Næss seks normer for saglig
meningsudveksling:
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1. Unngå tendensiøst utenomsnakk
Eksempler:
Personkarakteristikker,
påstander om motpartens motiver,
årsaksforklaringer til argument.
2.Unngå tendensiøse gjengivelser
Gjengivelsen må være nøytral med
tanke på stridsspørsmål.
3.Unngå
tendensiøs
flertydighet
Flertydigheten gjør at argumentet kan
tilpasses kritikken.
4.Unngå tendensiøs bruk av stråmenn
Dette vil si å tillegge motstanders
standpunkt et innhold han ikke står
inne for.
5.Unngå tendensiøse originalfremstillinger Informasjon som legges frem,
må ikke være usann, ufullstendig,
skjev og/eller holde tilbake relevant
informasjon.
6.Unngå tendensiøse tilberedelser av
innlegg. Eksempler: ironi, sarkasme,
skjellsord, overdrivelser eller trusler.

Scientific Enterprise fra 1972 gør han
op med den positivistisk tanke om
en enhedsvidenskab, til fordel for et
pluralistisk syn, der argumenterede
for at der til enhver tid vil være en
række forskellige og uforenelige
videnskabelige teorier, der alle kan
siges at være i overensstemmelse
med virkeligheden.
I 1973 begyndte han arbejdet
med den bevægelse, der skulle gøre
ham verdenskendt også udenfor
filosofiske
kredse,
nemlig
det
økosofiske, eller dybdeøkologiske
bevægelse, hvis ideologi han beskrev
i manifestet Økologi, samfunn og livstil
fra 1976. Inspireret af miljøaktivisten
Rachel Carsons – der med sin bog
Silent Spring fra 1962 startede den
økologiske bevægelse – samt Mahatma
Ghandi og Spinoza, udviklede Næss
dybdeøkologien i modsætning til den
såkaldt ’overfladiske økologi’ (’shallow
ecology’), der ikke ønsker en radikal
forandring af menneskenes livsform
og forhold til naturen.
Grundlæggende i økosofien
er tanken om altings sammenhæng
og iboende værdi. Menneskene har
således ikke ret til på utilitaristisk vis
at udnytte naturen, og i modsætning til
hvad Næss betegner den overfladiske
økologi, ses det økologiske projekt
ikke blot fra menneskets perspektiv.
Økologien handler således ikke blot
om at sikre Jorden for fremtidige
generationer – af mennesker. Alt levede
skal tages i betragtning, herunder
også planter. Bjerge kan ligeledes
siges af have en selvstændig værdi,
uafhængigt af den herlighedsværdi
mennesker tilskriver dem.
Selvom det umiddelbart lyder

Mens han var professor, boede han i
sin hytte i fjeldene, hvor han levede et
yderst spartansk liv med en ekstremt
grad af genbrug – blandt anden blev
tændstikker brugt flere gange. Næss
beskrev selv en blanding af økologiske
hensyn som ønsket om at være
økonomisk uafhængig som årsagen til
denne nøjsomhed. Ved at leve billigt,
var han ikke tvunget til at have en
større indtægt.
Allerede som 58-årig forlod han i
1970 professoratet, der efter hans eget
udsagn var blevet en byrde. Den øgede
frihed afskeden med professoratet
gav, brugte han til at udvikle en helt ny
filosofi, der i høj grad var et selvopgør
med hans egen tidligere position. I
Pluralist and Possibilist Aspect of the
8

paradoksalt, anså Næss selvudvikling
for at være økosofiens kerne – men
her er det vigtigt at forstå at det selv
Næss beskriver, er et ganske bredt
selvbegreb, der omfatter selvet som
del af en økosfære, og som altså på
den måde også omfatter ethvert andet
væsens ret til selvudfoldelse.
Næss lod det ikke kun blive ved
teorien, men arbejdede også aktivt
for økosofien på både politisk plan og
som aktivist. I 1970 blev han således
anholdt for sammen med en gruppe
andre aktivister at lænke sig fast til et
bjerg i forbindelse med opførelsen af
et vandkraftværk, der ville føre til en
regulering af vandgennemstrømningen
gennem en dal; værket blev dog
siden opført. Ligeledes var Næss den
første leder af Greenpeace Norge, da
organisationen blev grundlagt i 1988,
og stillede op for Miljøpartiet De Grønne
ved alle Stortings- og kommunalvalg
siden partiets grundlæggelse i 1987. I
1997 blev han gjort til æresmedlem af
partiet.
Af
andre
æresbevisninger
skal nævnes, at han i 1977 modtog
Sonningprisen.
Udover det forsatte arbejde med
økosofien, udgav Næss i sine sidste
år en række livsfilosofiske værker af
mere populær karakter. Så sent som
i 2007 udgav han bogen Livsviktig.
Næss døde 12. januar 2009,
efterladende sig sin tredje kone og to
børn fra de tidligere ægteskaber.

2) Livets mangfold og rikdom har verdi
i seg selv.
3) Mennesket har ikke rett til å redusere
dette mangfoldet og denne rikdommen
uten for å tilfredsstille vitale behov.
4) Det ville være bedre for menneskene
om de var færre, og meget bedre for
andre levende vesener.
5) I dag er størrelsen og arten av
menneskenes inngrep i økosystemene
ikke bærekraftig, og mangelen på
bærekraft øker.
6) Avgjørende bedringer krever
betydelige endringer: økonomisk,
teknologisk og ideologisk.
7)
Den
ideologiske
endringen
vil i vesentlig grad bestå i søken
etter livskvalitet snarere enn økt
levestandard.
8) De som aksepterer de foregående
punktene, har ansvar for å forsøke
å bidra direkte eller indirekte til å
virkeliggjøre nødvendige endringer.

Noter:
1 Overskriften stammer fra Næss’ kollega og samarbejdspartner Inge Bosted, og er taget fra Aftenposten
13/1 2009, http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2863330.ece

Dybdeøkologiens otte punkter:
1) Ethvert
egenverdi.

levende

vesen

2 Ola A. Hegdal & Tore Strand Olsen: Jeg, Arne Næss. Et
tegnet liv, Oslo: Kagge Forlag 2001.

har

3 Kan se på: http://www.jur.uib.no/Studier/eksamen/
oppgaver/1avd/Sens_Teori_V2000.html
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DOXA møder Simon
Critchley

af Klaus Kohberg og Martin Laugesen failed all my exams. Then I failed as a
musician; I was in punk-bands for five
DOXA var på pletten med diktafonen for years or so. Then I failed as a poet,
at interviewe den britiske kontinental- and then I went to university when I
filosof Simon Critchley umiddelbart was 22 to study English literature. So
efter hans Hartnack-forelæsning i literature was my real concern, and
november, 2008.
then I took a philosophy course and
found that the professors were cleverer
Doxa: Tell us a bit about yourself.
than I was, and I was intrigued. Then I
ended up staying in philosophy. I went
Simon Critchley: What do you want to to university late, and after a series of
know?
strange events… So I was a failure – the
key thing is to be a failure. [Laughs]
D: Actually we wanted it to be up to And to be suspicious of people who
you to decide what information we think of themselves as successful.
would end up with. What do you want Philosophy is for failures, who can’t
the readers to know about you?
do anything else… I have got a passion
for philosophy, but I have also got a
SC: I could just make things up… passion for other things, for instance
[Smiles] I was a failure at school, and music, poetry, politics, and so.
11

SC: I think it is an interesting idea
– philosophy as a collaborative
endeavour. I wrote a book called
Continental Philosophy, which is a
very short introduction, and I think
that the distinction between analytical
and continental philosophy is a
professional one, and it is a distinction
that exists at the level of the way
certain academics identify themselves,
and that is uninteresting I think. It is
important in so far as university life
is important, but it is not a matter of
life and death. But I also think that
continental philosophy is a cultural
meaning or as a cultural feature, and I
try to trace this conception. The first use
of ‘continental philosophy’ that I have
found was in an essay by John Stuart
Mill from 1840, an essay on Coleridge
[i.e. the poet Samuel Taylor Coleridge,
1772-1834], and in this essay he says
that there are two sorts of questions,
and two sorts of people. And the two
sorts of people make up what he calls
‘English life’. The two questions are “Is
it true?”, on the one hand, and “What
is the meaning of it?” on the other. The
people who ask “Is it true?” we now call
analytic philosophers, and the people
who ask “What is the meaning of it?”
he calls ‘continental’. So his idea is that
at the core of English cultural life there
is this antagonism between these two
tendencies. And he identifies these
two tendencies with two philosophers,
two thinkers – Bentham [i.e. Jeremy
Bentham, 1747-1832] is the example of
the “Is it true?”-philosopher or analytical
philosopher using the model of science
and empiricism, and Coleridge as the
continental philosopher who asks the
question “What is the meanings of it?”

D: Do you still find the time for these
other things in your life nowadays?
SC: Yeah yeah, I still do a lot of
political work; a lot of activism here
and there. I do not write poetry, but I
write about poetry a great deal. I wrote
a book on poetry four years ago on
Wallace Stephens, and I have been
involved in a musical project for years.
We did a CD four years ago, and we
have made films and music. A lot of
it is on youtube.com, and it is called
Critchley and Simmons. My best friend
is called John Simmons and he lives
in Australia. So, there is still time to do
other tings.
D: The fact that you still do a lot of
other things seems to go well in hand
with your general conceptualization of
philosophy as a rather un-academic
activity?
SC: Well, it is an academic activity
historically in the sense that philosophy
in the ancient world was always
something which required a school
structure, but these schools we’re
talking about were small – ten or twenty
people or so. Philosophy, in contrast to
literature and poetry, is not something
you can do on your own. It requires
collaboration, it requires activity with
others. And therefore some sort of
academy does not necessarily mean
universities or so. No, I don’t think so.
D: What do you think of the distinction
between analytical and continental
philosophy?
12

So, continental philosophy is not about
asking whether something is right or
wrong, but to try to reconstruct the
context and the history for a practice
or phenomenon. So I think that these
two tendencies exist in society. The
alliance between culture, philosophy,
and literature is not something new – it
goes back at least 200 years or so. I see
continental and analytic philosophy
as two competitors in an antagonism,
and that is interesting. I think that this
antagonism takes different shapes in
different places, and further that it is a
good question. [Laughs]

a genius. It is a completely fictional
theatre-piece based on Kant going
on a voyage to the United States
[of America] to receive an honorary
doctorate from Colombia University,
and to have an operation for his
glaucoma [i.e. grøn stær]. None of this
is true. And on board Kant has a parrot,
which he talks with, and Kant is very
proud of his parrot. He tells the story of…
In Königsberg when great professors
were invited from different universities,
the parrot would sit in die erste Reihe,
the front row of the auditorium and ask
questions. And people would get so
scared of this parrot that they wouldn’t
come to the University of Königsberg,
because it was such a wise parrot. So
there are these wonderful dialogues
between Kant and this parrot, so it’s
completely delusional. As regards the
horse, it concerns
Nietzsche kissing
a horse, embraces
a horse in Zürich
when he finally
collapses,
on
January the 6th
1889.

D: So now that we have talked a bit
about some rather serious matters
it is time for a little game – the wordassociation-game! So, tell us the first
word that pops into your mind when
you hear the word “Plato”?
SC: Socrates.
D: “Descartes”?
SC: Christina.
D: “Hume”?
SC: Atheism.

D: For those who
could not, would
not, or in anyway
did not come today to witness your
Hartnack-lecture, could you briefly
sketch out why it is important to learn
how to die?

D: “Kant”?
SC: Parrot.
D: “Nietzsche”?
SC: Horse.

D: Maybe you could elaborate on the
animal-answers?
SC: Well, it is important to learn how
to die because we are going to die.
SC: [Laughs] Thomas Bernhard, the [Laughs] Abraham Lincoln said that
Austrian writer, wrote a play called the only two certainties in life are
‘Immanuel Kant’, and Bernhard is ‘death’ and ‘taxes’. So death is pretty
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important to learn how to face. And
furthermore philosophy begins with a
death, the death of Socrates. And not
only that – philosophy begins with the
death of Socrates who says that to be
a philosopher is to profess dying, it is
to make dying your profession. So the
relationship to death is an essential
ingredient in being a philosopher,
perhaps the essential ingredient. And
of course learning how to live. My
argument is that we live in societies,
which are based on a fear of death
and the denial of death. Death is
obscene, something that cannot be
permitted into the public realm. We
have difficulties in discussing death
in the way in which Victorians have
difficulties in discussing sex. We can
talk about sex night and day, but
death is terrifying. And as far as we
fear death, we are slaves to death. We
are simply enslaved. So my argument
goes – we have to overcome the fear of
death by learning how to internalize it.
And crucially by giving up the longing
for immortality. The two things are
linked. This is what you for instance
find in Epicurus [i.e. Epikur, 341270 fvt.] What make human beings
fearful are the prospect of death,
and the longing of immortality. If we
remove the longing for immortality,
we can finally learn to live freely.
This for Epicurus means to live in the
present. Wittgenstein has a remark in
the Tractatus [i.e. Tractatus LogicoPhilosophicus, Ludwig Wittgensteins
[1889-1951] ‘tidlige’ hovedværk],
people never seem to read, and he
says that the eternal life is given to
those who live in the present. And that
would be the objective, being able to

live in the present without longing for
longevity or what comes beyond, and
to experience this as a joy. Philosophy
is about the cultivation of that. It is a
paradoxical thing, because you can
say: once you learn how to die, you
can forget about it. You can as it were
firm the present within and experience
joy, and then you will find it worth living
– and at that point, death is nothing to
you. It is as Spinoza [i.e. Baruch de
Spinoza, 1632-1677] says: A free man
thinks of nothing less than death. What
he means by that is that a free man is
someone who can live in that present,
who have overcome the fear of death,
and confined joy in understanding, in
understanding ‘nature’.
D: This would also seem to be a rather
Nietzschean [i.e. Friedrich Nietzsche,
1844-1900] point to make? Like a
message of affirmation?
SC: Absolutely, there is no affirmation
without the acceptance of the abyss,
the acceptance of the rather dark truth
about what it means to be human.
And the strength of Nietzsche’s
view is that what is terrible is the
Christian ressentiment against life, by
Simon Critchley er født i 1965
og er aktuel med bogen Infinitely
Demanding, som kan siges at
være et systematisk helhedsbillede
af Critchley’s filosofiske position.
Værket spænder fra fænomenologisk
etik, over politisk teori til politisk
analyse. Critchley argumenterer for
en form for etisk forpligtet politisk
anarkisme, og bogen har udløst en
hed debat med bl.a. Slavoj Zižek.
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constructing something that comes
afterwards. We have to accept that
there is nothing afterwards, that
the truth about human existence
is suffering and contradiction – the
Dionysian for him. But we can affirm
that, and to do so is the experience of
joy. So learning to live in the present
for Nietzsche would be the experience
of ‘the eternal return’. So my view is
very classical view in that sense.

student of philosophy to read before
dying?
SC: I will make it quite easy, I will say
Epicurus’ fourth letter. There are only
four letters, and the fourth letter is only
three or four pages, it is really short.
D: We have an absolutely last test you
need to pass in order for the interview
to be complete. We want to put you to
the test that will reveal whether you,
Simon Critchley, are a ‘madness’ or
‘gladness’ philosopher. There are four
questions, and you are supposed to
simply answer ‘yes’ or ‘no’, and the
result will follow. Okay, first proposition:
“I have an evil sister.”
SC: No.

D: Even so it seems to be a view that
in relation to present-day academia
seems rather radical and controversial
in the sense that for instance Spinoza,
Nietzsche, and Kierkegaard are all
taken out of the syllabus for the history
of philosophy courses.
SC: For me the great tradition of
philosophy… Well, there are different
great traditions of philosophy, but
a great tradition of philosophy is
the ‘materialist’ tradition, by which I
mean Epicurus, Lucretius [i.e. Carus
Lucretius, 97-55 fvt.], Spinoza, Marx
[i.e. Karl Marx, 1818-1883], and
Nietzsche too (but certainly Marx).
And for all those thinkers the central
activity of philosophy is about how we
think about praxis or practice. And for
me that is the issue, praxis is emptied
thought, which means that philosophy
has to be linked to other disciplines.
For Marx it was political economy, for
Nietzsche it was the experience of art.
So philosophy is something which has
to be thought of in relationship to other
practices. And that is essential.

D: Second proposition:
Nietzschean.”

“I

am

SC: Ehm, yes…
D: Third proposition: “I find scepticism
very interesting.”
SC: Yes…
D: Fourth proposition: “I find the Danish
philosopher K.E. Løgstrup to be the
happiest philosopher.”
SC: No [Laughs]
D: All right, that brings you on the total
score of two points, which means that
you are a ‘madness’ philosopher.

D: It is time for the last question: which
book would you recommend every
15

Alt andet lige
af Azadeh Ghavamrad
Dette skrift kunne alt andet lige handle
om alt muligt, som alt andet lige ville
være af stor interesse for mange.
Men denne gang kommer det til at
handle om et af de aspekter ved at
læse filosofi, som fylder mit sind med
meget stor undren. Det har i dette
tilfælde ikke noget med stjerner at
gøre (selvom de i sig selv er meget
forunderlige) og om det skal stå på min
gravsten har jeg endnu ikke overvejet.
Det har derimod noget med etik at
gøre. Jeg vil i dette skrift ikke komme
med en vild og uddybende forklaring
af, hvad jeg mener med etik, da det
stadig ikke
er lykkedes
mig

Judith Jarvis-Thompsons berømte trolley!!

at finde en klar definition af ordets
betydning (men det er nok også et
filosofisk vilkår?) og jeg vil heller
ikke komme ind på, hvad forskellen
på etik og moral kan siges at være.
Dette betyder ikke, at jeg alt andet
lige ikke ville kunne komme med en
forklaring, der også alt andet lige ville
give mening. Men lad os nu komme til
sagen.
Jeg vil alt andet lige forsøge mig
med en beskrivelse af mit møde med
etikundervisningen måske nærmere
med faget etik som sådan og de
dertilhørende tekster. Dette vil tegne
et smukt billede af, hvordan dette
møde gjorde mig en smule rundtosset
og til tider ret frustreret. Det, der
blandt andet var med til at betale for
mine mange karruselture, var denne
sætning ‘alt andet lige’. Som det måske
også fremgår tydeligt for læseren har
jeg gjort en dyd ud af at både misog overbruge denne sætning i det
foregående; dét vil jeg fortsætte med.
Det er efterhånden blevet gjort klart for
mig, at denne sætning nærmest er et
vilkår for etik og etikundervisningen.
Jeg vil betegne den som etikkens
gyldne sætning. Hvis jeg skulle male
et etisk maleri ville ”alt andet lige”
være det gyldne snit.
De forskellige moralfilosoffer, der
i tidens løb har skrevet om forskellige
moralske dilemmaer, vil meget gerne
komme med den mest sande forklaring
16

på, hvordan vi bør handle i verden.
Hvad er rigtigt, og hvad er forkert?
Men det er ofte ikke det, de selv gør.
Deres søgen efter sandheden har
udviklet sig til, at de involverede parter
er indgået i adskillige mudderkampe,
hvor siddepladserne i øvrigt er ret
dyre, og hvor Judith Jarvis Thomson
stadig holder ud (trods sin alder, og
bravo herfra! Godt gået Judith, keep
up the spirit!!). Kampene går i større
grad ud på at skyde hinanden ned
og udlægge (læs: ødelægge) andres
teorier. Det er ikke altid tydeligt, hvad
de selv mener, lidt ligesom politik i
dag. Disse kampe bliver til stadighed
vildere og de kæmpende må finde
på flere og mere absurde tanketricks
og -eksperimenter. Og jeg må ærligt
indrømme, at jeg selv har meldt mig på
banen. Jeg har opbygget mig en stor
tønde med mudder og vil nu begynde
mit kasteri.
Det er for nogen bekendt, at der er
skrevet flere end én artikel om den
løbske ‘trolley’. Forfatterne ønsker,
at folk skal tage stilling til, hvad de
alt andet lige vil gøre i situationer,
der kræver en moralsk stillingtagen.
Spørgsmålet kan være formuleret
nogenlunde således: ”Vil du slå ét
menneske ihjel, eller vil du lade 20
dø?” Eksemplerne bliver gradbøjet på
forskellig vis. Én gradbøjning kunne
være: Forestil dig, at du tilfældigvis
hedder Jim. Jim (ja, dig!) er kommet
i den uheldige situation, at han (DU!!)
står ved siden af nogle cowboyer. Disse
gunmen har taget dig til fange. De truer
dig nu med, at hvis du ikke tager den
pistol, de giver dig og slår en indianer
ihjel, skyder cowboyerne 20 indianere.

Der findes nu pacifisterne, der ikke vil
gøre noget som helst og i stedet bare
gå deres vej, hvilket betyder, at de 20
indianere bliver skudt med pistoler.
Men ved, at de bare går deres vej, har
de intet med hændelsen at gøre. Dette
kan diskuteres, men ikke her.
Så er der mig, der ville skyde
den ene; du har jo alt andet lige valget
mellem at skyde én eller lade 20 blive
dræbt. Men der må også være dem,
der vil have svært ved at forestille sig,
at de skulle slå nogen ihjel. Det vil sige,
at de har svært ved at forestille sig,
at de selv skulle affyre skuddet eller
noget i den retning, der i hvert tilfælde
forårsager en persons død. Dette
tror jeg i hvert fald, at moralfilosoffer
tror. Derfor konstruerer de et andet
eksempel: ”Forestil dig alt andet lige,
at du går ved siden af en togbane. I
det fjerne kommer der en løbsk trolley.
Foran dig deler sporet sig i to. På det
ene spor ligger der en person, som er
bundet til sporet, og på det andet spor
ligger der fem personer, som også
er bundet til sporet (det andet!). Hvis
toget fortsætter bliver de fem personer
dræbt, og den ene vil overleve. Du
befinder dig tilfældigvis alt andet lige i
den utrolig heldige situation, at du står
ved en stang, der kan skifte spor. Hvis
du skifter spor er der kun en, der dør.”
Og så kommer spørgsmålet: ”Hvad
gør du?” Dette er et klassisk eksempel.
Jeg siger, at jeg selvfølgelig alt andet
lige ville skifte spor. Det vil sige, at
jeg ønsker og vil, at der kun skal dø
én person. På den anden side kunne
det alt andet lige være så heldigt, at
jeg altid går med kniv, hvilket betyder,
at jeg derfor ville jeg skynde mig hen
og skære alle fem udsatte personer
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fri. Hurra, ingen dør! ”Men”, siger de
så, ”toget kører alt for stærkt, og du
kan derfor ikke nå at skære dem fri.”
Derfor siger jeg en gang til, at jeg alt
andet lige vil vælge, at den ene bliver
slået ihjel.
Nu sker der det, at de kære
moralske
filosoffer
gradbøjer
eksemplet endnu en gang. ”Tænk hvis
det var din mor, der lå som den ene
person på det ene spor.” Ja, siger jeg,
det er derfor heldigt at de fem andre er
massemordere, derfor trækker jeg ikke
i stangen, og de bliver dræbt. ”Jamen
alt andet lige, [siger de igen] hvad hvis
de ikke var massemordere.” Og sådan
bliver det ved og ved og ved...
For det første, hvorfor er det, at
de så gerne vil have, at der er nogle
der skal dø i deres eksempler? For
det andet, hvorfor er det kun deres
eksempler, der gælder? For det
tredje, hvem har nogen sinde stået
i nogle af disse situationer? (Åhh,
stakkels Judith!) Jeg har eksempelvis
aldrig. Jeg tror ikke engang, at jeg
har set en sådan sporskifte-stang,
så hvordan skulle jeg overhovedet
kunne genkende en sådan? Men de
er snedige de moralfilosoffer. De laver
da bare et andet eksempel. ”Du står
på en banegård, og du kan redde fire
personers liv, fordi der ved en af de
her heldige ”alt andet lige”-tilfælde
står den tykkeste mand i hele verden
ved siden af dig. Denne mand kan du
skubbe ned på skinnerne, fordi hans
overvægtige krop vil kunne stoppe
toget og derfor redde de mennesker,
der endnu engang er blevet bundet af
den gale moralfilosof (som ingen har
fanget endnu, i øvrigt!). Endnu listigere
blev de også. Du behøver ikke selv at

Trolleyer er klassiske eksempler på
situationer hvor “alt andet er lige”. Her ses
en ternet trolley.

skubbe ham, du kan bare ryste broen
lidt, som han tilfældigvis står på, hvilket
vil forårsage, at han falder ned. Dette
betyder, at det i princippet ikke var dig,
der forårsagede ulykken, der reddede
liv.
Kære
moralfilosoffer,
hvis
nu manden selv sprang ned på
skinnerne? ”Det er usandsynligt” siger
de så. Okay, yes, og det er alle de
andre eksempler ikke?! Jeg kommer
tit forbi et spor, hvorpå der ligger
mennesker, som tilfældigvis lige er
blevet bundet af en gal mand, hvor
der i det fjerne kommer en trolley
rasende. Der ville selvfølgelig ikke
være noget eksempel, hvis manden
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selv sprang – det kan jeg godt se. Man
kunne sige, at det i stedet ville være
ét eksempel på en eller anden obskur
form for mod, men jeg ved det ikke.
Eller, at han alligevel havde tænkt
sig at begå selvmord og derfor så sit
snit til at redde nogle mennesker med
på vejen. Dette ville imidlertid ikke
bringe læseren ind i fortællingen (læs:
kedelig moralfilosofi), men jeg ønsker
faktisk slet ikke at være med i den!
Der er også eksemplet med lægen,
som kan redde fire liv ved at slukke
for en mands respirator. Denne mand
(ham i respiratoren!) har i øvrigt ingen
familie eller venner eller noget (f.eks.
hamstre). Men hvis han nu alligevel alt
andet lige havde fire børn... Jeg kunne
blive ved.
Jeg har også oplevet, at folk er
blevet forargede over, at jeg ikke tøver
med at sige ‘ja’ til at slå én ihjel. ”Det
kan da ikke være så svært?”, tænker
jeg. Hvis du bliver stillet overfor sådan
et tankeeksperiment, hvor du alt
andet lige kan trække i en stang for

herved at redde fire menneskers liv på
bekostning af én, hvad er da din grund
til at undlade?
Alt andet er bare aldrig lige! Der
spiller altid en masse faktorer ind,
som gør, at du ikke har tid til at tænke,
hvis du stod i nogle af de opspundne
situationer. Der vil altid være mange
andre ting på spil. Dine tanker ville
aldrig kun være ensrettede, selv hvis
du sidder og koncentrerer dig om ét
eller andet specifikt, og du ville nok ikke
have tid til at tænke dig særlig meget
om i nogle af disse akutte situationer.
Derfor vil du handle ud fra din intuition
eller reflekser. På den anden side:
det kan være godt for mennesker at
få prøvet deres grænser af ved måske
netop at forestille sig, at de står i
nogle ekstreme situationer. Det vil
måske styrke deres indlevelsesevne,
umiddelbare reflekser, og lignende.
Hmm, måske begynder jeg ligefrem at
forsvare eksperimenterne... Hov, nu
tror jeg det er på tide at holde!
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Elsker du fri vilje?
introduktion til et temanummer
af Rolf Aa. Dyrberg
I næste nummer af Doxa er temaet
fri vilje og determinisme. Som en lille
forsmag og appetitvækker på temaet,
gives der i det følgende en (meget)
kort introduktion til emnet. Mens der
ikke vil blive sagt så meget historisk
om debatten, vil nogle af de centrale
begreber forsøges introduceret.
Først og fremmest kan man sige, at
debatten om fri vilje handler om, hvorvidt
man er i kontrol over sine handlinger –
handler man frit, eller er den intuitive
følelse af ens handlinger som nogle,
man selv frit har valgt, blot en illusion?
Spørgsmålet synes ikke blot vigtigt i
sig selv, men også fordi mange ser fri
vilje som en nødvendighed for moralsk
ansvar – ingen fri vilje, intet moralsk
ansvar for sine handlinger. Således
kan man sige, at fri vilje problematikken
har to dele: Har man fri vilje, og kan
man holdes moralsk ansvarlig for sine
handlinger?
Traditionelt set er truslen mod fri vilje
kommet fra kausal determinisme.

Dette kan defineres som “[…] the thesis
that, for any given time, a complete
statement of the facts about that time,
together with a complete statement of
the laws of nature, entails every truth
as to what happens after that time.”[1]
Det vil sige, at enhver begivenhed
er forudbestemt, givet at kausal
determinisme er rigtig. Problemet for
den fri vilje i forhold til dette er, at man
i så tilfælde ikke har noget reelt valg
ift. om man vil udføre en handling eller
ej – der er ikke flere valgmuligheder
åbne for en, men kun den ene, som
man nødvendigvis må vælge.
Med disse bemærkninger in mente
er det nu muligt at præsentere nogle
overordnede
positioner
indenfor
debatten. Disse kan opdeles efter,
hvordan de svarer på to spørgsmål:
”Er fri vilje kompatibel med kausal
determinisme?”; ”Findes der kausal
determinisme?”. Umiddelbart kan det
synes indlysende – i særdeleshed på
baggrund af de nævnte bekymringer
ved kausal determinisme – at svare
nej til første spørgsmål, og det er
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også, hvad inkompatibilismen gør.
Denne position mener ikke, at det er
muligt at forene kausal determinisme
med fri vilje. Imidlertid ville nogen,
kompatibilisterne,
svare
ja
på
spørgsmålet. Disse mener således,
at fri vilje sagtens kan forekomme
sammen med kausal determinisme.
Mens dette kan virke kontraintuitivt ift.
den almindelige opfattelse af fri vilje
som værende et reelt valg mellem flere
muligheder, kan et såkaldt Frankfurtereksempel måske hjælpe med at
anskueliggøre det: En præsident og
hans vice-præsident overvejer, om
de skal invadere et land for at fjerne
landets onde diktator. I sidste ende
ligger beslutningen hos præsidenten,

så vice-præsidenten - der er
for invasionen - vil sikre sig
præsidentens samtykke. Det
gør vice-præsidenten ved at
få indopereret en mikrochip i
præsidentens hjerne, som vil
få præsidenten til at vælge
at invadere landet, hvis han
skulle vise tegn på ikke at ville
det. Det gør præsidenten dog
ikke, så mikrochippen bliver
aldrig aktiveret. Pointen er
her, at præsidenten selv
vælger at invadere landet,
selvom han reelt set ikke
havde noget valg. Således
kunne man argumentere for,
at det centrale i et frit valg
ikke er, hvorvidt man har flere
valgmuligheder tilgængelige
for sig.
Så vidt det første spørgsmål.
Det andet spørgsmål –
hvorvidt kausal determinisme
er sandt eller ej – er på sin
vis ikke så interessant for
kompatibilisterne, fordi de mener,
at fri vilje og kausal determinisme
er kompatible. Derimod er det et
stridspunkt blandt inkompatiblister.
Libertarianere (ikke at forveksle med
libertarianere fra politisk filosofi)
er inkompatilister, der mener, at
verden ikke er underlagt kausal
determinisme, og at mennesket af
denne grund er i stand til at have fri
vilje. Inkompatiblister, der derimod
mener, at kausal determinisme er
et faktum ved verden, kaldes for
hårde determinister. Her mener man,
modsat libetarianismen og (megen)
kompatibilisme, at mennesket ikke er i
besiddelse af nogen fri vilje.
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Et emne, der uundgåeligt melder sig i
debatten er naturvidenskabernes rolle
– og i særdeleshed kvantemekanikken.
Ét muligt stridspunkt handler om,
hvor meget man skal læne sig op
ad de empiriske videnskaber: Mens
de nødvendigvis har interesse ift.
spørgsmålet om, hvorvidt kausal
determinisme forekommer, så er
deres anvendelighed måske ikke
så stor i diskussionen mellem
kompatibilisme og inkompatibilisme,
fordi denne diskussion snarere
handler om, hvordan man forstår
”kontrol”
[2].
Kvantemekanikken
vanskeliggør nødvendigvis den hårde
determinisme, fordi den præsenterer
verden som værende indeterministisk.
Mens
dette
har
betydet,
at
deterministerne har forsøgt sig med
kreative løsninger (fx Honderich, der
snakker om indeterminisme som
noget, der udelukkende fungerer
på mikro-niveau, og ellers bare er

skeptisk overfor kvantemekanik[3]),
er kvantemekanik ikke en ubetinget
velsignelse for libertarianeren: For så
vidt at kvantemekaniske tilfældigheder
forekommer, synes det måske ikke at
give mening at tale om, at man er i
kontrol over sine handlinger.
Således altså denne meget korte
introduktion til nogle af de centrale
spørgsmål og begreber indenfor fri vilje
debatten. Glæd jer til næste nummer
af Doxa, hvor det for alvor går løs og
husk vores artikelkonkurrence, hvis I
mener at have noget at sige i denne
debat!
1: John Martin Fischer & Mark Ravizza: Responsibility
and Control: A Theory of Moral Responsibility,
Cambridge University Press, 2000
2: Peter W. Ross: “Empirical Constraints on the Problem
of Free Will” i Does Consciousness Cause Behavior?,
MIT Press 2006
3: Ted Honderich: “Determinism as True, Compatibilism
and Incompatibilism as False, and the Real Problem” i
The Oxford Handbook of Free Will, Oxford University
Press, 2002
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Elsker du penge?
Det gør jeg!
af Lasse Johansson
I maj 2009 udkommer den nye
grundbog på Økonomi, 100 tips til
hvordan du tjener hurtige penge.
Redaktør og medforfatter på bogen,
Lasse Johansson, har givet tilladelse
til, at vi i DOXA trykker tre af de
hundrede tips. Du får altså her et
sneak preview på efterårets pensum
på Økonomi.

eller mønterne fra springvandet. Du
scorer således 50% uden at røre en
finger. Hvis du vil øge din forretnings
overskud, kan du jo bare nedjustere
dine ansattes løn. Hvis du vil tjene
”big bucks”, kan du ansætte en dygtig
børsmægler el. lign. til at tjene penge.
Du betaler ham små 50%, så hvis
han tjener 1 mio. på et år, har du tjent
500.000 uden at røre en finger.
Tip 22: Asger Aamund blackmail
Asger Aamund blackmail er en ”risky”
forretning. Du kan tjene et godt
supplement til SU’en, men du risikerer
at blive sigtet i henhold til straffelovens
paragraf 281 om afpresning af særlig
grov karakter. Jeg har talt med Niels
Bertelsen, som har haft stor succes
med denne forretningsplan. Da jeg
møder Niels er han iført en T-shirt med
et stort $ midt på brystet.

”Jeg ser penge som et middel til at
tjene flere penge.”
Lasse: ”Hej Niels”
– Peter Eastgate
Niels: ”Hej Lasse”
Lasse: ”Fortæl mig om, hvordan du
Tip 19: Ad hoc provisionsløn
har haft glæde af Asger Aamund
blackmail.”
Ad hoc provisionsløn giver et relativt Niels: ”Først sendte jeg en mail til
lille afkast, men er en stensikker Asger Aamund med følgende ordlyd:
forretning, der ikke kræver nogen som ”Hej Asger. Jeg hørte lige i radioen,
helst økonomisk investering. Ideen at du har mistet 100 mio. kroner uden
er meget genial. Du ansætter nogle at mærke noget til det. Så kan du vel
til at samle flasker eller mønter i et også undvære sølle 10.000 kroner? Du
springvand. De får så 50% af panten kan bare sætte dem ind på min konto
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i løbet af ugen. Mit kontonummer er
xxxx. På forhånd tak! Niels”
Lasse: ”Fik du pengene?”
Niels: ”Nej, så jeg sendte endnu et
brev: ”Hej Asger. Du har sikkert glemt
at overføre pengene. Du kan bare
overføre dem indenfor de næste par
dage. Mit kontonummer er som sagt
xxx. Kh Niels””
Lasse: ”Fik du så pengene?”
Niels: ”Nej, men jeg sendte et tredje
brev: ”Hej Asger. Du skylder mig
fandeme 10.000 kroner! Der kommer
snart renter på! Niels.””
Mange

studerende

udover

har haft glæde af Asger Aamund
blackmail. Du kan læse mere på www.
blackmailingasger.blogspot.com.
Tip 100: Køb 100 tips til hvordan du
tjener hurtige penge

Det ultimative råd, hvis du vil tjene
hurtige penge, er at købe denne bog.
Her får du ikke 99, men hele 100 tips
til, hvordan du tjener hurtige penge.
Bogen koster sølle 1.200 kroner, men
den kommer til at tjene sin værdi ind
mange gange. Hvis du køber den nu,
Niels får du desuden 11 bind af Coppleston
– gratis!
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Kvinde qua filosof
Feministisk klumme med humoristisk islæt
af Hanne Toft Christensen, Tone har været en filosofisk undtagelse.
Men er de nu også så upåvirkede?
Dandanell og Marie Andersen
”Bestemt ikke” er den prompte respons
Længe
har
de fra tre pålidelige anonyme kilder (aka
holdt antallet af feministiske klummeskrivere).
”Vi
y-kromosoner nede kvinder er påvirkede, og vi er tilbøjelige
blandt de psykologi- til snarere at se os selv som et produkt
studerende, men af historien, end som historieskrivere.
nu har de også Vi er tilbøjelige til at føle, at vi skal
for alvor vendt bevise vores intellekt på trods af
opmærksomheden vores køn, som stod kvindekønnet i
og kærligheden mod sig selv i et dikotomisk forhold til den
den sande visdom, filosofiske livsanskuelse. Men denne
filosofi. Kvinderne irrationalitet må vi kæmpe imod. Blot
har i år forceret fordi vi til tider mærker historiens
instituttets intellektuelle højborge med vingesus af filosofiske underlegenhed
en sådan slagstyrke, at kun slaget om i os, implicerer det ikke, at vi bør lytte
Midgard synes at tangere. Men hvad til dens umoderne budskab. Vi har
er årsagen til kvindernes pludselige allerede forceret studiet, Hvorfor ikke
interesse i egen rene fornuft? Hvorfor også forcere de negative tankemønstre
læser de filosofi, og hvorfor gider andre i os selv, der forsøger at trække
historien ned over os; tankemønstre,
at tale om, at de gør det?
De gider at tale om det, fordi det er nyt. der fokuserer på kønnet, snarere end
De gider at tale om horden af kvindelige den lyst, der driver det filosofiske
filosofistuderende, fordi den ligner en værk? Vi er måske nok kvinder, men
sprængfarlig østrogenbombe under det er hverken en diskvalificerende
årtiers mandsdomineret filosofi. Fordi eller kvalificerende faktor for, hvor
tendensen afviger fra en filosofihistorie, gode filosoffer vi er eller kan blive. Vi
hvor kvinden enten skulle prædikere er interesseret i vores rene fornuft,
sig dydsetiker eller gifte sig/ leve på vi forcerer instituttets mure, fordi vi
polsk med en fransk eksistentialist reflektere over vores væren. Ikke fordi
for at kunne kalde sig filosof. Men vi er kvinder eller mænd, men fordi
tiderne synes at skifte, og med deres det er den måde vi tænker på”. Vi er
mandstærke tilstedeværelse synes dømt til frihed. Ikke nødvendigvis til
de unge kvinder upåvirkede af den fodnoter.
kendsgerning, at de til de fleste tider
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Kvinder i filosofi
interview med Esther oluffa Petersen
af Tone Dandanel og Klaus Kohberg
Esther er pt. på
barselsorlov og DOXA
har fået lov til at ringe
en torsdag formiddag
hvor Ludvig Dexter
sædvanligvis sover til
middag, men netop
i dag er han med på
armen. Til næste semester er hun
tilbage som underviser i bl.a. politisk
filosofi, hvilket vil blive første gang en del
af DOXA’s læsere stifter bekendtskab
med en kvindelig underviser – et tydeligt
bevis på, at selvom filosofi i Århus har
relativt mange kvindelige ansatte, er
filosofi stadig et fag præget af mænd.
DOXA: Vi vil gerne lægge ud med
at høre hvorfor du tror, der er så få
kvinder i filosofi?
ESTHER: Jeg tror det er en dobbelt
problematik der gør sig gældende. Den
ene ting er, at faget i sig selv traditionelt
har været et mandsdomineret fag. Når
man læser filosofihistorien så er der
jo praktisk talt ingen kvinder og de få
kvinder der har været, de er relegeret
ud i sidehistorien. Man møder altså
kun tekster skrevet af mænd. Det er
den ene side af det og den tror jeg
egentlig ikke er specielt væsentlig – det
er ikke det der gør, om man vælger et
fag eller ej. Men den anden side har
betydning når man så er gået ind på

faget. Hvis vi kigger på optaget er
der omkring tredive procent kvinder
der bliver optaget - og de falder fra!
Det tror jeg har noget at gøre med
studiemiljøet, hvor der er så utroligt få
kvindelige undervisere og hvor der er
en forholdsvis hård jargon fordi faget
lægger op til, at det handler om, så at
sige, er at kæmpe om hvem der har
den sande erkendelse. Der er ikke
tradition for at man samarbejder særlig
meget og yderligere er der tradition for,
at man – især de første par år – viser
sig overfor hinanden, viser hvor meget
man kan [Ludvig Dexter brokker sig i
baggrunden] og det tror jeg der er
rigtig mange kvinder der ikke gider og
orker. Og så ryger de ud meget hurtigt
af studiet! Der er stort frafald i det hele
taget, men det er markant så mange
kvinder der falder fra. Det er i hvert fald
noget af forklaringen, vil jeg mene.
DOXA: Er Som kvinde kan man opleve
at man skal bevise hvad man kan
intellektuelt – som en evne på trods af
ens køn. Det første år, når man gerne
vise hvad man kan, kan der for kvinder
være en grænse at overskride, der
ikke en gang har noget med filosofien
at gøre…
ESTHER: Ja som handler om, at
man skal bevise at man som kvinde
rent faktisk kan tænke og at man
interesserer sig for at tænke! At man
ikke interesserer sig for tøjindkøb eller
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et eller andet andet – i hvert fald ikke i så tror jeg man begynder at se en
den sammenhæng.
forandring. Hvorimod et sted som
Københavns Universitet hvor jeg
DOXA: Og at selvom man som kvinde oprindeligt kommer fra, hvor der ikke er
interesserer sig for tøjindkøb, at det fastansat nogen kvinder overhovedet
ikke gør en mindre filosofisk?
og ikke har været det i rigtig, rigtig
ESTHER: Det tror jeg er rigtigt! Og mange år, der kommer der ikke til
der er en anden udpræget fordom,
at ske nogen
som ligger i filosofien: hvis
forandring! Dér
man kigger på nogle af de
er jeg sikker
filosoffer som sådan set også
på, at man
er forholdsvis populære i
vil
bibeholde
dag, kan man se sådan en
status quo. Hvis
som
Schopenhauer
man ønsker at
med
decideret
få flere kvinder
kvindefjendske
ind i faget bliver
udtalelser
i
man nødt til
sine
tekster.
aktivt at arbejde
Der
ligger
for, at man også
på
ligende
som kvindelig
vis sådan en
studerende
misogynisme
kan se at der
gemt
under
kan være en
sidebenene
lige så legitim
hos nogle –
forskningskarabsolut
ikke
riere for en
hos alle! – men hos nogle af de mandlige selv som der kan for den mandlige
undervisere. Det gør det selvfølgelig studerende. Det kan man kun
hårdt. Hvis det er et hårdt studiemiljø eftervise ved, at der er nogle kvinder
for alle og en lille smule hårdere for ansat. Det er i hvert fald min klare
kvinderne, der i forvejen er i undertal, overbevisning!
plus at det jo er et brødløst fag, så
kan man godt forstå, at de siger ”Ok, DOXA: Og et eksempel på noget af det
det kan godt være at jeg skulle finde der er gjort for at undgå københavnske
på noget andet”. Så jeg synes ikke tilstande er Netværket for Kvinder i
det er så svært at forstå hvorfor der Filosofi?
er så stort frafald blandt kvinder. Og ESTHER: Ja, netværket er startet af
jeg tror, at sådan et sted som Århus Louise Fabian [fra Idehistorie her i
Universitet, hvor der bliver ansat så Århus, red.] og jeg. Når man er Ph.D.mange kvinder og hvor man kan sige, studerende så bliver der holdt nogle
at sammensætningen af studerende årlige arrangementer, hvor alle Ph.D.der starter i høj grad repræsenteres studerende er med, og der sad vi så
af sammensætningen af undervisere, os to plus én anden kvinde blandt
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25 mandlige Ph.D.-studerende og så
kom vi til at tale om, at der faktisk var
den her oplevelse af, at man sad lidt
alene med nogle ting. Det var sådan
set grundlaget for at starte netværket,
der har en dobbelt agenda: Det ene
er, at prøve at virke understøttende
for de kvinder som gerne vil fortsætte
i filosofi. Det gør vi ved at holde
arrangementer hvor man kan komme
og få information. Vi afholder bl.a.
sådan nogle arrangementer om
hvordan man laver Ph.D.-ansøgninger
eller med hjælp og rådgivning om
specialeskrivning. Den anden side er
så at holde faglige arrangementer, hvor
vi promoverer kvindelige forskere. Der
har vi en semesterstartsforelæsning
og et årsmøde her i foråret, som i år
kommer til at være den 19. marts,
hvor vi får nogle kvindelige filosoffer
ud at tale så vi på den måde får skabt
en platform for de kvinder som faktisk
arbejder i faget.
DOXA: Hvis man er kvinde og læser
denne artikel og tænker ”det skal jeg
bare med til”, hvad skal man så gøre?
ESTHER: Så skriver man til info@
kvinderifilosofi.dk eller går ind på
hjemmesiden www.kvinderifilosofi.dk.

De faglige arrangementer er desuden
åbne for alle uanset køn – og vi yder
tilskud, hvis man rejser det halve land
rundt for at deltage.
DOXA: Nu er der mange kvinder,
måske endda over halvdelen, på den
nye årgang – er det et udtryk for, at
tilstandene er ved at forandre sig, eller
er det bare.. ja hvad er den egentlige
grund, tror du?
ESTHER: Det tror jeg er en langsom
forandring. Hvis man kigger på sådan
en som Anne Marie Pahuus, der
meget aktiv og også er ude at holde
en masse foredrag tror jeg, at hun er
en god grund til at der kommer flere
kvinder. Fordi at man på en eller anden
måde har set en kvinde, som arbejder
indenfor filosofi – i hvert fald hvis man
kommer fra Århusområdet. Det kan
også slå igennem at filosofi er blevet
gymnasiefag og at der nu kommer
nogle kvinder ud i gymnasierne som
undervisere i filosofi.
DOXA: Har du nogen gode råd
til kvinder, måske især de nye,
som kommer i den her stadig ret
mandsdominerede verden?
ESTHER: Jeg synes det er vigtigt
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at holde sammen og understøtte også relevant at fastholde, at der kan
hinanden, men samtidig også sørge være særlige strukturelle barrierer
for at man ikke lader sig gå på. At man for kvinder, idet de skal begå sig i et
ikke siger ”Det er fordi jeg er kvinde” mandsdomineret miljø. Dette har intet
men siger ”Jeg skal klare mig lige så med det filosofiske indhold at gøre,
godt som de mandlige studerende” og men viser blot at køn på uheldig vis kan
ikke mindst prøver at få et netværk med gå hen at blive en ”diskvalificerende
de mandlige studerende. Jeg mener faktor”, hvis kvinder ”mobbes” ud.
at man skal støtte hinanden, samtidig
med at man ikke skal lade sig dupere. DOXA: Nu hvor vi er ved kønnet er der
Man skal også prøve ikke at lukke sig et spørgsmål på en række plakater her
inde som køn, for det er en fare som i bygningen om hvorvidt kønnet er en
vi også har diskuteret i
god idé. Er kønnet en kun
netværket – hvad hvis
en idé eller er der forskelle
“man
skal
støtte
vi får skabt en filosofi
vi ikke kan se ud over?
hinanden samtidig
delt op i det kvinderne
ESTHER: Jeg plejer at
laver og det mændene med, at man ikke skal sige, at det er klart, at der
laver? Det synes jeg
er biologiske forskelle
lade sig dupere”
er et skrækscenarium!
– at kvindekroppen og
Filosofi kan selvfølgelig
mandekroppen biologisk
sagtens være filosofi om kønsforskelle, set skal kunne forskellige ting og
men filosofi er også meget mere det samme med kvindehjernen og
alment. En erkendelsesteori er mandehjernen. Men ud over det skel,
eksempelvis ikke determineret af, om så vil der kunne laves alle mulige
det er en kvinde eller en mand der har andre skel i populationen. Man kan
udtænkt den.
skelne på høj eller lav IQ, nogen er
specialiseret i én retning, nogle har en
DOXA: Der er en klumme i dette anden kunnen eller praksis og når det
nummer, der hævder at kønnet er kommer til stykket er kønsforskellen – i
”hverken en kvalificerende eller hvert fald når det kommer til tænkning –
diskvalificerende faktor” i filosofi, men mindre interessant end forskellene på
på mange områder irrelevant, hvis det hvilke praksis man er opdraget i. Hvis
ikke er kønnet der er genstand for det man har en gruppe studerende er der
man beskæftiger sig med.
dygtige kvindelige studerende og knap
ESTHER: Ja, det synes jeg er vigtigt så dygtige kvindelige studerende.
at fastholde – at en kønsfilosofi både Der er ligeledes dygtige mandlige
kan laves af kvinder og mænd og studerende og der er knap så dygtige
begge kan ligeledes lave filosofi mandlige studerende. Det tror jeg
der ikke er specificeret udi at være fordeler sig meget jævnt – man kan
kønsligt determineret. En kønsfilosofi ikke sige at det ene eller andet køn er
der tænker kønsforskellen skal ikke bedre, man kan højst sige at der er en
nødvendigvis være tænkt af en kvinde. gruppe som klarer sig bedre, som har
Det er meget relevant. Men det er forstået spillet bedre eller er opdraget
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bedre i praksissen, men denne gruppe andet så!
er ikke bestemt af dens medlemmers ESTHER: Ja! Det er nok igen et
køn.
spørgsmål om opdragelse. Hvis man
sidder i folkeskoleklassen og alle
DOXA: Så køn er i den forbindelse er enige om, at piger ikke er gode til
et skel der kan være praktisk i nogle matematik og den pige der viser sig
sammenhænge
og
fuldstændig som en lille smule dygtig til det hun
irrelevant i andre, hvor andre faktorer bliver mobbet for at være en nørd. Det
skal have fortrin?
mener jeg helt klart er socialisering!
ESTHER: Nu er det også afhængigt Ellers er det i hvert fald mærkeligt,
af, hvad det er for et spørgsmål du at der er andre lande, hvor det ikke
stiller. Hvis du stiller spørgsmålet foregår sådan. Men igen, der har vi jo
”Hvordan forholder køn og sprog sig den der med, at det er ikke sikkert at
til hinanden?” vil du helt klart kunne få de kvinder der kommer ind på filosofi
svar der efterviser, at der selvfølgelig har en specielt god logisk hjerne,
er elementer i sproget som ofte er men det er heller ikke sikkert at de
til fordel for mænd og en ulempe ikke har det og det samme gør sig
for kvinder. Det kommer altså an på sådan set gældende for mændenes
hvilket spørgsmål
vedkommende.
“Netværket
er
grundlagt
i
2005.
man stiller og
Jeg mener, at man
Formålet
med
netværket
er
at
støtte
derfor kommer
er nødt til at se på
og
fremme
kvinders
rolle
i
filosofi,
kønnet også til
det der med, at når
idéhistorie
og
videnskabshistorie
at være relevant
man har sådan
indenfor
dansk
forskning,
eller
irrelevant
en
specialiseret
undervisning
og
erhvervsliv.”
afhængigt
af
gruppe er der en
www.kvinderifilosofi.dk
dette.
normalfordeling af
enhver gruppe af
DOXA: Det er typisk heller ikke logik mennesker, hvor nogle vil være dygtige
eller argumentationsteori kvinderne og nogle vil være knap så dygtige. I
her på studiet finder mest interessant hvert fald giver jeg ikke meget for, at
og det er efterhånden hævdet mange kvinder skulle være dårligere til logik.
gange, at kvinder har sværere ved Eller matematik for den sags skyld.
logiske fag end mænd – er der ikke en
potentiel opdeling af filosofien i dette? DOXA: Skal vi ikke lade det være de
ESTHER: Se, det er jo meget sjovt, afsluttende ord? Eller har du et andet
for hvis du tager til Italien eller til ønske til slutbemærkning?
Island så viser deres undersøgelser af ESTHER: Jeg vil gerne slutte af
folkeskoleelever, at pigerne er meget med opfordring til at kigge ind på
bedre til matematik og at hovedparten hjemmesiden!
af fysikere på universiteterne i Italien
er ved at tippe over til kvindens side.
DOXA: Den er hermed viderebragt.
Tak for snakken!
DOXA: Det tyder jo godt nok på noget ESTHER: Det var så lidt!
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Toilettets
imperativer
af Klaus Kohberg
Højt oppe i et af Nobelparkens
murstensrøde elfenbenstårne, dér hvor
tanker svæver og gangene summer af
abstraktioner og fænomener, venter
der en mindre overraskelse. Drejer man
af vane venstre om
i sin søgen efter et
ledigt toilet må man
erfare, at der på
døren står det lidet
tvetydige budskab
”Kun for Piger”.
Falder man ikke
ind under denne
kategori har man
nu valget mellem
at forbryde sig
imod udmeldingen,
der med sit sorte
tryk på hvidt papir
vidner om, at en
slagkraftig autoritet står bag, eller man
kan føje sig, dreje omkring og benytte
et af de andre to umarkerede toiletter.
At der er imperativer på toiletterne er
ikke nogen sjældenhed og de fleste
har vænnet sig til ”Hæld ikke kaffe
i håndvasken” – en lov der i øvrigt
kan have vanskeligt ved at bestå
en universaliserbarhedstest eller
efterprøvning med det kategoriske
imperativ, men ikke desto mindre har
uanfægtet gyldighed i sin kontekst.

Og det med god grund, skal det
siges, da toiletvaske ikke er lavet til
at skille sig af med kaffegrums, men
et sted hvor hænder vaskes. Det kan i
forlængelse heraf diskuteres om det er
en krænkelse af vasken at benytte den
til andet end dens formål, men en så
radikal antropomorf
opfattelse af industrikeramik vil sandsynligvis være svær
at forsvare i længden.
Derfor må kaffeimperativet finde sin
berettigelse i en mere
pragmatisk tilgang.
Bemærk, at det er i
sin kontekst, denne
lov ikke kan anfægtes
og en forståelse af
uanfægteligheden
må derfor bunde i en
nærmere granskning
af vaskens situation. Siddende for
enden af et afløbsrør griber håndvasken
ind i en for os usynlig verden, hvor
et rørs diameter har afgørende
betydning for, hvad der kan passere
uden der opstår diverse tilstoppelser.
Uden bevidsthed om denne skjulte
betingelse for vaskens funktionalitet
vil den kunne anvendes til hvad som
helst hvortil den forekommer egnet
– eksempelvis kaffegrums – men
når tilstoppelsen opstår, må vasken
forstås som til-hånden-værende i
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Heideggersk forstand og er altså
en del af den verden personen med
snavsede hænder befinder sig i. Det
kan med andre ord siges, at kaffeimperativet tjener sin berettigelse
som en påmindelse om vaskens
tilstedeværen som et Heideggersk
værktøj i den hændervaskendes
virkelighed. At adlyde påbuddet om
ikke at hælde kaffegrums i vasken
bliver således en selvfølgelig del af
måden hvorpå vasken indgår i verden
på.
Hvorfor studser man så over de andre
imperativer? Kaffegrums er i sig
selv fordomsfrit og dets mangel på
gøremål i en håndvask i Nobelparken
er uafhængigt hvem der står med
sin termokande eller sit kaffekrus og
længes efter at komme af med dets
efterhånden kolde indhold. Toilettet
er på samme måde som vasken
en integreret del af rummet og den
naturlighed hvormed kaffe-påbuddet
henvender sig til alle med kaffekop i
hånden qua kaffekop i hånden gælder
ikke når der skelnes mellem køn.
Herved når vi til en klassisk diskussion,
der på en plakat et par etager nede
udtrykkes således: ”Er kønnet en
god idé?” Hvorvidt den definitoriske
ligger hos lægevidenskaben eller
er et resultat af historiens gang, den
religiøse satanisering af kvinder
eller noget helt andet, er ikke her
det centrale tema. Hvad der optager
personen foran toiletdøren er, at den
forestående aktivitet ikke kan tilskrives
mere rigtighed for et køn frem for
et andet. Hvad der kan diskuteres
er, som i tilfældet med kaffe i en
håndvask, hvorvidt en given aktivitet

eller udførelse af denne kan være en
hensigtsmæssig omgang med verden.
Derfor bør diskriminationen gælde selve
aktiviteten og ikke den der udfører den!
Det kan naturligvis være berigende at
italesætte en kønsproblematik ved at
give os en reminder om, at der er et
ofte uheldigt fokus på køn, netop på
et sted, hvor alle mennesker fungerer
ens og har samme behov. Og dog,
der er ganske vist en forskel, men om
det er muligt at stå, sidde eller hoppe
imens er endnu en gang noget der skal
tilskrives aktiviteten frem for personen
bag. Efter min bedste overbevisning
vil det derfor være et skridt i den rigtige
retning at diskriminere på aktiviteter der
af hygiejniske eller andre årsager kan
siges at være uhensigtsmæssige.
Et forslag måtte derfor være,
at erstatte sedlerne med budskabet
”Kun for siddende” – et imperativ der
ifølge kaffegrumsens logik kan finde
berettigelse i sin kontekst og som
minimum adlydes af dem, der ikke
hælder deres kaffe i håndvasken.
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Sokratisk skizofreni

Af Jacob “Josef” Reiter
Jeg vil i det følgende behandle det
yderst originale emne ’livet som
nypurret filosofi-studerende’.
I skribentens tilfælde er det
virkelig berettiget at tale om en
nypurret filosofi-studerende. Uden
gymnasialt forhåndskendskab med
filosofien møder man vitterligt det
specielle ved vores fag; at man som
universitetsstuderende faktisk aldrig
har haft det før – som fag.

for filosofistudiet... Alligevel må den
nævnes, da den er overmåde vigtig og
et af vores vigtigste redskaber for at
udvikle og forstå de teorier, vi arbejder
med. Samtidig er det ikke en helt let
disciplin. Man lader sig let distrahere
og intimidere.
Weiter, weiter!

2)Skizofrenien ved på den ene side at
værdsætte og vitterligt ønske at forstå
de tekster, vi læser, og på den anden
side at sidde en indlysende for sen
Så meget for en fin indledning, lad os torsdag aften og ”tælle sider”.
komme til sagen, og dermed også den
første skizofreni:
Denne skizofreni er en evig kamp for
enhver studerende. Man kæmper og
1)Skizofrenien ved at forsvare et kæmper og giver aldrig op! Undtagen
synspunkt, man egentlig er uenig i. når man virkelig er træt og kæmper
Eller omvendt. Enhver kender vel til mod egen dårskab og dovenskab.
uden at fortrække en mine at forsvare
henkogningen af babyer?
3)Skizofrenien ved at spille pool
umiddelbart efter en forelæsning om
Denne skizofreni er næppe en Humes kausalitetsbegreb.
ny disciplin for nogen studerende
overhovedet og heller ikke særlig Kommentarer overflødige!
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4)Skizofrenien
mellem
det
fundamentalt grundlæggende og
sandhedssøgende ved filosofien og
de mildest talt miserable muligheder
for at anvende den i hverdagen, fx i
Netto.
”Hvad kan det bruges til?” er et
spørgsmål man som filosofi-studerende
hyppigt inkasserer, og det uden tvivl
mest pragmatiske, og uden tvivl – for
aftenens videre forløb – klogeste svar
er at svare ”Intet”, efterfulgt af to-tre
Fedtmulegrynt, mens man afvæbnende
slår ud med armene og sammen med
de andre griner af sig selv og af, hvor
kikset man egentlig er. Dette ufede
svar er et meta-agtigt, semi-dialektisk
svar á la ”indlejret i præmissen finder
du konklusionen. Høhø”.
Det fede svar er derimod ivrigt at
kaste sig ud i en sjældent set rodet
fremstilling, at springe frem og tilbage
i forklaringen, dramatisk vifte med

armene og fortælle om menneskets
grundvilkår, imperativer, førpolitiske
grundlag for retsstaten, dyrevilkår,
løbske togvogne og semi-penetrerende
operatorer. Dette er også det eneste
svar, jeg indtil videre har været i stand
til at give, måske fordi mit indtryk af
og min forståelse for filosofien ændrer
sig for hver eneste tekst jeg læser
og hver eneste filosof, jeg lærer at
kende. Måske er det også det bedste
svar? Det er i hvert fald et svar, der
uundgåeligt nærer nye spørgsmål, hvis
svar nærer nyere spørgsmål osv. i en
uendelig regres, der ofte ender med en
sokratisk forklaring af, hvad filosofi kan
bruges til, da man egentlig ikke svarer,
men i stedet ansporer spørgeren til at
glemme det oprindelige spørgsmål.
Måske findes roden til al filosofisk
skizofreni i den sproglige vending ’på
den anden side’ og dennes massive
anvendelse. På den anden side (!)
er denne vending vel udtryk for nogle
af filosofiens kernedyder: At være
reflekteret og nuanceret. Enhver god
filosof er nuanceret. Enhver god filosof
er skizofren!
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Brokkassen

v. Arthur Schopenhauer
Schopenhauer i en nøddeskal (tværsnit)

Kære Sigrid.
Efter at have læst dit brev skummede
jeg af vrede og lavede en latte. Manglen
på kopper skyldes naturligvis den
GENERELLE IDIOTI der hersker på
denne tåbelige klode. Det minder mig i
øvrigt om en munter meningsudveklsing
jeg havde med Hegel for nylig:
Mig: Hej Hegel, din fede filosof!
Hegel: Hej… Arthur.
Mig: Sikken dejlig dag det er i dag.
Hegel: Jaeh, den er minsandten…
Mig (afbrydende): NOOOOOT!!! Den
er sgu da lam! Haha. Vi ses!

redigeret af Niels Kern Bertelsen

Jeg håber mit svar kan hjælpe dig,
KH
Arthur

Kære brokkasse,

Kære Schopenhauer

I går sad jeg og læste tykke bøger på
læsesalen sammen med min tykke
veninde Pia. Vi blev begge meget
tørstige af al den fede læsning og gik
op til vanddispenseren for at få lidt
vand i munden. Til vores gigantiske
ærgrelse forefandtes ingen plastiske
krus til vandet, og vi måtte gå tørstige
hjem. Er det ikke bare for dårligt?

I sidste udgave af Doxa forekom en
decideret plat artikel om en påstået
dikotomi mellem ”gladhedsfilosoffer”
og ”vredhedsfilosoffer”. DER ER
FANME IKKE NOGEN DER SKAL
KALDE MIG VRED DIN NAR!

Vrede hilsner
Sigrid

Kære F.

Vredelig hilsen
F. Nietzsche
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Det er bare rigtigt! Det minder mig er så nem mand! Haha. Ses!
i øvrigt om en sjov vittighed jeg altid
fortæller:
Håber dit spørgsmål kunne hjælpe
KH
Mig: Hej vil du høre en mega god Schoppen.
vittighed?
Offer: Øj ja, det ville være skægt!
Mig (griner): Okay giv mig lige dine EKSKLUSIVT! Brokkassen SPECIAL:
penge. Det er til vitsen.
Antik Brok!
Offer (giver mig 50 kroner): Nå ja.
Mig: Okay, hvad er forskellen på dig Kære Heraklit!
og mig?
Hvad er det for noget med det dér
Offer: Ej det ved jeg ikke
Romerriget mand?!
Mig: At jeg har dine penge! Haha, din KH
idiot. Ses!
Sunshine
Knus
MUNTRE ARTHUR.

Kære Sunshine,
Ja, det er vi mange der har tænkt! Det
minder mig i øvrigt om en fed dialog
jeg forleden havde med Sokrates:

Hvasså brokkasse!

Det er sgu da et lortesamfund vi lever
i mand! Jeg får bare lyst til at smader Mig: Hej fede Sokrates!
folk!
Sokrates: Øhm, hej Heraklit.
Mig: Hey vil du lige prøve at smage
Vi ses!
noget fedt!? Du er jo så dum.
Peace
Sokrates: Ja, okay.
SONNY
Mig (rækker sokrates et glas): Her
mand!
Kære Sonny,
Sokrates (drikker det hele): Tak.
Mig: Haha! Det er sgu da skarntydesaft!
Det gør mig ondt, at også du må lide Haha, du er så lam. Ses!
under VERDENS DÅRSKAB. Det
minder mig i øvrigt om en konference Jeg håber du kan hjælpe,
jeg for nylig afholdt, hvor Hegel og jeg Knuser fra
udvekslede indsigter:
Klitten.
Mig: Hej fede Hegel!
Hegel: Hej Arthur…
Mig: Ups, du har da vist spildt sennep
på skjorten!
Hegel (kigger ned): Øhh…
Mig (giver Hegel en lussing): Haha, du

Hvis du går rundt og brokker dig rigtig
meget så send dit brok til min emailadresse (doxamagazine@gmail.com).
Så skal jeg nok give dig en masse
hjælp!
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© Dansk Primat Sammenslutning
– tilføjelser og udeladelser af Peter
Kring
Generelt:
Vægt: 700 – 1100 g.
Længde: Hoved og krop 26 – 36 cm.
Længde: Hale 35 – 45 cm.
Levetid: 15 – 25 år i fangenskab.
Drægtighedsperiode: ca. 165 dage.
Kønsmoden: Hun 2 ½ - 3 år. Han 3 –
5 år.

% på overkrop og arme, som resulterer
i ‘større’ fremtræden. Efter denne
Dødningehovedaben er et meget periode er hannerne i dårlig kondition.
udpræget flokdyr, og en flok kan
består af flere hanner og flere hunner. Drægtighedsperioden hos dødningeEt absolut minimum er 1 han hovedaber varer ca. 165 dage,
og
2
hunner
(flerkoneri
var som normalt resulterer i én unge.
mulighedsbetingelse for et lykkeligt liv I den første måned af ungens levetid
tilbage i evolutionshistorien), og de må tilbringer den det meste af tiden med at
under ingen omstændigheder sidde die, klamre sig fast og sove. I 6 ugers
alene. Man kan også holde såkaldte alderen begynder de at tage fast føde
ungkarle-grupper
udelukkende til sig, og hurtigt derefter begynder
af hanner (dog med risiko for, at de at spise regelmæssigt, men bliver
de evolutionerer til brøleaber). ved med at die, til de er 6 mdr. gamle.
Dødningehovedaber bukker nemt Drægtige dødningehovedaber har
under for stress, og bør af den grund et større behov for syre end ellers.
have steder, hvor det enkelte individ Dette behov dækkes nemmest ved at
kan være i fred eller skjule sig for de supplere deres foder med spiret hvede
andre individer og mennesker (og for og andre bladagtige vegetationer.
larm!), når de har brug for det.
OBS!! ikke LSD og lignende!!
Dødningehovedaber har en parringsperiode, der varer i ca. 2 mdr. Ca. 2 til 3
mdr. før denne periode går hannerne på
”fedekur” for at øge deres vægt med 20

Når man holder dødningehovedaber,
bør man være opmærksom på, at
de har meget let ved at dehydrere.
Dette skyldes deres korte tarme,
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og man bør øjeblikkeligt søge
dyrlæge i tilfælde, hvor der er
alvorlig diarre og/eller opkastning.
Dødningehovedaber
er
også
modtagelige over for hjerte- og
nyreproblemer. Dette er på grund af
deres naturligt høje adrenalinniveau
og kønshormoner. Stress kan øge
produktionen af disse hormoner og
forværrer dermed problemet. (Det
er derfor meget vigtigt, at man ikke
spiller Rammstein og/eller Slipknot til
abefester, hvor dødningehovederne
er med).

overdækket og med 2 lukkede sider.
I denne størrelse bur kan man have 4
dyr. For hvert ekstra dyr tillægges der
1 kubikmeter, både ude og inde.
Dagslængde og temperatur i buret:
Dødningehovedaber
har
en
aktivitetsdag på ca. 11 timer, og lystiden
skal derfor være indrettet derefter.
Temperaturen i buret skal være
ca. 18-20 C° og dette kan opnås
med en afskærmet varmepære.

Ormekur:
Det tilrådes at give ormekur 1 gang
Burtype, indretning og materialevalg: om året. (OBS!! Aber med bendelorm
Buret
bør
laves
af
plader, koster ligeså meget som psykologisk
som dyrene ikke kan gnave i. kantine!)
(Ligesom Hume spiser de alt!)
Fronten af buret skal være i glas, men Foder:
man kan også bruge trådnet, hvis Det daglige foder skal bestå af frugt,
buret står lunt og uden træk. Hvis der grøntsager, abepiller, nødder og
benyttes glas i fronten, skal der være lignende. Der skal altid være adgang
en udluftningsrist i toppen af buret. til abepiller. (Hvis de får Haribo
Varmekilder,
lysstofarmaturer, Abemix at spise skal man børste
ledninger
og
lignende
skal deres tænder bagefter, hvilket i øvrigt
være
afskærmet,
så
aberne ikke kan anbefales for deres ånde
ikke
kan
komme
til
dem. lugter af tusind år gammel evolution!)
Buret
skal
være
aflåseligt. Et par gange om ugen gives der
(De
stjæler
mere
end levende foder – f.eks. græshopper,
mennesket
uden
Suverænen!) fårekyllinger, melorme, sommerfugle,
I buret skal der være rigeligt med natsværmere eller aflivede museunger
klatremuligheder, vandrette og skråt (som er levende i en orientalsk filosofisk
siddende grene, lodrette stammer og forstand?). Der skal altid være adgang
klatretove af ubehandlet hampreb.
til frisk vand. Desuden gives der en ½
børnevitaminpille eller anden form for
Burstørrelser:
vitamintilskud
Indeburet skal være 12 kubikmeter til hvert dyr
f.eks.
4x1.5x2
m
(lxbxh). hver anden
Udevolieren skal være 24 kubikmeter dag.
f.eks. 4x2x3 m (lxbxh). (De skal
have adgang til en udevolier!)
Udeburet
skal
være
delvis
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Finanskrise
fyldt med
fordele
af Jacob Reiter
Finanskrise. På samme måde som
jeg kan huske, hvad jeg lavede
11. september 2001, mindes jeg
en dag i 2.g i et klasselokale, hvor
min samfundsfaglærer peger på en
vækstkurve over de sidste 100 år. Han
siger at man, hver gang det er gået
godt, har sagt til hinanden, at denne
gang knækker kurven ikke. Det bed
jeg mærke i.
”Det går godt i Danmark”. Mantraet
har lydt uophørligt de sidste 8 år,
som reaktion på Danmarks støt
stigende rigdom. Helt almindelige
Netto-danskere med campingvogn
og joggingsæt og hund & kat og
galoperende vinterdepression og
kaffe på kanden har pludselig fået
råd til store sommerhuse ved vandet
i Nakskov med ’terrassevarmer
og udsigt til fire graner’, som Jens
Blendstrup beskriver det. I stedet for

hygge i gårdhaven med en kold øl og
leverpostejmadder har den stået på
fortovscafé-øko-kernesund-brunchtil-99kr og samtalekøkkener. Vi bliver
coachet i hoved og røv, bare vi skal
finde en ny farve til vores badeværelse.
Det er den grænseløse forkælelse.
Og hvad så?§#! Måske er det et udslag
af en dybt naiv idealisme, men man
kunne håbe at den forhåndenværende
finanskrise fordrer en mere reflekteret
og tankefuld levevis blandt vore kære
landsmænd. En umiddelbar reaktion på
finanskrisen var et støt stigende salg af
Marx’ værker. Man kunne håbe på en
afsmitning til andre dele af filosofien,
end blot den politisk-økonomiske.
For at blive i den optimistiske tone
kunne man håbe på en mere ydmyg
og mindre selvhøjtidelighed tilgang til
tilværelsen fra danskerne.
Tager man de skeptiske briller på som
arketypisk filosof ser billedet noget
anderledes ud:
Danmark er verdens lykkeligste land.
Vi er så glade, så glade, så uendeligt
selvglade. Hvordan helvede kan man
synes, at det går godt, når man ved,
at der er millioner af mennesker, der
sulter? Så er den skid slået. Prut!
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Hmm, Philosophy...
by Orthodoxia Nicolaidou
“If you want a definition of poetry say:
Poetry is what makes me laugh or
cry or yawn, what makes my toenails
twinkle, what makes me to do this or
that or nothing. All that matters about
poetry is the enjoyment of it, however
tragic it may be. All that matters is the
eternal movement behind it, the vast
undercurrent of human grief, folly,
pretension, exaltation, or ignorance,
however unlofty the intention of the
poem. You can tear a poem apart to
see what makes it technically tick, and
say to yourself, when the works are
laid out before you, the vowels, the
consonants, the rhymes or rhythms,
“Yes, this is it. This is why the poem
moves me so. It is because of the
craftmanship.” But you are back where
you began.
You are back with the mystery of
having been moved by words. The
best craftsmanship always leaves
holes and gaps in the works of the
poem so that something that is not in
the poem can creep, crawl, flash, or
thunder in.
The joy and function of poetry is, and
was, the celebration of man, which is
also the celebration of God.”
Dylan Thomas
For me, the above Dylan Thomas
quote regards to philosophy when

I replace the word “poetry” with
“philosophy” and the word “poem” with
“text”. This line of thought – expressed
in Dylan Thomas’ words – I have been
taught by my teachers in philosophy
since the first class of gymnasium.
They taught me the etymology of the
word “philosophy”: to love wisdom or
knowledge. When I say wisdom or
knowledge I do not mean knowledge
that presupposes the so-called
intellect, i.e. mental capacity in a
high degree. Since the word “sofia” in
Greek does not have any relation with
high (or even any kind of) educational
level (institutional), I use the words
wisdom and knowledge as a way
of learning, or in Greek “mathesis”.
Sofia is “polymathia”, that is to learn
a lot...And you can learn a lot from
everything, from a book, a movie, from
your loved ones, from the person who
lives next to you, from your emotions
and feelings, from other people’s acts,
habits and expressions, from all kinds
and all levels of conflict out there in
the world, from your teachers and your
experiences and so on. In other words,
you can learn from every aspect of life.
Therefore, philosophy for me seems
to be life in itself, life as a movable
feat which changes its concept all the
time; everything that I’m learning and
experiencing in my everyday life, in
joy and in sadness, at home and at the
university.
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However, nowadays it seems to
me that philosophy is not as it was
taught to me by my teachers (perhaps
my teachers were romantics or too
involved in classical, old-fashioned
philosophical thinking and writing...).
How does philosophy appear to me
nowadays?
“Philosophy begins the moment we
do not simply accept what exists
as given (“It’s like that!”, “Law is
law!”, etc.), but raise the question of
how is what to encounter as actual
also possible.”, Zizek writes in his
introduction in “Tarrying with the
Negative”. Philosophers make a step
back from actuality into possibility. In
Heideggerian terms this could be the
philosophy of the Dasein,
an endless questioning
of the human being
regarding everything in
this world – an openness in
all possibilities.
In the same introduction
Zizek also points out:
“In short what is today
practiced as “philosophy”
are precisely different
attempts to “deconstruct”
something referred to as
the classical philosophical
corpus
(“metaphysics”,
logocentris,etc.)”
In these particular attempts
the thinkers, while they
have engaged themselves
in questioning, have forgot
the meaning of philosophy.
And then what happens?
Instead of having dialogues
(in the platonic sense) they

start debates, wherein they answer
others with arguments, disagreements
and sadness because they do not
understand each other. They read the
other’s text in order to find out where
precisely his/her claims are lacking
and then build an account of the other’s
errors; they attempt to “deconstruct” in
Zizek’s words. Therefore, a plethora of
books and volumes with the answers
of one philosopher to the other are
published.
The whole above phenomenon
reminds one of “The Philosophers’
football match” – a Monty Python
sketch – which describes a football
match in the Olympian stadium at
the 1972 Munich Olympics between
the German and Greek philosophers,
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no interest in applying philosophy
outside of academia. The root of the
problem is that the particular closure
of philosophy as a science and its
detachment from the citizen; from the
everyday human being in the world.
(Philosophy nowadays only addresses
philosophers and only by them can it
be understood).

representing Germany and Greece,
respectively. A few “philosophical
matches” one can note are HobbesDescartes (very old match, but still
alive), Gadamer-Derrida, HabermasRorty etc.

Consequently, the involvement of
philosophy – as a science and in my
opinion as a way of life – in the world,
in society and in association with other
people has been forgotten. As it is
described in the platonic dialogues,
philosophy emerged as a social
occurrence and everyday practice was
anthropocentric in both theoretical
and practical aspects. Perhaps it is
not too late to open philosophy (in
Heideggerian terms) and associate
it with other social, political and
anthropological institutions, research
centres, organisations etc., and
therefore bring it closer to other people.
In this manner it might also be possible
to apply philosophy in practice...

Moreover, in academia philosophy is
taught in a scientific fashion. Thus it
is taught as a system and within this
big holistic system more philosophical
subsystems
emerge,
such
as
analytical philosophy and continental.
Within these subsystems there are
various distinctions of theories, such These are some of my considerations
as epistemology, normativity, post- and worries – though short and perhaps
modernism, deconstruction etc. Where not well justified – as a student of
does this philosophical lexicon lead? philosophy.
Most times it leads to the student’s
confusion with understanding the
particular notions and concepts References:
Thomas, “The poems of Dylan Thomas”, Edited
(including myself). If it does not lead Dylan
from Daniel Jones, New Directions
to confusion, it closes philosophy in an Slavoj Zizek, “Tarrying with the negative”, Duke Univeracademic system with a broad usage sity Press, Durham 1993
of concepts and meanings. Which is
fine in my opinion, insofar someone
wants to practice philosophical
academic
research
within
the
institution of the university, and have
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af Peter Møller
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VorHerre Bevares!
(2.0)
af Martin Laugesen

og gen-kendes nogle bestemte
overbevisningsstrukturer, der så at sige
bestemmer det pågældende individs
stillingtagen overfor og handlemåde
i virkeligheden. Det er imidlertid ikke
alle, der egner sig lige godt til netop
denne opgave, da man for at kunne
mestre denne tænkemåde må være
i stand til at tænke ‘transcendentalt’
– altså, tænke i betingelser for den
forhåndenværende, objektive realitet. I
øvrigt finder undertegnede, at det som
oftest er folk, der netop ikke mestrer
denne kognitive disciplin, der ‘falder
i’ som religiøse
– både
i den

Dette er en tekst, der i sit væsen søger
at provokere, stimulere og decideret
opfordre til diskussion og stillingtagen
angående det religiøse. Undertegnede
har for brugen af udtrykket ‘det religiøse’
forstået det følgende: det religiøse opeller fremtræder når bestemte aspekter
stiltigende eller offentligt holdes fast.
F.eks. vil undertegnede klassificere
både troen på den kristne Gud samt
troen på retfærdighed eller det gode
som religiøse fænomener.
Sådanne
fænomener
optræder hyppigst – og
for
nærværende
teksts
formål
udelukkende –
som aspekter af
en menneskelig
eksistens. Det
angår således altid et
menneske, at det er religiøst.
Det religiøse optræder altså i skikkelse
henseende, at
af et menneske: mennesket kan være der eksplicit på en ubetinget måde er
religiøst. Og sagt i forbifarten: jeg ser tale om en Gud, men også i henhold
faktisk mange være det!
til mere sekulære tendenser som
evolutionslærens sandhed (og altså
Altså – en fanatisk videnskabsmand ikke blot pragmatiske værdi).
kan altså udvise lige så høj grad af
religiøsitet som en ortodoks kristen. Den religiøse være- og tænkemådes
Spørgsmålet angående det religiøse essens kan siges at være udtrykt af
drejer sig altså ikke om, hvorvidt der alletiders retskafne filosof, Friedrich
eksplicit er tale om en tro på Gud, men Nietzsche (1844-1900):
derimod om der kan siges at identificeres
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”Hvad angår logikernes overtro, da
bliver jeg ikke træt af til stadighed at
understrege en kort, lille kendsgerning,
der nødigt indrømmes af disse
overtroiske – nemlig at en tanke kommer,
når ‘den’ vil, og ikke når ‘jeg’ vil; så at
det er en forfalskning af sagsforholdet
at sige: subjektet ‘jeg’ er betingelsen
for prædikatet ‘tænker’. Det tænker:
men at dette ‘det’ skulle være netop
det gamle, berømte ‘jeg’, er, mildt
sagt, kun en antagelse, en påstand,
frem for alt ingen ‘umiddelbar vished’.
Og man er allerede gået for vidt med
dette ‘det tænker’: allerede dette ‘det’
indeholder en udlægning af forløbet og
hører ikke til forløbet selv. Man slutter
her efter den grammatiske sædvane:
‘tænkning er en virksomhed, til enhver
virksomhed hører en, der er virksom,
følgelig –’. Nogenlunde efter samme
skema søgte den ældre atomisme til
‘kraften’, der virker, den lille klump
materie, hvori den sidder og hvorudfra
den virker: atomet; skarpere hoveder
lærte langt om længe at klare sig uden
denne ‘jordrest’ [...].” (Hinsides godt
og ondt, § 17)

Andetsteds lyder det i yderligere
kondenseret form:
”Jeg frygter, at vi ikke slipper af med Gud,
fordi vi stadig tror på grammatikken...”
(Afgudernes ragnarok, „Fornuften“ i
filosofien, § 5)
Hermed bringes en udfordring til alle
dem, der føler sig truffet eller af jeres
rigtige venner konfronteres som trufne;
rejs jer fra det nedre, bekend kulør og
træk visiret op! Det er sandelig på tide,
at en ordentlig snak og polemik, ansigt
til ansigt bringes for dagen – dette, de
frie, meget frie ånders komme er nært
forestående, og du, ‘kære’ religiøse, er
hermed på det groveste og grundtigste
udfordret!
Må stærke vinde blæse dine sejl i
laser
Ærbødigst, * Hubert G. Marlinda *
PS: Som svar eller reaktion på
ovenstående, indsend selv en tekst
eller skrivelse for at stedfæste
alverdens synspunkter angående
netop det religiøse og dit forhold til
det.
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Den “Virkelige” Verden
af Rolf Aa. Dyrberg
Op gennem sit liv (og i særdeleshed sin
tid i uddannelsessystemet) møder man
fra tid til anden ytringer, der indeholder
udtrykket: den virkelige verden. Disse
ytringer kan fx være af følgende typer:
’Bare vent til du kommer ud i den
virkelige verden, så [indsæt vilkårlig
trussel om de forfærdelige tilstande
uden for rammerne af vilkårligt sted]’,
’dette udsagn viser, at denne person
ikke er i forbindelse med den virkelige
verden’ og ’det der dur ikke i den
virkelige verden’ (eller sagt på en anden
måde: det holder ikke på gadeplan).
Fælles for de forskellige anvendelser
af udtrykket er, at de forsøger at vise,
at der findes noget sådant, der ikke
er del af den virkelige verden, noget
fra der, hvor du (værende den, som
udtrykket rettes mod) er, har en anden
beskaffenhed, end den, der findes i
den virkelige verden. Som fysikalist
er udtrykket særligt pudsigt for
undertegnede – hvordan kan noget eller
nogen overhovedet eksistere uden for
den virkelige verden, og hvordan i al
verden er det kommet derud?!
Nuvel skal udtrykket selvfølgelig ikke
forstås helt så bogstaveligt – det er
ikke en egentlig ikke-virkelig verden,
man helst ikke skal befinde sig i, men
snarere en ikke-væren-af-sammetype man ikke skal være i besiddelse
af. Og alligevel synes den skepsis en

fysikalist kan have over for udtrykket
at være på sin plads.
Lad os taget udgangspunkt i et
eksempel. Midt i august sidste år
kunne man læse følgende overskrift
på
Informations
hjemmeside:
”Skaarup: Jeg tror ikke på forskning”.
[1] I forbindelse med det såkaldte
stadiondrab i Aalborg ønskede nogle
politikere, herunder Peter Skaarup fra
Dansk Folkeparti, højere straffe. Dette
affødte en reaktion fra bl.a. Flemming
Balvig, der er professor i retssociologi,
som henviste til, at der ikke er
nogen klar sammenhæng mellem
kriminalitet og straf. Denne udmelding
afstedkommer, at Skaarup siger:
”Nej, jeg tror ikke på den forskning.
Konsekvens har altså en effekt, det
tror jeg på.” Balvig svarer igen: ””Det
svarer jo til, hvis man bygger en bro
og afviser alle beregningerne om
konstruktionen […]” Her ville Balvig
altså kunne beskylde Skaarup for
at være uden for den ”virkelige”
verden, som den er blevet beskrevet
af videnskaben – nuvel gør Balvig det
(heldigvis) ikke, men det er heller ikke
så vigtigt. Skaarup skriver senere et
debatindlæg ligeledes på Informations
hjemmeside, hvor han uddyber sin
holdning (hvilket han, det lidt uheldige
udsagn taget i betragtning, nok er ret
godt tjent med), og kalder forskningen
for ”verdensfjern”.[2]
Således kan man altså stå med to sider
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i en debat, der begge påkalder sig
retten til at være den, der er rodfæstet
i virkeligheden. I forhold hertil synes
udtrykket at virke en anelse fjollet, for
findes der kun én virkelighed, giver det
ikke meget mening, at begge parter
holder på, at de i modsætning til den
anden befinder sig i den, idet man
ikke kan vide om nogen af egentlig
gør. Udtrykket er selvfølgelig ikke
andet, end et billigt retorisk kneb, hvis
argumentatoriske status begrænser
sig til at sige: ’Øv bøv din opfattelse af
virkeligheden stemmer ikke overens
med min, ergo tager du fejl’.
Ligeledes meningsløst er det med en
anden brug af begrebet: af ’bare vent…
’-typen, hvilken man som sagt ofte
møder som studerende eller i det hele
taget bare som elev. For det første
rejser det nødvendigvist det åbenlyse
spørgsmål: Hvis den ”virkelige” verden
(doh!) er så forfærdeligt et sted, hvorfor
er der så overhovedet nogen, der har
lyst til at befinde sig i den? Kom da
tilbage til den ikke-virkelige verden, der
er det åbenbart for godt at være! For
det andet: Hvilken ”virkelig” verden er
overhovedet den virkelige verden? Hvis
man, som ved ovenstående eksempel,

blot svarer, at den anden ligeledes
skulle komme ud i den virkelige
verden, så står man i en situation
med to forskellige virkeligheder. Lige
præcis her er fysikalistens holdning
anvendelig: der findes kun én verden
– den virkelige – som vi alle befinder
os i samtidigt; at nægte andet er en
arrogance, der synes at dække over
dårlige argumentatoriske evner eller
en manglende forståelse for hinanden
– det er ganske umiddelbart, at det
fx er noget ganske andet at være
på arbejdsmarkedet end at studere
(og omvendt! – det skal man ikke
glemme), men dette betyder ikke, at
det ikke er lige så reelt. Således altså
en opfordring til at lade dette udtryk dø
en stille død – i hvert fald indtil filosoffer
finder ud om sådan noget som den
virkelige verden overhovedet findes og
om der skulle være flere den virkelige
verden, hvilket efterhånden må være
lige på trapperne.

Noter:
1. http://www.information.dk/163579
2. http://www.information.dk/164142

“Real World Golf” kan fås for 175 kroner på
nettet og bringer dig tættere på den virkelige
verden end noget andet!
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Kært barn har
mange ansigter
af Lasse Johansson
Hvor mange ansigter har et kært barn?
Det rigtige svar er: mange.

Nietzsche har lige så mange ansigter,
som han har gode citater og fejlcitater.
I denne artikel præsenteres nogle af
de mest berømte fejlcitater. Dvs. det
som Nietzsche er kendt for ikke at
have sagt ved forskellige lejligheder.
Dette er med andre ord “The Nietzsche
Story”.
Da Nietzsche var til fødselsdag
hos Arthur Schopenhauer den 22.
februar 1859 (i øvrigt Schopenhauers
sidste fødselsdag), udbrød den unge
Friedrich ikke “Arthur, vil du ikke
nok række mig saltet. Nej, dét der er
peberbøssen. Saltet står lige ved siden
af i sådan en brun lille æske.” Dette
er et klassisk eksempel på, hvordan
Nietzsche er blevet fejlciteret.
Følgende klassiske fejlcitat
stammer fra “Also sprach Zarathustra”:
“Hej Zarathustra. Jeg kommer lidt
senere på torsdag. Jeg skal nemlig til

tandlægen kl 10,” hvortil Zarathustra
forbløffet udbryder: “Det var vel nok
pudsigt! Det skal jeg også - bare
hvor det er kl 11, og hvor jeg skal til
ørelægen, og hvor det ikke er mig
men en anden. Det ka’ da ikke være
tilfældigt.”
Jeg har nu skitseret to klassiske
Nietzsche-fejlcitater. Jeg påstår ikke at
have løst filosofiens store spørgsmål
i denne artikel. Jeg ser den dog som
en prolegomena. Forhåbentlig vil den
give anledning til en mere frugtbar
forskning og filosofisk debat i det hele
taget.
Slutteligt vil jeg gøre mig
nogle overvejelser over ordet “citat”.
Eksempelvis hedder citat på norsk
“sitat”. Rimelig lamt!
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HUSK AT DELTAGE I NÆSTE NUMMERS
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DOXA: 29.
APRIL 2009

af Peter Møller
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Bagsidens Bagside
(næsten)

16. januar 2006 kl. 05:15
Haj angriber mand ud for vestlige Australien
En dykker prøvede at stikke hajen på næsen med undervandsspyd.
- Det var lige som at blive kørt over af en bil.
Det forklarer 47-årige Bernard Williams, efter han søndag var blevet angrebet
af en hvid haj, da han dykkede ud for Perth i det vestlige Australien.
- Den kom op på min venstre side nedefra. Jeg så den ikke engang komme,
fortalte han mandag til australsk tv fra en sygeseng på hospitalet.
Den tre meter lange haj satte sine tænder i hans venstre arm, og det fossede
ud med blod, der gjorde, at han havde svært ved at se en hånd frem for sig.
Men han kunne se et stort hajhoved og en halv meter tænder, der havde godt
fat i ham.
- Jeg stak den på næsen med mit undervandsspyd, men det var lige som at
ramme en klump stål, sagde han.
Hajen vendte tilbage, angreb ham igen og trak ham flere meter gennem
vandet.
Til alt held havde andre dykkere i en båd i nærheden opdaget, hvad der var ved
at ske, og de nåede tidsnok frem til at hive ham op i båden, inden hajen gjorde
det helt af med ham.
- Når alt kommer til så var det rent held, forklarede Bernard Williams.
/ritzau/
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