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Kohberg

Define me! Define me!
Af Tone Dandanell
ENDELIG RAMTE DOXA NR. 37 GADEN, og lur mig om ikke det har
været længe undervejs. Hvad der i tidernes morgen slog sig op
på at være et ideologikritisk 1. maj nummer, har over sommeren
måttet redefinere sig selv og fremstår nu i sin forhåbentligt sande
væren; et ydmygt forsøg på at forblive oven vande på de 70.000
eksistensfavne. Både på metaniveau, ved faktisk at udkomme,
men også ved først og fremmest at beskæftige sig med noget langt
vigtigere, nemlig en af eksistensens essentielle monader: antinomien om fri vilje. Besidder mennesket egen fri vilje eller er det
underlagt en altomfattende naturkausalitet? Er mennesker dømt til
frihed eller fastlagte livsmønstre? Spørgsmålene optager os, fordi
de handler om os, fordi mulighedsbetingelserne for at stille dem,
definerer hvem vi er og besvarelsen af dem betinger, hvorvidt vi kan
ændrer denne væren eller ej. Hvorvidt vi overhovedet kan stilles til
ansvar for vor heiling på bakken eller knæfald på Midten.
Vi elsker at lade os definere, prædikere, hvis ikke via automatisk
værensbestemmelse så gennem virtuelt facebook skin og et æstetisk liv på differentserne. Men hvem er vi? Er vi frie mennesker?
Er vores mødre determinerede? Læs de nomineredes artikler fra
sidste måneds Fri vilje? Konkurrence, og få dugfriske svar på disse
ældgamle evigtgyldige metafysiske spørgsmål. God læsning!

LEDER
You know, this kind of, co-dependant,
emotionally stunted, sitting in your
stupid coffee house, with your stupid
big cups, which I’m sorry, might as
well have nipples on them, and you're
all, like, "Oh, define me! Define me!
Love me! I need love!"
- Tilfældigt udbrud mellem Venner og pyskolog
på Caféen Central Perk i N.Y
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DOXA præsenterer:

Konkurrencen der ikke kunne andet
DET ER MED UMÅDELIGT STOR
fornøjelse, at DOXA kan præsentere - hold nu godt fast: ikke
blot en artikelkonkurrence, men
en artikelkonkurrence med artikler! Den frie vilje er glædelig
vis noget der interesserer instituttets folk, hvad enten der er
tilslutning til dens eksistens eller
den må afskrives som værende
lam.
I et forsøg på at undgå anklager
om prædeterminerede udfald af

konkurrencen trykkes hermed
alle de skønne bidrag og I, kære
læsere, kan give Jeres besyv
med på doxamagazine@gmail.
com og være med til at udpege
vinderen. Derfor: læs artiklerne
og lad dig forarge eller fornøje,
uanset om du selv kan bestemme eller det ej.
Velkommen til artikelkonkurrencen!

af Peter Møller
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Freely Determined:

A Spinozist Alternative to the Free
Will/Determinism Debate
by Stuart Pethick
THE FREE WILL/DETERMINISM
DEBATE HAS DOUBTLESSLY RUN
under age old variations, but its
modern forms have been acutely
felt. The long running saga between the humanities and the
natural sciences – along with
the debates throughout various
disciplines as to the extent to
which we are naturally or culturally determined – show no
sign of abating; but given what
is at stake here this is hardly
surprising. Clearly, no amount
of sophisticated argumentation
or scientific evidence is going
to satisfy proponents of either
camp, as the stakes involve
the fundamental ways in which
people experience their lives and
derive their values (Socrates and
Thrasymachus were hardly ever
likely to convince each other
merely on the production of a
sophisticated piece of deduction
or a brute fact). Given this, it
might be beneficial to consider
alternatives that position themselves outside of this debate to
some degree, such as Baruch
Spinoza’s. Spinoza holds a curious position, in that he is one
of the fiercest opponents of the
idea that we have a free will, yet

he dedicates the final part of his
Ethics to the subject of human
freedom. While this sounds
paradoxical, his claim is that the
belief in having a free will actually keeps us in servitude, as
I will attempt to explain below
before finishing with a brief note
on Spinoza’s version of freedom
– what I term here as becoming
‘freely determined’.
For Spinoza, one of the biggest
causes of our confusing ourselves to be free in our volitions
is that we are conscious of our
desires but not of their causes
(E3P2S).1 I could easily come
to think, for example, that the
desire that I am having for
this particular cup of tea arises
simply because I want it, that I
have a free volition for this cup
of tea right now. However, such
a position must presuppose that
this I is somehow unaffected by
the rest of existence; it must
presuppose a hermetically sealed
zone of interiority where choices
and options can be surveyed
and selected, before the external world is stepped back into
in order that these volitions be
carried out. This view can only
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have any authority for Spinoza
within a theological system
where humankind’s origin is different from the rest of the world,
i.e. it is divinely conceived by an
autonomous deity, thus giving
human beings a certain autonomy from the external world of
cause and effect. If we can on
longer give this theological vision
any credence, then this vision
collapses along with its determinate zones of interiority and
exteriority. Spinoza’s claim in
this regard is pretty straightforward, namely that ‘Every individual thing, or everything which
is finite and has a conditioned
existence, cannot exist or be
conditioned to act, unless it be
conditioned for existence and action by a cause other than itself,
which also is finite, and has a
conditioned existence’ (E1P28).
Now, if we consider the will to
be a particular mode or way of
thinking, then ‘no volition can
exist, nor be conditioned to act,
unless it be conditioned by some
cause other than itself, which
cause is conditioned by a third
cause, and so on to infinity’
(E1P32). That is, a volition cannot pop out of thin air or from
some mystical capacity that is
itself unaffected and uncaused,
thus it cannot be free; something can only be called free for
Spinoza if it is that ‘which exists
solely by the necessity of its own
nature, and of which the action
is determined by itself alone.’
(E1Def7). And no human being

for Spinoza is either self-caused
or has autonomy bestowed upon
them by a deity. We might,
however, believe ourselves to be
free when we consider ourselves
to be acting purely from the
necessity of our nature alone,
i.e. as mindful rational beings
manipulating a causally determined external world, but this
is a mistaken belief caused by
our being immediately conscious
of our actions and not of their
causes:
Thus an infant believes that of
its own free will it desires milk,
an angry child believes that
it freely desires vengeance, a
timid child believes that it freely
desires to run away; further, a
drunken man believes that he
utters from the free decision of
his mind words which, when he
is sober, he would willingly have
withheld: thus, too, a delirious man, a garrulous woman,
a child, and others of like complexion, believe that they speak
from the free decision of their
mind, when they are in reality
unable to restrain their impulse
to talk (E3P2S).
My urge to drink this tea in
front of me did not, therefore,
originate in myself, but from the
manifold conditions of my existence that led me to this point.
Still, the tea tastes just as good
and I enjoy it no less than I did
before I became aware of this.
The question therefore emerges:
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why are we bothered whether or
not we have a free will? What
do we lose when freedom of the
will (or the illusion of freedom) is
taken away? Descartes, Spinoza’s predecessor, clearly saw
a threat here in that if human
beings do not have a soul that
frees them from the mechanical order of insects and animals,
then ‘we have nothing to fear or
to hope for, any more than the
flies and the ants’.2 Freedom of
the will is thus a moral necessity, which if denied leads ‘feeble
spirits from the straight path of
virtue’. While Descartes’ wider
argument may be unacceptably
theological in nature to many
modern ears, the basic premises
of his argument remain: without
freedom of the will there can be
no ultimately good or evil actions and no fundamental basis
from which to reward or punish.
The bodies of individual people
provide us with a convenient foil
to place blame or merit, and to
reinforce what is considered as
good or bad behaviour by singling out examples that fit our
beliefs and rewarding or punishing accordingly (if only with a
smile or a stern stare). Thus, to
give an example, even though
crime rates are generally much
higher in deprived areas, individual people from these areas
can be punished for their actions
because the causes of these are
said to lie in them, because they
were free to choose otherwise
(which is why one of the most

powerful defences is temporary
insanity, where the defendant
claims that they were not free to
choose). Freedom of the will is
thus a fundamental part of what
Nietzsche calls the metaphysics of the hangman – a whole
metaphysical system that makes
judgement and punishment possible. And Spinoza was certainly
a precursor to Nietzsche in this
regard, for according to Spinoza
what we lose when we rid of
ourselves of the notion of a free
will is a superstitious system of
thought that binds us and actually stops us from being free.
But from what has been discussed above, what would a Spinozist freedom look like? Well,
perhaps it might be described
as something like the process of
becoming freely determined.
The term ‘freely determined’
that I am coining here is meant
to refer to a whole range of
complex ideas offered to us by
Spinoza that cannot be entered
into now, but briefly put it is
an idea of freedom that owes
something to the Stoics in that it
involves an affirmation of necessity, or in Spinoza’s terms,
amor dei (which is very close to
Nietzsche’s amor fati). The key
lies in this, that although ‘human power is extremely limited,
and is infinitely surpassed by
the power of external causes’
(E4App32), it is also ‘plain that
the dictates of the mind are but
another name for the appetites,
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and therefore vary according to
the varying state of the body’
(E3P2S). In other words, we are
all largely buffered around by
powers which exceed our own,
but the extent to which we can
modify ourselves to harmonise
and thus enhance certain powers
that reinforce our lives is never
given once and for all. There is
no human essence for Spinoza
that pre-exists our own lives.
We are all born into the world
naked and rather helpless, but
what we might become cannot
be ordained in advance. Having no essence to realise but
rather relationships to enter
into, there is no telling what we
might become from the manifold of existence. And here is
where any freedom must lie for
Spinoza – not in the ability to
will one’s own existence, but
in the ability to understand the
necessity of one’s situation and
thus gaining the ability to act in
it and on it. For as long as we
believe that we are all free in
our choices and actions, we can
only congratulate or chastise
each other without being able to
properly understand the wider
forces involved, thus remaining
slaves to false ideas of merit and
blame. This is why the moral
insistence that we have a free
will ends up limiting what we
can do by binding us to certain
norms and punishing us for any
deviation. Spinoza offers us an
alternative to this by suggesting
that we should try to properly

understand what forces are in
place when we act, in order that
we might be able to discover
anew what it is that we might be
able to do; Spinoza’s ethical cry
is, that despite all our books on
what people should and should
not do, we don’t even know what
a body can do (E3P2S).
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Det deterministiske spøgelse

- eller fortællingen om den ulykkelige
determinist der opdagede at han ikke
kunne eksistere
af Kaare Meldgaard
SPØGELSER HAR DEN SAMME
KVALITET SOM DETERMINISTER,
ved nærmere eftersyn vil man
opdage, at de ikke eksisterer.
En dag fandt jeg ud af, at det
som jeg troede, at jeg troede
vedrørende spørgsmålet om den
frie vilje, slet ikke lod sig tro.
Determinisme viser sig ved nærmere mentalt pirrende kropsvisitation at være ganske nøgen,
uden argumentatorisk beskyttelse. Den er som absolut, eller
stærk skepticisme, selvgendrivende. Man kan ikke tvivle på alt,
eller formuleret i lignende klassisk forstand i løgnerparadokset
“jeg lyver” så modsiger det man
siger, det man siger.

S er således sand hvis, og kun
hvis, S er falsk.
Det vil sige, at det kun kan være
sandt, at jeg lyver, hvis det er
falsk.
En lignende struktur gør sig af
omveje gældende for udsagn
vedrørende verdens, eller mere
specifikt subjektets, deterministiske karakter.
Udsagnet “verden er determineret” indeholder implicit udsagnet
“jeg er determineret til at udtale
udsagnet “verden er determineret””. Men vores begreb om sandhed, og mening bygger på en ide
om fejlbarlighed (Falsifikation
i den popperske terminologi),
for at et udsagn om verden
skal kunne være sandt, må det
samtidig kunne være falsk - men
hvis vi er determineret, hvis
vores udsagn “verden er determineret” blot er et determineret
produkt af en proces, er dette
ikke at regne for et “sandt” eller
“meningsfuldt” udsagn, men blot
som en computer der spytter ud,
hvad den nu er programmeret
til (jeg påstår ikke at det ikke er

S↔¬S
SFFS
SSSF
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sådan - problemet vedrørende
ontologisk determinisme kan
ikke løses, da det er metafysisk
i sin essens – hvad jeg logisk vil
modbevise er den epistemiske
variant, eller det at folk skulle
tro sig selv determineret).
Men hvem siger, hvad sikrer
sandheden i et sådant billede?
Vores ide om sandhed, videnskab og mening bygger nødvendigvis på en singularitet,
et hul, eller nulpunkt, hvorfor
alting udgår. Et arbitrært begyndelsespunkt, forstået både i
den moderne betydning af ordet,
som tilfældigt, eller ikke absolut
bestemmeligt. Men også etymologisk som “bedømmende”
dvs. et kritikkens, eller valgets
tomrum i bevidstheden og selvet. Hermed også dobbeltheden
i titlen, både at determinismen
er som et spøgelses fysiske
eksistens, men også dette mørke
som hjemsøger og fordriver determinismen.
Man kan sige, at der generelt
er en uoverensstemmelse mellem deterministens udsagn, og
den baggrund som han på et
epistemisk grundlag antager,

for at kunne udsige dette udsagn - for at kunne udsige, og
mene, at det er sandt (at verden
er determineret), så mener han
(eller hun – der er sjovt nok ikke
så mange kvindelige filosoffer,
som er determinister efter, hvad
jeg har kunnet finde ud af), at
verden er indeterministisk som
mulighedsbetingelse for selve
udsagnet. Dvs. forgrunden er
måske deterministisk, men den
er malet på frihedens lærred.
Problemet bliver, at den hånd
som tegner udsagn om verden
(jeg/verden er determineret)
ikke indser denne paradoksale
selvreferentialitet, nemlig at de
to modstående er gensidigt konstituerende og dermed komplementære størrelser.
På et epistemisk plan, ingen
determinisme uden frihed, og
derfor må vi afvise determinismen. Men på et praktisk, handlingsmæssigt plan har vi brug
for determinismen til at sætte de
grænser, som vi som samfund og
individer orienterer os efter.
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Survival of the indeterminists

Frihedens oprindelse og funktion
- et pragmatisk bevis
af Kaare Meldgaard

HVORFOR SER VI EGENTLIG
OS SELV SOM FRIE? HVIS MAN
konstaterer, at vi ikke kan svare
endegyldigt på det ontologiske
spørgsmål om frihed, så står vi
tilbage med følelsen af frihed, og
den epistemiske side hvor vi ikke
kan andet, end at se os selv som
frie.
Men hvor kommer denne følelse
af frihed fra og hvad skal den
gøre godt for?
Man kan indledningsvist spørge
sig selv, om det egentlig er særlig smart at være determinist?
Og kan disse stakkels væsner
overleve? Er kompabitilismen
ikke blot et ynkeligt på at overbevise sig selv om at leve i en
god falsk tro?
Hvis man nu så sig selv som
determinist (selv om det selvfølgelig er umuligt som påvist
andetsteds), ville man så stå
særligt stærk i det biologiske
overlevelsesræs?
Min tese er ganske kort og klar,
at vi har overlevet, fordi vi er
kognitivt struktureret til at se
os selv som indetermineret
(man kan se dette i tilfælde,
hvor det center i hjernen, som

står for følelsen af fri vilje og
kontrol med handlinger beskadiges - gyrus cinguli anterior).
Rent evolutionspsykologisk er
det ganske smart, da vi som
selvrefleksive væsner har brug
for at tro på, at vores handling
har ophav i os selv, og vi dermed
har et autentisk forhold til egne
handlinger (man kan rent filosofisk, med udgangspunkt i
udviklingspsykologi diskutere om
ikke selvbevidsthed er indsigt i
ens selvstændighed og distance
- forstået som frihed). Desto
større vores grad af selvbevidsthed er vokset, i takt med
graden af sproglig, teknologisk
og social kompleksitet, desto
mere frie ser vi os selv. Følelsen
af frihed (eller hvad man kunne
kalde det epistemologiske frihedsbegreb, som er alt vi kan
tale om) er altså opstået, eller
hænger sammen med udviklingen af de centrale menneskelige
træk som selvbevidsthed, som
hænger sammen med den tredelte struktur omkring sprog,
teknologi og socialitet.
De, der ser sig selv som mere
frie, er også de som bedst
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udnytter mulighederne for
udvikling af disse områder, og
dermed placerer sig i givtige positioner for at reproducere sig,
og dermed styrke de gener med
en struktur som giver individet
følelse af frihed (veludviklede
områder lige bag frontallapperne). Kort sagt så er indeterminister mere aktive, opsøgende og
skabende, innovative (for blot at
konceptdroppe lidt) - dette er,
for at bruge Nørretranders polemiske ord, i sidste ende for at få
fisse (eller hos kvinder selvfølgelig det modsatte kønsorgan).

plasticitet hos individer, de skal kunne
tilpasse sig, og friheden,
både givet af vores enestående neuralplasticitet,
men også følelsen af frihed, er
central for vores adaptionsevner
både på fylo- og ontogenetisk
plan.
Men for stor frihed er selvfølgelig heller ikke ønskelig, dette
kan skabe forvirring og passivitet som mange ser som en
generel tendens i vores flydende
modernitet. Så vi har jo brug
for et lille skud determinisme
en gang i mellem for at opretholde friheden, vi har brug for
grænser for de er grænser, eller
strukturer, der lader os se veje
og dermed vælge, hvorhen vi
som individer og samfund vil
bevæge os. Så det er den plads
vi fra et pragmatisk synspunkt
kan give deterministen, tanken
der engang i mellem sætter
grænser, den løftede pegefinger, eller nødvendigheden for
engang i mellem at rydde op, så
alt ikke er kaotisk frihed.
Måske skulle vi i vores liberale,
frihedselskende tider overveje
at igangsætte et redningsprojekt for de stakkels determinister som er en vigtigt del af
vores økosystem, for uden vores
hjælp så kan de stakkels handlingslammede determinister
nok ikke overleve på egen hånd.
Og det er der, hvor friheden har
ført os hen i dag, til det punkt
hvor vi kan styre udviklingen.

Man kan sige, at determinisme
rent neuropsykologisk er at opfatte som en form for patologi,
typisk set hos bl.a. skizofrene,
der oplever en form for splittelse, hvor de ser deres krop
gøre ting, men ikke selv har
kontrol med dette (ud fra en
lettere vulgær socialdarwinistisk
tolkning, så burde alle determinister selvfølgelig udryddes, da
de skader genpuljen, og mempuljen , det kunne jo være at
de fik overtalt ellers gode indeterminister og dermed gjorde
dem passive og ude af stand til
at videreføre ellers gode gener,
man så tendenser til dette bl.a.
med stoikerne).
Frigørelsesprocessen er blevet
beskrevet af mange som centraltrækket i moderniteten, og
af Hegel som den drivende kraft
i historiens dialektik. Samfundet
har søgt mod en større grad af
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Din mor er determineret
Af Peter Møller, Statsdeterminister
DETERMINISME ER BLEVET
KALDT DET EMNE INDENFOR
filosofien, hvorom allermest er
blevet skrevet. Hvis sandt, er
det da i særdeleshed et faktum
der sætter nye standarder for
lallende idioti. Der er jo ikke som
sådan tale om et problem, men
derimod en tyk tåge af selvbedrag, der har omhyllet den horde
af filosoffer som nægter at se
den uomtvistelige sandhed i
øjnene: Viljen er bundet, lænket
og dikteres tyrannisk af fysikkens nihalede læderpisk. Alle der
mener noget andet lider tydeligvis af en eksotisk blanding af
sindskatar, og godt gammeldags
hjernesvind. Man kunne næsten
henledes til at foreslå oprettelse af lejre til disse mennesker,
men hertil lader den nuværende
filosofiske kammertone ikke til at
være frugtbar. Jorden må gødes.
I nærværende artikel vil jeg
kede læseren med åbenlyse
argumenter for hvorfor determinisme er en selvfølge, samt
nedstampe ethvert kvalificeret
(Ha! Som om) modargument. I
første åndedrag vil jeg hive ’den
frie vilje’, denne slimede og usle
løgn, op fra dens gemmested på
undersiden af filosofiens metaforiske affaldspram (her skal
jeg gøre opmærksom på at der
vil blive talt i billeder), og blot-

lægge den selvmodsigelse der
fordrer ethvert rationelt individs
afsky og foragt. Derefter vil jeg,
kort, holde et par af de lallende
gøglerargumenter op imod det
hårde fysikalistiske verdensbillede, der medfører den kausale
determinisme. Hvis der skulle
vise sig at være mere saft i
denne filosofiske kartoffel, finder
jeg nok ud af at konkludere på
hele eventyret. Helt i modstrid
med gængs litterær praksis,
kan jeg allerede nu afsløre at
konklusionen bliver en massiv
afstandstagen til den frie vilje,
et metaforisk spark i skridtet til
denne tryllekunstner-filosofi, der
kaster om sig med røg og spejle
og kalder det præmisser og argumenter. Dogmatiske sjæle bør
vende om nu.
Første afsnit: Hvori den frie
vilje flækker på midten ved den
mindste berøring
Før man kan analysere noget filosofisk, har jeg lært at man skal
definere det klart. Allerede her
løber den frie vilje ind i en mur
med en sådan kraft, at man kan
komme i tvivl om det overhovedet er værd, at argumentere
imod de blodige uigenkendelige
rester. Man kan tillade sig at
spørge: Hvor finder man denne
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mystiske kraft, denne uforskammede evne til at forkaste
kausaliteten? Og det er et godt
spørgsmål. Dog behøver man
ikke engang at stille det, thi der
er et langt mere presserende
spørgsmål der nødvendigvis må
besvares først. Nemlig: Hvad er
den frie vilje? Hvordan kobler
man disse to begreber sammen
til noget meningsfuldt, og kan
man overhovedet det? Naturligvis ikke! Tillad mig at forklare.
For at den frie vilje kan være
fri, kan den ikke være determineret. Af noget. Bang. Færdig.
Jeg henter en øl, mens dens
frie vilje pakker sine ting og ser
hvornår der går et tog.
En gang mere for sinkerne
på bagerste række. Hvis den
frie vilje ikke er determineret,
instantieret, altså startet, af
noget, så er der ikke tale om en
vilje. I hvert fald ikke en vilje
i nogen relevant forstand, der
har et minimum af relation til
omverdenen og ikke bare spontant manifesterer sig som en
uimodståelig trang til at høvle
en statue af Lars Lilholt i skiffer,
eller noget lignende tilfældigt
og lamt. Hvis denne frie vilje
eksisterer, denne rene frihed der
svæver på vinden med en hale
af tryllestøv, båret af en sværm
af feer, så vil jeg gerne være
den første til at indrømme, at
jeg endnu har til gode at støde
på den. Hvis det rent faktisk
bare var et muligt resultat ud
af flere hundrede milliarder, at
kassedamen i Super Best gav

mig det korrekte antal
byttepenge tilbage, så
må jeg være verdens heldigste mand, for det er efterhånden sket en del gange.
”Men hov!”, hører jeg en fri
vilje-junkie kvække, fra hans
uhumske hule under et træ, et
sted i Risskov. ”Fri vilje er jo
ikke lig med tilfældighed!”. Hertil
kunne man jo passende svare
igen ved at finde en stor sten
og dække hans hule til, men
tillad mig alligevel at gentage
det jeg lige har sagt: Hvis den
frie vilje ikke er tilfældig så er
den ikke fri. Hvis der er tale om
en påvirkning, så er der tale
om en determinering, og sådan
er det bare, og hvis du har et
problem med det så lad mig
trække stenen til side og byde
dig indenfor i hulen. Jeg blev
engang tvangsindlagt til et flere
minutter langt argument for fri
vilje, hvori 82 kilo intelligens i
stærk forrådnelse, forsøgte at
overbevise mig om at den frie
vilje skulle være kompatibel
med en slags ’disponering for
handling’. Uden at forsøge at
misformidle dette tosse-lamme
klovneargument, skulle pointen
være at der finder en slags
skummetmælkskausalitet sted,
som bare peger en person i retning af visse handlingsmønstre,
hvorefter den frie vilje griber
rattet og sørger for at det ’relevante’ valg træffes frit. Her må
man så prøve at holde masken
indtil man er kommet langt nok
væk til at ens krampelatter ikke
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virker uhøflig.
Delkonklusion: Der er ikke noget
af komme efter. Den frie vilje er
en forvirret søsnegl på bunden af
filosofiens brusende ocean, der
ikke engang ved, hvad den selv
betyder, eller hvor dum den ser
ud.
Andet afsnit: Hvori determinismen vinder verdensmesterskabet i at have ret
Nu, hvor det har vist sig, at den
frie vilje ikke kan tage to skridt
uden at falde over sig selv og
komme alvorligt til skade, er
det på høje tid at cementere,
hvor fuldstændig uindtagelig en
filosofisk position hård fysikalisme og kausal determinisme
egentlig er. Som det ser ud i dag
har den tre relevante fjender:
Intuitionen, kvantemekanikken
og den metafysiske skepticisme.
Med sådan nogle lange og fine
navne skulle man næsten tro at
de kunne afføde noget næstent
filosofisk, men som Arthur
Schopenhauer havde for vane at
udbryde: ”NOT! Haha. Ses.”
Intuition er nok den lammeste
af de tre, fordi den fuldstændig
åbent indrømmer at tilhængere
af den frie vilje lever i en drømmeverden, som de på ingen
måde ønsker at vågne op fra.
Argumentet kan sidestilles med
det gudsbevis som mangt en 13
årig pubertetsramt ungmø fremfører: At Gud bare må findes,
for ellers ville verden da bare

være herre-nederen. På samme
rokkende grund stilles den frie
vilje, som det selvmodsigende
metafysiske gøglertrick der bare
må findes, for hvad har vi ellers
at klamre os til? Hertil må jeg
nok, ydmygt, indvende at historien, med begivenheder som
John Mogensens død, Paradise
Hotel, samt Mogens Camres
midterskilning, har lært os at
virkeligheden har potentiale til at
være super-konge-nederen. At
argumentere for den frie vilje ud
fra intuition er at antropomorfisere verdens ontologiske grundlag, som noget der rent definitionsmæssigt bare må være en
flink fyr, og så er vi altså derude
hvor ordet ”lamt” ikke længere
rækker, og vi er nødt til at hente
Kaptajn Haddock ind som konsulent for at kunne sætte gloser
på galskaben.
Næste stop: Kvantemekanikken.
Her opererer vi i sandhed med
potent skyts. Kvantemekanikken
har givet den frie viljes tamburmajorkorps et våben imod
determinismen, hvis sidste anvendelsesdato nok ikke udløber
før om en god snes år. Problemet
med kvantemekanik er jo at det
er helt tilfældigt. Eller... Man
har fundet noget meget småt
der opfører sig mærkeligt. Mere
håndfast data skal der åbenbart
ikke til, før en armé af hæderkronede filosofiske menneskeaber
marcherer ud og erklærer dette
fænomen for selveste kilden til
den frie vilje. På trods af at man
grinede af Descartes’ koglekir-
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tel, har man ikke været sen til
at opfinde en ny. Jeg må tage
hatten af for denne kluntede og
arbitrære lappeløsning, og så
ellers haste videre før skæret af
bagmændenes strålende visdom
brænder mine øjne ud af hovedet på mig.
Den metafysiske skepticisme
kan nok producere det stærkeste
argument imod determinismen,
men fortvivl ej, for dette argument er i særdeleshed stadig
lamt. Teorien går på at man ikke
rigtig kan vide noget om noget. Fysiske love har ikke nogen
logisk tvingende nødvendighed,
så hvorfor antage at de holder
i morgen, bare fordi de gjorde
det i går? Og hvorfor antage at
sindet er bundet til hjernen og
underlagt fysiske love på lige
fod med alt andet? Sindet kunne
jo ligeså godt være et metafysisk kuriosum, et slags kausalt
vakuum, lidt ligesom puderummet i en daginstitution, indenfor
hvilket skolens, kommunens og
landets love på mystisk vis ikke
gælder. Hvordan den frie vilje
skulle kunne opretholde en værdig eksistens i et sådant galehus
virker nok lidt diffust, men bare
rolig! Det skal du ikke tænke på.
Kig herover, på den røde bold,
indtil du glemmer hvad det var vi
snakkede om. Fri vilje, værsgo!
Eksponenter for disse respektive retninger vil måske føle
at deres synspunkter er blevet
misrepræsenteret i denne artikel. Dette har naturligvis ikke
været meningen, og det er de-

suden ikke sket. For at undgå at
brænde sig ligeledes i fremtiden,
vil jeg anbefale at man tilkender
sig en mindre fladpandet ideologisk retning.
Konklusion
Hvis man, efter at have fordøjet
denne artikel, stadig fastholder
en tro på den frie vilje, så skulle
man måske overveje at leje sit
kranie ud som bankboks, for så
er der tydeligvis godt polstret
på øverste etage. Der er simpelthen ingen opfyldte mulighedsbetingelser tilbage for den gang
klatfilosofi. Hvis den frie vilje er
fri, så er det ikke en vilje. Hvis
det er en vilje, så er den ikke fri.
Bang. Færdig. Jeg henter en øl
mens Kongfutze runder af.
”Hvis man kender sandheden,
men foretrækker løgnen, så er
man i sandhed lam.”
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-Kongfutze, Et liv på grænsen

”Den frie vilje”

- Om paradoksets umulighed
og uomgængelighed
Af Christian Verdoner Larsen

SPØRGSMÅLET ANGÅENDE DEN
FRIE VILJE ER ET GLIMRENDE
eksempel på, at man, hvis man
vil gøre ærligt rede for den menneskelige eksistens, bliver nødt
til at øve sig i at benytte sig af
paradokset som erkendelsesværktøj. Når man er kommet
over det, bliver det egentlige
problem derefter dette (som
er grunden til at man i første
omgang overhovedet gider
beskæftige sig med problemet
om den frie vilje): Hvad gør vi så
ved det?
Den logiske tænkning kan ikke
lide paradokser. Noget kan ikke
både være det ene og det andet
fuldt og helt på samme tid, som
Aristoteles sagde. Denne måde
at tænke på er hele forudsætningen for videnskabens succes,
men metoden er lidet anvendelig, når det handler om at
gøre rede for de problemer, der
følger med den menneskelige
eksistens. Hvis man siger, at
noget kun er på den ene måde
og ikke den anden, har man
indskrænket sig, og derved fjernet sig fra realiteten, der hvad
spørgsmålet om den frie vilje
angår er, at vi på engang op-

lever, at vi er frie til at gøre hvad
vi vil, samtidig med, at vi ifølge
en anden tankegang oplever,
at vi står magtesløse og på en
eller anden måde er skæbnebetingede. Friheden og nødvendigheden er begge eksistentialer
for menneskelivet, om end de
ifølge deres logiske udlægninger
modsiger hinanden.
Man kan synes at det virker
lidt let og pjattet bare at feje
problemet af bordet ved at sige,
at begge udlægninger er sande.
Erfaringen siger dog, at det
bestemt ikke er nemt at finde
sig i paradokser – at vi stadig
diskuterer den frie vilje og ikke
kan finde ud af det viser jo bare,
at paradokser er alt andet end
pjattede.
Erfaring og tid
Et paradoks består formelt af
to udsagn som er logisk modstridende, men som begge er
sande. Et paradoks er noget
uløseligt, noget som ikke kan
medieres til enten det ene eller
andet.
I nærværende tilfælde lyder
uoverensstemmelsen i første
omgang således: ”Vi er i enhver
situation frie til at gøre præcis
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hvad vi vil, men efterfølgende
må vi erfare, at vi ikke kunne
gøre anderledes, for det gjorde
vi jo åbenbart ikke.” Det erfarede problem struktureres
altså i et nu og et efter. I omvendt tidsfølge kunne det lyde:
”Vi er i enhver handlen betingede af vores fantasi og vores
ikke selvvalgte tilbøjelighed,
men efter vi har handlet må vi
indrømme, at vi selv i sidste
ende var ansvarlige for handlingen, og sådan set godt kunne
have handlet anderledes.” At
paradokset altså overhovedet
kan opstå er således afhængigt
af en tidslig bevidsthed. Dybest
set udspringer problemet (samt
mange andre) måske af misforholdet mellem vores begrebsapparat og det, at vi lever i tid.
Begrebsligheden er jo ifølge sig
selv ikke-tidslig. En sætning
er frossen bevidsthed. Eksempelvis læser man nok en bog i
tid, men man må mene at alle
siderne i en hvis forstand forefindes på én gang, ligesom man
i sin bevidsthed overskuer hele
et musikstykke, man kender,
på én gang, selv om det tager
noget tid rent faktisk at høre
det igennem. I en skriftlig, og
derfor ifølge teksten selv ikketidslig fremlægning, må man
også mene, at paradokset er
mest anvendeligt, selv om fx
syntesen er mere logisk korrekt,
om end den er blind for sin egen
foreløbighed. For at kompensere
for denne blindhed, kan man
forsøge at lade en fortsat synte-

tiseren udspille sig i
tid som et nedskrevet
epos, hvilket resulterer
i et billede af en uendelig
spiral. Fordi en bog (og særligt en artikel til DOXA) bliver
nødt til at slutte på et eller
andet tidspunkt, bliver det dog
netop kun et billede – altså det
bliver statisk og dermed i sidste
ende alligevel ikke-tidsligt. Paradokset derimod er i en erkendelseskontekst mere ærlig overfor sit medie, og kan agere en
slags fotografisk gennemlysning
af en levende tidslighed.

Paradoks og Praksis
Tæt forbundet med problemet
angående den frie vilje står
spørgsmålet om skyld eller
uskyld. Dette ses fx i forbindelse med spørgsmål om ansvar
og i de mangfoldige tolkninger
af straf på den ene eller anden måde. Ved en tidsrensent,
paradoksal formulering, må vi
postulere, at enhver både er
skyldig i alle sine handlinger,
samtidig med at han er offer
for omstændighederne. Hvilket
videre kunne betyde, at det på
én gang er ligegyldigt hvad man
gør, samtidig med at det aldeles
ikke er ligegyldigt.
Det egentlige problem opstår
imidlertid, når vi opdager, at vi
ikke kan bruge denne erkendelse til ret meget. I en konkret
situation når man står overfor at
skulle handle, skal man jo gøre
enten det ene eller andet, og så
kan man jo ikke blive stående i
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et paradoks. I det øjeblik man så
at sige skal handle på baggrund
af det erkendte paradoks, kommer man derfor ikke uden om en
etisk mediering eller en syntese,
hvor man i en rent praktisk sammenhæng lægger vægten på det
ene af de to aspekter.
Kort sagt: Selvom paradokset er uløseligt, og accepten af
denne uløselighed evt. kan give
personlig-eksistentiel velvære,
så syntetiserer vi det ikke desto
mindre hele tiden, når vi handler.
Her er dog ikke tale om et billede som i den sproglige udlægning, men om en rent faktisk levet syntese. En handling er i sin
aktualitet entydig – man gør det
man gør. Paradokset er jo umuligt, derfor gælder det både rent
logisk, at man søger at komme
ud over det ved at indføre syntesen, som rent praktisk, at man
ikke kan udføre et paradoks.
Derfor indebærer paradokset
også den praktiske umulighed
der hedder, at man ikke både
kan stoppe op i paradokset og
gå videre i syntesen på én gang.
Hvis man forestiller sig, at man
rent praktisk ville blive stående
i paradokset, så må resultatet
blive en Kierkegaard, som fortaber sig selv i depression mens
han sidder derhjemme og stirrer
ind i en væg – og selv dette ville
være en syntese, da det trods alt
er en handling eller et valg ikke
at gøre noget. Eller man skulle
forestille sig, at man blev i syntesen, og det er der vist unægtelig mange som har det rigtigt

godt med – men i yderste konsekvens betyder det også at man
skulle leve fuldstændigt uden at
overveje sine handlinger, hvilket
uvægerligt fører til ulykke, som
igen fører til øget eksistentiel
bevidsthed og hvad deraf hører
af paradoksaliteter. Ligesom det
i det hele taget ikke er muligt at
vokse op i en kultur, hvis man er
totalt ureflekteret.
Hvordan et levet liv tager sig
ud kunne man derfor bestemme
ved hvor lang tid ad gangen,
man lever en syntese, og hvor tit
man stopper op og forestiller sig,
at man i paradokset opholder sig
i limbo eller et evigt øjeblik (alt
efter hvordan man tager det) –
eller under alle omstændigheder
afsætter noget tid til at revurdere sin forrige syntese.
Man kan forestille sig, at man
lever sådan relativt ureflekteret
derudaf, og så nogle gang i løbet
af sådan et liv bliver slået for
panden af omstændighederne og
må rejse sig på et nyt grundlag.
Eller man kunne i den helt modsatte grøft forestille sig, at man
bevægede sig frem og tilbage
mellem paradoks og syntese
som en elektron, som er ingen
steder og begge steder. Igen
ligner denne mulighed dog ”at
kigge ind i væggen”-syntesen.
Uanset hvordan man prioriterer sit liv ser det dog ud til, at
er der noget vi ikke kan vælge
fra: Nemlig, at det eksistentialt
set forholder sig paradoksalt for
vores eksistens…
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Filosofiske forlovelsesog scorereplikker
- så fremstår du samtidig D
irekte fra E
ros’
rigtig dyb
s
katkammer

Den ræsonnerende forlovelsesreplik:
Gift dig ikke, eller gift dig ikke, du vil fortryde begge dele.
Den poetiske scorereplik:
Du tænker, derfor er jeg.
Den narcissistiske scorereplik:
Jeg tænker, derfor er du.
Den teleologiske scorereplik:
Alting i mig stræber efter din excellence!
Den ærlige scorereplik:
To ting fylder mig med undren: Stjernehimlen over mig og hvordan
man slår benene væk under dig.
All-in scorereplikken:
Dekonstruér mig!
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I en verden uden determinisme…
… er mennesket stadig
ikke ansvarligt for sine
handlinger?
Af Rolf Aa. Dyrberg
SPØRGSMÅLET OM VILJENS FRIHED AFHÆNGER TRADITIONELT
i nogen grad af spørgsmålet om
verden er determineret: Er alle
begivenheder virkninger, der
er forårsaget af andre begivenheder, som selv er forårsaget
af endnu andre begivenheder?
Mens dette har været et centralt
emne i debatten inkompatibilister i mellem, så er spørgsmålet
måske i virkeligheden ikke så
interessant. Galen Strawson (søn
af P. F. Strawson) tilbyder nemlig et argument for, at det ikke
synes muligt, at mennesket kan
holdes ansvarligt for sine handlinger uafhængigt af om determinisme forekommer – dvs.

lige meget hvad, kan mennesket
ikke holdes ansvarligt for sine
handlinger! Hvilket er en ganske opløftende tankegang, hvis
man ikke ønsker at påtage sig
”determinisme”-mærkatet, men
stadig mener, at fri vilje er en
illusion.
Strawson undersøger om mennesker nogensinde kan være
“(truly and without qualification)
responsible and deservering of
praise or blame or punishment
or reward” (forkorket RD)?1 Eller
endda “ultimately” RD (forkortet
URD)? Med URD mener Strawson
”heaven-and-hell responsibility”2,
dvs. om vi ansvarlige for vores
handlinger på en sådan måde,
at, hvis himmerige og helvede
fandtes, så ville vi retfærdigvis
på baggrund af vores handlinger
kunne dømmes til at komme det
ene eller andet sted hen.
For at vise, at mennesket ikke
kan være URD, opstiller Strawson ‘The Basic Argument’. Han
opstiller argumentet på flere
måder, her præsenteres dog blot
en enkelt version:
P1: Når man handler, gør man
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som man gør, fordi man er som
man er.
P2: For at være URD, for det
man gør, må man være URD, for
den måde man er på.
P3: Man kan ikke være URD, for
den måde man er på.
K: Man kan altså ikke være URD
for, hvad man gør.
Argumentet er altså meget
simpelt sagt, at man ikke kan
være URD for sine handlinger,
fordi disse handlinger udspringer
af den måde man er på, hvilket
man ikke kan være URD for.
Dette er selvfølgelig ikke helt
igennem uproblematisk, så en
uddybning er på sin plads.
Grunden til at man ikke kan
være URD, for den måde man er
på, er følgende: Hvis man meget
tidligt i sit liv er et resultat af
sine gener og sine oplevelser
(dvs. at man med Strawsons ord
er som man er, pga. gener og
oplevelser), synes det at være
klart, at man ikke kan være URD
for den måde man er på (tidligt
i sit liv), da man ikke kan være
URD for ens gener eller ens
tidlige oplevelser.
Dette betyder samtidig, at man
ikke kan være URD på noget tidspunkt, selv hvis man forsøger
at ændre den måde man er på,
fordi dette vil være et resultat af
den måde man allerede er på –
dvs. den forandring af sig selv,
som man måtte have i sigte,
skyldes den måde man allerede
er på. Det handler altså ikke om,
at man ikke kan ændre sig selv

– dette synes fuldt ud muligt –
men om at man ikke kan ændre
sig selv på en sådan måde, at
man kommer til at være URD for
den måde man er på.
Således står man altså tilbage
med, at man ikke kan være URD
for den måde man er på, og da
man gør som man gør, fordi man
er den man er, så kan man ikke
være URD, for det man gør.
Således når Strawson til sin
konklusion om moralsk ansvar:
”It is exactly as just to punish or
reward people for their actions
as it is to punish or reward them
for the (natural) color of their
hair or the (natural) shape of
their faces.”3 Alt sammen uden
at henvise til en forestilling om
verden som værende determineret – og det er da dejligt!
Noter:
[1] Galen Strawson: ”The Bounds of
Freedom”, i The Oxford Handbook of
Free Will, Oxford University Press, 2002
(hereafter refereret til som ‘Strawson’),
s. 442
[2] Strawson, s. 451
[3] Strawson, s. 458
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Et spind af valg
PÅ EN GLØDENDE MARK, HVOR
EDDERKOPPERNES FUGTIGE
spind gnitre i solen, står der
en smuk naught, hvis navn alle
hungrer efter, dette navn er
Eleftheria. Den smukke naught
har ladet sig forlade af alle valg
og er valgt af tvivlen. Dette har
guderne set, som en katastofe.
Hvis dette, som alle hungre efter
har ladet sig forlade, hvad skal
de så hungre efter. I dette lys
sender guderne en skikkelse,
som alle tilskriver sig, denne
skikkelse bærer navnet Prosopon.
Prosopon: ”Ser du Eleftheria,
det frie valg er dit. Af alle disse
valg kan du vælge. Inden for alle
disse rammer kan valget blive
dit. Se på dette skema, der viser
dig, hvad du kan vælge. Hvordan kan det for dig være svært.
Jeg havde ikke denne form for
frihed, som i dag er din. Heldet
har tilsmilet dig. Bestemme var
der nogle der gjorde for mig, der
en anden alder fyldte min bevidsthed. Men du har ikke nogen
anden end dig selv. Du behøver
ikke engang at gøre som nogen
anden.”
Eleftheria: ”Men hvordan kan
det du ligger for mig være frit.
Prosopon ser du edderkopperne i
markens bølger, der som en sand
kunster spinder et net, hvor de
kan fange deres bytte? Disse
spind nedbryder og opbevarer
på sammetid de fluer, der bliver

Af Azadeh Ghavamrad
fanget. Tror du kære Prosopon at
de, fluerne, selv vælger at lade
sig fortære? Ville de ikke, hvis de
var frie vælge ikke at træde ind
på edderkoppens smukke net.
Disse fluer kan kun se hullerne i
nettet og prøver derfor at flyve
igennem. Disse muligheder, som
du viser mig, er dette ikke også
et net, som guderne har spundet, så de kan fange mig og
langsomt nedbryde mig. Er det
ikke begrænset hvor fri jeg ville
være når jeg har truffet et valg.
Frihed er vel ikke begrænset, og
frihed er vel kun noget, hvis der
før var fangeskab, eller ufrihed?
Jeg føler mig kun fanget i dette
frihedensnet. Jeg kan umuligt
vælge noget ingen andre før
har valgt. De valg, der er blevet
truffet hænger tilbage i dette
klæbrige et, som de valgmuligheder andre også har. Nogle
har valgt, hvad andre efter dem
kan vælge. Hvordan kan det
være frit? ”
Prosopon: ”Du er forkælet
Eleftheria. Hvad mere kan du
ønsker dig end dette. Hvad mere
kan du ønsker dig end alle disse
muligheder, der bliver tegnet for
dig. Hvordan kan det ikke være
frihed. Det er dig, der bestemmer.”
Eleftheria: ”Før jeg lader min
uenighed regne over dit svar har
jeg Prosopon et spørgsmål. Hvad
er dette mig?”
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Prosopon: ”Hvis du betvivler det Eleftheria kan jeg godt
forstå, at du har ladet dig forlade
af valg. Men lad mig, i stedet
for at begræde dit manglende
jeg dit udeblivende selvbillede,
prøve at vise dig, hvad det er
der er dig.” (Prosopon peger på
Eleftheria)
Eleftheria: ”Kære Prosopon jeg
må endnu engang stoppe dig,
for allerede nu har du givet det
mange navne: jeg, mig, dig,
du, dit. Hvis jeg skal forstå dig
Prosopon er alle disse det selvbillede, som er unikt for mig?
Er disse begreber du stiller mig
under ikke almene, er du kære
Prosopon ikke også alle disse,
hvad er så det, der gør det
specielt for mig og hvad lader du
din finger pege imod. Er det min
hud, mit tøj er det arene? Mener
du at kunne pege på det der er
et mig?”
Prosopon: ” Der er noget, som
har dit hjerte forladt Eleftheria
det er kun noget, som guderne
kan dig hjælpe med. Jeg er kun
sat for at vise dig dine mange
muligheder. Hvis du ikke allerede
nu har en konception af den du
er, kan jeg ikke gøre mere for
dig.”
Eleftheria: ”Hvorfor er det en
katastrofe, at jeg ikke tror på
det frie valg? Der vil altid være
noget, som jeg ikke kan bestemme over, nogle huller i nettet jeg ikke kan se. Men hvorfor
er det et problem? Er det ikke

et vilkår. Er vi ikke kastet, sat i
verden, hvor der allerede er en
masse spind som vi befinder os
i.”
Prosopon: ”Har du kære
Eleftheria ikke selv valgt at gå
ud på denne mark, var det ikke
et frit valg, du kunne have valgt
så meget andet?”
Eleftheria: ”Jeg vågnede da
solen killede mig på kinderne og
havde lyst til at gå ud på denne
mark. Hvor denne lyst kommer
fra ved jeg ikke, er det frit? Jeg
var måske fri til at tage stillig til,
hvorvidt jeg ville gå her ud eller
ikke. Men denne stillingtagen
ville igen være begrænset af mit
ordforråd, af min viden og alle
de valg jeg ikke kender og så
videre. Ville jeg være mere fri
hvis jeg kendte til alle valg eller
ville det begrænse mig endnu
mere? Måske ville jeg være mere
fri ,hvis jeg var uvidende og
ukritisk. Kære Prosopon, hvis du
og diner guder ønsker frihed må
i kostruerer jer et menneske, der
er som jeg foreslår et menneske
uden et begær for viden og uden
kritisk sans.”
Middagens sol står højt over den
svejende mark og lader vinden
bære sine varme stråler hen
over den smukke naughts ansigt.
Eleftheria går med dette stræf
af varme væk fra Prosopon.
Prosopon kigger efter Eleftheria,
der langsom forsvinder ud over
marken ud af syne.
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En artikel om Wittgenstein
uden Wittgenstein
Af Jacob Reiter Seibæk
DENNE ARTIKEL SKULLE EGENTLIG HAVE HANDLET OM WITTGENSTEIN, men så kom Jeg i
tanke om, at Jeg slet ikke ved
noget særligt om ham, og at Jeg
først vil være i stand til at skrive
en sådan artikel engang i næste
uge, hvor henholdsvis forelæsning og egen læsning har givet
mig blot en brøkdel forståelse at
skrive artiklen på baggrund af.
- ”Jeg skriver da bare en artikel
om fri vilje i stedet for. Det er
også meget federe!”, tænkte Jeg.
Så det gjorde Jeg.
Det har været en kendsgerning siden i hvert fald 1979, at
vi først bliver bevidste om en
sansepåvirkning, når den har
varet i et halvt sekund1. Vores
bevidsthed er altså et halvt
sekund bagefter ”virkeligheden”!
Bevidstheden opvejer dog dette,
ved at henføre begivenheden
som om den begyndte, da den
faktiske begyndte. Så selvom
vi reagerer et halvt sekund ”for
sent” på en påvirkning, vil bevidstheden opfatte det, som om vi
reagerede rettidigt.
Vi kan sagtens reagere hurtigere end på et halvt
sekund, men det er kun når en
påvirkning eller begivenhed har

varet i et halvt sekund, at vi
bliver bevidste om den. Dette
fænomen kan man opleve i fodbold, leg, kamp, uheld etc. Man
reagerer uden at være bevidst
om det, men bevidstheden gør
hvad den kan for at skjule det.
Tor Nørretranders skriver s. 287:
”Enhver, der har sat sig på en
tegnestift, véd, at der ikke går et
halvt sekund før man reagerer.
Men de fleste rejser sig også fra
stiften, før de har nået at tænke
ret meget over sagen”.
Relevansen af alt dette
fysiologi-psykologi-bavl er, at vi
som regel tilskriver den frie vilje
til bevidstheden, og hvis denne
er et halvt sekund bagefter..ja
hvad så? Det viser sig, at bevidstheden ganske vidst først ”slår
til” et halvt sekund efter vi har
påbegyndt en handling, men at
den dog har ”vetoret” overfor
det ubevidste. Den kan annullere
handlinger, som hjernen har sat i
gang.
(Et lille hint til folk der
interesserer sig for den slags:
Hvad betyder det egentlig for
etik og kristendom, at man ikke
kan styre lysten til at handle,
kun stoppe de impulser, fx lyster
man gives? Giver sindelagsetik
mening? Kan man overhovedet
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tale om, at man IKKE MÅ tænke
på at begære naboens kone?)
Det vil ifølge Tor Nørretranders sige, at vi først udfolder
vores frie vilje, når bevidstheden
”vetoer” underbevidstheden, idet
et bevist veto kun er nødvendigt, når der er forskel på hvad
den bevidste vilje og det ubevidste ønsker. Derudover har vi
selvfølgelig fri vilje i alle bevidste
handlinger. Alligevel er dette et
væsentligt stød mod den frie
vilje. Tilsyneladende er det muligt at påvirke folk i deres handlinger, uden vi bliver bevidste
om, hvad der fik os til at handle.
Noget man har vidst i reklamebranchen i mange år. Idet
bevidstheden er koblet til Jeg’et,
må der udover Jeg’et være noget
mere som udgør personen selv.
Man kan kalde det Mig’et. Jeg’et
er den bevidste del af personen,
Mig’et er resten. Det afgørende
bliver nu, at dette ikke er et
argument imod fri vilje, men
derimod en konstatering af, at
meget af det vi beslutter os for,
ikke begynder i bevidstheden.
Altså s. 306: ”Jeg har fri vilje,
men det er ikke mit Jeg, der har
den. Det er Mig”. I det daglige
er mange af vores handlinger
selvfølgelig bevidste, men overraskende mange er ubevidste. Dette fører Nørretranders
til at sige: ”vi mærker mere
af verden, end vi bemærker”.
Det vil vores Jeg dog ikke vide af
- vi kan godt lide tanken om at
vi har kontrol over hvad vi gør,
deraf talemåden: ”Jeg tog mig

i det”. Bevidstheden tog Mig’et
med fingrene i kagedåsen!
Vi kender alle til, hvor dejligt det kan være at give sig hen
med noget, at glemme sig selv
for en stund, at se en film, leve
sig ind i handlingen og glemme
at jeg er en person, der sidder
og ser den her film. Vi er altså
glade, når vi slipper for Jeg’ets
evige bevidsthed om os selv. Vi
er glade, når vi slipper for den
frie vilje! Er dette ikke, hvad
eksistentialismen hævder? Vi har
altid valg. Frihed er en mulighed,
men også altid en betingelse. Vi
er dømt til frihed. Det er altid
enten eller. Når vi kan slippe er
vi glade. Dette er måske en del
af baggrunden for aktiviteter
som sport, underholdning, dans,
sex, arbejde (og arbejdsmani)
og ikke mindst meditation etc.
Grunden til at Jeg har
gennemgået denne meget
psykologiske udlægning af frivilje problematikken er, at jeg
simpelthen hen har svært ved
at se problematikken her. For
mig at se, er det så åbenlyst,
at mennesket har en fri vilje,
at alt andet virker tåbeligt at
hævde. Det er selvfølgelig i sig
selv tåbeligt at hævde noget så
bastant, som jeg her gør det,
men det er til dels for måske at
fremprovokere en uenig røst.
Man kan selvfølgelig fremføre
forskellige former for social
determinisme (a la ”hvis din far
er murer, bliver du selv murer”)
som modsvar, men den analyse
forekommer mig for strukturel
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og på en eller anden måde upersonlig. At der findes determinisme i den sociale bevægelighed,
har for mig at se ikke meget
med min frie vilje at gøre, men
derimod noget med samfundets
indretning og struktur og forskellige bevidstheds-mønstre (fx
klientgørelse) at gøre.
Den analyse af fri-vilje

begrebet som udlægges af Tor
Nørretranders er absolut spændende og interessant. Men
den rykker ikke afgørende ved
idéen om, at mennesket har en
fri vilje. At en betydelig del af
denne vilje er ubevidst, er til
gengæld det overraskende budskab i bogen – og bestemt værd
at overveje!

30

Nicolas Rose

- an empericist center half
af Lasse Johansson

NIKOLAS ROSE, MARTIN WHITE
PROFESSOR I SOCIOLOGI PÅ
London School of Economics,
besøgte i december 2008 Institut
for filosofi på Aarhus Universitet.
DOXA sendte deres mest kritiske
skribent, Lasse Johansson, til
hotel SAS Radisson, hvor han
mødte Nikolas Rose til en snak
om biologi og Monty Python.
Johansson:
What is the central concern of
your article ”What is Life – Revitalized” and your book The
Politics of Life Itself?
Rose:
The central concern of both the
article and the book is to explore
the new ways of understanding

ourselves as living creatures and
human beings are coming into
existence as we enter the 21st
century. I argue that the ways
of understanding what we are
and what we can do as human
beings are being reshaped in
important ways by developments
in biological sciences. This is not
just an intellectual shift, but it
is affecting very practical questions – not just medical systems
but also - economic issues such
as the way in which the human
body and its vitality is seen as
a potential source of value. It is
also affecting what we might call
ethical issues in the sense of the
ways in which human beings
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seek to conduct their life. The
book, and in a different way the
article, are trying to explore and
charge that new territory, and in
doing so try to maintain as close
contact as possible with the actual biomedical transformations
that we can see.
Johansson:
What is characteristic about the
individual in the 21st century?
Rose:
There has been a shift in the way
people understand themselves.
I have argued in the book that
people are coming to understand
themselves as autonomous, responsible, self-actualizing having
both the right and the obligation
to manage their own life in relation to criteria that they themselves set. It is a right because
people demand the freedom to
do that, and it is an obligation
because a person who is not prepared to accept or is unable to
accept the responsibility to selfmanage becomes problematic in
many ways. So this is a rather
general change in our relation
to ourselves, how we govern
ourselves and the biomedical
changes have a
part to play (in our
self-technologies).
This is in the sense
that one manages
and governs oneself only in relation
to a kind of knowledge that one has

of oneself, what kind of person
one is and what bits of oneself
does one seek to work upon
or what bits of oneself one can
work upon in order to improve
oneself, to maximize one’s potential etc. My argument is that
increasingly, at least in what I
call ”advanced liberal societies of
the west”, a notion of ourselves
as biological creatures and a responsibility to manage that corporeal, somatic, biological aspect
of ourselves has come to the
fore. I don’t think it has erased
all other forms of thinking of
ourselves as spiritual creatures
or psychological creatures. But it
is certainly playing a very large
role. To be very simply about it:
We are human beings who worry
very intensely about our health,
about our morbidity, about our
fitness. And this is not just an
abstract worry. It is a worry
that leads immediately to the
demand that we do something
about it whether it is adjusting
our diet, whether it is adjusting our form of life, whether we
need to have particular medications or whether we need to take
particular operations, whether
we need to have various parts of
our bodies removed or replaced
etc. That’s what I call a kind of
somatic ethics. Ethics not in the
sense of formal ethics or bioethics but ethics in the sense of the
ethical formation of the individual, about what is desirable in the
managing of their own life.
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Johansson:
Does biology focus on the bright
side of life or on the problems of
life?
Rose:
I think there is a kind of shift in
biomedicine which looks at what
you term ‘the bright side of life’.
Biomedicine no longer suggests
that one’s biology is a source of
fateful problems that one can’t
do anything about, that biology
is destiny and all those kinds of
things. Today to say that something is biological is to be rather
hopeful about it, Thus researchers and others suggest that ”if
we understand the nature of a
disease that you may suffer from
in 20 years time, we can intervene now to make your life better, we can produce a brighter
kind of life, we can optimize you,
we can maximize your capacities
and in that way, and in that we
can live perhaps a happier life”.
Many critics argue that that is a
rather banal notion of happiness
to be free of pain and suffering
that the desire to live a biomedically optimized kind of existence
neglects the fact that human
life is bound up with suffering,
and that with the need to come
to terms with that is maybe the
demand that makes a human life
most human.
Johansson:
In The Politics of Life Itself you
write in the afterword that biology is a reason to be optimistic...

Rose:
That book has been criticised
because people say that it is a
too optimistic reading of what is
going on, that it doesn’t understand the costs of these developments. I think there are two
versions of that criticism. One
I would disagree with, but one
that I think has some important
things to say. The one I would
disagree with is the one that
would say that this biology is
the same as an older biology. It
is about finding the more defective human beings and trying to
eliminate them. It is basically a
politics of elimination of the less
fit and so on. It is just like the
fatalistic biology from the first
half of the 20th century. For reasons already mentioned I think
that is wrong. The second criticism that deserves more serious
attention is an argument that
some say you can find in Habermas, although I’m not so sure. It
is the argument that our vitality
is being turned into a resource
for technical manipulation and
technical maximization in the
name of sociopolitical goals that
may be problematic. It is the
suggestion that the very idea
that we should try to make our
vitality available as a technical
resource that we can manipulate
is problematic. I have respect for
those who say that and it is an
argument that I and others have
been debating. But the reason
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for framing the book that way,
as a politics of life, is to say that
among those who work in that
field, those who work in biomedicine there is, I think, a genuine
belief that by understanding
those processes and intervening on them one can minimize
considerable amounts of human
misery whether it is people who
are afflicted by genetic diseases
or whether it is questions of
premature mortality, or whether
it is questions of disability to
limbs or organs or whether it is
a question of neurodegenerative
diseases. This is a genuine wish
that I don’t think one should
treat cynically. These researchers are trying to do something
for human well-being and I think
that, to some extent, they are
doing something to human wellbeing. I wanted to stress that
part of what’s going on since so
many of my colleagues in the
social sciences stress the down
sides, the negative, always looking for dangers, always holding
up warning signs. They say there
are a lot of risks, we are in the
hands of people we can’t trust,
there are economical motives
behind all this, people are making money out of this, people
are making careers out of this,
something dangerous is going
on. So I wanted to try to move
away from that hermeneutics
of suspicion, to try to at least
explore what is coming into
existence without starting from
that critical judgment, without

starting from the position of critique. My aim was to make critical judgments possible without
starting from that initial position
of suspicion.
Johansson:
Do you think that with today’s
technology such as DNA identification they would have released
the right Brian from the cross in
Monty Python’s Life of Brian?
Rose:
[Laughing] I think DNA identification technologies are rather
good these days, so I think they
would. The idea that our truths
as persons are written in the
body and that the body cannot
lie has become very prevalent.
The sociopolitical implications
of this technique are not given
in the technology itself. On the
one hand it used to incriminate
people who leave their DNA at
crime scenes. On the other hand
it is used in the Innocence Project in USA to free people who
have been wrongly convicted. On
the one hand it is designed to
reunite families who have been
split up. On the other hand it is
used in paternity testing to demonstrate that so and so has been
unfaithful. On the one hand it’s
used in immigration control to
see whether or not you are really related to people whom you
claim to be related to. On the
other hand in the wake of the
tsunami a couple of years ago it
was used to identify the bod

34

ies of those who had been killed.
Thus, it would probably have
released the right Brian from
the cross, but even crucifying
the right Brian would not have
meant that it was a good thing
to kill those who one disagreed
with.

in a team made up from those
who profess a kind of AngloSaxon empiricism which isn’t
represented by any of your two
teams.

Johansson:
Speaking of Monty Python,
here I have the lineup from the
philosophical football match.
On the German team: Leibniz,
Kant, Hegel (capt), Schopenhauer, Schelling, Beckenbauer,
Jaspers, Schlegel, Wittgenstein,
Nietzsche, Heidegger and Karl
Marx. On the Greek team: Plato,
Epictetus, Aristotle, Sophocles,
Empedocles of Acragas, Plotinus, Epicurus, Heraklitus, Democritus, Sokrates (capt) and Archimedes. On which team and in
which position would you place
yourself?

Rose:
Yeah, that’s right. I believe
Beckenbauer was a defender, a
‘sweeper’, but I would definitely
be at center half.

Rose:
[Thinking...] There’s no French
team unfortunately, and no
English team [laughing]. I would
place myself on neither of these
teams, neither the German nor
the Greek. I would place myself

Rose:
Tottenham Hotspur, I’m afraid.
As a Londoner, please don’t force
me to choose between those two
impostors.

Johansson:
...besides Beckenbauer!

Johansson:
Why is that?
Rose:
Center half is a good position.
It is a not very showy position
but it enables one to control the
game.
Johansson:
Arsenal or Chelsea?

The end
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En ode til Jørgen K. Bukdahl
- om to af hans termer
Af Martin Hauberg-Lund Laugesen
JØRGEN K. BUKDAHL VAR
UDDANNET CAND. THEOL., MEN
havde igennem hele sit akademiske virke en alvorlig interesse for filosofien og dens potentiale i samfundsmæssigt regi.
Bl.a. hans meget anerkendte
Introduktion til Hegel skal varmt
anbefales.
Desuden skal Bukdahls Kritiske
Tolkninger nævnes, der som en
art filosofisk opsamlingsværk
præsenterer læseren for Bukdahls bredt favnende og kritiskpoetisk analyserende blik.
Den danske politiker Søren
Søndergaard skal engang have
sagt noget i retningen af det
følgende: ”Enhver politisk analyse, der ikke har et marxistisk
udgangspunkt kan jeg ikke tage
alvorligt.”
Dette er måske i virkeligheden
i endnu højere grad et udtryk for
et hegeliansk temperament end
man umiddelbart skulle tro. For,
hvad er det helt grundlæggende,
den marxistiske analyse som
udgangspunkt antager? Netop
at de præsent gældende samfundsstrukturer og sociale organiseringer er udtryk for (hegeliansk formuleret: har i-sig) en
formidling noget helt andet:
nemlig den reelle værdi- og

magtfordeling (f.eks. spændingen mellem proletarer og kapitalister).
I artiklen ”Naturdialektik som
bidrag til en ædruelig kritik af
den instrumentelle fornuft?”
(Teori og Praksis, 1975 – genoptrykt i Kritiske tolkninger) skriver
Jørgen K. Bukdahl sig ind på
begrebet naturdialektik ved bl.a.
at introducere to termer, jeg i
det følgende vil søge at understrege vigtigheden af i enhver
analytisk sammenhæng (f.eks.
en politisk):
’Begrebsfantasi’
’Underjordiske forbindelser’
Begrebsfantasi
Når jeg nu indledningsvis siger,
at der er tale om to termer,
skal det ikke forståes sådan, at
de kan forklares hver for sig,
forklares individuelt. Tværtimod er der tale om en form for
gensidig begrebs-singularitet;
dvs., at man kun kan forstå den
ene term ved samtidig at forstå
den anden = forstår man den
ene, forstår man den anden. På
denne måde forekommer det
mig lige nu, at jeg bliver forvirret over, hvorfor jeg kaldte
’begrebsfantasi’ for ”1” og tildelte ’underjordiske forbindelser’
”2”. For reelt betragtet kunne
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det ligesåvel have været den
anden vej rundt. Derfor vil jeg
nu anføre dem i den modsatte
rækkefølge for derved at kunne
lægge ud med den term, jeg
måske egentlig finder det bedst
at begynde med. Altså,
’Underjordiske forbindelser’
’Begrebsfantasi’

Underjordiske forbindelser
Dette begreb skal i udgangspunktet designere dét, Bukdahl
med afsæt i Hegels begreb om
dialektik forsøger at markere
som ’naturdialektikkens’ force i
videnskabsteoretisk regi. Denne
ophævende negationsprocess
– som vi finder dialektikken
’demonstreret’ hos Hegel – har
hos Marx’ kompagnon Friedrich
Engels opnået en todelt eller
dobbelt agenda. Bukdahl redegører i sin artikel for, i hvilken
forstand Engels ’ridder på to
heste’, som han formulerer det
et sted. Hvad disse to heste
henholdsvis skal repræsentere
skal vi snart komme ind på;
dette vil ske i forbindelse med en
omtale af den modsætning, de
underjordiske forbindelser (dvs.
de dialektiske ’stationer/parroner’, om man vil) skal forståes
i forhold til. Denne modsætning
er nu det hermeneutiske. Disse
kan vi kalde for ’overfladiske
forbindelser’. Disse forbindelser
eksisterer i alverdens teorier, og
udgør som sådan den henvisningshelhed, et videnskabeligt
begrebsapparat eller paradigme
frem-viser (eller bedere: ud-

stråler). Men denne forbedring
af, hvad der skal forståes ved
de overfladiske forbindelser er i
virkeligheden udtryk for en postuleret underjordisk forbindelse,
nemlig den, at den videnskabelige teori og terminologi faktisk
præger og – med Hegel i baghovedet – ’bearbejder’ den virkelighed, teorien er en abstraktion
og generalisering af. Et sted
formulerer Bukdahl sin forståelse
for/af ’dialektik’:
”Det er kun hvor der trods en
abstraherende isolation, trods en
selvstændighed eller autonomi,
alligevel er forbindelser, at arten
af helhed bør kaldes dialektisk.”
(s. 100)
Et andet sted lyder det på denne
måde:

”En sådan kompliceret, modsætningsfyldt sammenhæng
mellem tilsyneladende isolerede
fænomener er et mønstereksempel på, hvad »dialektik« er.”
(s. 104)
Og nu til Engels to heste. Den
første hest gælder den historiske
nødvendighed, Marx proklamerede at kunne se i historiens udfolden sig ved kritisk
samfunds-økonomisk analyse.
Dette skal imidlertid forståes på
en bestemt facon. Der er ifølge
Engels ikke tale om, at Marx
proklamerede at være ’seer’ eller
’profet’; nej, tværtimod mener
Engels i Marx at finde en tænker,
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der søger via den dialektiske
process-logik, Hegel demonstrerede, at der i historiens gang
kan påvises bestemte hændelser,
begivenheder af varierende skelsættende grad, der efter påvisning yderligere kan sættes i kronologisk forbindelse med things
to come. Men disse ’things to
come’ skal altså ikke – ifølge
Engels – forståes som hændelser
ude i fremtiden, men nærmere
som de ’things that actually
came to be’. Der er altså tale om
en særlig form for retrospektiv
nødvendighed, og ikke en art
logik-inficeret futurisme.
Den anden hest finder vi galloperende rundt og rundt i de
eksakte videnskabers manege.
Det drejer sig for Engels her om
at understrege samt afdække
den umiddelbart neutral-objektive empiris teoriladethed.
Dialektik betragtet som havende
dette formål i-sig leder nu til den
almene konklusion, at lige så
skeptiske de ”eksklusive empirikere forholder sig til den samtidige tænknings resultater, lige
så troende står de over for deres
foregængeres tænkning.” (citeret af Bukdahl, s. 103) Sætter
vi dette på spidsen kan vi altså
formulere Engels konklusion
som følger: videnskabsmænd =
sekulære præster.
Bukdahl afviser nu hest 1
som hest 2, og dette gør han
faktisk med et særligt sideblik
til Hegel. Problemet med henholdsvis hoppe 1 og 2 er, at ”de
begge har at gøre med noget

lov-agtigt, noget generelt/alment, som strider mod det altid
specielle ved eksplikationen af
en dialektisk sammenhæng.” (s.
104) Dette er præcis den pointe,
der er at hente hos Hegel, især
hvis vi tager dennes Åndens
fænomenologi i betragtning. At
dialektikken skulle have bestemte hensigter eller formål
er i fuldstændig modsætning til
alt det, Hegel ønsker sig. Nej,
dialektik er nærmere den logiske
bevægelse, der fremkommer ved
’bestemte negationer’, som det
lyder i indledningen til Hegels
fænomenologi. Enhver hypostasering af dialektikkens ’retning’
endsige ’heuristik’ er håbløs og
må selv underkastes en dialektisk vrang-udvridning indefra
ud. Vrangen må vendes endnu
engang, og det, der fremkommer som negativt vunden indsigt
eller erkendelse er lige præcis
kendskabet til underjordiske
forbindelser.
Begrebsfantasi
Den immanente logik, vi
præsenteres for ved selve den
dialektiske bevægelse kræver
det nu en særlig evne eller disposition for at kunne bevidne.
Denne forekommer nemlig kun
nærværende, har man tilstrækkelig med ’begrebsfantasi’.
Denne evne eller kraft er nu,
hvad der muliggør, at følgende
kan tages alvorligt endsige overhovedet dukke op:
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”De elementer, der er placeret i
en bestemt dialektisk sammenhæng, må ligefuldt hævdes med
»nødvendighed« at hænge sammen som de gør inden for denne
sammenhæng” (s. 104)

Hvad det nærmere bestemt
kommer an på med denne
begrebsfantasi er den omstændighed, at virkeligheden som
sådan – og især spændingen
mellem ’teori’ og ’praksis’ – kan
tages i betragtning på en ganske enkelt mere dybsindig samt
hensigtsmæssig måde. Denne
sammenvævede dobbelt-fordel
ved det at besidde begrebsfantasi er nu den, at man bliver i
stand til på en kritisk måde at
forholde sig til den omstændighed, ”at uvidenhed om, hvad
naturvidenskaben har abstraheret fra, kan bidrage til at
opretholde en uforstandig naturbeherskelse.” (s. 106) Og dette
perspektiv på sagen er nu stort
set den samme, Martin Heidegger tager sit udgangspunkt i
i dennes essay ”Spørgsmålet om
teknikken” fra 1954 – altså over
20 år før udgivelsen af Bukdahls
artikel. Heidegger formulerer sig
som altid særegent for at presse
vores forestillingsevne og sprog
til det yderste, hvorfor ordvalget
afviger fra Bukdahls formulering,
men ikke desto mindre mener
jeg, at deres pointer er en og
den samme – døm selv:

”Overalt forbliver vi ufrie,
lænkede til teknikken, ligegyldigt
om vi lidenskabeligt bekræfter
eller undsiger den. Værst er
vi dog udleverede til teknikken, når vi betragter den som
noget neutralt; thi denne i vor
tid så yndede forestilling gør os
fuldkommen blinde for teknikkens væsen.” (Spørgsmålet om
teknikken, s. 36)
Og medens Heidegger ønsker
sig, at vi skal lære at tænke
det sene i det tidlige, vil Bukdahl, at vi genererer den begrebsfantasi, det kræver for at
kunne tænke de underjordiske
forbindelser, der som bevægelse
rummer sandheden om de ydre
fænomeners hvilende i-sig. Vigtigheden af Bukdahls to begreber består således hovedsagligt
i, at de figurerer som betingelser
for, at vi overhovedet er i stand
til at erkende på andre og mere
kritiske måder end blot sværmende at kredse om variationer
over allerede kendte, stivnede
og døde temaer.
Altså: Menneske! - lad dig gribe
af den store undren...
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Evil Twins
DOXA er på sensationel vis kommet i besiddelse af hidtil forsvundne familidokumenter, der
afslører ukendte tvillinger til flere
store filosoffer. Det er en kendt
og udbredt teori, at store personligheder må have en tilsvarende stor negation og dette sker
oftest i form af en mærkværdig
tvilling. Mennesker med almindelige kapaciteter kan oftest
finde deres negation i et dyr
eller lignende, måske en sten,
men det gælder selvsagt ikke
for toppen af den højtstående
menneskerace, der kræver end
mere sofistikeret skabning til at

rumme deres negation. Hvad der
gør jagten på geniers negationer
så spændende er, at negationen
kan opstå et hvilket som helst
sted på kloden og altså ofte først
opdages utallige år efter dens
fødsel. Takket være en stor indsats er resultatet af et samarbejde mellem antropologi og klassisk arkæologi, DOXAs læsere
nu kan nyde nogle af deres
egne helte og disses negationer,
opsat på pædagogisk vis med
en position (den positive del at
negationen) til venstre og negationen til højre, som det fremgår
nedenfor.
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Johanne Scmidt-Nielsen
- et interview med en glad
politiker

erfaring med politisk tovtrækkeri og livet på Christiansborg
– ”Aktiv i politik siden 1997”
lover hjemmesiden endda! Da 1.
maj i år var en dejlig dag, lader
DOXA Johannes engagement
oversvømme læserne og kan
med glæde i stemmen bringe et
interview med en, der både er
politiker og har humor.
DOXA: Det første vi godt kunne
tænke os at høre, er dit personlige forhold til 1. maj. Hvordan
har du som barn og ung, oplevet
1. maj?
Johanne Schmidt-Nielsen: Min
første 1. maj, jeg kan huske, der
sad jeg i klapvogn, og fik en blå
ballon med et stort ’V’ på – så
sprang min mor den. Jeg har
fået en helt traumatisk introduktion til Den Internationale Kampdag.

Af Rolf, Jacob og Klaus
EN SOLBESKINNET APRILDAG
MØDER DOXA’S UDSENDTE OP
til en sludder i telefonen med
Enhedslistens folketingsmedlem
Johanne Schmidt-Nielsen, der
har fundet et åndehul i kalenderen - en passende lejlighed
til at pleje fansene her på instituttet. På trods af sin unge
alder har Johanne allerede lang

D: Det må man sige, men der er
da noget kamp over det.
JSN: [griner] Ja der er lidt kamp
over det, det er rigtigt. Det var
kompromisløshed.
D: Det lyder som om du kommer
fra en familie, som ikke bryder
sig om blå balloner med V’er på?
JSN: Det er rigtigt, de blå bal-
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loner er ikke i høj kurs, der hvor
jeg kommer fra.
D: Har du andre oplevelser fra
1. maj du vil dele med vores
læsere?
JSN: Jeg har lavet politik på
den yderste venstrefløj fra jeg
var 15, og har altid været til
og deltaget i 1. maj. Jeg holdte
tale, kan jeg huske, da jeg var
16 eller 17 til ’faglig 1. maj’ i
Ansgar anlæg i Odense. Der
sad en masse metalarbejdere,
der var god repræsentation fra
Lindøværftet, og Løkketoft havde
lige været på, og så skulle jeg
op og tale. Jeg mener jeg skulle
tale som DGS’er (jeg var aktiv i
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) – og så kommer
jeg til at sige ’menstruation’ i
stedet for ’demonstration’. Jeg
tror måske kun det var mig, der
kunne høre det i virkeligheden.
Jeg vil sige min ansigtskulør
matchede fanerne resten af den
tale.
D: Men det har trods alt ikke
afholdt dig fra at tale videre?
JSN: Fra at tale videre? Haha,
nej det er rigtigt.
D: Det virker næsten overflødigt
at spørge, om du synes det er
relevant at fejre 1. maj i dag,
men ikke desto mindre vil vi
gerne høre om du mener 1. maj
er en dag der skal fejres?

JSN: Ja bestemt. Både fordi der
er nogle ting at fejre – arbejder
bevægelsen har jo opnået sejre, det er ikke til diskussion,
men også fordi der stadigvæk
er rigtig, rigtig meget at kæmpe
for. Sidste år faldt 1. maj sammen med de offentlige ansattes
strejker, og på den måde var
1. maj sidste år helt ekstremt
politisk – i hvert fald de steder
jeg var – i forhold til hvad det
måske plejer at være. Det var et
meget konkret og helt åbenlyst
eksempel på, at der er rigtig,
rigtig god grund til at holde 1.
maj stadigvæk. Og så bliver jeg
selvfølgelig også lige nød til at
fyre klichéen af om, at hver dag
er en kampdag.
D: Det er også et godt slogan.
Men synes du, der bliver gjort
nok ud af det? Vores indtryk er,
at mange mennesker tænker:
’Nå jamen så går vi da hjem
fra arbejde til middag, det er
da meget hyggeligt’. Burde der
gøres mere for at holde 1. maj?
JSN: Både og. Jeg mener godt,
at man fra fagbevægelsens side
kunne gøre 1. maj mere politisk,
end man gør. Det er slet ikke til
diskussion. Men omvendt vil jeg
sige, at hvert eneste år er der
nogle VU’ere, der kører kampagne mod, at 1. maj bare er til
grin, fordi det bare handler om
at drikke øl, og jeg mener sådan
set ikke, at det i sig selv skulle
være et problem, at folk også
drikker en øl 1. maj. Jeg synes,
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at det er fint, at man også bruger dagen til at have det hyggeligt, og holde lidt fest, men
det er klart, at jeg synes, at man
kunne bruge dagen mere politisk, end man gør – fra fagbevægelsens side. Og som sagt synes
jeg det var fedt, at det sidste år
var en rigtig, rigtig politisk dag,
fordi der var tusinde vis af SOSU
assistenter og
sygeplejersker, der var
midt i en faglig
kamp.
D: Jo, så
der blev
det virkelig
tydeliggjort, at
der er noget i
denne kamp.
Klassekamp
decideret; er
det noget du
synes, der
overhovedet
er i Danmark
eller er brug
for i Danmark?

laver en skattereform, som
begunstiger dem, der har rigtig
meget i forvejen. Så om ikke
andet sørger Lars Løkke da for,
at klassekampen lever i bedste
velgående. Desværre er der sket
det med finanskrisen, som der
altid sker med finansielle økonomiske kriser, at det er helt
almindelige mennesker, der ikke
har noget med
spekulation at
gøre, som for
alvor bliver ramt
– altså i Danmark bliver der
fyret tusindvis af
mennesker om
måneden.
D: Som filosofistuderende er
vi selvfølgelig
nød til at høre,
om du har fået
læst Det Kommunistiske Manifest?

JSN: Det synes jeg da bestemt.
Hvis man ser på den økonomiske
politik, der bliver ført lige nu,
så er det helt ekstremt aktuelt,
man fører en politik, hvor man
laver bankpakker til hundrede
milliarder til bankerne, uden
at stille krav. Samtidig med, at
man ikke vil give fem milliarder
til lønforhøjelser til de lavest
lønnede offentlige ansatte, og
i øvrigt samtidig med, at man

på dansk!

JSN: Ja det har
jeg – på tysk og

D: Intet mindre end fantastisk…
JSN: Det var nu ikke så klogt det
jeg gjorde, fordi det var da jeg
som 15-årig, startede i 1.g og fik
min første fri-opgave i tysk, at
jeg tænkte: ’så tager jeg manifestet’. Og det kunne være jeg
skulle have valgt noget andet.
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D: Det skader ikke at være lidt
ambitiøs jo.
JSN: Nej det er rigtigt.
D: Men hvor meget relevans
synes du Karl Marx, og den slags
gamle, beskæggede tænkere har
i dag?
JSN: Meget relevans, men man
skal selvfølgelig altid læse en
tekst ud fra den tid, teksten er
skrevet i – ellers ville man være
godt dum – men man kan sige,
at ikke mindst lige nu, hvor vi
står i en meget, meget stor
finansiel, økonomisk krise må
man sige, at Marx’ teorier er
relevante. På den måde kan man
sige, at skal man se noget positivt i den økonomiske krise, man
står i, så er det, at der bliver
stillet spørgsmål ved nyliberalismen og markedslogikken, som
den eneste sandhed. Hvor det
er lige før, at man bliver undervist i nyliberalistisk økonomi som
naturvidenskab på universiteterne. Den krise vi står i har betydet, at der bliver stillet nogle
alvorlige spørgsmålstegn. Man

kan sige, hvis man ser på de
økonomiske vismænd fx, så sidder der for det første kun nogen
fra en bestemt økonomisk skole,
og de er ligesom blevet taget for
sandhedsvidende for økonomisk
politik igennem meget, meget
lang tid, men der var ikke nogen af dem, der forudså, at man
kunne komme i en situation,
som den vi står i nu – tværtimod
lavede de ikke andet, end at tale
om overophedning og ældrebyrde.
D: Så det er meget godt, med
en lille krise til at vække os og
hive manifestet frem og kigge i
igen?
JSN: Nej, det er ikke godt med
den økonomiske krise, fordi det
er helt almindelige mennesker,
som for alvor bliver ramt af den,
så det er bestemt ikke godt. Men
man må sige, at den situation vi
står i nu, kan i hvert fald bruges
til at stilles spørgsmål ved nogle
økonomiske, politiske logikker,
der igennem de sidste mange år
er blevet fremstillet som naturvidenskab frem for politik – på
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den måde kan vi få genpolitiseret den økonomiske politik.

D: Platon?
JSN: Filosofi i 3.g.

D: Jeg tror, hvis vi skal overholde tidsgrænsen, så var det
fint ved det. Så har vi til sidst en
lille hurtig associationsleg: Vi har
skrevet seks ord ned, og hvis
du vil sige det første, der falder
dig ind – og hvis du nægter, så
nægter du jo bare… Lenin?
JSN: Partiet skal have en avis.

D: Og så den sidste… Cowboytoast?
JSN: Parisertoast, Pariserbøf… og
Vissenbjerg-hallerne.

D: Spindoktor?
JSN: Ulvemann.

D: Ok, så fik vi også lige det
med, fantastisk. Jamen det var
alt hvad vi ville forstyrre dig med
i dag.

D: Enhedslisten?
JSN: Hmm, det kunne jeg sige
tusinde ting til…
D: Det er altså det du siger?
JSN: Nej, nej, jeg vil sige noget.
Vigtigere end nogensinde før!
Den var god ikke?
D: Den var ganske udmærket.
JSN: Det var til Villy Søvndal.

D: Hvilke haller?
JSN: Vissenbjerg-hallerne –
VGIF, det er min gamle klub.

JSN: Cool, så må I have en god
dag.
D: Jo tak, i lige måde.

D: Det er vores næste… Villy
Søvndal?
JSN: Til Villy Søvndal vil jeg sige,
at det er uinteressant at flytte
vælgere, hvis man ikke flytter
holdninger.
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Feministisk klumme
med et humoristisk islæt
Om paradoksale modsigelser
Af Tone Dandanell
DA VI FEMINISTER MED ET HUMORISTISK ISLÆT in medias res
påbegyndte vor klummeskriverier, var det faktisk intentionen
om at syntetisere to fænomenale hjertebørn, 1) filosofien,
og 2) Sex and the City, der var
drivkraften. Vi ønskede at tilsætte et par dråber visdomskærlighed til vores Cosmopolitan;
et par tomme kalorier til vores
ellers læskende skarntydesaft. I
funktion af skabsfeminist byder
min integritet mig nu at forfølge
denne første indskydelse, ikke
at lade min første kærlighed[1]
forglemme, også selvom jeg
med passionen måske ikke
ligefrem vinder den gule førertrøje i Tour de élitiste. Jeg vil
her syntetiserende skrive om
verdens indbyggede modsigelser,
som de tager sig ud i de hjørner
af tilværelsen, hvor jeg, i al min
feminine væren og tænkning,
færdes i.
I mine tilværelseshjørner lader
jeg mig nemlig inspirere af mit
sideerhvervs store zen-master
- Carrie Bradshaw. Denne fantastiske, fiktive, umiddelbart
midaldrende og klummeskrivende kvinde fra New York, der

om nogen forstår sig på æstetikken, I hele ordets fordrejede
betydning, hun forstår sig på
mode. Hun forstår sig på drinks.
Hun forstår sig på god sex. Men
mest af alt forstår hun sig på
forundringens kunst – hun kan
i den grad undre sig, så nok
så mange filosofistuderende,
og vel sagtens en ellers kløgtig
idéhistoriker eller to, bliver sat
til vægs med syvtommersøm.
Dette overjordiske talent har
inspireret mig til nærværende
forundringsskrift, og efter søvnløse nætter og intenst neglebidderi, har jeg fundet frem til det
fænomen ved tilværelsen, der
egentlig altid allerede har undret
mig: Verdens indbyggede modsigelser, paradokser.
I couldn’t help but wonder: do
we need dialetics to make the
world work?

Min undren er ikke rettet mod
nogen stor tænkers fancy filosofi, men mod verden, som den, i
det mindste for mig, fremstår i
al dens væren: sammenvævet,
modsigelsesfyldt, negerende. For
verden synes for mig at være
opbygget af atomare modsigels-
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er, som havde en usynlig hånd
bygget logikkens kommen til
kort ind i hverdagsfænomenerne
selv. Ligesom Carrie specifikt
undrende spørger, om et parforhold har brug for dramatik for
at kunne fungere, må vi i samme
modus spørge, om vores verden
generelt bare har brug for modsigelsers møde for at kunne
fungere? Fungerer verden,
fungerer vi i verden, takket
være teser og antiteser? Kan
vi overhovedet være til i en
verden, hvis vi ikke får øjnene
op for de ontologiske modsigelser, som selv Tina Dichow,
i Anelsens geniale berøring af
hende, har spottet: "Sometimes
the fastest way to get there is to
go slow. And sometimes if you
wanna hold on you've got to let
go!". Modsigelserne er jo overalt
omkring os, de tæppebomber os
med deres ulogiske væren-til,
blandt andet i disse grelle afskygninger:
Hvis man virkelig elsker en
person, må man sætte dette
menneske frit, med fare for at
miste det. Hvis man virkelig vil
leve, må man leve med livets
modsætning - døden. Hvis man
vil være en stor tænker, må man
erkende, at man kun ved, at
man intet ved. Hvis man vil lære
at elske helt, må man erfare at
få sit hjerte brudt. Hvis man vil
modtage, må man give. Hvis
man vil lede, må man tjene.
Disse modsigelser (på skriftform, indrømmet, tangerende
til religiøse lommefilosofier) kan

synes ubarmhjertige, særligt
når de optræder i gastronomisk
skikkelse og lader chokolade,
bacon, øl og andre kulinariske
herligheder vække den største
madlyst og samtidig på sigt
resultere i en krop, ingen har
lyst til. Alt andet lige (intern
doxamodsigelse!), så forefinder de i al deres barmhjertige
ubarmhjertighed, og har man
først en gang fået øje på dem,
åbner der sig en verden af farver
og mysterier. Det går med det
første møde med de ontologiske
modsigelser, som med teenagepigens første egentlige stiften
bekendtskab med hendes øjenbryn: Hun slipper dem aldrig
af syne igen, hun stopper aldrig
med at plukke dem - at vise dem
opmærksomhed. She just can’t
help but wonder.
Sapere Aude!

Konkurrence: Citatet er også en
apokalyptisk reference. Skriv og fortæl
Schopenhauer hvilken, og vind et ateistisk vredesudbrud.
[1]
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Et forsøg på nuancering af
Martin U. Dahlenburgs
'vorherre bevares'
Af Mikkel Reher Langberg

KÆRE MARTIN. JEG SKRIVER
DETTE SVAR PÅ DIN ARTIKEL I
sidste Doxa, i håbet om at kunne
stable en mere konstruktiv religionsdebat/kritik på benene,
end din polemiske tekst lægger op til. I virkeligheden vil der
sandsynligvis blot være tale om
en, forhåbentlig ukontroversiel,
nuancering af de begreber, du
bruger for, om muligt, én gang
for alle at forebygge nogle typiske fodfejl. Indledningsvis vil
jeg desuden bemærke, at jeg
her kun udtaler mig om kristendommen, idet det er den, du
lader til at spille op imod. I sagens natur er det svært at sætte
finger på, hvad 'kristendommen'
egentlig er; der er 2000 års
god tradition for at være uenig
herom. Jeg vil imidlertid ignorere
dette faktum – springe i vandet
som dig, i en appel til den commonsense opfattelse jeg håber
'vi' som opvoksede i et officielt
kristent samfund er udrustede
med.

Kritikken du fremstiller
er grundlæggende problematisk.
Tilgangen kunne være anvendelig i en mere 'amerikansk' debat (evangelicals vs. new atheism etc.), men er knapt gavnlig
i en tilnærmelsesvis sofistikeret
variant. Synden du begår består
i en manglende vilje til at anerkende sin modparts eksistens.
De religiøse siger: ”I forstår os
ikke!”, de videnskabelige: ”Mere
end I tror!” Min pointe er helt
enkelt, at hvis vi skal diskutere,
hvilket vi bør, må det ikke være
på denne måde.
Hvorfor det? Når du
taler om 'det religiøse', lader
du til at tale om, hvad jeg her
vil kalde 'religion', forstået som
en etableret praksis, konsensus og forståelsesramme, eller i
visse situationer en dogmatik og
'lære'. Spørgsmålet om dogmatikkens rolle i forhold til det
religiøse, er af natur for komplekst til at være relevant her.
Jeg ønsker blot at påpege, at
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denne oftest eksisterer i dialog med hvad man kan kalde
'religiøsitet', den særlige 'indre
tilstand' som er et forhold til
eller fornemmelse af, forankring
i, hvad der (om ikke andet ud fra
førnævnte 'forståelsesramme')
er Gud. Denne art 'religiøs
bevidsthed', en bevidsthed om
Guds eksistens eller nærvær,
forefindes; visse teologer taler
om en 'religiøs sans', psykologer taler om det ubevidste,
arketyper osv. 'Religiøsitet',
som jeg her taler om det, 'det
religiøse' set 'indefra', er altså
ikke en overfladisk forstået
'intellektuel' kortslutning, en
vrangforestilling eller et udtryk
for et naivt forhold til årsagvirkningsforhold, lige så lidt som
det er en fanatisk klamren sig til
et dogme, men en vågen 'opmærksomhed' på et udpræget
'irrationelt' plan – en oplevelse
af mange kaldet 'tro', og en som
'troende' ofte mener at dele.
Parallelt, og her kan
du have ret, kan man tale om
lignende segmenter af 'det
(natur)videnskabelige'; 'videnskab' forstået som et samfund,
konsensus og referenceramme
og 'videnskabelighed', forstået
som videnskabsmandens bevidsthed; poetisk formuleret, 'hans
verdens farver'. Hvis en religionskritik, som du lægger op
til, skal fungere som dia-log, må
man anerkende at 'religiøsitet'
eksisterer og er kvalitativt forskellig fra 'videnskabelighed',
selv om 'religion' og 'videnskab'

har klare lighedspunkter og 'det
videnskabelige' og 'det religiøse'
lige så klare strukturelle ligheder.
Det er givet, at videnskabeligheden på et højere
plan har en udtalt 'irrationel'
side. Denne på en 'overfladisk'
måde, når f.eks. Kepler mente,
der kun kunne være tre dimensioner, for ellers ville det
ikke passe med Treenigheden,
men også på 'dybere' måder,
som hos fysikeren, der inderliggør erkendelsen af verden
som kausalt sammenhængende
(man kommer til at tænke på
Siddharta Gautamas oplevelse)
etc. Kemiske og matematiske
teorier åbenbares ikke sjældent
i drømme og ekstaser, begreber som 'fysisk fornemmelse' er
gængse og blandt andre Einstein
talte om 'glimt af genialitet'.
Visse mekanikere mener at 'føle'
hvordan kredsløb fungerer, før
der sættes strøm til dem, at
have en 'højere', intuitiv fornemmelse for elektrisk strøm. Videnskab påvirker naturligvis også
éns 'overfladiske' bevidsthed
'i dybden' – tag som eksempel
de eksistentielle omvæltninger
kvantefysikken forårsagede for
mange mennesker; maleren
Kandinsky skrev om, hvordan
han ikke ville være overrasket,
hvis en mursten forsvandt ud i
den blå luft for øjnene af ham
– fysikerne havde med atomets
utilregnelighed fjernet naturens
stabile grundlag.
Det er imidlertid vigtigt
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at huske, at også dette 'dybere', intuitive plan indtager vidt
forskellig former i de respektive
lejre. Der er en kvalitativ forskel på f.eks. en åbenbaring af
verden som kausalt kosmos, og
en af verden som gennemstrømmet af Guds ånd. Denne kristne
'levende tro' findes stadig, men
er forskellig fra naturvidenskabsmandens drivkraft (i hvert
fald for så vidt denne ikke f.eks.
projicerer et frelserkompleks
over på Newton eller Einstein
etc). De to tilgange har essentielt forskellige budskaber og muligheder. Nøjagtigt hvori denne
forskel ligger, har jeg svært
ved at sige – det er muligt, den
primært hænger sammen med
den umiddelbart ratiocentriske
tilgang til sandhed i naturvidenskaben og det modsatte i religionen, eller de 'produkter' de
hver især frembringer. Konklusionen er således, at jeg har
svært ved at se, hvordan ”de
samme overbevisningsstrukturer” skulle forekomme, selv på
dette 'dybere' bevidsthedsplan,
for så vidt man vil beholde lidt
af begrebets substans. Ligeledes
har jeg svært ved at se, hvordan
vores indoeuropæiske sprogtradition skulle kunne forårsage
denne religiøse fornemmelse,
idet noget lignende tilsyneladende er forekommet blandt alle
menneskelige folkeslag verden
over til vidt forskellige tider.
Megen religionsforskning og
psykologi peger i retning af at
religiøsitet ikke er noget historisk

eller geografisk betinget, men et
fundamentalt fænomen i menneskelig bevidsthed. En tredje
ting, jeg har svært ved at se, er
hvordan denne sarte fornemmelse skulle kunne leve uden en
religion som referenceramme,
så lad os endelig ikke skille os af
med Gud lige foreløbigt!
Som jeg skrev i begyndelsen,
burde dette forhåbentlig være
tilforladeligt, som det er i forhold
til en poetisk kontra en videnskabelig udlægning. Der er tale
om forskellige verdener. Derfor
bør en religionskritik, i hvert fald
i dette forum, ikke ty til snævre
reduktionistiske argumenter,
men snarere forholde sig direkte
til 'religiøsiteten'. Jeg foreslår
således, at man her i stedet
skulle bekymre sig om at fremstille f.eks. en mere eksistentielt
betonet kritik.
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RØV OG NØGLER,
BARE UDEN NØGLER
Af Klaus Kohberg
EN RØVBARBERING ER IKKE
NOGET MAN LÆSER OM HVER
DAG. Slet ikke én, der går så
galt, at det resulterer i et hospitalsophold! Helen Memel har
imidlertid formået at skære en
hæmoride til blods under netop
denne aktivitet og hun er ikke
bleg for at dele ud af de mangfoldige erfaringer, hun har gjort
sig i sit 18-årige liv. Charlotte
Roche, som har skrevet bogen,
er født i England og opvokset
i Tyskland, hvor hun som vært
på musikprogrammet Viva har
haft masser af kontakt med
den glamourøse og polerede
kendis-industri. En verden hvor
røvbarberinger i hvert fald ikke
er en officiel del af dagsordenen.
Bagsiden af bogen – hvis man
læser sådanne – lover en ”ny,
vild og sjov feminisme, der
frygtløst gør op med damebladenes retoucherede kropsæstetik
og reklamernes undertrykkende
iscenesættelse af den kvindelige
seksualitet.” Lykkes det så, må
man spørge sig selv, efter en så
prætentiøs anretning af de godt
tohundrede siders feministisk
gourmetguf?
God gas – bogstaveligt talt!
Jeg har ladet mig fortælle, at
bogen er et vældigt hit blandt

de medicinstuderende og det er
bestemt ikke uden grund. Hvad
der blandt læger og sygeplejersker omtales så evigt korrekt,
bliver af den bramfri (og bevidst
provokerende) Helen kun omtalt i vendinger, der kan afbryde
ethvert kongeligt taffel. Hvorfor
bruge en masse fine ord, katten om den varme grød, når alle
alligevel ved hvad en kusse er?
- ”Er du sikker på, du har indført
en tampon?” Sødt. Han siger
altid ”indført”. Jeg siger ”Proppet
ind”. Den ucensurerede tilgang
til kvindekroppen må betragtes
som bogens bedste bidrag til
den feministiske dagsorden – et
bidrag, der bestemt ikke skal
undervurderes, men hvorvidt der
er tale om et feministisk kampskrift kan diskuteres. Det er dog
sikkert, at det lykkes Charlotte
Roche at skabe opmærksomhed
omkring de underlige, irrationelle konventioner, der påtvinger
kvinder alskens tankemønstre,
oven i købet enormt underholdende personificeret i Helens mor,
hvis største frygt er at livreddere
skal opdage en plet i underbukserne: ”Den sidste tanke, mor
ville have, før hun udåndede på
ulykkesstedet, ville være: Hvor
mange timer har jeg haft de
her underbukser på? Mon der er
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Vådområder

fortjent en ekstra overvejelse.
Det feministiske indhold bliver
på den måde udholdeligt for alle,
selv for dem der er trætte af
rødstrømper og hvad der ellers
er af feministiske stereotyper.
Skal ”Vådområder” virke som
et kampskrift, vil det derfor nok
være bedst i agentrollen – til
stille og roligt at trænge ind
bag fjendens linjer, vænne folk
til at tale om toiletbesøg og det
faktum, at kvinder også laver
pølser, selvom Helens mor har
påstået, at hvis man bare holder
sig, så opløses det indvendigt.
Slutteligt skal det nævnes, at
bogen er en kilde til kostelige og
klamme citater, og ud over en
velrettet mavepumper til vore
dages håbløse skønhedsidealer
og tabuer, bliver der snakket
en masse om sex og leveret et
par albuestød til sygehusvæsen
såvel som religion. En absolut
læseværdig bog, men nok ikke
den, man skal læse højt fra til
aftensmaden – der skal ruskes
lidt op i det småborgerlige hjem!

På dansk ved Aino Roscher
Lindhardt og Ringhof
213 sider
249,95,- vejl.

spor allerede?” Ved at fjerne al
udenomssnakken, kommer flere
af hverdagens uskrevne regler
til at fremstå decideret tåbelige,
hvilket især kommer til udtryk
gennem Helens beretninger om
hendes mange hygiejneeksperimenter, der har det primære
formål at gøre op med alskens
unødvendige foranstaltninger opfundet af kvinder med neglelak,
der er bange for at få snavsede
fingre. Primus motor i historien
er Helens kedsomhed på hospitalet, der leder hende til at dele
alskens fantasier og anekdoter
med læseren, samt hendes hemmelige plan om at føre hendes
forældre sammen igen ved at
lade deres besøg kollidere, så de
kan forelske sig igen. Det lyder
en anelse naivt og det er det helt
bestemt også, men det virker
ganske godt i fortællingen, at
den ellers så selv- og samfundsbevidste pige lægger planer der
virker håbløst uigennemtænkte.
Realtidshandlingen skrider
langsomt frem og med et tvist
til sidst – der naturligvis ikke
skal afsløres her – er den en
glimrende ramme for alt det,
den unge pige har på hjerte.
Naiviteten bløder det hele lidt op
og det er samtidig en befrielse
at Helen selv barberer ben – om
ikke andet fordi hun synes, det
er rarere at røre ved. Hun fremstår således ikke som en feministisk martyr, der kæmper mod
alt hvad der er ondt, men opfordrer til refleksion over mangt
og meget, der bestemt har
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