
1

DOXA

Nr. 25 August 7. Årgang

Afdelingsblad for Filosofi
Institut for Filosofi og Idehistorie

Aarhus Universitet



2

Kolofon

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør
Marie Larsen

Redacteur emeritus
Carsten Fogh Nielsen

Jon Rostgaard Boiesen

Jes Harfeld

Rasmus Hougaard

Jacob Lautrup Kristensen

Johannes Busted Larsen

Sanne Lodahl

Peter Lind

Gæsteskribenter
Jon Auring Grimm

Martin Skou

Layout og illustrationer
Johannes Busted Larsen

Foto og illustrationer
Sanne Lodahl

Doxa online
http://www.hum.au.dk/filosofi/doxa

DOXAs mailadresse
doxa@email.com

Forbehold
Indlæg i DOXA repræsenterer ikke
Instituttets eller redaktionens officielle
holdning, med mindre dette er specifikt
angivet.



3

Indhold

6 Leder
af Johannes Busted Larsen

8 Interview med
Carsten Fogh Nilsen
af Rasmus Hougaard

13 Erhvervsetik
af Peter Lind

18 Elitens artikler
af Jon Auring Grimm
& Martin Skou

26 Livet på studiet
af Peter Lind

30 I Fart
af Sanne Lodahl

31 Anmeldelse af
�Universitet og videnskab�
af Rasmus Hougaard

33 Anmeldelse af
�Det gen-skabte menneske�
af Jes Harfeld

36 Anmeldelse af
�Det utidige subjekt�
af Jon Rostgaard Boiesen

40 DFS 2004 tema artikler
af Peter Lind, Marie Larsen
& Jon Rostgaard Boisen

46 Billedserie
af Sanne Lodahl

48 Kant Heute?
af Carsten Fogh Nilsen

53 Guld fra gemmerne
ved Jon Rostgaard Boiesen



4

Hjerner i kar...
...nok verdens bedste fredagsbar (red.)

Filosofisk og Idehistorisk fredagsbar �HIK�

Byder på:
Belgiske øl, Whisky, billige øl, super god stemning og masser af rare mennesker

Alt sammen af høj standard og klasse

Så kom forbi lok. 329, byg. 412, mellem kl. 14 og 19
og nyd en fyraftensøl eller sodavand i det gode selskab
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DOXA beklager!
I DOXA #24 havde der desværre sneget sig nogle fejl ind. Fra DOXAs side undskylder vi, og
bringer i hast disse rettelser:

- I kolofonen står Marie Larsen anført som �ansvarshavende�. Selvom vi gerne tror på, at
hun har styr på sit eget liv, så er det i denne sammenhæng lidt mere relevant, at hun er
�ansvarshavende redaktør�.

- I advarslen på s.34 fremgår det desværre ikke, at det er Sanne Lodahl der er ophavskvinde
til den.

- I hyldesten på s.35 er opgavetitlen desværre forkert. Den rigtige titel er: �Er Schellings
karakteristik af Hegels system som negativ filosofi retfærdig?�

- I bagsidens krydsogtværs er der en fejl ved #3: svaret skulle være �egalitær� og ikke
�egalitært�.

- Derudover har en del stavefejl undsluppet sig vore øjne.

Med håbet om at lignende ikke vil gentage sig: god læsning!
Redaktionen

DOXA Online!
Det er nu muligt at finde tidligere udgaver af DOXA på Internettet. Nye udgaver af bladet vil også
blive lagt op. Find begge dele på DOXAs hjemmeside:

http://www.hum.au.dk/filosofi/doxa

Efterhånden som den ansvarlige får konverteret og/eller scannet nye som ældre DOXA-blade
vil de blive gjort tilgængelige via Internettet. Formatet er PDF, så Acrobat Reader eller tilsvarende
program er en nødvendighed for at læse bladene. Acrobat Reader kan hentes gratis hos Adobe
(www.adobe.com).



6

Først blev jeg syg, derefter var der eksamener,
og så var det jeg løb tør for undskyldninger.
Dette nummer af DOXA skulle havde været på
gaden, det vil sige ligge oppe på afdelings-
gangen, i slutningen af sidste semester. At
denne plan ikke kom til at harmonere med
virkeligheden, er nok mest min skyld. Det er
nemlig sådan, at jeg har til opgave at layoute
bladet. Hvilket er den sidste del af den lange
proces, det er at udgive et blad. I hvert fald for
redaktionen, men jeg vælger ikke at regne
trykkerne med. På samme måde som vi stadig
går rundt og siger, at det var Christian IV, der
byggede Rundetårn, selv om vi alle sammen
ved, at konger ikke arbejder som murere. Og
at hvis denne kong Christian skulle havde
bygget alt det, vi går rundt og siger han
byggede, så ville han nok ikke have bygget så
meget, som vi siger han gjorde. Bare tænk på
al den tid det ville tage ham � Rundetårn blev
jo ikke bygget på én dag. Pointen er, at
historien glemmer arbejderne, med undtagelse
af nogen former for marxistisk historieskrivning,
der til gengæld er superkedelig læsning. Og i
denne sammenhæng er trykkere arbejdere,
hvilket de tit også er i andre sammenhænge.
Og i denne sammenhæng er DOXAs redak-
tion � en stor del af os � dødforkælede
akademikerbørn. Og historien elsker død-
forkælede akademikerbørn og konger.

Nå, men hvorfor begyndte jeg ikke med
DOXA noget før. Svaret er ret nemt, jeg var i al
sin enkelthed doven. Jeg lavede alle de der
ting, man nu går rundt og laver, når man er
doven. Det mine forældre ville kalde for
�ingenting�, et udtryk der, når man tænker over
det, ikke rigtig giver mening. Da tanken om
radikalt ingenting er lige så uforståelig, som en
fornuftig og fuldstændig udlægning af
Heideggers værker. For man laver faktisk en
masse ting, når man laver det såkaldte
�ingenting�. Man kan finde på at gå en tur, bruge
en dag på at snakke med gamle venner eller
bare læse en knaldroman. Man kan også blive
liggende i sengen, fordi man ved, at så længe
man ligger der, så er verden fuld af muligheder,
men vælger man en af dem, vælger man også
en hel masse fra. Denne handling vil jeg dog
gerne fraråde, da det at ligge i sengen også er
et valg, og man på den måde faktisk ikke
undslipper valget. Det er vist det, man kalder
ond tro, og bare hør hvor ubehageligt det lyder.
Ved at vælge at ligge i sin seng, vælger man
sådan ca. noget af det mest kedelige man
kunne finde på, og det ender bare med, at man
kommer til at se frem til næste tandlægebesøg
eller en anden utiltalende begivenhed. Og hvis
det går helt galt, kan det ende i det rene
melankoli, der skulle være rigtig svært at
komme ud af igen. Lidt ligesom aktivering når

Undskyld - broen var oppe...

En leder i klummeform om dovenskab

Af Johannes Busted Larsen
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man er på bistand �
faktisk forestiller jeg
mig, at melankoli på
mange måder ligner aktivering. Da det er
gældende for begge situationer, at man bruger
en masse tid på ligegyldige ting, der ikke fører
nogen veje. I tidsrum hvor man kunne lave
fornuftige ting, såsom at gå en tur, snakke med
gamle venner eller læse knaldromaner.

Men jeg gik og dovnede den, hvilket jeg
havde det helt fint med. Hvis det ikke lige var
fordi, at jeg havde lovet at layoute det her blad.
Og det er sådan, at ligegyldigt hvor meget
Nietzsche jeg læser, kan jeg ikke helt lade være
med at få dårlig samtidighed i tide og utide.
Derfor var min rejse i det dovne ikke kun en
lykkelig færd. Selvom det var meget lærerigt,
og man kunne, forudsat man var romantikker,
kalde det for en dannelsesreje. Så langt vil jeg
ikke gå. Jeg lærte at dovenskab ikke er så
dårligt igen, for selv om man ikke rigtig får lavet
noget, så har man lige pludselig tid til at tænke
over de små ting, de pudsige ting. Fx at det er
sjovt, at man har valgt at indrette bygning 410,
sådan at historie ligger nederst, derefter
kommer idehistorie og højst oppe ligger filosofi.
Dette er lidt sjovt, når man tænker over de tre
fagområder og på Platons idelære. I Historie

er det vigtigt at være
tæt på jorden. Da
deres fag er mere

jordnært, tættere på livet som det leves, også
af normale mennesker. Idehistorie tager vist nok
mere udgangspunkt i historien, end filsosfi og
derfor ligger de ikke helt ligeså højt oppe som
vores fag, der næsten er helt oppe ideernes
verden og i forhold til de andre fag næsten ser
bort fra historien og livet som det leves, også af
normale mennesker. Samtidig holder
arkæologi til helt nede i kælderen, men de får
jo næsten også jord på fingrene i deres
arbejde. Det er også lidt sjovt at tænke over, at
man er nødt til, at gå forbi historie og derefter
idehistorie, for at komme op til filosofi. Marx vil
sikkert se glad ned fra himmelen på denne
pudsige indretning. Hvis han da ikke er for høj
på opium til at opdage det. Det er sådanne
små indsigter man får, når man rigtig dovner
den. Og selv om jeg ved, at denne indsigt på
ingen måde kan sammenlignes med
antikkens store filosoffer, så forestiller jeg mig,
at det som drog dem til at starte den praksis vi
har forsat med, var det vi kalder dovenskab.
Platon gik en tur, talte med en gammel ven og
skrev et ontologisk og etisk system. Måske bare
fordi han ikke rigtig gad at layoute DOXA.
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�Hvorfor

Kanter den største
filosof?

...Det er han jo fordi han har ret!�
Interview med Carsten Fogh Nielsen

Carsten Fogh Nielsen, af mange kendt som
den blodrøde pingvin, er ikke en hr. hvem-som-
helst. Ikke nok med at han nu er på universitetet
på sit 9. år, har været redaktør af DOXA de første
to år af dets levetid og har skrevet artikler siden,
han er også blandt de seneste, der har
erhvervet sig et ph.d.-stipendium. Traditionen
tro mødtes DOXA med Carsten til en lille snak
om hans tid på uni indtil videre, hans ph.d.-
projekt, og lidt løst og fast såsom pingviner, sex
og den allestedsnærværende herr Immanuel.

DOXA: �Hvorfra stammer din interesse for
filosofi?�

CFN: �Den stammer fra min filosofilærer i
gymnasiet. Jeg havde en god filosofilærer i
gymnasiet. Jeg stod og vaklede mellem at have
filosofi eller fysik på højt niveau da jeg skulle i
3.g, så valgte jeg filosofi og var heldig at få en
god lærer og derfor blev jeg interesseret i det.�
DOXA: �Hvad var det i første omgang der
fangede din interesse?�

CFN: �Jeg tror det var det hele, der var ikke en
speciel ting. Min gymnasielærer yndede at
referere Hartnack-anekdoter, om Hartnack der
spurgte folk om de virkelig mente at
mælkebøtter var ukrudt og så viste, at det var
det måske ikke alligevel. Det syntes jeg var
meget sjovt. Da jeg så skulle vælge noget på
universitetet endte det med at blive filosofi, blandt
andet fordi jeg havde haft det sjovt med det i
gymnasiet.�

DOXA: �Fortæl om dit uddannelsesforløb på
Uni.�

CFN: �Jeg startede tilbage i �95 og havde fire
år på instituttet, og så var jeg ovre og have to år
på statskundskab. Så kom jeg tilbage igen og
var tre måneder i Canada, og kom tilbage og
skrev speciale. Jeg gik så arbejdsløs i et år og
nogle måneder inden jeg så fik ph.d..�

DOXA: �Er det rigtigt at du ikke brød dig om tysk
filosofi i starten?�

Af Rasmus Hougaard
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CFN: �Jeg tror jeg havde det som så mange
andre. Jeg startede på filosofi og troede at det
var noget med at sidde og tænke over de dybe
ting i tilværelsen. Men så skulle man både have
logik og erkendelsesteori, og så skulle man
gudhjælpemig også læse en masse ting på
tysk, og jeg har aldrig været særlig glad for at
læse tysk. Så det var vist det, der fik mig til at
sige til Thomas Schwarz engang, at jeg kunne
altså ikke lide det der tysk.�

�Men så kom der et tidspunkt hvor jeg skulle
læse Habermas og Kant, og så kommer man
jo ikke helt uden om det tyske, så må man jo
bare kæmpe sig igennem.�

DOXA: �I starten var det altså analytisk filosofi.
Du havde også lidt en Thomas Nagel-periode?�

CFN: �Ja, men det var mere fordi jeg kan lide
hans måde at skrive på og gå til tingene på.
Han skriver altid, jeg vil ikke sige urimelig klart,
fordi meget af det han siger er tvetydigt og kan
forstås på flere måder, men han har en sund
sans for humor, hvilket gør det lettere at læse.
Og så er han en af de få, der har skrevet noget
forholdsvist fornuftigt om sex. Nagel har indset
noget om sex som mange andre filosoffer har
glemt, som han siger: �ordinarily things happen
in a less orderly fashion, and in much more of
a rush�. Det lyder meget rigtigt, det er sjældent
at sex foregår som filosoffer skriver at sex
foregår, der er ikke så meget teoretiseren over
det. Jeg ved nu ikke om det var en Nagel-
periode, selvom jeg har læst det meste af det
han har skrevet. Han er sjov at læse, jeg ved
ikke om han har ret, men underholdnings-
værdien er ret høj i hans bøger.�

DOXA: �Hvornår fandt du så ud af, at Kant er
mere interessant?�

CFN: �Det var fordi jeg læste Habermas, da jeg

tænkte, at det skulle jeg nok skrive speciale i.
Men jeg opdagede, at det ikke rigtigt hang
sammen, der var nogle ting jeg ikke kunne få
til at passe sammen, og jeg kunne ikke forstå
hvordan han kunne sige de ting han sagde.
Så måtte jeg jo tilbage til rødderne, hvilket jo
var Kant, og læse noget Grundlegung og finde
ud af hvor Habermas havde det fra � det har jo
nok været der omkring 98/99, lige da jeg
startede på Statskundskab � og så fandt jeg
ud af det var mere interessant at læse Kant,
den måde det ligesom var mere rigtigt på syntes
jeg. Og så var han, når man kom igennem de
lange sætninger og det tyske sprog,
forbløffende klar, undertiden i hvert fald.�

DOXA: �Jeg er nødt til at spørge��

CFN: �Hvorfor Kant er den største filosof? Det
er han jo fordi han har ret!�

�Han har jo nogle fantastisk gode argumenter
for alt det han mener. Om han så har ret eller
ej, det ved jeg ikke, men det kræver nogle
vældigt gode argumenter at argumentere imod
ham, og det er noget af det, der gør, at jeg godt
kan lide at læse ham. Man sidder med de her
fantastisk lange, uregerlige sætninger, og
sidder og læser dem igen og igen, og prøver
at få dem til at hænge sammen inde i hovedet,
og lige pludselig går der et lys op for en: �Nå,
det er det her han mener!�, og så har tingene
en tendens til at alting falder på plads, lige i det
man sidder og læser. Nogle gange i hvert fald.
Andre gange sidder man og tænker: �Nå det
er det han mener, men hvordan pokker
hænger det sammen med resten af det han
har skrevet�, hvilket er frustrerende men mindst
lige så givende, fordi så begynder man at læse
videre, genlæse ham. Det er vældig, vældig,
vældig rart, og det kan man gøre igen og igen:
Nu har jeg været igennem Grundlegung seks
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eller syv gange og den kan jeg stadig få megen
fornøjelse ud af at læse.�

DOXA: �Men hvorfor blev det moralfilosofi?�

CFN: �I begyndelsen var det
faktisk erkendelsesteori, jeg
havde jo Jørgen Husted til
erkendelsesteori og metafysik
på grunduddannelsen, og
uanset om man er enig med
hans filosofiske holdninger
eller ej, så formår han jo at
gøre det brændende interes-
sant, at få det til at fremgå, at
her sker virkelig en udvikling,
at �vi er blevet klogere siden
Platon, vi kan sige nogle ting
vi ikke kunne sige før�, og det er jo altid noget
der fænger når man lige er startet og går rundt
og er forvirret og ikke kan finde ud af noget som
helst. Så kommer Husted og siger: �Det her,
det er en lang fremskridtshistorie!� Det brugte
jeg en del tid på de første par år. Men så, jeg
ved ikke præcis hvordan det gik til, begyndte
jeg at læse etik, jeg ved egentlig ikke hvorfor.�

DOXA: �Det var ikke til at komme uden om eller
hvad?�

CFN: �Jeg ved det faktisk ikke, det kan godt
være fordi jeg begyndte at følge Hans Finks
seminar om etik, og der begyndte jeg at læse
det, det er bare en af de ting, der er sket. Jeg
havde ikke noget større formål med det. Hvorfor
jeg overhovedet startede med at læse etik, det
kan jeg simpelthen ikke huske, jeg tror ikke der
var nogen større grund til det. At jeg gik fra
Habermas til Kant, det giver lidt mening, men
hvorfor jeg sprang fra erkendelsesteori til etik,
det ved jeg ikke.�

�Men samtidig foretog jeg også et andet valg,

fra analytisk til tysk/kontinental filosofi, i hvert til
noget af den tidlige tyske idealisme, og jeg tror
det var fordi jeg fulgte Hans� timer. Hans
refererer tit til Hegel, og med Hegel der kommer
Kant jo med i kølvandet igen, og så når man

har fat i dem, så har man fat i et
af de steder hvor splittelsen af
den analytiske og kontinentale
filosofi starter. Som John
McDowell sagde, spørgs-målet
er: Skal man gå fra Kant til
Hegel? Det er jo noget af det,
der skiller, eller i hvert fald har
skilt, den analytiske tradition fra
den kontinentale: overgangen
fra Kant til Hegel. Analytisk
filosofi har haft en tendens til at
blive stående ved Kant, og ikke

villet tage Hegel og den tyske idealisme med,
mens den kontinentale tradition har taget hele
bøtten. Det er så noget af det der er ved at blive
opblødt nu, at visse analytiske filosoffer ikke er
så bange for at læse tysk idealisme som de
var tidligere. Jeg interesserer mig jo for Kant
og den tyske idealisme, og har tidligere læst
analytisk filosofi, og det er begyndt at hænge
sammen inde i hovedet på mig.�

DOXA: �Fortæl om dit ph.d.-projekt.�

CFN: �Overskriften er: �Dannelse, fornuft og
dømmekraft. En kritisk undersøgelse af den
etiske dannelses mulighed og betydning�. Det
er et forsøg på at sammentænke nogle tanker,
som to engelske filosoffer, John McDowell (som
var her i efteråret) og Sabina Lovibond (som
var her sidste forår) har gjort sig omkring
dannelsens betydning for moralen. Mit projekt
går dels ud på at kritisere dem, dels på at
sammentænke dem med bl.a. Aristoteles,
Hegel og Kant. Og det skulle gerne ende med
et begreb om dannelse som udvikling af en
kritisk evne til at fælde domme. Det er i hvert
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fald målet, jeg ved jo ikke om det lykkes, men
jeg har jo et par år til det.�

DOXA: �Har det noget med Studium Generale
at gøre?�

CFN: �Nej, faktisk slet ikke, det ligger i
forlængelse af nogle ting jeg har læst på Hans�
seminar og har i den forstand noget med
Studium Generale at gøre og det kan godt
være det ender med at få noget med det at gøre,
men det er rent moralfilosofisk.�

DOXA: �Så det er ikke noget de fremtidige
studenter kommer til at sidde og læse på
Studium Generale?�

CFN: �Nok ikke det jeg laver, jeg tror det er for
filosofisk og for specifikt. Dannelse på Studium
Generale er normalt mere alment, og det
dannelsesbegreb jeg beskæftiger mig med går
mere specifikt på, hvad der gør mennesker til
moralske væsener, ikke så meget hvad der
danner dem i andre henseender, om end det
jo selvfølgelig nok hænger sammen, men det
er ikke lige noget jeg har spekuleret på endnu.�

DOXA: �Og så er der
noget med et ophold i
Oxford?�

CFN: �Ja, jeg er blevet
accepteret i Oxford, og
får et år derovre på
Worchester College
hvor Sabina Lovibond
sidder. Jeg skal lige
have samlet nogle
penge sammen til at betale universitets- og
kollegieudgifter, men jeg regner med at skulle
afsted i omkring et år fra oktober. Så det bliver
godt!�

DOXA: �Skal du undervise på et over-
bygningsseminar?�

CFN: �Jeg skal have et seminar, men det bliver
først når jeg kommer tilbage fra Oxford. Det
bliver etik i en eller anden forstand, jeg ved
endnu ikke hvad. Der er jo så meget af tage af,
men det bliver nok noget klassisk, fx dydsetik
eller noget Kant, om end der her været meget
Kant her på det sidste.�

DOXA: �Fortæl lidt om DOXAs begyndelse.�

CFN: �Det var ikke engang mig der tog initiativet,
vi havde tidligere prøvet at starte et blad op, men
da vi indkaldte til møde dukkede kun mig og
en kammerat op, og det var lidt for lidt at starte
et blad op på. Men så dukkede der nogle
studerende op, der var et par år yngre end mig,
og spurgte om jeg ville være interesseret i at
hjælpe med at starte et blad op, og det sagde
jeg ja til, da jeg syntes det var en god ide. Så
satte vi os ned og skrev en masse ting til at putte
i det første blad, og skulle finde ud af hvad det
skulle hedde, hvilket vi sad og diskuterede
længe. Lise, som er ph.d.-studerende på
historie nu, men var med i redaktionen

dengang, kom med
forslaget DOXA som
modsætning til
episteme. Efter lidt
tænkning frem og
tilbage fandt vi ud af, at
det egentlig var et
ganske glimrende
navn, da det jo var lige
det det var: en masse
meninger.�

DOXA: �Er der en bestemt grund til at DOXA er
grønt?�
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CFN: �Da vi skulle udgive det
første blad var det forår, og for at
gøre lidt grin med idéhistories
blad Tingen, havde Lise lavet
nogle digte, bl.a. et forårsdigt,
der var et forsøg på at gøre lidt
grin med de der meget dybe
digte, der var i idéhistories blad,
og vi ville gerne have noget der
svarede til det, og så til det første
nummer valgte vi denne fantastiske
forårsgrønne farve. Siden da har ingen taget
sig sammen til at få ændret farven, med
undtagelse af et par �første maj�-udgaver og et
enkelt blåt blad, og det viste sig at passe godt.
Så det er simpelthen grunden.�

�Derefter udkom DOXA med mere eller
mindre jævne mellemrum, og jeg var redaktør
de første to år. Jeg skrev forbløffende mange
artikler, da det var svært at få folk til at skrive
(det er det stadigvæk!).�

DOXA: �Angående de forbløffende mange
artikler: En hemmelig (?!) kilde har ladet mig
fortælle at du kun skriver artikler
når du har fået sex. Kan du
bekræfte dette rygte?�

CFN: �Jeg har skrevet en enkelt
artikel hvor jeg inspireret af at have
fået sex skrev om sjæl/legeme-
dualismen, men det er ikke sådan
at jeg normalt skriver efter jeg har
fået sex. Hvis det var rigtigt tror jeg
der ville komme væsentligt færre artikler fra mig!
Men jeg har da skrevet lidt om sex og lidt om
science fiktion.�

DOXA: �Kan vi forvente nogen artikler fra Ox-
ford?�

CFN: �Det vil jeg ikke kunne udelukke. Det er

muligt at der kommer uden-
landskorrespondance.�

DOXA: �Du har tidligere nævnt
for mig, at du godt kan lide at
høre musik når du skriver
opgaver. Er der noget musik du
kan anbefale os, når vi nu skal
sidde og skrive til sommer?�

CFN: �Jeg kan godt lide at skrive til C.V.
Jørgensen eller Sort Sol. C.V. Jørgensen
beroliger mig. Det er altid rart at have lidt
samfundssatirisk og kritisk musik kørende i
baggrunden, og Sort Sols Glamourpuss kan
køre uden man bliver opskræmt, dem har jeg
skrevet en del opgaver til. Så det kan
anbefales.�

DOXA: �Er du mest rød eller pingvin?�

CFN: �Jeg er nok mest rød, men jeg kan godt
lide pingviner. Hvis du spørger hvor det kommer
fra så er der ikke rigtigt noget svar, jeg fik bare
et billede i hovedet af en blodrød pingvin.�

DOXA: �Så det har ikke noget at
gøre med kombinationen af det
alvorlige blodrøde og den lidt
fjollede pingvin?�

CFN: �Det kan godt være, jeg har
ikke tænkt over det. Jeg kunne
bare godt lide billedet af en
blodrød pingvin. Efter et stykke tid

accepterede folk bare at jeg underskrev
mig som �den blodrøde pingvin�. Den
kommunistiske-marxistiske pingvin!�

Hermed skal lyde et stort tillykke, samt held og
lykke med ph.d.�en, til Carsten. Vi ser frem til
flere artikler fra din side, og så ses vi i øvrigt i
fredagsbaren!
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Erhvervsetik- et par overvejelser

Denne artikel kan ses som en skriveøvelse, et
forsøg på at fokusere tankerne, en salgstale
for emnet, eller inspiration til eftertanke. Emnet
for mit speciale er organisationsfilosofi og
erhvervsetik, hvilket forklarer de to første dele.
At jeg så har valgt at publicere i DOXA kan vel
forklares med en lyst til at afprøve sine ideer på
andre (salgstalen), og en tro på, at andre
muligvis kan bruge det til noget (inspirationen).

Artiklen har dog også et andet mål, der leder
hen til emnet: at påpege en misforståelse, der
af uvisse grunde stadig gør sig gældende.
Misforståelsen minder ganske meget om den
etiske teori om psykologisk egoisme:
opfattelsen at enhver person altid og
udelukkende handler til fordel for sig selv, om
ikke bevidst så ubevidst. Per analogi: alle
virksomheder handler altid og udelukkende til
fordel for sig selv. Og videre, per analogi: da
psykologisk egoisme stort set ingenting har at
gøre med etik (set fra et common sense
synspunkt), så gør det samme sig gældende
for erhvervsetikken. Det sidste er dog en

tilsnigelse: det er ikke således, at erhvervsetik
ikke har noget at gøre med etik � erhvervsetik
giver slet og ret ingen mening. Dette kan ses
på to måder: enten er erhvervsetik simpelthen
meningsløst, eller også er der tale om et fint
begreb, der ingen anvendelse finder i
virkeligheden.

Min egen holdning er næppe en
overraskelse: der er som nævnt tale om en
misforståelse. Erhvervsetik er et meningsfyldt
område, der bliver arbejdet meget med, og som
finder anvendelse i mangt en virksomhed.

Erhvervsetik:
Hvad handler det så egentlig om? Hvad er
�erhvervsetik�? Først og fremmest er det et af
de steder, hvor filosofi og virkelighed møder
hinanden � praktisk etik, med andre ord. Det
handler typisk om størrelser som virksomheder
og organisationer, og disses indvirkninger på
andre. Det der kaldes interessent-teorien på
dansk (stakeholder-theory på engelsk) bruges
ofte til at definere, hvilke andre der er tale om.

13
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Dette er dem, der påvirker og/eller påvirkes af
virksomheden, såsom kunder, medarbejdere,
ledelse, leverandører, aktionærer,
lokalsamfund/miljø, og lignende. Umiddelbart
er der således ikke den helt store forskel på
erhvervsetik, og hvad
man måske kan se
som mere �normal�
etik: hvad personer
bør gøre eller ikke
gøre. Forskellen lig-
ger faktisk primært i, at
der er tale om et skift i
fokus fra personer til
virksomheder.

Et par eksempler er måske på sin plads:
forholdet medarbejder - virksomhed er ofte
lettere problematisk, om ikke andet så i
medierne. Husker jeg rigtigt, er det ikke længe
siden, der i nyhederne var en sag om, hvorvidt
dagligvarebutikker kunne tillade sig at
videoovervåge deres ansatte for at stoppe eller
forebygge tyverier. Dilemmaet her er
spørgsmålet om, hvad der vejer tungest:
hensynet til virksomhedens økonomi eller
medarbejdernes rettigheder omkring
arbejdsmiljø � mellem de forskellige grupper
interessent-teorien udpeger. Ligeledes med
andre problemer, såsom omkring miljø (her vil
det typisk være økonomien overfor miljøet),
samfund (lokalsamfundets afhængighed af en
virksomhed, eksempelvis), kunder (eksempel-
vis information omkring produkter, eller reklamer
for produkter) � i alle disse problemer er det
identiske, at der er tale om interessekonflikt
imellem de forskellige interessenter.

Har man interesse for den filosofiske disciplin
etik (og hvorfor skulle man dog ellers være
kommet så langt i denne artikel), burde man
kunne se relevansen af den filosofiske tilgang
til problemerne. Hvilke værdier skal pro-
blemerne anskues udfra? Skal problemet løses

fra en pligtetisk vinkel, eller en utilitaristisk? Er
alle interessentgrupperne ligeværdige, eller er
der nogen interesser, der bør veje tungere end
andre? Er der nogen interesser, der ikke bør
tælle med (interessent-teorien bygger på en idé

om, at alle interesser,
der påvirker eller
påvirkes af organisa-
tionen, er relevante.
Man kan med en vis
ret spørge til, hvorvidt
man skal tage højde
for interesser, der ikke
påvirkes af organisa-
tionens handlinger)?

Dette er for så vidt meget godt, men har
skeptikerne ret, når de fremturer at erhvervsetik
ikke har nogen berettigelse, så stopper
projektet brat. Hvilket bringer os tilbage til
misforståelsen og til grundene for denne. Der
er som nævnt flere grunde til at hævde, at
erhvervsetik er tidsspilde. Jeg vil her
gennemgå tre af disse.

Den kantianske:
Denne indvending kan ganske sikkert også
komme fra andre end kantianere, men netop
hos Kant kan man finde grundlaget for et argu-
ment mod erhvervsetikken. Hos Kant er det en
forudsætning for moralen, at viljen er fri. Der
gives ikke moral uden den frie vilje � og den
frie vilje er alene at finde hos rationelle væsner,
dvs. personer. Og her kommer så pointen: en
virksomhed/organisation er ikke en person �
punktum. En organisation kan derfor ikke
handle moralsk eller have moralske overvejel-
ser � det kan alene individerne i organisationen.
Men dermed forsvinder virksomhedens
moralske ansvar, og der kan ikke være tale
om, at virksomheden skal tage hensyn til andet
end profitmaksimering.
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Dette er en tungtvejende indvending, men
der gives et hurtigt svar: det kan ikke betale sig
for virksomheder ikke at sørge godt for sine
interessenter. Eksempelvis lader det til, at
medarbejdere er mere effektive og produktive,
når arbejdsmiljøet (både fysisk og psykisk) er i
orden. Endvidere er den politiske forbruger ikke
et ukendt fænomen, men noget de fleste har
hørt om eller måske ligefrem selv fornøjet sig i
rollen som.

Her kan man så pointere, at dette svar minder
kraftigt om den egoisme, der blev nævnt
tidligere. Dette er sandt nok, men hvis egoisme
er alt, man kan opnå, så er denne form for
egoisme faktisk en del bedre end ren og skær
udnyttelse e.l.. Spørgsmålet er dog, om
indvendingen holder.

Her synes det relevant at nævne, at
virksomheder/organisationer faktisk har nogle
ting tilfælles med personer: virksomheder har
visse rettigheder, og opfattes i nogle anseender
som juridiske personer.

En anden pointe er følgende: hvis en
organisation eller virksomhed ikke kan handle
moralsk, så må de konsekvenser, der følger af
dens foretagender, kunne tilskrives hand-linger
hos ledelse, bestyrelse, eller medarbejdere.

Der gives dog ofte her et problem: er det
eksempelvis virksomhedens ledelse, der står
anklaget, er det så egentlig ledelsen, eller de
aktionærer, der har givet ledelsen dens
beføjelser, der bærer den egentlige skyld?
Derudover er det  i nogle tilfælde svært at se,
præcis hvem der står bag en given handling,
hvem der er ansvarlig for problemer med et
givent produkt, osv. Falder ansvaret ikke på
virksomheden, da falder det enten tilfældigt eller
overhovedet ikke.

Som den sidste pointe må det nævnes, at
indvendingen i denne form også er afhængig
af den kantianske teori � evt. problemer med
Kants etik og metaetik følger med (og da
forfatteren hælder i retning af en aristoteliansk
etikopfattelse, så ser han hellere indvendingen
skrottet, end at virksomheder ikke kan have et
moralsk ansvar).

Den egoistiske:
Dette har jeg for så vidt allerede været inde på
ovenfor, men for klarheds skyld vil jeg kort
gennemgå ideen. Tankegangen er
eksempelvis, at aktionærerne, der ejer
virksomheden, ikke har nogen interesse i, at
virksomheden tager et moralsk ansvar, og
derfor ikke vil tillade virksomhedens bestyrelse

15
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at tage beslutninger, der ikke er rettet mod
profitmaksimering.

Der er to ting, det her er værd at bemærke:
for det første, som nævnt ovenfor, så kan det
betale sig for organi-
sationer at behandle
sine interessenter
ordentligt. For det
andet, så gives der
eksempler på, at
organisationer faktisk
handler moralsk �
uden nævneværdig
profit for dem selv
(hvis det virker utroligt,
så tjek historien om
Merck, et medicinal-
firma, der ved et
tilfælde fandt en kur mod �river blindness�,
udviklede og distribuerede den). Det er derfor
ikke så utænkeligt, som man måske går og tror.

Den sidste:
Dette kunne muligvis kaldes den konservative,
eller andre lignende skældsord, men jeg vil
nøjes med �den sidste�, da jeg ikke vil
gennemgå flere. Denne indvending har sin
paradigmatiske form hos Milton Friedman, i
artiklen �The Social Responsibility of Business
is to Increase its Profits�. Som man måske kan
fornemme, så er det Friedmans pointe her, at
virksomheder og organisationer alene har et
ansvar overfor deres aktionærer. Argumen-
tationen er tvedelt: 1) det er aktionærerne, der
ejer virksomheden, og det er derfor dem, der
bestemmer over virksomheden. Endvidere vil
varetagelsen af et socialt ansvar jo koste
penge, og disse må nødvendigvis stamme fra
virksomhedens overskud. Dermed er vare-
tagelsen af det sociale ansvar faktisk en
beskattelse - men ikke nok med det, det er en
ulovlig beskattelse, foretaget af ledelsen.

Dermed respekterer ledelsen ikke aktionærer-
nes rettigheder. 2) ledelsen i en given
virksomhed er valgt på grundlag af dens evne
til at lede - ikke til at omfordele goderne i et
samfund. Det er derfor lige så sandsynligt, at

de penge, ledelsen vil
bruge på et socialt
ansvar, vil være spildt
eller skabe flere pro-
blemer, som at de vil
afhjælpe problemer i
samfundet. Pointen er
derfor mere eller
mindre den Adam
Smith�ske usynlige
hånd: hvis virksom-
heden koncentrerer
sig om at maksimere
profitten, så skal mar-

kedet nok sørge for resten.

Til det første kan svares, at den private
ejendomsret faktisk allerede er indskrænket:
der beskattes allerede af indkomst, og alene
det faktum, at aktionærerne bliver beskattet på
deres indkomst, er derfor ikke noget
revolutionerende. Endvidere kan der sættes
spørgsmålstegn ved, hvorvidt virksomheden
faktisk ejes af aktionærerne � eller om der evt.
også kan gøres krav fra andre sider (hvilke
rettigheder har medarbejdere f.eks. i forhold til
virksomheden). Og så er der juridiske
spørgsmål: jeg har ladet mig fortælle, at
aktionærer i visse vestlige lande ikke har
samme juridiske ansvar, som gør sig
gældende i forbindelse med anden ejendom
(bl.a. i forhold til spørgsmål om erstatning). Det
synes retfærdigt, at rettigheder og ansvar går
hånd i hånd.

Til det andet kan svares, at det der
argumenteres imod er status quo � medmindre
virksomhederne begynder at bruge nogle



17

penge i forhold til de problemer, der måtte være
(i forhold til eksempelvis miljø), så er det
tvivlsomt, at der skulle blive nogen forbedringer.
Endvidere er det lidt af et postulat, at ledelsen i
en virksomhed ikke har nogen viden at trække
på, når pengene skal omfordeles. Specielt i
forhold til arbejdsmiljø og medarbejdernes
rettigheder skulle ledelsen gerne have en eller
anden form for viden. Endvidere skulle ledelsen
også gerne have adgang til en viden om den
effekt, virksomheden har på lokalmiljø og �
samfund.

En videre pointe er, at Adam Smiths usynlige
hånd ofte er lige så umærkbar som den er
usynlig. Dette kan eksempelvis være tilfældet,
når en tredjepart bliver blandet ind i forholdet
mellem kunde og producent: normalt skal
kunden betale for produktionen af en vare, men
kan producenten sende regningen til
tredjeparten, så slipper kunden billigere, og har
derfor større incitament til at købe varen.
Tredjeparten kan her eksempelvis være
lokalmiljøet. Følger man Friedman, så er der
ikke noget i vejen for at dumpe alt sit affald i
havet, så længe man blot ikke bliver opdaget:
man maksimerer jo blot sin profit.

Disse tre indvendinger er typiske for den
holdning, at erhvervsetik er uden mening.
Personligt mener jeg, det er en misforståelse,
men det må være op til den enkelte at gå
argumenterne igennem. Lige meget hvad, så
er der nogle problemer og nogle dilemmaer,
der skal henholdsvis løses og afgøres, og
erhvervsetikken synes mig den bedste måde
at tilgå problemerne.

Jeg vil lade argumenterne hvile her for kort
at vende tilbage til mit udgangspunkt:
mulighederne indenfor erhvervsetik. Som den

kløgtige læser måske nok kan regne ud, så er
det et område under udvikling, hvor der er gode
muligheder for at anvende sine filosofiske
talenter. Ligegyldigt om det kan demonstreres,
at virksomheder er moralske agenter eller ej,
så er der en stigende interesse hos
virksomheder og organisationer for etikken �
om denne er grundet blikket for bundlinien eller
stigende samvittighed, så er konsekvenserne
ofte de samme, nemlig positive følger for andet
og andre end blot virksomhedens økonomi.
Skal man overveje sine jobmuligheder (og det
vil de skiftende regeringer jo gerne have, at
man gør), så er dette næppe det værste valg.
Der gives mulighed for at kombinere interessen
for det etiske med chancen for at bedrive filosofi,
som lægmænd vil betale for.
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                              Hvervekampagne
Eliten erklærer hermed Hollywoods blockbuster mastodonter krig. Den vestlige verden
og det nye østen huseres af en åndsforsnottet underlødig behagesyge; en
behagesygdom til døden. Af fare for at distrahere pøblen og dermed få dem til at
betvivle sig selv som forbrugere, overlæsses filmmediet med ligegyldige værker, der
nærmest kategorisk afviser at behandle sine emner til bunds. Der lefles på
grimmeste vis for publikum. Vi tales efter munden og da vi ukritisk spiser hvad der
bliver serveret, betyder det at der tales ned til os.
Hvorfor forventes det at film skal give mening første gang?
Hvorfor forholder vi os så ukritisk til film, når vi ikke er sene til at afskrive litteratur
eller  (lomme-) filosofi med et kritisk øjekast?
Eliten er ikke nødvendigvis imod: voldsfilm, komedier, krisfilm, socialrealisme,
Sci-Fi eller B-film, men advokerer blot en kritisk stillingtagen til filmmediet, da de
fleste trods alt vælger at spilde en stor del af deres dyrebare tid på samme.

�Og så er det jo godt vi har Eliten. Vi viser de rigtige film med det rette fokus. Så er
du i tvivl om hvor du skal starte, så frygt ej. Vi ved hvad der er godt. Rejs dig fra
asken fugl Fønix og meld dig under Elitens faner og marchér i fælles front mod illumi-
nerede tider, hvor mønsterfilm, der næppe udfordrer en amøbes intelligens, er en saga
blot. Syng med i smagsdommernes kor, blæs dit horn til Jerikos mure falder og lad
den rette smag dominere.
Meld dig nu. Krigen raser.

Derfor vil Eliten indlede en kampagne med det formål at oplyse det værdige
filmpublikum via Doxas spalteplads. Kampagnen påbegyndes i dette nummer med to
artikler der omhandler filmmediet på forskellig vis.

God læselyst og husk film skal ses i filmklubben.
18
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Bennys Video en Michael Haneke film.
Af Martin Skou.

Onsdag den 14. april viste ELITEN Hanekes fremragende og grusomme film Bennys
Video(1992), og da filmklubben startede ud for snart to år siden viste vi Hanekes nyere film
Funny Games(1997)1 . Med disse to film har filmklubben introduceret en stor filmskaber for
det kræsne publikum. Denne artikel skal ses som starten på en række anmeldelser af en række
film instrueret af Michael Haneke. Denne første anmeldelse stiller skarpt på Bennys Video, en
film der har været med til at ryste mange anmeldere. Bennys Video er med til at konstituere
netop det ovenstående manifest; Haneke står på samme side som os i krigen mod
åndsfordummende film.

Optaget med et håndholdt kamera ser vi som det første i Bennys Video en gris blive slået ihjel
med boltpistol. Der spoles tilbage og efter gentagelse i slowmotion toner Bennys Video frem
med enkle røde bogstaver. Vi er vidne til en af Bennys mange optagelser, hvor vi bliver placeret
som tilskuere ikke blot til slagtningen af grisen, men som filmen skrider frem også til Bennys
værelse og hans liv. Her er det Benny der bestemmer hvad der skal vises på skærmen.

Benny bor sammen med sine forældre, hvor han praktisk talt har isoleret sig inde på sit værelse
med alt sit videoudstyr, en masse udstyr som de har købt til ham. Benny kommer desuden
meget i en lille videoforretning, hvor han låner alle de film han ser og det er ved denne han får
øje på pigen. Første gang lægger Benny blot mærke til hende, men næste gang han ser hende
stå der, konfronterer han hende og inviterer hende med hjem. Benny optager deres ophold på
Bennys værelse, de spiser noget mad sammen, han laver et underligt angreb på hende i
køkkenet og inde på værelset viser Benny hende en boltpistol. Benny vil vise hende hvordan
den virker og nu sker �uheldet�, han skyder hende i maven. Pigen begynder naturligt nok at
skrige, det gør ondt. Vi ser nu hele hændelsesforløbet fra det kamera Benny har opstillet i
værelset, men vi kan ikke se pigen hun ligger på gulvet til venstre for kameraet. Vi ser derimod
hvordan Benny flere gange går til sit skrivebord

1 Denne film vil blive anmeldt i næste nummer af Doxa. 19
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og lader boltpistolen for at gøre det færdigt med hende, altså slå hende helt ihjel. På samme tid
hører vi hendes vedvarende skrig og tænker straks på om dette skrig ikke minder forfærdelig
meget om det vi oplever i starten, hvor grisen skal dø. Pigen hyler og skriger som vi ser grisen
gøre det i begyndelsen.
Bennys opførsel nu hvor pigen er død skræmmer os, det virker unaturligt, det er som om det
ikke rigtig rører Benny at han lige har slået en uskyldig pige ihjel. Dette skal ses på filmen,
Haneke gør dette med en utrolig kynisme, og det opleves bedst når det er Haneke der styrer
kameraet. Lige meget hvad der foregår i �Bennys Video� så udstilles det, næsten som det er
noget fra en udstilling. Ingen hurtige skift af kameravinkler, men nærmere lange vedvarende
scener der indprinter sig ind.
I løbet af filmen ser vi også det miljø Bennys lever i, de ting der figurerer i Bennys dagligdag
og ikke mindst Bennys forældre. Da Benny viser den optagelse han har lavet af mordet på
pigen til sine forældre er de først meget chokeret, men så tager faderen over. Hele sitationen
analyseres og gennemtænkes for hvad skal de nu gøre for bedst at håndtere situationen.
Hvordan undgår familen at tabe ansigt.
Det gennemgående tema i Bennys Video er den distance der ligger mellem de enkelte
individer og verden omkring dem, her specielt kendetegnet ved medierne. Når Benny filmer
med sit kamera skaber han distance til den hverdag han befinder sig i, det er Benny der
bestemmer hvad der skal filmes. For eksempel den scene hvor Benny filmer mordet på pigen,
så skifter Haneke kamera så vi kun ser forløbet gennem Bennys kamera. Som Mattias Frey
meget rammende beskriver det: �...the question has ceased to be �what�s on?�, but rather
�who�s got the remote?��2  Benny kan spole videoen tilbage og grisen kommer til live, kan
spole frem igen og grisen dør. Benny har i denne forstand en mulighed for at kontrollere
�virkeligheden� og skabe den. Vi ser også op til flere gange hvor Benny zapper mellem
forskellige tv-programmer, næsten lige meget hvor han er, er denne kontrol vigtig for Benny.
Alligevel ser vi at det er kontrollen han prøver at lægge fra sig, når han bekender sig til
forældrene.

2 M. Frey, Supermodernity, Capital and Narcissus: The French Connection to Michael Haneke�s Benny�s Video. Vil
man vide mere om Bennys Video og de temaer filmen tager op kan ovenstående artikel varmt anbefales her tages mange
gode pointer op. Desuden har M. Frey en lang litteraturliste hvor man kan søge videre.
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Dette er hvad Haneke vil med Bennys Video. Vi præsenteres ikke for den explicitte vold, men
derimod alt hvad der foregår omkring den. Specielt karakterernes opførsel er særdeles bemær-
kelsesværdig. Vi tænker flere gange om Benny er psykopat eller deslige, han viser ikke nogle
tydlige tegn på dette, men derimod virker han kold overfor den alvorlige situation han står i.
Sammenkædningen mellem den vold vi præsenteres for, distancen mellem individ og
omverden, distancen mellem de enkelte individer, Bennys video fettish, Bennys kontrol og
forældrenes håndtering af Bennys �uheld� ligger for Haneke i den måde vi i stigende grad
oplever verden gennem medierne. Volden udstilles i film og ikke mindst på CNN, BBC osv.
Her er det planlagt hvorledes denne skal præsenteres for os. Benny filmer verden for at få den
samme kontrol over den omkringliggende verden, hvilken han også prøver at få ved at kunne
vælge tv-program. At Benny viser det videobånd med mordet på til sine forældre er uden tvivl
et nødråb fra Benny han vil prøve at nedbryde den distance der ligger mellem forældrene og
sig selv, men det opfatter de ikke. Som Haneke selv udtaler det: �Through the permanent
falsifying of the world in the media, leading us to only to perceive the world in terms of
images, a dangerous situation is being created ... a Coca Cola advertisement takes the same
level of reality as news footage�3 . Citatet beskriver ret præcist hvad det er Haneke vil med sin
film og hvorfor netop volden bruges så skarpt som den gør. Vold har chok effekt og Haneke
bruger denne på en anderledes måde der gør at vi selv er nødt til at danne billeder i hovedet af
hvordan det forgår. Haneke selv beskriver Pasolinis Saló eller de 120 dage i Sodoma som den
eneste sande voldsfilm, og det er nok ikke helt tilfældigt da de begge bruger volden på en
meget grusom måde til at kritisere elementer fra samtiden.

Brugt og anbefalet litteratur.

Som anbefalet litteratur til Bennys Video kan jeg som beskrevet ovenfor varmt anbefale Mattias Freys essay som filmen.

Her relateres emner fra filmen til en række franske filosoffer blandt andre Foucault. Desuden findes der i artikelen en lang

litteraturliste, med både engelske og tyske tekster, for de der vil grave endnu dybere. Artiklen kan findes her: http://

cinetext.philo.at/magazine/frey/bennysvideo.html eller den kan rekvireres hos undertegnede.

3 Taget fra Richard Falcon, Sight and Sound, 12.
21
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Volden, Lysten og Apati � Jon Auring Grimm
Et essay om Pasolinis Salo eller 120 dage i Sodoma

There is nothing either fundamentally good, nor anything fundamentally evil; everything is relative, rela-
tive to our point of view�This point once established, it is extremely possible that something, perfectly
indifferent in itself, may be indeed distasteful in your eyes, but may be most delicious in mine; and
immediately I find it pleasing, immediately I find it amusing, regardless of our inability to agree in assign-
ing a character to it, should I not be a fool to deprive myself of it merely because you condemn it?1

Michael Haneke sagde engang i et interview at Pasolinis modbydelige mesterværk Salo eller
120 dage i Sodoma, er den eneste film der virkelig omhandler vold, og dette til trods for at
Haneke selv diskuterer volden, mediet og seksualiteten i både: Funny Games, Bennys Video og
Pianisten. Dog udtrykker Haneke en vis indsigt, idet Pasolinis film både skildrer volden i alt sin
ubærlige enkelthed, synliggør voldens væsen og stiller publikum i voyeuristens sted.
Udgangspunktet for Salo er Marquis de Sades Bog 120 Dage i Sodoma der blev skrevet i slutningen
af 1700-tallet og Pasolini gjorde en stor indsats for at være tro med Marquis de Sades oprindelige
manuskript. De Sades manuskript består af 600 passioner, hvoraf Pasolini har udvalgt nogle stykker,
der bliver skildret tro mod den beskrivelse vi finder i bogen. Dog har Pasolini placeret handlingen
i den norditalienske republik Salo der i 1944 var under Nazistisk kontrol, og derved sammenkobles
den skildrede vold med et fascistisk perspektiv.
Handlingen er som følger: Fire fascistiske embedsmænd og libertinere: en biskop, præsidenten,
en hertug og en borgmester, indsamler 16 unge mennesker og bringer dem samt tjenere, vagter,
tre kvindelige historiefortællere og en pianist til et slot, hvor de seksten unge mennesker udsættes
for adskillige pinsler, alt imens historiefortællerne inspirerer de udøvende libertinere ved
eskalerende depraverede fortællinger og tonerne af Chopin. Disse pinsler er delt op i tre dele
inspireret af Dantes Guddommelige Komedie; maniens cirkel, lortets cirkel og blodets cirkel.
Til slut bliver de seksten tortureret og henrettet.

1 Marquis de Sade: �120 dage i Sodoma� 22
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Volden og lysten
Salo og Marquis de Sades værk er absolut ubehagelige oplevelser, der næppe kan efterlade noget
vidne upåvirket. Men hvorfor virker disse kunstværker så stærkt? Og hvorfor er den skildrede
vold så ubærlig? Det er jo ikke første gang vold bliver skildret på film i en ekstrem og udpenslet
grad. Fælles for både Pasolini og de Sade er den måde, hvorpå de skildrer deres ofre. Begge
nægter ofrene identitet og de bliver derfor blot fremstillet som uindividualiserede objekter for
de udøvende libertineres lyster. Der er ingen karaktertegning og derfor tilbyder hverken de Sade
eller Pasolini os muligheden for at føle medlidenhed. Pinslerne bliver alene fremstillet under en
lystens optik og ofrene er blot nødvendige kroppe reduceret til redskaber. At Marquis de Sades
værk aldrig blev afsluttet, hvorfor sidste del af bogen alene findes på noteform, gør blot muligheden
for identifikation med ofrene endnu mere besværlig, da de kun indgår som redskaber i en opskrift
på mulige pinsler. Men da vi bliver præsenteret ofrene som objekter for lyst, har vi dermed
samme optik som udøverne, som derfor er vores eneste identifikationsmulighed. Vi får således
påtvunget libertinerens rolle, medmindre vi vender hovedet væk og apatisk ser den anden vej, alt
imens disse grusomheder udspiller sig lige foran vore næser. At libertinerne netop er vores eneste
mulighed for identifikation gør volden ubærlig: vi er potentielle voldsudøvere og voyeurrister.
Medlidenhed har ingen plads i Salo da den intet føjer til libertinernes nydelse.
Den eneste måde vi får præsenteret volden på er under lystens optik, hvorved voldens formål
fremstilles intrinsisk, hvorimod vi i de fleste andre film kan tilskrive volden et ophøjet formål;
fx vold til fremme af den gode sag2 . Vi kan ikke læne os roligt tilbage og trøste os med at volden
trods alt udføres med en god sag for øje, eller at volden er udført af en psykopat der afviger fra
normen. Men her mener Pasolini at udsige noget generelt. Vold er vold for voldens egen skyld.
Vi kan ikke fraskrive volden dens natur, hvilket Pasolini illustrerer i Salo. Er vi passive voyeurrister,
eller aktive udførende, det kommer ud på et; vi er også medskyldige når vi vender hovedet væk.
Ved at referere til Dantes Guddommelige Komedie understreges hermed en ateistisk pointe, i og
med at volden for et højere formål eller volden som straf udelukkes. Enhver der har læst om
Dantes nedstigen i helvede ved Virgils førerskab, må tilskrive ham stor sadistisk opfindsomhed.

2 Se div. Hollywood film, eks: Conair. 23
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Pasolinis politiske agenda
Pasolini var marxist og ateist, hvilket kommer til udtryk i både hans digtning og hans film. At han
vælger at placere handlingen for 120 dage i Sodoma i slutningen af anden verdenskrig i den
fascistisk kontrollerede republik Salo, hvor flere blev dræbt hvis de ikke kunne indordne sig, er
ingen tilfældighed. Krigen er blot libertinernes/fascisternes påskud til at udleve deres lyster.
End ikke krigens afslutning skåner fascisternes objekter, da disse bliver ført ud i gården, tortureret
og derefter henrettet på grusomste vis. Her afskrives voldens legitimitet for et højere formål,
deriblandt i krigens tjeneste. Ydermere tildeler han dermed os vidner en voyeurristisk position
som medskyldige, idet han blot lader os se de sidste pinsler og den endelige henrettelse gennem
en kikkert, sammen med en af de fire libertinere, der finder stor nydelse herved.
Derudover har Pasolini placeret disse frygtelige begivenheder i smukke stilistiske rammer i
Bauhaus-stil med blandt andre Duchamp på væggen. Ifølge Pasolini udtrykker disse den nye
borgerlighed. Konsumsamfundet og den nye borgerlighed er den ny fascisme. Og når Pasolini
lader ofrene spise lort, hvilket kun libertinerne finder glæde ved, er dette en direkte kommentar
til producenters evne til at fodre den ukritiske forbruger med alt.

Apati
Eftersom volden bliver fremstillet i dette fascistiske voyeuristiske nydende perspektiv og
eftersom vi bliver frarøvet enhver mulighed for at føle medlidenhed eller sympati med de
dehumaniserede ofre, har vi som nævnt ikke anden mulighed end at nyde situationen eller vende
hovedet den anden vej, hvilket dog ikke gør volden ugjort. Kan vi ikke nyde begivenhederne må vi
ifølge Marquis de Sade gøre følgende:

Consider that it will enchant someone else, and be a philosopher3

Pasolini afslutter filmen således: I en kort scene lader Pasolini to af libertinernes vagter danse
med hinanden, krigen er slut og de skal nu hjem. Under den kluntede vals spørger den ene vagt
den anden, om han har en kæreste og hvilket navn hun bærer.

3 Marquis de Sade: �120 dage i Sodoma� 24
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Hermed stiller Pasolini os følgende spørgsmål og lader dem stå ubesvaret tilbage:
Udviser vagterne her komplet apati? Som passivt medskyldige kan vi da opretholde vores verdens-
anskuelse og videreføre en normal tilværelse? Hvorledes kan man andet end at gå til grunde eller
være apatiske? Tilbyder livet os denne mulighed? Hvad er prisen for en normal tilværelse?

Døden
Pasolini blev dræbt af en trækkerdreng kort inden Salo havde haft premiere. Dermed nåede han
aldrig at færdiggøre den anti-trilogi Salo var begyndelsen på. Han efterlod nogle af verdens bedste
og forfærdeligste film, hvoraf Salo var hans absolutte hovedværk.

Salo er uden tvivl et mesterværk, men de der inspireret af artiklen skulle have fået lyst til at se
filmen må advares mod det meget modbydelige indhold. Filmen indeholder udtalt vold i et
dehumaniserende perspektiv. Desværre må vi konstatere at virkeligheden alt for ofte overstiger
selv Marquis de Sades vildeste fantasier og Pasolinis mest makabre skildringer.

Anvendt og/eller �anbefalet� materiale:
Marquis de Sade: Justine, Rhodos 2001.
Marquis de Sade: 120 Dage i Sodoma. www.odaha.com/Sade/120_days_of_sodom.pdf

Christian Braad Thomsen: Pasolini: Den evige Kætter. Klim 1998.

Pasolini: Salo eller 120 dage i Sodoma (1975)

Dante Alighieri: Den guddommelige komedie, Gyldendal. 2002

Pasolini: Porcile (1969)

John McNaughton: Henry � Portrait of a Serial Killer (1986)

Michael Haneke: Funny Games (1997)

Michael Haneke: Benny�s Video (1992)

Bernardo Bertolucci: 1900 (1976)
25
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Livet på studiet

Jeg ved det godt, det er blevet sagt før. Skrevet
før. Diskuteret over øl og vin, med og uden
cigaretter. Der er sikkert de, der ikke gider høre
det igen, og de, der mener jeg og andre
ligesindede tager fejl. Jeg har nu alligevel tænkt
mig at hævde mit synspunkt igen: engagement
i studiemiljøet på afdelingen og instituttet giver
både studiemæssige og sociale fordele.

Dette er måske den forkerte måde at gribe
sagen an. Det egentlige ærinde med denne
artikel er at informere nye som gamle
studerende om mulighederne for at engagere
sig på studiet. Så måske skulle jeg bare sætte
et kolon her:

Studenterpolitik:
Der tages mange beslutninger både på

institutplan og højere i systemet. Mange af disse
har direkte indflydelse på de studerende.
Vigtigere er, at de studerende i praksis kan få
forbavsende stor indflydelse på beslutningerne,
hvilket i sig selv er en god grund til at deltage i
det demokrati, der faktisk er på universitetet. En
lige så vigtig grund er, at uden de studerendes
deltagelse er der interesser, der ikke bliver
repræsenteret og beslutninger, der ikke bliver
truffet.

Deltagelse er ligetil og kan være på et lavt
eller højt blus, som man ønsker det. Det hele

starter med fagudvalget, der holder møde hver
tredje onsdag i måneden. Det eneste, der
kræves, er, at man møder op og deltager.

Filosofisk Forening:
Filosofisk Forening får foredragsholdere til at

præsentere teorier, synspunkter og andet godt,
typisk tre til fire gange per semester. Dette giver
en mulighed for at stifte bekendtskab med
andre sider af filosofien, og er klart
anbefalelsesværdigt som inspirationskilde.
Medlemskab giver billigere adgang til
foredragene og indflydelse i foreningen. Se
programmet for efterårets foredrag andetsteds
i bladet.

Eliten:
Den filosofiske filmklub, som præsenterer

gode film, der typisk ellers er svære at komme
i nærheden af. Eliten arrangerer film omkring
hver anden uge, og programmet er langt bedre
end de fleste biografers. Til gengæld er det
billigere. Inkluderet i prisen er endda te og kaffe.
Se opslaget her i bladet.

Studenterkollokvium:
Et positivt initiativ, der nu har kørt et stykke tid.

Hver onsdag har studerende og forelæsere
mulighed for at høre kollegers foredrag om
deres filosofiske projekter. Dette giver mulighed
for at få respons på det projekt, man er i gang

Af Peter Lind
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med, og giver samtidig tilhørerne mulighed for
nye input. Formen er som følger: 45 minutters
præsentation, fulgt af 45 minutter til spørgsmål.
Se opslag om efterårets foredrag på
afdelingens opslagstavler.

Fredagsbaren HIK:
HIK (Hjerner I Kar) er instituttets fredagsbar,

bestående af medlemmer fra både Idehistorie
og Filosofi. Fredagsbaren har åbent hver
fredag, fra 14 til 19. Som medlem kan man
være med til at skabe en god stemning, møde
medstuderende, udleve sine drømme om at
være bartender, og generelt hygge sig bag
bardisken. Medlemskab giver
også mulighed for at præge
barens aktiviteter, så har du
interessante ideer i barhense-
ende, er der gode muligheder
for at føre dem ud i livet. Der er
også mulighed for at øve sit
organisatoriske talent. Opslag
om infomøde for nuværende
medlemmer og interesserede
vil blive hængt op på instituttet i
starten af semestret.

Doxa:
Afdelingens blad lavet af de

studerende, for de studerende.
Og alle andre på afdelingen. Freelance og

aktive skribenter er yderst velkomne. Bladet
giver mulighed for de studerende og andre til
at komme til udtryk, informere om arran-
gementer og lignende. Hvis du har noget, du
gerne vil have i bladet, har lyst til at deltage i
arbejdet eller bare gerne vil have mere info om
bladet, så er du velkommen til at kontakte vor
højtærede redacteur. E-mailadresse til bladet
kan findes i � bladet.

Informationer om de forskellige foreninger
kan også findes på afdelingens hjemmeside.
Tilbage er blot at sige: engager dig. Det er det
værd.
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Filosofisk Forening

Henrik Gade Jensen:
Filosofi og Politik i Praksis
Torsdag d. 09-09, kl. 19.00

Studenternes hus � mødelokale 1

Ifølge Aristoteles handler politik om det gode,
som alle borgere har som mål. Det politiske
fællesskab bliver en forlængelse af et etisk
fællesskab. Senere hos f.eks. Augustin lignes
staten med en røverbande, der virker ved tvang
og kejseren og pitaten stilles politisk lige. Det
etiske reserveres en anden dimension.
Skismaet mellem disse traditioner fortsætter op
gennem historien, og kan også i dag bruges til
at profilere forskelle om, hvad politik er, og til at
definere de politiske ideologier. Et tilsvarende
skel findes indenfor økonomi (dvs.
markedsmekanismen), som også er spændt
ud mellem fællesskabshensyn og egeninter-
esse.  Jeg vil selv forsvare tesen om politik og
etiks inkommensurabilitet. Det reducerer ikke
politik til statsræson, men det kortlægger
mekanismer i aktion.

Henrik Gade Jensen
Mag.art. i filosofi, tidligere medierådgiver for
Kirkeminister Tove Fergo, nu samfundsdebattør
og skribent i diverse aviser og tidsskrifter.

Robin May Schott:
Just War or Perpetual Peace?

Torsdag d. 30-09 kl. 19.00
Lok. 329 Byg. 412 (Fredagsbarslokalet)

Immanuel Kant, in his essay �To Perpetual
Peace� (1795) argues that reason absolutely
condemns war as a means of determining right,
and he sets out to establish the conditions for
perpetual peace. In Just and Unjust Wars

(1977), Michael Walzer sets out what it means
to make a moral argument about war, taking
World War II as a paradigm of justified struggle.
These texts represent two opposing viewpoints
about the philosophical justification of collective
political violence. How is this philosophical con-
flict illuminated by recent feminist insights about
war, terrorism, and violence against women?

Robin May Schott
Lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og
Viden, KU. Forfatter til og redaktør af en lang
række bøger og artikler om især feminisme og
filosofi, senest bl.a. Feminist Interpretations of
Immanuel Kant (red. antologi) (1997); �Beauvoir
on the Ambiguity of Evil� i The Cambridge Com-
panion to the Philosophy of Simone de
Beauvoir (2003) og Discovering Feminist Phi-
losophy; Knowledge, Ethics, Politics (2003)
(udkommer på dansk på Gyldendal i 2004).

Ulrich Knappe:
Theory and Practice in Kant and

Kierkegaard
Torsdag d. 21-10, kl. 19.00

Lok. 329 Byg. 412 (Fredagsbarslokalet)

I will investigate some crucial aspects of
Immanuel Kant�s epistemology and ethics in
relation to Søren Kierkegaard�s thinking and
claim that Kierkegaard in his account of the
stages of existence is much closer to Kant than
the texts initially reveal. It is possible, then, to
arrive at a proper grasp of Kierkegaard�s final
position by seeing just how radically the stage
of Christian faith (Religiousness B) departs from
Kant.
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Program - efteråret 2004

Ulrich Knappe
Ph.d. i filosofi fra Cambridge og Søren
Kierkegaard Forskningscenteret, og ekstern
lektor v. Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus
Universitet. Er netop nu aktuel med bogen
Theory and Practice in Kant and Kierkegaard
fra Walter de Gruyter Verlag.

Rune Lykkeberg:
Journalistik & filosofi

Torsdag d. 11-11 kl. 19.00
Lok. 329 Byg. 412 (Fredagsbarslokalet)

Det er velkendt, at Søren Kierkegaard hadede
journalistik overhovedet, og at Wittgenstein
havde den samme holdning � en holdning som
i øvrigt deles af mange filosoffer. Og det er
ganske forståeligt: Journalistik og filosofi hører
ikke sammen. Men når nu aviserne
udkommer, radioen spiller og der stadig
kommer udmærkede tidsskrifter, så kan filosofi
måske udlægges som konkurrence med
journalistikken, som en udfordring af jour-
nalistikkens monopol på at bestemme, hvad
der er væsentligt i offentligheden. Det er ikke
den mest tænkende omgang med filosofi, og
det er ganske givet ikke her, de nye tanker
tænkes, men kan man ikke alligevel forsøge
at tænke filosofiske dimensioner ind i
dagsaktuelle temaer og politiske begiven-
heder? Bør man i det mindste ikke forsøge?

Rune Lykkeberg
Filosof og journalist på Dagbladet Information,
hvor han bl.a. anmelder film, musik og filosofisk
faglitteratur (oversættelser og danske
nyudgivelser), refererer filosofiske møder og
konferencer, samt kommenterer dagsaktuelle
emner af filosofisk og politisk karakter.

Kirsten Hyldgaard
Det utidige subjekt og vild analyse

Torsdag d. 02-12 kl. 19.00
Lok. 329 Byg. 412 (Fredagsbarslokalet)

Psykoanalyse er hverken filosofi eller kulturteori.
Psykoanalyse er først og fremmest en klinisk
praksis. Analytikere insisterer på, at Lacans
seminarer og skrifter først og fremmest har et
afsæt i kliniske problemstillinger. Men psyko-
analysen har ikke desto mindre filosofiske
implikationer - det vil sige den udtaler sig om
begreber som subjekt, sandhed, viden osv. -
og i såkaldt kulturteori er psykoanalytiske
begreber allestedsnærværende. Foredraget
skal diskutere hvad forholdet er mellem den
kliniske praksis og så det Freud kaldte �vild
analyse�. Hvad har man overhovedet at skulle
have sagt om psykoanalysen, og hvad gør
man, når man som filosof læser den
psykoanalytiske litteratur og samarbejder med
psykoanalytikere. Dette videnskabsfilosofiske
spørgsmål er ikke særligt for arbejdet med
psykoanalysen, men rejser sig i spørgsmålet
om, hvad filosoffer gør, når de arbejder med
videnskaberne, kunsten og politikken.

Kirsten Hyldgaard
Lektor ved Institut for Pædagogisk Filosofi,
Dansk Pædagogisk Universitet. Forfatter til
adskillige artikler om bl.a. Lacan, Zizek og
forholdet imellem filosofi og psykoanalyse,
hvoraf mange er samlet i bogen �Det utidige
subjekt - Lacan, Freud, Heidegger, Sartre,
Badiou, Zizek�, der udkom på Roskilde
Universitetsforlag sidste år.
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I FART
Hvad kan jeg sige? Byg. 414 - 4. sal � go!

Jeg har rent faktisk (hvis I tror på den slags)
forsøgt at få at vide, hvad der lige gik galt med
gangen på 4. � men fra C.F. Møller (firmaet �
ikke ham selv) fik jeg af vide, at gangen i byg.
414 � 4.sal, intet har at gøre med dem, idet
der nu på gangen er et bibliotek, som
universitetet selv stod for. Hvis I ikke har fulgt
min opfordring i første linie (hvis I tror på den
slags) og stadig ikke har oplevet �gangen�, så
kan jeg fortælle jer, at alle de gange (ha ha),
jeg har været deroppe, ja der har der absolut
ikke været bare skyggen af et bibliotek (hvis
man tror på, at jeg kan udtale mig om det, trods
det at jeg aldrig mener at have set sådan en
skygge). Til gengæld er der ret meget af
ingenting, pakket flot ind i noget der ligner en
undergrundsværende flugtrute, drysset let
med lugtende tæpper, døre i hobbitstørrelse,
blinkende gult og sparsomt lys samt adskillige
vinduesattrapper (og hvordan er det lige, jeg

Af Sanne Lodahl

ser forskel på dem og de rigtige?).
Konklusionen er (sparsomt?) indlysende:
Udfra oplysningen givet af C.F Møller samt det
faktum at Filosofi og Idéhistorie har et bibliotek
på gangen, der ligger gerade unter denne
gang på 4. � så kan jeg altså deducere mig til,
at der er skumle planer om at rykke biblioteket
på 3. til 4. sal.

Andet og mere vil jeg ikke sige � udover tak
til Husted for logisk vejledning på 1. år. Åh jo,
og med hensyn til den saftige historie om
spøgelser og historiske natteløbere, jeg lovede
i introduktionen til �gangen� i sidste DOXA, så
kan jeg kun sige FEDT DEROP OG SE DET
SELV!

Velfortjente eksamener og god sommer

PS. Jeg gider ikke skrive, hvad jeg udhælder
platituder om i næste IFART � I kan jo alligevel
ikke huske det.
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Anmeldelse af
�Universitet og videnskab�

September 2004 gennemføres ordningen
Fagets Videnskabsteori på landets universi-
tære uddannelser, hvilket på Aarhus Universitet
betyder kurset Studium Generale. I den
forbindelse har jeg fået æren af at anmelde
bogen �Universitet og videnskab� der er skrevet
i samarbejde mellem Dr.Phil.
Hans Fink (filosofi), ph.d.
Peter C. Kjærgaard (idé-
historie), dr.scient. Helge
Kragh (videnskabshistorie)
og lic.phil. Jens Erik Kristen-
sen (idéhistorie), alle ansat
ved AU.

Bogen er tænkt som en
grundbog i Studium Gen-
erale, og er dermed den
første af sin slags.

Den er bygget op af fire kapitler; et om
universitetet som begreb, et om universitets
idéhistorie, et om videnskaben og dens
metode, og slutteligt et om universitetsfagenes
etik. Det er meningen at de fire kapitler skal
udgøre en helhed, om end de enkelte kapitler
står for forfatternes egen regning, som de
skriver i forordet. Dette vil jeg vende tilbage til
efter lidt baggrund og generelle betragtninger.

Fagets Videnskabsteori er resultatet af det i
1996 nedsatte �Udvalget vedrørende Studium
Generale�. Deres opgave var at udarbejde en

oversigt over det års udbudte kurser med en
almen, tværfaglig behandling af universitet og
videnskab. Derefter skulle udvalget vurdere om
der var brug for en forøget fælles indsats på
dette område. Med udgangspunkt i de på AU
allerede eksisterende fagvidenskabelige

kurser som f.eks. huma-
nistisk videnskabsteori,
medicinsk filosofi og viden-
skabsteori, ret og samfund,
psykologiens filosofi, mv.,
nåede udvalget frem til en
anbefaling af indførelsen af et
fælles kursus, der skulle
være �fagperspektiverende,
fagoverskridende, fagsam-
menbindende�, og inde-
holdende �momenter af

filosofisk, videnskabsteoretisk, videnskabs-
historisk, videnskabssociologisk og forsknings-
etisk art�. Styrken ved Studium Generale, som
det var tænkt fra udvalgets side, var, at det ikke
blot var en genindførelse af Filosofikum, som
fungerede fra 1675 � 1971. Det var et fælles
introducerende kursus for alle studerende, der
typisk bestod af filosofihistorie, logik, viden-
skabsteori og evt. psykologi. Siden da er det
alment studieforberedende element nu overladt
til de gymnasiale uddannelser. Studium
Generale er heller ikke som tidligere det
filosofiske instituts ansvar, men derimod
individuelt tilrettelagt af de enkelte studienævn,
således, at man sikrer sig fleksibilitet i forhold til

Af Rasmus Hougaard
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at tilpasse kurset de forskellige institutter.
Kursets lærere er heller ikke filosoffer, men
lærere ansat direkte med henblik på det
enkeltes fags kursus.Det er meningen, at
studentende skal have mulighed for at danne
sig overblik over deres eget fags placering i
samfundet og på univer-
sitetet. De skal således lære
at undgå at gå i den fælde
jeg af personlig erfaring
mener mange gymnasie-
lærere går i: I stedet for at
lære eleverne faget, lærer de
dem en facitliste. Her er tale
om den svære balancegang
mellem saglig-hed og
faglighed. Hans Fink skrev i
festskriftet til Henning
Lehmann �Dannelse, Uddannelse, Univer-
siteter� om formålet med Studium Generale, at
det var tænkt som: ��et kursus, der giver de
studerende lejlighed til på systematisk og
kvalificeret måde at reflektere over deres eget
fags egenart set i en større, almen
sammenhæng��, og at dette var vigtigt for at
��modvirke den stadige risiko for, at de
studerendes faglige fordybelse fører til et fagligt
snæversyn, der reelt blokerer for tværfagligt
samarbejde, som indgår i de fleste erhverv.�

Jeg er med denne anmeldelse på en lidt
utaknemmelig opgave, da det er svært at have
andet end ros til overs for dette projekt.

Selvfølgelig mener jeg det er vigtigt, at de
studerende ikke bare får en mængde viden at
kunne repetere, men også forstår hvad
forskning inden for deres fagområde
indebærer, for at kunne fortsat tilegne sig ny
viden. De fire kapitlers tvær-faglige samspil

fungerer fint, og giver et godt
udgangs-punkt og en stor
inspiration for kurserne i
Fagets Viden-skabsteori.

Man kan derfor godt
ærgre sig lidt over at det
endelige navn på kurset blev
Fagets Videnskabsteori, og
ikke Studium Generale, som
anbefalet fra det oprindelige
udvalgs side, da dette kunne

lede til en nedtoning af det almene og
tværfaglige i projektet. Således tror jeg, at vi på
filosofi har godt af at lære noget af andre
videnskaber. Dertil mener jeg, at vi i disse tider
med højtagtede forsvarseksperter, der af faglige
årsager føler sig nødsaget til at lække fortrolige
dokumenter, sagtens kan bruge mere viden om
videnskabelig metode og sætte en ære i at
søge sagen i sandhedens tjeneste. Min
konklusion må blive at bogen lever glimrende
op til sit ansvar som grundbog, og samtidig
lægger op til debat, og forhåbentlig hjælper os
i en kvalificering til at kunne udtale os om andet
end begrebsafklaring og argumantationsteori.
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Anmeldelse af
�Det gen-skabte menneske�

- en filosofisk-etisk undersøgelse af genetisk manipula-

tion med mennesker

Af Jes Harfeld

 �Omsider� ville efter min mening være et godt
ord at lægge ud med i en anmeldelse af Morten
Diges nye bog, Det gen-skabte menneske
(husk i øvrigt lige at lægge mærke til titlens
dobbelthed). Vi har i den grad manglet danske
bøger, som på ordentlig vis tager de etiske
problemstillinger omkring genterapi/genma-
nipulation op. Vi har igennem de seneste år
set en del artikler omhandlende emnet og nog-
le forfattere har da også ladet et kapitel falde af
hist og her i bøger med �bioetik� eller �medicinsk
etik� som hovedtema. Men Diges bog er den
første, som jeg har set, der virkelig forestår en
grundig filosofisk gennemgang af de etiske
problemer ved manipulation med den
menneskelige genmasse.

Bogen står i sin form og i sin målgruppe bredt
overskrævs over en meget dyb litterær
gletcherspalte. På den ene side lægger den
sig i selen som et stykke gedigent fagfilosofi med
filosofiske kolleger og studerende som læsere,
og på den anden side lægger den op til at
skulle nå et befolkningsmæssigt ganske bredt
(men interesseret) publikum. Den skal med
andre ord både kunne findes og godkendes
på en bogliste på filosofi og være fritidslæsning
for bioetisk interesserede folk uden for de gule
vægge ved universitetets hovedindgang. Det
er naturligvis en farlig balanceagt, der øger
risikoen for at forfejle begge målgrupper mere

eller mindre. Fra første færd/kapitel er det dog
tydeligt, at Dige mestrer netop denne fine
balancedisciplin. Man skal være en hard-core
dyster teori-kantianer for ikke at kunne trække
på smilebåndet over nogle af Diges eksempler,
nyde velfremstillede praksisfavnende for-
klaringer samtidig med, at man indser, at man
også får serveret godt fagfilosofisk håndværk.
På den anden side bliver menigmand taget
kyndigt og fast i hånden og ført vel igennem
kapitel efter kapitel i bogen uden en alt for
overvældende beskydning af snævert fag-
filosfiske termer og udtryk. Ingen bliver, efter min
mening, smidt af i svinget; hverken fagfilosoffen
p.g.a. substansmangel, eller den interes-
serede civilist p.g.a. faglig snæverhed.

Dige er en filosof, som vil noget med sine
tanker og sin filosofi i vores verden; i vores
virkelighed som den fremtræder for os på godt
og ondt. Hele bogen er på mange måder et
opråb til at gå ud og praktisere filosofien. Men
samtidig er det fra ende til anden også en
advarsel om, at de etiske spørgsmål, som vi
bliver stillet overfor af de nye genteknologier,
ikke kan besvares i simple vendinger. Der er
ingen gylden principliste eller kasseteori, som
kan give os entydige svar på disse komplekse
problemer.
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Det gen-skabte menneske

I begyndelsen af Det gen-skabte menneske
gives der en introduktion ind i emneområdet,
og vi får blandt andet den første afklaring af
forskellen på genmanipulation (genterapi) som
behandlingsmulighed overfor alvorlige
sygdomme på den ene side og genma-
nipulation med henblik på forbedringer af
somatisk raske mennesker. Samtidig giver Dige
også her en god introduktion til, hvad det
egentlig er, som vi taler om, når vi taler om etik.
Et godt oversigtsafsnit for fagfilosoffen og en
nødvendig introduktion til menigmand.

Et vigtig afsnit i bogen er den gedigne
gennemgang af det evigt og altid fremlagte
glidebaneargument. Her bliver der gjort
grundigt op med de simplificerede og tåbelige
glidebaneargumenter, som jævnligt bliver
kastet ind i den kørende debat, og Dige viser
klart og velargumenteret hvilke glidebane-
argumenter, der er i omløb på området; hvad
er deres fundament og hvorledes kan de
eventuelt anvendes eller tilbagevises?

Bogens styrke er dog, efter min mening,
kapitel 4 og det opfølgende kapitel 5. I kapitel 4
får vi en yderst velgennemarbejdet præ-
sentation af tre teorier om �velvære�. Diges
ræsonnement er naturligvis, at vi, for

meningsfyldt at kunne belyse problemerne
omkring manipulation af det menneskelige liv,
nødvendigvis må tage et godt langt kig på, hvad
der konstituerer et godt menneskeligt liv Jeg
har ikke set udgivelser, hvori dette er gjort ret
meget bedre end her i Det gen-skabte
menneske. Der arbejdes i kapitlet ud fra mange
teorier og filosoffer, men nogen af dem, som
skinner mest igennem er folk som Joseph Raz
og James Griffin.

I det femte og sidste kapitel samler Dige
trådene og anvender de frembragte tanker fra
kapitel 4 på de problemstillinger, som blev bragt
op i de første par kapitler. Diges afslutning er
en anerkendelse af genteknologiens og
genmanipulationens vigtighed og rigtighed i
forhold til anvendelse som behandlings-
mulighed overfor sygdomme. Men samtidig
sætter han et hårdt skel og et �stop-skilt� ved
brugen af genetisk manipulation til forbedringer
af mennesker. Forbedringer fra en normal-
tilstand (standardmodellen), som ville gøre den
enkeltes liv til en genetisk (eller en genetikers)
bedrift, fremfor den enkeltes eget livsværk. Eller
som Dige selv kierkegaardsk formulerer det:

Den genteknologiske strategi til forbedring
af menneskers �livskvalitet� er derfor i radikal
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modstrid med det grundliggende humanistiske
menneskesyn, jeg har skitseret ... Hvis
mennesker har en særlig værdighed deri, at
de kan �komme til sig selv� og se deres liv som
deres egen unikke udfordring og projekt, så
indebærer det en grundlæggende krænkelse
bevidst at designe et menneske og udstyre
det med et bestemt indeks af evner og
potentialer ud fra grunde, der i sagens natur
må være eksterne i forhold til individets egen
�udretten�; de interne grunde til at efterstræbe
bestemte evner, potentialer og bevidstheds-
tilstande (herunder lykkefølelse) opstår nemlig
først i det øjeblik, individet �kommer til sig selv�.
[side 141]

Redaktionelt set har Det gen-skabte
menneske et par skønhedspletter. Et par stave-
og/eller slåfejl i forordet springer i mine øjne som
en grim omgang pollenallergi (jeg læser f.eks.
heller aldrig Aarhus Stiftstidene p.g.a. deres
absurde mangel på korrekturlæsning). Der-
næst hopper de ellers fortrinlige fodnoter i
bogen ind i mellem om på sider, hvor deres
korrelerende tal ikke er. Supervigtigt: Nej.
Irriterende: Ja. Sidst men vigtigst går det mig
på, at en bog med en så omfattende og
gennemgående reference til navngivne
filosoffer, teorier, citater og eksempler har den

eklatante mangel, at der ikke er noget indeks.
Jeg elsker indekser, og min kærlighed til Det
gen-skabte menneske mindskes ved savnet
af et sådant.

Men ingen nok så irriterende formmæssige
fjel og mangler kan forhindre, at man forlader
Diges bog med en følelse af at være trukket
succesfuldt igennem en gen-etisk �boot camp�.
Uden at skulle læse 800 sider har læseren fået
en særdeles veltilrettelagt, stringent og
kompetent indgang til de etiske problem-
stillinger vedrørende den nyeste genteknologi.
Jeg kunne godt have tænkt mig en større
forfølgelse af vidensproblematikken i forhold til
forskellige former for gendiagnostik (Dige gør i
sidste afsnit selv opmærksom på denne
udeladelse), men, som min kære moder plejer
at formulere det, så kan jeg jo ikke få alt, hvad
jeg peger på.

Det gen-skabte menneske af Morten Dige.
En god bog af en af �hjemme-filosofferne�; køb
den i din nærmeste boghandel.

Det gen-skabte menneske
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Anmeldelse af

�Det utidige subjekt�

Af Jon Rostgaard Boiesen

Interessen for psykoanalyse i de filosofiske
miljøer i Danmark synes at være minimal i disse
år. Dette synes specielt at være tilfældet for den
franske psykoanalytiker Jacques Lacan,
hvorom Ole Thyssen � der endda tilbage i
70�erne skrev en bog om det dengang så tids-
typiske makkerpar marxisme og psyko-
analyse � for nylig i Weekendavisen be-
mærkede, at han ikke så nogen grund til, at
man havde foretaget den over-
sættelse af en af Lacans
forelæsningsrækker, som han
anmeldte.

Kirsten Hyldgaard, lektor ved
Institut for Pædagogisk Filosofi
på Danmarks Pædagogiske
Universitet, udgør en markant
undtagelse fra denne
generelle tendens, og med Det
utidige subjekt leverer hun et
stærkt bud på hvorfor, der
måske er grund til at oversætte Lacan eller i
hvert fald give sig i kast med et nærmere
studium af denne esoteriske tænker.

Bogen består af en samling af artikler, skrevet
over lidt over ti år, fra 1991 til 2002. Dette gør at
bogen er noget ujævn og uden en decideret
en rød tråd � bortset fra at Lacan i større eller
mindre grad går igen i de fleste af artiklerne.

Enkeltvis er de fleste af artiklerne dog gode, og
læst samlet giver de en forståelse af Lacans
komplicerede begrebsunivers ved at belyse
det fra forskellige sider.

Der er ikke tale om en decideret lærebog
eller indføring i Lacan, men snarere om en
anvendelse af Lacan. Dette sker med den for
genren så typiske brug af eksempler fra

populærkultur, såsom Holly-
woodfilm, porno og cybersex,
Misse Møghe (der jo som
bekendt drager), mimikere og
Anja Andersen. Man mærker
her affiniteten til tidens store
Lacan-fortolker, den slovenske
filosof Slavoj Zizek, der da også
er et kapitel om i bogen.

Bogens væsentligste og
mest gennemgående tema er
en bestemmelse af det

lacanianske subjektbegreb, der � som angivet
i titlen � er et utidigt subjektbegreb. Hvad vil så
det sige? Pointen er for det første en
fastholdelse af subjektet imod enhver form for
relativisme eller historisme. Subjektet lader sig
ikke reducere til historiske konstruktioner,
diskurser eller lignende. Men for det andet er
det også en afvisning af enhver form for
humanisme. Det lancanianske subjekt er et
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abstrakt subjekt, og således ikke et subjekt der
lader sig bestemme ved det at være
menneske, og lige så lidt i kraft at sit køn, race,
seksuelle orientering eller lignende. Lacan
trækker her på en tradition for at tænke
subjektet som abstrakt, der går tilbage i hvert
fald til Descartes� cogito, muligvis � som Alain
Badiou har hævdet � til Paulus, og går videre
over Kant og den tyske idealisme. Pointen er
at subjektet netop er det, der
ikke lader sig bestemme � og
derfor hverken lader sig fange
i historisk bestemte
tematiseringer eller i en
essens, det være sig som
menneske i det hele taget eller
som kvinde, neger eller bøsse,
mand, hvid eller heteroseksuel.
Subjektet er bestemt som en
mangel.

Heraf den grundlæggende
tese om at subjektet er konflikt. Der findes ikke
en grundlæggende identitet, hvor subjektet
kan finde hvile � som det svar teenageren
ønsker, når han eller hun ser sig i spejlet og
spørger: �Hvem er jeg?�. Subjektet er altid i
konflikt mellem på den ene side at være
bestemt som dette konkrete jeg � med alt hvad
der hører med af kønslig, racemæssig,
klassemæssig, seksuel, mv. bestemmelse �

og så på den anden side at være dette, der
ikke lader sig bestemme, der aldrig går restløst
op i den sociale orden.

Hvad dette betyder, illustreres af hvad der
måske er bogens bedste artikel: �Kærlig-
hedens umulighed�. Pointen er her det svære
ved at tematisere kærligheden som kærlighed,
netop i kraft af at kærligheden er den svære

kunst at se den Anden som
Anden. Det svære er at finde
en vej mellem på den ene side
kynismen, der hævder, at
kærligheden kan forklares
udfra seksualdriften, og på
den anden side sentimen-
taliteten, der mener at kunne
forklare kærligheden udfra
forelskelsen. I begge tilfælde er
der tale om ikke at se den
Anden som Anden � netop
som et subjekt, der ikke lader

sig bestemme � men at se den anden som et
middel til opfyldelsen af egne behov. I det første
tilfælde åbenlyst nok, i det andet tilfælde i kraft
af forelskelsens tilskrivning af idealer til den
anden, der opfylder ens egen mangel � den
romantiske tanke om at smelte sammen og
blive til én, således som den kendes tilbage
fra Aristophanes� tale i Platons Symposion, hvor
han fortæller myten om, at mennesket engang

Det Utidige subjekt
 Forfatter: Kirsten Hyldgaard
 Udgiver: Roskilde Universitet Forlag 2003
 Pris: 199 kr
 182 sider
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var en androgyn kugle, der blev skåret i to af
guderne, da det blev for stærkt, for siden at gå
og længes efter foreningen. Hyldgaard
påpeger her med Levinas, at der her ikke er
tale om en længsel efter den anden, men en
længsel efter sig selv. Hvad man ønsker er ikke
at se den anden qua anden, men at finde en
at spejle sine egne længsler i.

I modsætning hertil frem-
hæver Hyldgaard, at kærlig-
heden netop ikke gør hel. Med
en formulering fra Lacan, så
findes der ikke noget seksuelt
forhold. Dette er, som
Hyldgaard fremhæver, naturlig-
vis ikke en påstand om, at folk
ikke gør det. Pointen ligger i
forholdet, det at det seksuelle
aldrig går op i en symmetrisk
forening, og at man aldrig kan
være sikker på den andens
begær � og deraf vel også det klassiske
mandlige spørgsmål:�Var det også godt for
dig?�, og den heri liggende angst for simuleret
orgasme fra hendes side. Hyldgaard
fremhæver denne pointe i en anden artikel i
en analyse af pornografien, hvor hun
fremhæver pornoen som et frikvarter fra dette
spørgsmål om den andens begær � pornoens
kvinder vil netop altid, og stønner og kommer

højlydt, mens pornoens mænd altid
demonstrerer deres begær ved at afslutte
samlejet med at affyre kaskader af sæd i
kvindens ansigt eller på hendes bryster. Alt dette
i en benægtelse af hvad Hyldgaard � med et
citat fra Benny Andersen � betegner �denne
svedige panik på lagenet�, angsten for ikke at
kende den andens begær. Det er i
overvindelsen af denne angst, at en

momentant tilfredsstillende
seksuel aktivitet er mulig, og
det er derfor, Zizek formulerer
sit bombastiske udsagn, at
enhver seksuel praksis også
er masturbatorisk.

Det er her også værd at
fremhæve den lancanske
skelnen mellem driften og
begæret, eller begærets årsag
og begærets objekt. Mens
begærets årsag, driften, er

asocial og ikke rettet mod et bestemt objekt, er
spørgsmål om begærets objekt et socialt
bestemt spørgsmål om hvilke objekter, der er
værd at begære. Heri ligger grunden til en
skelnen mellem sorg, melankoli og hysteri.
Mens sorgen er tabet af et konkret objekt, er
melankolien tabet af betydning som sådan.
Som Hyldgaard skriver: �Altså snarere end
sorgarbejdets konkrete, partikulære lære: �han

Det Utidige subjekt
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ville ikke ha� mig�, får vi melankolikerens almene
dom om, at �forelskelse er en upassende
overdrivelse af forskellen mellem en mand og
en anden.�� (s. 111). I modsætning hertil er
hysteriet en anklage mod konkrete
utilfredsstillende forhold. Som Hyldgaard
skriver: �Hvor melankolikeren drages mod den
mere end almindeligt fristende, des-
illusionerede, resignerede udgang, dér slår
hysterikeren til med på-
trængende anklager mod,
rivalisering med og provokation
af verden. (�) Hvor
melankoliens skuffelse
tenderer mod at ramme intet
mindre end verden over-
hovedet, dér finder hysteriet
utilfredshed anledning i kon-
krete forhold, og qua konkrete
kan der politiseres og
kritiseres, hyklerisk ideologi
kan afsløres, og der kan
fremsættes krav om forandring til det bedre her
og nu. Hvor melankolikeren holder sig på
resigneret afstand af verden, dér er hysterikeren
restløst in medias res.� (ibid.) Det er i denne
forstand Zizek � for det er ham, Hyldgaard
skriver om her � betegnes som en hysterisk
filosof.

Det Utidige subjekt

Der er betydeligt mere til både Hyldgaard og
Lacan end jeg her har kunnet få med.
Hyldgaard kommer vidt omkring, og bevæger
sig tilsyneladende let og ubesværet rundt i det
komplicerede lacanianske begrebsapparat og
mellem det høje og det lave � en lethed der
nok er mere tilsyneladende end reel, men som
netop udgør den gode skribents kendetegn:
At det svære forekommer såre simpelt. Som

Per Højholt har udtryk det, så
vedkommer digterens sved
ikke læseren. Så selvom der
som sagt ikke er tale om en
lærebog, så forklares og
anvendes de lacanianske
begreber på en måde, der gør
dem umiddelbart forståelige og
relevante. Det skal derudover
med, at stilen er præget af en
egen tør humor. Kirsten
Hyldgaards bog udgør klart et
objekt for begær � idet den jo,

med en lacaniansk pointe, aldrig kan komme
til at udfylde en mangel på det danske marked.
Man må håbe bogen vinder udbredelse i takt
med at den genfundne interesse, der, i kraft af
Zizek, er for Lacan internationalt, forhåbentligt
slår an herhjemme.
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DFS 2004
Tema: DFS 2004

Af  Peter Lind

I 2004 blev Dansk Filosofisk Selskabs
årsmøde afholdt på Århus Universitet, af Institut
for Filosofi og Idehistorie. Datoen var d.20/2,
de fremmødte var talrige, og ånden var god.
Hovedtemaet for mødet var �The Epistemology
and Ethics of Recognition�, og de to inviterede
hovedtalere var Robert Brandom fra Pittsburgh
og Axel Honneth fra Frankfurt. Derudover var
der planlagt hele 17 parallelsessioner med
emner, der spændte fra fænomenologi over
virksomheds- og organisationsfilosofi til æstetik,
etik, politisk filosofi og epistemologi.
Mulighederne for at finde noget, der kunne
tilfredsstille en videbegærlig filosofs interesse,
var således mangfoldige � det største problem
var faktisk, at man var nødt til at vælge mellem
sessionerne.

Vi bringer her beskrivelser af nogle af
sessionerne. Marie Larsen beretter om
�Filosofisk semantik� med oplæg af Eline
Busck, Nikolaj Jang Pedersen og Jakob
Lindgaard. Jon Boiesen skriver om Kirsten
Hyldgaards oplæg �I begyndelsen var den
Anden� fra sessionen �Hvad er et subjekt?�,
samt Thomas Schwarz Wentzers oplæg
�Hegel�s dialectic revisited. Pragmatic vs.
hermeneutic reconstructions� fra sessionen
�Dialectics: The Hegelian Legacy�.
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Tema: DFS 2004

Filosofisk Semantik
- på højt niveau

Af Marie Larsen
En dejlig solskinsdag sidst i februar begav jeg
mig afsted for at deltage i Dansk Filosofisk
Selvskabs Årsmødes sidste dag. Jeg havde
egentlig slet ikke lyst til at skulle sidde inde på
denne dejlige dag, men det er jo kun én gang
om året, og denne gang skulle mødet
afholdes i Aarhus.

På årsmødets førstedag fik jeg
løbet mig selv helt forpustet, da jeg
forsøgte at følge to forskellige
sessioner. Når der nu var pauser
imellem oplæggene, tænkte jeg, at det da
måtte være muligt, at følge mere end blot
én session, men sessionerne var fordelt i
lokaler over et lidt for stort område til mit
projekt, så det opgav jeg, at gøre på
andendagen. Det var svært uoverskueligt,
hvilken parallelsession jeg nu lige skulle
vælge. Der var en del, der lød spændende,
men valget faldt på Filosofisk Semantik, -et
område der længe havde interesseret mig -og
nu bød chancen sig jo for at høre lidt om, hvor
den aktuelle forskning indenfor dette område
lå.

�Hvad skal vi gøre af �rød� �?1

Det første oplæg blev holdt af Eline Busck
og handlede, som titlen antyder, om hvad det
vil sige, at noget har en farve, og samt hvad
farve overhovedet er for en størrelse. Der blev
uddelt et godt handout, så selvom niveauet var
lige højt nok for mig, så kunne jeg nu godt følge

lidt med. Jeg vil starte denne rapportage med
at citere Frank Jackson, taget fra Elines oplæg:

�There is an important sense in which we
know the possibilities as far as colour is

concerned. We know that objects
have dispositions to look one or

another colour, that they have
dispositions to modify incient and
transmitted light in ways that

underlie their dispositions to look one
or another colour, that they have

physical properties that are responsible
for both these dispositions, and that

subjects have experiences as of things
looking one or another colour. We also

know that this list includes all the possibly
relevant properties [...] Colour thus presents a
classical example of the location problem. The
colours must, if they are instantiated anywhere,
be findable somehow, somewhere in accounts
that mention dispositions to look coloured and
affect light, the physical bases of these
dispositions, and colour experiences; it must
be the case that some of these properties have
colour names as well as names from our list.
Our question is, which ones?�2

Af dette rejser sig en del spørgsmål:
Der er, ifølge Eline, 4 niveauer i farvedebatten.
Farver kan være: 1.Kategoriske fysiske
egenskaber -eller sagt i fysikkens termer,  -farve
er objekters overfladestruktur på microniveau.
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2.Dispositionelle fysiske egen-
skaber, altså dispositioner til at reflektere
lyset med bestemte bølgelængde fordelinger.

3.Dispositioner til at fremkalde farve-
oplevelser hos passende subjekter under
passende betingelser.

4.Farveoplevelser er hos subjekter.

Indenfor semantisme omkring farveteorier
er der flere forskellige teorier om, hvorledes
det forholder sig med disse �fænomener�
vi kalder farver. Hvis farver opfattes som
microfysiske overfladeegenskaber,
kaldes positionen Kategorisk
fysikalisme. Denne position tilhører
Frank Jackson.  En anden fysikalistisk
teori om farver er dispositionel fysikalisme,
hvor farve betragtes som reflektionsspekre.
Denne fysikalisme tilhører Lewis. Subjektivisme
er en humeansk teori om farver, hvor disse er
egenskaber ved et subjekts synsfelt (ligeledes
en Blackburnsk projektivisme). Farver er altså
ikke objektive og er dermed en individuel
oplevelse. Jeg kan godt se stolen som
værende �rød�, mens den for min kæreste
måske kan være �blå�. Farver kan også ses
som dispositioner til at fremkalde oplevelser af
farver eller domme om farver (altså responser).
Dette skal være hos standardsubjekter under
standard-betingelser. Dette kan ikke gælde alle
subjekter, idet denne gruppe eksempelvis
indeholder blinde eller farveblinde. Tilhørende
denne position ses blandt andre Mark
Johnston. Hvis farver ses som sui generis

egenskaber kaldes possitionen for
�Simple view�. Endelig er der den

eliminative possition, der udsiger at farver slet
ikke eksisterer. Denne sidste position finder jeg
selv kontraintuitiv, idet vi bruger farver til at
identificere objekter. Når vi snakker om, at noget
har en given farve, er der flere intuitioner
omkring disse farver og farveoplevelser.
Disse intuitioner falder, ifølge Eline, i to grupper:

1.Objektivistiske intuitioner

2.Intuitioner om sammenhængen mellem
farve og farveoplevelser

Ad 1. kan vi udlede følgende to
intuitioner:
a.Farver skal ses som egenskaber

ved objekter.
b.Farver er årsag til farveoplevelser

Ad 2. får vi, at hvis en ting ser eksempelvis �blå�
ud, under føromtalte standardbetingelser, så er
den blå. Dette kaldes transparens. Og sidst,
men ikke mindst, hvis to eller flere objekter ser
ens ud med hensyn til farve, så har de samme
farve.

Jeg vil her forlade Elines ellers rigtig gode
oplæg for, at gå videre til næste oplæg i
sessionen.

�Overvejelser over den filosofiske
signifikans af kategoricitets-teoremer�3

Ja se, når man ikke forstår titlen, så er man

Tema: DFS 2004
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ikke kommet alt for godt fra start. Men hvad
der fangede mig var, at det skulle handle om
semantisk realisme. Efter Nikolaj havde
skitseret semantisk realismes udformninger, var
jeg stået fuldstændig af. Jeg sad, stort set,
resten af de ca. 45 minutter, som et stort
spørgsmålstegn, der lige var landet på jorden
og ikke forstod et ord af hvad nogen sagde.
Hans Fink, der var ordstyrer (idet Jan Faye var
syg), startede sit spørgsmål med: �jeg ved
godt at dette ikke er på dit niveau, men...�.
�Puha�, tænkte jeg, �så er jeg da ikke helt
tabt bag en vogn�. Det var simpelthen et
kursus i avanceret matematik. Så snak-
ker vi altså hardcore analytisk filosofi.

Diskussionen udmundede i et
spørgsmål, om hvorvidt man kunne
have en position og stadig mene, at
andre positioner kan være lige så gode.
Dette vil jeg lade op til læseren, at vurdere.
Nikolaj havde lavet et kæmpe stykke arbejde;
Det var bare lidt en skam, at der sad sådan en
flok udenforstående (det var de fleste af os).
Men jeg fattede simpelthen ikke ret meget af
det, han sagde. Til den sidste del af sessionen
var det Jakob Lindgaard der skulle holde et
oplæg med titlen:

�Does Brandom Overcome the dualism of
concepts and causes?�

Jeg vil her citere Jakob:
�My claim: There is a profound insight to be

found in Brandom�s idea about the materiality,
factuality and objectivity (fleshed out as a

structural distinction between de re and
de dicto ascriptions af propositional attitudes)

of the practice-implicit normative inferential
relations that are constitutive of a sign, sound
or gesture being an expression of a conceptual
content at all. But the demarcational strand he
shares with the other contemporary American
Pragmatists, is in the way. This is not a stable
position. It actually straddles something like the

following dilemma:

1.A dualism of concepts and causes
and

2. A version of the �Myth of the Given�.�

Hvis dette er tilfældet så må svaret på
titlen jo følgeligt være: Nej!

Selvom sværheds-graden af de oven-
nævnte oplæg lå noget over mit niveau, så
synes jeg faktisk at jeg fik en del ud af det. Om
ikke andet fik jeg åbnet øjnene for, hvilken slags
filosofi, der bedrives andre steder i verden: Eline
og Nikolaj er begge phd.- studer-ende ved St.
Andrews universitet og Jakob er(var) i Warwick.

Det var et rigtig godt årsmøde, dog kunne
det måske en anden gang gøres således, at
man kunne følge mere end en session om
dagen.

1 Titlen taget fra handout til oplæg af Eline Busck
2 Frank Jackson, �From Metaphysics to Ethics�, 1998, s.
87
3 Handouttitel ved Nikolaj Jang Pedersen

Tema: DFS 2004
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Session 4: Hvad er et subjekt?

I begyndelsen var den Anden

Kirsten Hyldgaard:

Af Jon Rostgaard Boiesen
Kirsten Hyldgaard tog i sit foredrag
udgangspunkt den franske filosof Alain Badiou
og dennes bog om Paulus: Saint Paul: la
fondation de l�universalisme samt den franske
psykoanalytiker/filosof Jacques Lacan. Pointen
i foredraget var at give en udlægning af
subjektet, der hverken gjorde det til grund eller
produkt. Dette førte til en kritik af på den ene
side dannelsestænkningen og dens
humanistiske subjektbegreb, der sætter
subjektet i begyndelsen og fører til et individuelt
projekt om selvdannelse, og på den anden
side af historiefilosofiens gøren historien til
subjekt.

Hyldgaard tog derfor i stedet udgangspunkt
i Badious begreb om begivenheden, der ikke
har en grund, og hans tanke om subjektet som
konsekvens af begivenheden, sådan som det
ifølge Badiou sker med Paulus. Dette
kombinerede Hyldgaard med Lacans begreb
om den Anden � også kaldet den store Anden.
Den Anden er for Lacan det der sikrer den
symbolske ordens formelle lovmæssighed,
eller sagt lidt mere u-lacansk: Den Anden er
det der gør, at vi opfatter verden som
hængende sammen som den gør. Men
pointen er at den Anden ikke eksisterer. Der er
ikke en instans � for eksempel en Gud � vi kan
henvise til for at garantere meningen i verden.

Historismen søger at kompensere for dette
ved at sige at den Anden er en række af

historiske konstruktioner, men overfor dette er
Lacans pointe at den Anden er ufuldstændig.
Subjektet udgør nemlig et brud på den
symbolske orden. Subjektet er ikke sæde for
mening, men et hul i meningen, et sted hvor
meningen bryder sammen. Subjektet kan
derfor heller ikke repræsenteres. I modsætning
til hvad historismen hævder, lader subjektet sig
således ikke bestemme ved en række
historiske konstruktioner.

Dette kombinerede Hyldgaard med Badious
tanke om begivenheden som et brud, idet der
ifølge Badiou med kristendommen sker et brud
med på den ene side den antikke filosofi og
på den anden side den jødiske lov. Paulus�
omvendelse er en begivenhed, der forandrer
alt. Med den omvendelse det er at sige ja til
sandheden i kristendommen, indstiftes en ny
symbolsk orden, der er et radikalt brud med
den antikke filosofi og den jødiske lov. Subjektet
er en konsekvens af en sådan begivenhed,
idet det er i og med en sådan at den symbolske
orden bliver sat i hvilken subjektet har sin plads.
Men det kan på den anden side ikke reduceres
til sin plads i den symbolske orden � eller hvad
der er det samme: til en historisk konstruktion
� idet den symbolske orden jo ikke er
fuldstændig, og subjektet jo netop udgør et hul
i denne orden.

Se desuden anmeldelse af Hyldgaards bog
Det utidige subjekt på side 35 i dette nummer.

Tema: DFS 2004
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Tema: DFS 2004
Session 1: Dialectics: The Hegelian Legacy I

Some remarks on the recognition of the concept in
Hegel�s Wissenschaft der Logik

Thomas Schwarz Wentzer:

Af Jon Rostgaard Boiesen
Thomas� foredrag � der i øvrigt blev overværet
af både Brandom og Honneth, der dog
desværre ikke følte trang til at blande sig i den
efterfølgende debat � tog udgangspunkt i hvad
Thomas betegnende som �anerkendelsen af
begrebet� i Wissenschaft der Logik. Pointen i
dette udtryk var, at der hos Hegel er et gensidigt
forhold mellem subjektivitetens struktur og
begrebets. I dette ligger, hvad Thomas
betegnede som Hegels hermeneutiske
idealisme. I modsætning til Spinozas begreb
om det Absolutte, der blot forstår det Absolutte
som substans, må det Absolutte for Hegel � da
han følger Kants kritiske, kopernikanske vend-
ing � ligeledes forstås som subjekt. Derfor er
det nødvendigt med en hermeneutik. Det
Absolutte skal udlægges, således at det også
kan blive subjektivt. Men i enhver udlægning
ligger det, at skønt udlægningen ikke må
ændre på hvad der er i det udlagte, så er
udlægningen aldrig på højde med det den
udlægger. Interprenandum må altid være
potentielt rigere end dets interpretation.

Hegel må derfor gå ud over udlægning og
videre til udvikling. I modsætning til udlægning,
er udvikling et metafysisk princip. Det er det
Absoluttes egen udvikling, og ikke blot udvikling
forstået som en udvikling i vore udlægninger
af det Absolutte.
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Billedeserie fra DFS
Af Sanne Lodahl

Mange kom for at
høre Robert Bran-
dom og ikke mindst
beundre hans vel-
holdte fuldskæg.

På trods af en afslappet stil, var Brandom
nødt til at tage hånden til hjælp i en af de
mere komplekse forklaringer.

Jakob, Martin og Peter nyder en kop kaffe om
morgen før dagens sessioner.

Tema: DFS 2004
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HUSK
SemesterStartsDag

Inden der for alvor sniger sig eksamensangst og sommerkuller ind på afdelingens gule gange,
så skal denne lejlighed benytttes - sidste DOXA-blad i dette semester - til at minde om, at også
næste semester, efterårssemesteret 2004, starter med en SemesterStartsDag i samme format
som sidst: gratis pindemadder, gratis drikke & masser af hygge. Alle studerende og ansatte på
afdeling for Filosofi er velkomne

FØRSTE DAG I SEMESTERET, MELLEM KL. 14 & 19  I  FREDAGSBARSLOKALET/
FÆLLESRUMMET, BYG. 412 - LOK. 329

Kig efter opslag på afdelingen senere i dette semester for oplysning om den præcise dato.

Eventuelle spørgsmål og kommentarer vedrørende SemesterStartsDag kan rettes til Sanne
Lodahl via mail: sannelodahl@yahoo.com

Onsdag den 22. september
kl. 19.15

lokale 322, bygn 328.

Teksten vil være førsteudgaven af Jacobi�s Spinozabreve (Über die
Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelsohn), som
kan forefindes i kopi på semesterhylden på Ringgade-biblioteket (bygn

410, 3. etage). Der læses s. 1-146 i kopien.

Som oplæg vil Carsten Fogh Nielsen introducere til Jacobis liv og
betydning, og give et overblik over tekstens problemstillinger.

Næste møde i Idealisme-læsekredsen vil være

HUSK også
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Kant Heute?

Perspektiven für Philosophie, Religion und
Politik

Om Kantseminaret i København d. 10./11.
2. 2004

Af Carsten Fogh Nielsen

Indledning
Den 12. februar i år var det, hvad alle
undervisere og studerende på Institut for Filosofi
og Idehistorie burde vide, 200-årsdagen for
Kants død. Begivenheden blev stærkt markeret
i dagspressen med kronikker og indlæg i alle
større dagblade: Jyllands Posten, Politiken,
Berlingske, Information og Kristeligt Dagblad.
Aarhus Universitet, og i særdeleshed Afdeling
for Filosofi, var velrepræsenteret, idet Thomas
Schwarz Wentzer bidrog med et helsides
indlæg i Information og denne artikels ydmyge
skribent havde skrevet dagens kronik i
Politiken. Hans Hauges kronik i Jyllands
Posten er det i denne sammenhæng bedst at
forbigå i tavshed.

Men det var ikke kun i dagspressen at dagen
blev markeret. Goethe-instituttet i København
havde, i samarbejde med Center for
Subjektivitetsforskning, valgt at �fejre� 200-året
for Kants død med et seminar om Kants filosofi
med deltagelse af en række prominente inden-
og udenlandske filosoffer. Foredragsholderne
var: Otfried Höffe, Professor i Filosofi ved
Universität Tübingen og forfatter til og redaktør
af et utal af bøger om Kants filosofi. Volker
Gerhardt, Professor i Filosofi ved Humboldt-

Universität zu Berlin og ligeledes forfatter til flere
bøger om Kant. Jens Saugstad, Professor i
Filosofi ved Oslo Universitet og forfatter til en
række artikler om Kants moralfilosofi i bl.a.
Agora. Cornelia Richter, forskningslektor ved
Center for Subjektivitetsforskning i København
og medarrangør af seminaret. Birgit Recki,
Professor i Filosofi ved Universität Hamburg og
forfatter til flere bøger om bl.a. Kant og Ernst
Cassirer. Og endelig Jørgen Hass, Lektor ved
Institut for Filosofi og Religionsstudier ved
Syddansk Universitet og bl.a. forfatter til det
endnu ikke udkomne fjerde bind af Den
europæiske filosofis historie (med undertitlen
�Fra Kant til 1900�).

Den første aften
Netop hjemkommet til Danmark fra England var
det således med store forventninger og glæde
i sindet, at jeg tirsdag d. 10. februar kl. 18.00
tog plads i Goethe-instituttets foredragssal.
Seminaret blev indledt af Otfried Höffe, der un-
der titlen Kants �Kritik der reinen Vernunft�: 200
Jahre später neu gelesen gav en overordnet
introduktion til Kants teoretiske filosofi. Den
bærende tese var, at Kants teoretiske filosofi
ikke, som det ellers ofte hævdes, var blevet
modbevist af nyere opdagelser indenfor fysik
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og matematik. Ifølge Höffe repræsenterer
hverken Einsteins relativitetsteori, kvante-
fysikken eller ikke-euklidsk geometri nogen
nævneværdige problemer for Kants metafysik.
Tværtimod skal Kants teoretiske filosofi snarere
forstås som netop den teoretiske forståelse af
verden, som gør det muligt at inkorporere
naturvidenskabens opdagelser i en omfattende
og meningsfuld verdensforståelse. Kants
teoretiske filosofi er, i en vis forstand,
mulighedsbetingelsen for den moderne
videnskabs fremskridt.

Efter en runde med spørgsmål, hvor bl.a. Jon
Boiesen (Afdeling for Filosofis svar på
SpørgeJørgen) fik mulighed for at spørge
nærmere ind til Höffes tolkning af den første
kritiks rolle, var der pause. Og hvilken pause:
Goethe-instituttet bød på sandwich, vin og livlig
diskussion. Havde man blot vidst det, så kunne
man have sparet aftensmaden.

Næste mand på
podiet var Volker Ger-
hardt, der i sit foredrag
(Eine kritische Philo-
sophie des Lebens.
Kants Theorie der
menschlichen Existenz) søgte at gøre op med
påstanden om, at Kant praktiske filosofi ikke
skulle være relevant for mennesker i en
moderne verden. Tværtimod, hævdede
Gerhardt: Kants betoning af friheden og af
fornuftens konstitutive rolle for menneskets
handlingsbestemmelse gør ham så relevant i
dag som nogensinde. Ud fra dette søgte
Gerhardt at udvikle en livsfilosofisk tolkning af
Kants praktiske filosofi, en tolkning som jeg
personligt ikke fandt overbevisende som Kant-
tolkning, men som nok har en vis interesse
som selvstændig filosofisk position.

Hvad der videre hændte
Efter den obligatoriske runde med spørgsmål

(og ja; Jon var atter på banen), var aftenens
officielle program overstået, men endnu
engang overraskede Goethe-instituttet positivt
og bød på sekt, mere vin og pindemadder til
alle. En del folk, deriblandt Jon og eders
undertegnede, blev derfor hængende og
gnubbede albuer med de kendte � med
uventede resultater til følge. Jon havde i dagens
anledning iført sig sin smagfulde DOXA T-shirt,
med det for Kantelskere så velkendte citat �Der
kritische Weg ist allein noch offen� (KrV A856,
B884 � bogens næstsidste sætning), på
ryggen. Dette tiltrak sig, ikke uventet, en del
opmærksomhed, blandt andet fra Cornelia
Richter, som begejstret forespurgte, hvor man
kunne erhverve sig en sådan trøje. Dette fik Jon
til at love at sende et par DOXA T-shirts til
København, mod til gengæld at få tilsendt et
eksemplar af Volker Gerhardts nyeste Kantbog

� en god byttehandel
mente begge parter.
Dette foranledigede
Otfried Höffe til at
fortælle, at han skam
også havde en Kant-
relateret trøje derhjem-

me: En T-shirt hvor der på maven stod �Kant
get no satisfaction�. Se, det er god værksteds-
humor.

Da der ikke var mere vin tilbage brød de
tilbageblevne seminardeltagere langsomt op.
Aftenen var imidlertid endnu ung, og vi var flere
der mente, at blot fordi man var kantianer, var
der ingen grund til at gå tidligt hjem. Resultatet
blev at Jon, Jons ven Dennis, Carsten Friberg
(ph.d. på Københavns Universitet), Jørgen
Hass, et par andre studerende fra København
og deres undertegnede, endte på en café. Her
blev, som det altid sker, når mere end to filosoffer
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sætter sig og drikker sammen, livet og filosofien
gennemdiskuteret. Det var også her, at Carsten
Friberg stillede Jørgen Hass det noget
prekære, men også meget relevante,
spørgsmål: �Hvor bliver den filosofihistorie af?�
Hvortil Hass replicerede med at opliste fem
argumenter for, hvorfor det er godt, kun at
publicere få artikler, og
i øvrigt hurtigt drejede
samtalen hen på
noget helt andet.

Hvad der imidlertid, i
det mindste i denne
skribents øjne, gjorde
aftenens cafébesøg særligt mindeværdigt, var
at det repræsenterede et af disse sære
sammentræf, som undertiden gør livet så
overraskende og interessant. Det viste sig
nemlig, da undertegnede, efter gavmildt at
have tilbudt at give en fadøl til Jon og Dennis,
gik i baren, at aftenens bartender var en
gammel bekendt, nemlig Sebastian, som ikke
alene startede med at læse filosofi det samme
år som denne artikels forfatter, men gud bedre
det også blev færdig samme år. Se det var jo
et sjovt sammentræf, og bringer den gode
gamle vittighed om færdiguddannede filosoffer
i erindring:

Hvad siger man til en færdiguddannet filosof?
???
To ristede med det hele!

Ok, nu arbejdede Sebastian ikke i en
pølsevogn, men på en café i København. Og
desuden havde han også startet sit eget
vinimportfirma. Men ellers syntes vittigheden
ganske rammende.

Dagen derpå
Nå, men tilbage til seminaret. Den efterfølgende

dag startede dårligt, nemlig med at kronikøren
vågnede præcis et kvarter før dagens første
foredrag skulle starte. Efter en hektisk
påklædning og en gang meget hurtigt fortæret
morgenmad, lykkedes det at nå frem til Goethe-
instituttet kun ½ time forsinket. Heldigvis havde
Saugstad brugt lang tid på at komme igennem

sit foredrag, hvorfor det
var let at falde ind i
argumentationsgang-
en. Saugstads fore-
drag, Kant�s doctrine
of transcendental
freedom � the possi-
bility of a defense, var

et forsøg på at forklare, hvorfor vi også i dag
har behov for et stærkt kantiansk og transcen-
dentalt begreb om frihed. Problemet er, at det
traditionelt har været svært at acceptere et
frihedsbegreb der, som Kants transcendentale
frihedsbegreb, ikke kan reduceres til, eller
forklares ud fra kausale årsagsforklaringer.

Saugstads påstand var nu, at problemet med
Kants frihedsbegreb ikke så meget var dets
inkompatibilitet med kausale årsagsforklaringer
� Saugstad hævdede (noget kontroversielt vil
jeg mene) at det er logisk muligt at
sammentænke en transcendental fri vilje med
en kausal naturdeterminering. Problemet ifølge
Saugstad var langt snarere Kants beskeden-
hed m.h.t. hvilken status vi kan tilkende et
sådant transcendentalt frihedsbegreb. For
Kant kan transcendental frihed blot postuleres
som en praktisk mulighedsbetingelse for at
mennesket kan handle frit: Frihedens objektive
realitet kan aldrig teoretisk eftervises. Jo,
hævdede Saugstad: Den transcendentale
friheds realitet kan eftervises, nemlig som en
nødvendig betingelse for, at vores dagligdags
praksis med at tilskrive hinanden ansvar for
vores handlinger, kan betragtes som
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meningsfuld. Også dette, vil jeg hævde, er en
noget kontroversiel påstand, og Saugstad
indrømmede da også, at hans foredrag lod
meget være usagt, men mente omvendt også,
at han havde peget på muligheden af et forsvar
for et transcendentalt frihedsbegreb. Personligt
er jeg nok mere skeptisk end Saugstad, med
hensyn til muligheden af et teoretisk, eller
måske oven i købet empirisk, bevis for den
transcendentale friheds faktiske objektive
realitet � men fred med det.

Cornelia Richters foredrag, Zwischen Kritik
und Orientierung. Kants Philosophie der
Religion, var især bemærkelsesværdigt på
grund af den efterfølgende debat der
udspillede sig imellem hende og Saugstad.
Richter argumenterede i sit foredrag for, at
Kants religionsfilosofi er en, måske den bedste,
måde at for-svare den religiøse tros legitimitet.
For Kant kan Gud
nemlig for det første
ikke være genstand
for mulig erkendelse,
men må samtidig, for
det andet, postuleres
som en nødvendig
betingelse for men-
neskets evne til at handle moralsk. Da, for det
tredje, religion for Kant er uløseligt forbundet
med spørgsmålet om menneskets evne til at
orientere sig i verden og i tænkningen, bliver
spørgsmålet om Guds eksistens og om
menneskets stilling i verden derved til et
eksistentielt spørgsmål, som det er op til hvert
enkelt menneske selv at besvare. Kant
forsvarer Guds mulige eksistens, men gør
menneskets faktiske forhold til Gud til et strengt
personligt og moralsk spørgsmål.

Dette protesterede Saugstad ivrigt mod: For
ham var hverken begrebet om Gud eller

begrebet om en udødelig sjæl, to af Kants tre
praktiske fornuftspostulater, meningsfulde
begreber. Det var, hævdede Saugstad,
begrebsligt umuligt at tænke sådanne
begreber konsekvent og konsistent. Og hvad
mere var, så var hverken Gud eller en udødelig
sjæl nødvendig for at forklare menneskets evne
til at handle moralsk, hvorfor det blev svært at
se berettigelsen af disse to begreber. Kant,
hævdede Saugstad, ville have været bedre
stillet, hvis han havde holdt sig til postulatet om
menneskets (transcendentalt) frie vilje (som for
Saugstad jo desuden ikke blot var et postulat,
men noget der kunne eftervises teoretisk).
Richters svar var, at netop for den troende er
begreberne om Gud og en udødelig sjæl ikke
meningsløse begreber. Fordi religionen og
troen på Gud omhandler menneskets mest
fundamentale forhold til den verden det lever i,
idet spørgsmålet om Guds eksistens drejer sig

om valget af hvilke
kriterier vi forstår og
begriber verden igen-
nem, så kan vi ikke
anvende sådanne
forståelses- og
meningskriterier til at
diskutere begrebet om

og troen på Gud. Troen på Gud går forud for,
og er konstitutiv for, hvad vi forstår ved mening,
og for hvordan vi forstår verden.

Birgitte Reckis foredrag, Kant über Leben
und Tod. Eine Moralphilosophie zwischen
Freiheit und praktischer Zuversicht, var
interessant fordi det beskæftigede sig med
noget, som ikke er nævnt i Kants filosofi, nemlig
døden. Hvorfor, spurgte Recki, er døden så
fraværende i Kants filosofi? Svaret finder vi ved
at overveje, hvorvidt døden bedst kan forstås
ud fra et teoretisk eller et praktisk perspektiv.
For Kant var svaret klart: Døden er en
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nødvendig eksistensbetingelse for praktiske,
endelige fornuftsvæsener som mennesket.
Som en sådan betingelse ligger begrebet om
døden derfor udenfor den teoretiske
erkendelses område: Den kan ikke være
genstand for mulig erkendelse. Døden er derfor
et praktisk, og kun et praktisk problem, og kan
derfor kun behandles praktisk, ikke teoretisk.
Men at tænke på
døden, på vores
eksistens endelighed,
kan på ingen måde
tjene til at gøre os
bedre i stand til at
handle praktisk og
moralsk. Tværtimod kan overdreven fokusering
på døden netop få os til at undlade at handle
moralsk rigtig. Hvorfor? Fordi vi netop ved at
tænke på døden bliver opmærksomme på
risikoen for at dø, og derfor undlader at gøre
det rigtige, hvis vi derved risikerer at dø. Derfor
bør vi ikke, som praktiske og moralske
væsener, tænke på døden. Og derfor skrev
Kant så godt som intet om døden.

Et spørgsmål som denne konklusion
umiddelbart lagde op til, og som en af tilhørerne
da også straks rejste, var, hvad Heidegger ville
sige til en sådan argumentation. Reckis svar
var her beundringsværdigt præcist og kortfattet:
Heidegger ville ikke kunne lide Kants tilgang til
spørgsmålet om døden, men nu var Heidegger
også overdrevent dødsfikseret. Kants tilgang til
døden var, mente Recki, alt i alt bedre og mere
realistisk end Heideggers.

Sidste mand før syndfloden, eller i det
mindste før seminaret sluttede, var Jørgen
Hass. Foredraget havde, som også dets titel
(Kritik der Urteilskraft - Vermittlung von
wissenschaftlicher Rationalität und praxis-
orientierter Vernunft) lovede, Kritik der

Urteilskraft som omdrejningspunkt, og
fokuserede på behovet for en mediering
imellem den teoretiske og den praktiske side
af fornuften. Desværre havde Hass ikke, i
modsætning til seminarets øvrige foredrags-
holdere, fået færdigskrevet sit manuskript, så
tilhørerne kunne få en kopi, hvorfor jeg i dag
har en smule svært ved at genkalde mig

detaljerne i foredraget.
Da de foregående
timers intensive
Kan td i skuss i one r
desuden havde fået
hjernen til at skrumpe
ind som en rosin, var

det svært for undertegnede at følge med i den
noget tekniske, men dybt interessante,
argumentation. Suk, suk. Eller for at parafrasere
T. S. Elliott (The Hollow Men): �Dette var hvordan
seminaret endte/Ikke med et brag men med
en klynken�.

Og det var så det: To dages intensiv
Kantbearbejding var overstået, og folk
strømmede ud i den kølige eftermiddags
skarpe sollys, og blinkede mere eller mindre
forvirrede med øjnene, stirrede et øjeblik
forbløffede på de besynderlige personer de i
et par timer havde delt lokale med, og spredtes
så for alle vinde. Dvs. undtagen Jon, Carsten
Friberg, Jørgen Hass, �Kvinden� (et fruentimmer
der under seminaret havde huseret Goethe-
instituttets lokaler og skræmt mangen en filosof
med sine ubegrundede og besynderlige
spørgsmål) og et par stykker mere, der liiiiige
skulle have en enkelt øl, hvilket en del timer
senere resulterede i, at Jon ikke nåede det
sidste tog hjem til Århus. Men det er en ganske
anden historie, og deres kronikør var på det
tidspunkt allerede nået hjem og var gået i seng.
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Jeg var inde på det i sidste nummer: Vi har nu
på DOXA om ikke udødeliggjort os selv, så i
hvert fald gjort os selv historiske � ved at bringe
artikler fra DOXA i Guld fra gemmerne. Og også
denne gang er det tid til gensyn med DOXA,
og denne gang kan man endda sige, at det
går så vidt, at et institutblad krydser sit spor!

Guld fra gemmerne er nemlig denne gang i
mere end én forstand historisk: For det første
naturligvis i den sædvanlige forstand at vi
bringer nyt om gammelt, men derudover i den
forstand at vi denne gang bringer noget, der
markerede en historisk begivenhed � nemlig
lederen i det allerførste nummer af DOXA!

Anledningen til, at vi bringer den, er også
historisk i mere end én forstand, nemlig
interviewet med Carsten Fogh Nielsen (i
anledning af hans ansættelse som ph.d.-
stipendiat), der er at finde andetsteds i dette
nummer. Og Carsten er netop historisk i den
dobbelte forstand af på den ene side at være
en man fortæller historier � eller måske endda
legender � om, og på den anden side
realhistorisk ved at have været på instituttet (eller
nu afdelingen) så længe som han har. Vi er
nogen der er af den overbevisning, at Carsten
også må have været her i præhistorisk tid. Der
er dem, der påstår, at Hans Fink, Uffe, Jørgen
Husted, Lena og Oskar Borgman har været her

længere � men vi er også dem, der tillader os
at tvivle!

Hvorom alting er: Meget forgår, men Carsten
består! Mens Carsten har været her, er en
fredagsbar blevet åbnet, slået sammen med
Idéhistorie, flyttet og vokset; et biblioteket er
blevet slået sammen med Idéhistorie, flyttet og
derved vokset; og endeligt er et institut flyttet,
blevet slået sammen med Idéhistorie og er
derved vokset. Carsten er ikke blevet slået
sammen med nogen, Idéhistorie eller andre,
men er til gengæld heller ikke � som visse
andre, efterhånden ældre, studerende �
vokset.

Midt i alle disse forandringer har Carsten
siddet dér og læst. Der var engang, hvor
Carsten afleverede et speciale
� men det lod han sig
ikke gå på af. Midt i
det hele sad
Carsten dér
og læste, og
hørte i sin
arbejdsløsheds-
periode nok til de
mest flittige studer-
ende på instituttet.

Det første gensyn denne

Guld fra gemmerne
- Carsten Classic

Gensyn med DOXA, nr. 1, marts 1998, DOXA nr. 5, marts 1999 og DOXA,
nr. 13, marts 2001.....
Ved Jon Rostgaard Boiesen
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gang er, som skrevet, lederen
fra det første nummer � og
det er en vred ung mand,
der skriver her! Faktuelt
synes ikke meget at have
ændret sig siden dengang,
bortset fra at der næppe er
nogen børnehavebørn, der
kælker udenfor Carsten vindue
nu. Men Carsten er dog blevet
gladere hen af vejen, hvilket fremgår
af klassikeren: �Om at hade verden, glæde
sig ved�� andres ulykke, og ændre holdning
efter (en, red.) varm kop kaffe. En småborgerlig
konformists bekendelser!�, en artikel vi
desværre ikke har plads til at bringe i dette
nummer. Men fortvivl ej! For den kan � sammen
med de øvrige tidligere artikler bragt i DOXA �
fra nu af og fra til afslutningen af informations-
alderen, kunne ses på DOXAs nye virtuelle
arkiv på det verdensomspændende internet på
www.hum.au.dk/filosofi/doxa. Ja, du læste
rigtigt, denne centrale kilde til Institut for Filosofi/
Afdeling for Filosofis historie i slutning af det
forrige og begyndelsen af det nye milenium, er
fra nu af ikke forbeholdt en lille eksklusiv skare
af historikere, men vil, efterhånden som arkivet
bliver udbygget, kunne læses af alle og enhver.
En præstation der er at ligne med mine venner
på National Security Archive! (Se:
www.gwu.edu/~nsarchiv).

Tilbage til Carsten. I DOXA nr. 13 går det
endda så vidt, at Carsten har fået sex! Som det
fremgår af interviewet med Carsten i her-

værende nummer, så skriver
Carsten ikke kun til DOXA, når

han har fået sex � og samme
hemmelige kilde som
intervieweren henviser til,
vil endda vide, at Carsten

siden har fået sex uden at
skrive om det i DOXA.

Desværre må man sige at Car-
sten lover ting han ikke kan holde �

som jeg allerede påpegede dengang (Jon
Rostgaard Boiesen: �Andre bevidstheder �
afsluttende uvidenskabeligt efterskrift om
eksistentiel angst og onani�, DOXA 13, marts
2001), da der er lidt narrefisse over artiklen, i
og med den ikke handler om hverken sex eller
pornografi, men kun om muligheds-
betingelserne for, at filosofien kan tale om disse
sager � hvad Carsten dog, skal det retfærdigvis
siges, jo også gør opmærksom på i starten af
artiklen (hvis bare al narrefisse var sådan!).
Siden er der � sagt i al beskedenhed � blevet
søgt rådet bod på dette (se DOXA, nr. 24, marts
2004), men man skal aldrig være så hovmodig,
at man glemme sine forgængere. Og ligesom
Kant som bekendt mente, at han skulle
undersøge mulighedsbetingelserne for
erkendelse, inden han begyndte den egentlige
erkendelse � hvad Hegel sammenlignende
med, at ville lære at svømme uden at kaste sig
i vandet � så er det vel på sin plads på ægte
filosof-manér at undersøge muligheds-
betingelserne for sex, inden man kaster sig ud
i det. I hvert fald inden man begynder at skrive
om det.
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bagside
Bagsidens

Heraclitus: He�s for Change!

Parmenides for President: He�s the One!

Aristotle: He Strikes a Golden Mean

Don�t Be a Fool . . . Vote for Anselm

Descartes . . . He has a dream!

Pascal . . . The Best Bet!

Vote for Spinoza . . . (Like you have a
choice)

Leibniz . . . For the Best Possible World!

Vote for Kant: it�s imperative.

Hegel . . . He�s got the Spirit!

Kierkegaard: Take the leap to a new level
of politics

I anledning af det forestående valg i USA vil vi fra Doxas side gerne give læseren mulighed for at
stifte bekendtskab med en række alternative kandidater, der ikke har fået den medieomtale, de
rettelig fortjener. Af pladsmangel har vi set os nødsaget til blot at bringe de enkelte kandidaters
slagord.

Schopenhauer: He�s got the Will!

F. H. Bradley: The Absolutely Ideal Candi-
date

Frege: because the morning star IS the
evening star

James . . . Bring pragmatism back into poli-
tics!

Wittgenstein . . . Because running the
country is not just a game!

Sartre...Don�t succumb to Bad Faith: Vote
the Authentic Choice!

Kuhn: Viva La Revolution!

Putnam: �Unlike Kerry and Bush, He�s no
Brain-in-a-Vat!�

Rawls: �JR Knows the Original Position.�

Find selv flere slogans på: http://www.olemiss.edu/depts/philosophy/politics.html
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DOXA
Hylder

Dovenskaben

�ikke lige nu, jeg gider ikke...�


