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Leder
Etik, natur og eklatant deltagermangel -

Efterårsakademiet 2004
Af Jes Harfeld

Fra den 18. til den 22. oktober blev Efterårsakademiet (tidligere ’Forårsakademiet’) afholdt ved
Center for filosofi ved Syddansk Universitet i Odense. Det er formålet med Efterårsakademiet at
give de overbygningsstuderende i filosofi og idéhistorie fra hele landet (Aarhus, København,
Roskilde, Aalborg og Odense) mulighed for at mødes en uge og intensivt smage på et mere
eller mindre snævert specificeret filosofisk emneområde. Det er med andre ord en mulighed for
at rive en uge ud af kalenderen og bruge den på at lytte til og diskutere med såvel nogle af de
fremmeste filosoffer på den danske filosofiscene som filosofistuderende fra hele landet. I denne
omgang kunne man f.eks. opleve Peter Kemp, Hans Fink, Erich Klawonn, Mogens Pahuus +
datter, Klemens Kappel og en række andre af de bedste tænkere, som dansk filosofi har at
byde på. Desuden behøver man ikke at frygte, at man kommer til at misse nogle af sine normale
forelæsninger, da alle overbygningsseminarer i filosofi landet over er suspenderet til fordel for
Efterårsakademiet. Det burde altså være et gedigent tilløbsstykke af en konference. Det er det
bare ikke.

Titlen for dette års Efterårsakademi var ’Etik og Natur’ og dækkede over et bredt spektrum af
filosofiske tilgange til emnet. Mandag var sat i bioetikkens tegn med Morten Diges indlæg omkring
etiske overvejelser ved eugenik og Kasper Lippert-Rasmussens forelæsning: Naturlige versus
sociale forskelle: Om adfærdsgenetik, sociobiologi og ideologi. Tirsdagen var det tidslige fun-
dament for ’etik og natur i klassisk tysk filosofi’, hvor Anders Moe, Peter Wolsing og Morten Haugård
havde Schelling, Kierkegaard, tidlig tysk idealisme og den praktiske fornuft hos Kant under
behandling. Onsdag var mere moderne i sit fokus på virksomhedsetik og miljøetik. Her var
indlæggene fra Jacob Rendtorff (Bæredygtighed og etiske principper. Om miljø- og
virksomhedsetik), Karsten Klint Jensen (Miljøetik), Peter Kemp (Natur, historie og etik) og Asger
Sørensen (Batailles generelle økonomi). Torsdag formiddag blev man vækket af en opsang fra

Klemens Kappel med et foredrag, som med en let
omskrivelse af Toulmins berømte titel,  kunne have
heddet: How medicine saved the life of ethics –

by faking being something special. Kappel var i
det oprindelige program sat ind om mandagen efter

Dige, hvor man med rette kunne have
forventet en del skududveksling.
Desværre kunne han ikke komme om

mandagen og vi må længselsfuldt vente
til en anden gang med at se Morten Dige

og Klemens Kappel kaste tavlekridt efter
hinanden. Resten af torsdagen stod i far og datter
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Pahuus’ navn. Anne-Marie selvfølgelig om Løgstrup og Hannah Arendt og Mogens om etikken
i relation til behov og andre drivkræfter – et bud på en livsfilosofisk naturalisme. Endelig sluttede
fredag af med temaet,  ’etisk naturalisme’, og de store kanoner var kørt i stilling med Hans Fink
(Naturalisme og kompromisløs anti-anti-realisme i etikken) og Erich Klawonn (Forsøg på en
fænomenologisk rekonstruktion af begrebet om normativitet) mens akademiarrangør, Lars
Binderup fik lov til at slutte af med et foredrag om moderne metaetisk naturalisme og den
naturalistiske fejlslutning.

Jeg havde på forhånd forholdt mig til, at der var ting, som jeg synes så rigtig interessante ud og
ting, som jeg synes så ud til… hmm, ikke helt at være min filosofiske boldbane. Jeg havde
således bestemt mig for at “shoppe” imellem dagene i stedet for at sidde og falde hen til
forelæsninger, som ingen interesse havde for mig. Mandag, onsdag og torsdag så fagligt meget
spændende ud, mens jeg tirsdag og fredag havde tænkt mig at få indhentet noget af det forsømte
fra livet udenfor filosofiens besnærende sfære.
Der gik dog ikke så længe på akademiet, inden jeg havde fået dårlig samvittighed over denne
zapper-generationsmentalitet. Den slags selektiv akademik fungerer nemlig bedst, når man er
en smule anonymiseret, hvilket er så godt som umuligt, når det stort opslåede Efterårsakademi
foregår i et klasselokale med plads til ca. 30 mennesker og under halvdelen af stolene er besatte.
Men til trods for mit lagdelte selvs indbyrdes kamp lykkedes det mig at gennemføre min plan og
delvis udeblivelse/tilstedeværelse; i den forbindelse var argumentationen overfor mig selv, at der
nu var endnu større chance for, at jeg ville blive opdaget, hvis jeg faldt i søvn (snorken under en
paneldiskussion mellem Fink og Klawonn – det kunne være kønt, kunne det), og desuden følte
jeg mig for doven.
Umiddelbart efter min første befippelse og selvgenbekræftelse af plan A, slog et andet spørgsmål
dog hurtigt sine klør i min hjernebark: “Hvor er folk henne?” Eller måske var det mere noget i
retningen af: “Hvorfor Fanden er der ingen mennesker her?” Jeg kunne prompte og uden de
store empiriske undersøgelser fastslå, at jeg var den eneste studerende fra Aarhus, som var
tilstede. Dette i sig selv var lidt nedslående… og ærligt talt lidt overraskende, da jeg klart har på
fornemmelsen, at det trods alt ikke er alle overbygningsstuderende på filosofi i Aarhus, som har
Jochen Hörishc’s tilgang til etik: “Man tut, was man tut.” Så hvor var disse etiske århusianere
henne? Jeg fik dog hurtigt en fornemmelse af, hvem de andre mennesker i den intime gruppe
tilhørere var, og sørgeligt nok har filosofiens århusafdeling ikke mere at skamme sig over end de
andre institutter landet over. Jeg mødte en enkelt Københavner, ingen fra Aalborg, ingen fra
Roskilde og resten var en gruppe der til forveksling kunne ligne en odenseansk version af de
tordenskjoldske soldater, som vi også kender her i Aarhus. Jeg skal her indskyde, at jeg ikke
var rundt og spørge hver enkelt om deres instituttilhørsforhold, så hvis der er en forsmået
ålborgenser, som læser disse ord, så undskylder jeg på forhånd. Men det grusomme og hånlige
faktum er, at vi sad 12-15 mennesker til en konference, for hvilken man i en uge havde lukket al
overbygningsaktivitet på samtlige landets filosofiske institutter. Jeg vil ikke i det indeværende
begynde at gå ind på en diskussion af, hvad en evt. mindstegrænse eller smertegrænse burde
være i forhold til deltagerantallet ved Efterårsakademiet. Lad mig dog forslå, at ca. 15 er et direkte
latterligt lavt tal, som ikke berettiger aflysning af overbygningsundervisning på endog et eneste

Le
de
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institut. Samtidig må man vel indse, at de få enkeltmandsbesøg, der kom udefra, ikke er nok til at
gøre konferencen til en interinstitutionel begivenhed. Efterårsakademiet 2004 var i sin funktion et
odenseansk foretagende af høj faglig kvalitet, som en gruppe af de studerende ved Center for
filosofi ved Syddansk Universitet nød ganske godt af. Der kan kun være én dom:
Efterårsakademiets idé er ganske simpelt gået tabt.
Der er altså et eller andet, der er gået helt grueligt galt. Men hvad? Jeg havde under ugen en
samtale med Lars Binderup (lektor i filosofi i Odense og en af dette års arrangører) netop om
dette emne. Flere ting var oppe og vende i den forbindelse. Kunne man måske tænke sig, at
tidspunktet havde noget at gøre med sagen? Vil uge 43 uden overbygningsundervisning blot
blive opfattet som en forlængelse af efterårsferien? Umiddelbart forestiller jeg mig ikke, at dette
kunne være en særlig stor faktor. Jeg ser derimod to ret markante grunde til, at Efterårsakademiet
er blevet syltet i de studerendes kalendere: 1) Rejse og indlogering. 2) Reklame, eller mangel
på samme. Til det første punkt skal man lægge en argumentation på 362 kr. i en returbillet til
Odense fra Aarhus (og mere end det fra Aalborg og København) samt betaling for overnatning
et sted i Odense (sovesalsseng 160 kr. per nat). Jeg var selv så heldig, at have adgang til en
sovesofa i en vens forældres hus ikke langt fra universitetet, men det er vel åbenlyst, at det ikke
kan være en mulighed hos ret mange. Der blev på Efterårsakademiet på et tidspunkt nævnt
(måske af Lars Binderup), at nogle af de studerende fra Odense vist nok havde tilbudt at indlogere
folk hos dem selv privat. Jeg ved ikke, hvor mange dette kunne gøres for, og samtidig var det jo
lidt sent og få den slags at vide på selve konferencen. Hvilket bringer mig videre til mit andet
punkt omkring manglen på reklame. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvor mange
mennesker der på instituttet i Aarhus (og de andre store byer – minus Odense) var klar over, at
Efterårsakademiet løb af stabelen, og hvad det handlede om. Jeg synes hverken, jeg har set ret
mange opslag eller hørt nogen tale for eller om det. Har det simpelthen været for dårligt planlagt
rent markedsføringsmæssigt? Hvis der ikke er nogen, som ved at Efterårsakademiet finder sted…
og hvor det finder sted… og hvad programmet er… og hvad de praktiske omstændigheder
byder på, så er det vel også meget at forvente, at der er nogen, der dukker op. Endelig kunne
der måske være en emnemæssig grund til manglen på deltagere. Måske var emnet, ’etik og
natur’ ikke tillokkende nok for det store fraværende flertal. Eller måske var der
for stor spredning i temaerne, og folk gad ikke “shoppe”, som jeg gjorde
det. Eller, eller, eller måske var det en kombination af alle de ovenstående
grunde og andre, som ikke er nævnt her. Eller, eller, eller… gættelegen
kunne fortsætte.
Og gættelegen bør fortsætte, men det skal ikke være i hænderne på
denne skribent. Nu må de ansvarlige på institutterne landet over tage
teten og lægge hovederne i blød sammen. Hvad vil de/vi med
Efterårsakademiet? Det må under alle omstændigheder ikke blot være
blevet en rygmarvsreaktion uden ment formål. Der er en god gammel
traver, der siger: Hvis det er værd at gøre, så er det også værd at
gøre ordentligt. Det kunne så være overskriften, når næste
Efterårsakademi skal planlægges.

Leder
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w Den vellykkede fornærmelse:
Interview med Henrik Jøker Bjerre
Af Rasmus Hougaard

Nu håber jeg ikke jeg fornærmer nogen… om
igen: Nu håber jeg jeg fornærmer nogen!!! Jeg
håber jeg siger (eller skriver) noget du ikke
forventede. Træder dig lidt over tæerne. Men
på den gode måde. Og du har jo egentlig ikke
så meget at sige, eftersom dette er
envejskommunikation. Men efter at have talt
med vores nye Ph.D.-studerende Henrik Jøker
Bjerre har jeg erfaret, at det ikke behøver at
være dårligt, hverken at blive fornærmet eller
at jeg styrer samtalen. Jeg er nemlig Tamada,
hvilket er den, der styrer bordet i den georgiske
taletradition. Den der sørger for at holde talen i
gang og introducere folk for hinanden. Og nu
er det min fornemme pligt at introducere dig for
Henrik Jøker.

DOXA: “Fortæl om hvordan du endte med at
læse filosofi.”

HJB: “Jeg var efter gymnasiet optaget af
moralske og politiske spørgsmål i
almindelighed, og diskuterede ofte etiske

spørgsmål med mine venner. Troede jeg skulle
læse enten spansk eller journalistik, det var i
hvert fald det jeg sagde hvis nogen spurgte
hvad jeg ville. Men i sidste ende blev det filosofi,
da jeg måtte erkende, at der ville ligge en
masse uafklarede spørgsmål, hvis jeg ikke fik
styr på filosofien. Så jeg startede på Aarhus
Universitet i ’93.”
“Selvom det startede med at være etikken der
var spændende, kom jeg faktisk væk fra det i
mange år, og læste i stedet mere erkendelses-
teori og metafysik – især centreret omkring Kant,
Heidegger og Wittgenstein. Jeg skrev speciale
om Wittgenstein, efter at have arbejdet med
bl.a. Frege og Dummett. Specialet handlede
om det “uudsigelige” og det etiske i Tractatus,
og på denne måde kom jeg tilbage til etikken.
Det centrale i Tractatus’ etik er så at sige, at den
ikke er der. “Der findes ingen etiske sætninger”,
som det hedder. Mit Ph.d.-projekt handler nu
om Kants moralfilosofi og nutidige fortolkninger
af den.

DOXA: “Ja, for når man taler om Wittgenstein
plejer det ikke at være etikken der er det mest
åbenlyse! Så hvordan relaterer det til dit Ph.d.-
projekt?”

HJB: “Her er der en klar linie mellem mit
speciale om Wittgenstein og mit nuværende
projekt om Kant. Det bunder i en slags forbud;
man kan ikke udtrykke etikken i sætninger, da
det er forkert at mene man kan udsige hvori
det moralske består. Det er det der er fælles i
Kants moralfilosofi og Wittgensteins etik. For
Kant kan ingen empirisk forestilling udgøre
opfyldelsen af moralloven. Der er altså et forbud
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mod at forestille sig, at man har udtrykt ’det
moralske’. Derimod bør vi være bevidste om at
’det moralske’ er noget aldrig afsluttet, og ikke-
perfekt; vi skal være åbne for helt nye måder at
tænke moralsk på. Det er så at sige vores
etiske forpligtelse.”

DOXA: “Der er vel en lighed med Løgstrups
etiske fordring?”

HJB: “Ja, det er jeg også bevidst om; ved det
at fordringen er radikal og uudsigelig.”
“Jeg bruger i projektet to retninger i min
fortolkning af Kant. For det første den analytiske
tradition, med McDowell som prøver at
reaktualisere flere ting hos Kant. For det andet
bruger jeg en slovensk filosof, Alenka
Zupanèiè, som er elev af Slavoj Þiþek. Hun er
den ene af hans to n¿rmeste kolleger i det, han
kalder deres partitrojka: Þiþek, Zupanèiè og
Mladen Dolar. Det handler om at genl¿se Kant
og den tyske idealisme ved hj¿lp af Lacans
psykoanalyse, og der er lagt meget vægt på
handling, tro, subjektivitet og frihed. Jeg har

stadig lidt et ben i hver lejr (den analytiske og
den psyko-analytiske), men hælder mest til
•i•ek og co. Nu er jeg jo ikke så langt i projektet
endnu, så jeg er lidt i tvivl om i hvor høj grad de
to retninger kan forbindes, eller om jeg snarere
kommer til at påvise nogle begrænsninger i
McDowells fortolkning.”

DOXA (foretager her et elegant emneskift): “Du
har også beskæftiget dig med fiskeri i
Kazakhstan?”

HJB: “Ja, jeg har været med i et fiskeriprojekt
ved Aralsøen i Kazakhstan i 10 år, og har
opholdt mig i landet i sammenlagt godt et år.
Deraf var jeg derovre et halvt år i praktik i vores
projekt, der er et NGO-projekt støttet af Danida.
Min rolle var primært som “go-betweener”; Jeg
kendte til de lokale forhold, og kunne derved
hjælpe danske specialister, fiskere, biologer,
administratorer og lignende med at udføre
deres arbejde. Samtidig kunne jeg forklare
lokale folk om danskerne og formålet med
deres arbejde osv. Jeg har også et sidefag i
russisk på grund af dette, og så har jeg samlet
et par kazakhiske brokker op hist og her, og
lært en enkelt sang. Det har jeg erfaret er en
kulturel murbrækker: at synge en sang.”

DOXA: “Og det bruger du i dit Ph.d.-arbejde?”

HJB: “Jeg har helt klart mange ting med fra
Kazakhstan. Jeg arbejder f.eks. med hvad
handling vil sige, og det at udføre en handling i
en given situation, en sammenhæng. For
eksempel at sætte noget nyt i værk, som da vi
kom og skulle hjælpe fiskeriet i gang ved
Aralsøen. Fiskeriet var ophørt tyve år tidligere,
fordi fiskene var døde, søen var skrumpet ind
og saltet til, og mange af fiskernes
selvforestilling var, at de var nogle katastrofe-

Interview
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w ramte tilfælde, der ikke kunne andet end at leve
af regeringens bistand. Så kom vi danskere og
sagde “der er fisk i søen” – vi vidste, at der var
blevet sat nogle skrubber ud en del år tidligere,
og dem skulle vi i gang med at fiske. De
kazakhstanske fiskere havde aldrig prøvet at
fange skrubber, og rigtig mange troede
simpelthen ikke på at det kunne lade sig gøre
at genskabe et fiskeri på Aralsøen: det var et
umuligt projekt! Dét har jeg oplevet den ene
gang efter den anden derovre: vi siger til
hinanden at “det her kan ikke lade sig gøre” –
og så sker det alligevel.
Så det at gøre noget som nogen siger ikke kan
lade sig gøre, har været en inspiration for mig,
en drivkraft til at forsøge filosofisk at forstå hvad
man kan sige om at handle.”
“Mødet med den fremmede anden er en anden
dimension i det arbejde. Det som vi i Danmark
snakker om i forbindelse med bl.a. integration
af indvandrere, er desværre præget af en
alvorlig udbredt misforståelse. Den har måske
altid været der, bare på en anden måde. Hvor
vi i gamle dage nok havde en mere ligefrem
racisme, taler vi i
dag om at forstå
den anden på
vedkommendes
egne præmisser.
Men det er at
reducere den
anden til repræ-
sentant for en
kultur og skik.
Man møder først
virkelig den an-
den, når man gir
fanden i disse kulturelle forskelle og traditioner.
Det kan for eksempel være meget produktivt at
komme til at fornærme den anden, fordi man
ikke tager hensyn til kulturelle begrænsninger,
men vil hinanden noget. Når man overtræder
alle hans regler for god skik – der kan man se

hinanden direkte. Så kan han tilgive dig og I
kan komme ud over alt det kulturelle, le over
misforståelsen, osv. Der er en frisættelse i
overtrædelsen; Den vellykkede fornærmelse.”
“En anden mulighed for at møde hinanden er i
arbejdet. Når de danske fiskere var ude at fiske
med deres kazakhstanske kollegaer, skabte
det en fællesskabsfølelse, en solidaritet.
Traditionelle udviklingsorganisationer som
UNDP havde sværere ved at komme igennem
med deres hjælp, hvor vi gennem “mødet”
gjorde det nemmere at skabe noget nyt.

Og så kom der jo gerne konfrontationer, når
frustrationerne havde ophobet sig: “Hvad bilder
I jer egentlig ind?”, “Dumme danskere”, “Komme
her og tro I ved noget” osv. Så fik vi talt det
igennem, og når det var overkommet var det
lettere at arbejde. Vi havde opnået en frihed.”
I al vores multikulturalisme mangler vi et
frigørende element. Vi skal ikke gå til den
anden med forventningen om, at “det kan han
jo ikke forstå” på grund af kulturelle forskelle.
Vi skal have samme ambition på den andens

vegne, som på
egne, for virkelig at
kunne snakke
sammen. På den
måde kan vi så
skabe grundlaget
for en ny virke-
lighed sammen.
Mange mener vi
skal finde en
måde at tolerere,
at mennesker er
på en bestemt
måde. De er

sådan og jeg er sådan, og det er bare kulturelle
forskelle. NEJ! Arbejd sammen. Diskuter.
Uanset forskellig kulturel eller religiøs
baggrund. Det handler om at vi alle som
subjekter har de samme vilkår: Jeg er bestemt



11

af min kultur, men kan altid stille spørgsmål til
den: “Hvorfor er jeg det, min kultur siger jeg er?”
Det spørgsmål må vi ikke glemme, at den
anden også er i stand til at stille sig”

DOXA: “Lidt perspektivering af “den vellykkede
fornærmelse: En af mine venner har
argumenteret over for mig, at den eneste måde
at behandle Dronning Margrethe retfærdigt på,
er, at smide en lagkage i hovedet af hende,
fordi den lagkage er den samme som den du
smider i hovedet på enhver anden. Hvad mener
du?”

HJB: “Selvom det er et sjovt eksempel, så
synes jeg ikke det forekommer dækkende for
den “vellykkede fornærmelse.” Men det bringer
et element op, som vi ikke kom omkring, da vi
snakkede sammen. Nemlig at der altid er magt
på spil i en fornærmelse. Hvis jeg f.eks.
fornærmer et menneske, samtidig med at jeg
reelt (måske ubevidst) ikke er klar til at
acceptere at den anden reagerer og “slår
tilbage”, så
fungerer det ikke.
Det ville f.eks.
gælde en sexi-
stisk chef. Lidt på
samme måde
(men omvendt)
med Margrethe:
Hun sidder på
magten, og hvis
jeg kaster en
lagkage, vil det
efter al sand-
synlighed ikke ændre på vort forhold. Tvært-
imod. Hun og hendes vil være tvunget til hurtig
og hårdhændet magtanvendelse. Det vil sige
det FASTHOLDER vores distance. På det
personlige plan ville det altså være mere
produktivt f.eks. at kritisere hendes kunst uden

fine fornemmelser, påvise at nytårstalen er
blevet mere og mere tandløs, eller sige “Hva’
så Margrethe, kan jeg ikke bomme en smøg
af dig?”. I forhold til det samfundsmæssige i
spørgsmålet, er jeg mere enig: Der er
udpræget behov for at afmontere den
almindelige absurde hengivenhed overfor
Kongehuset. Jeg tror bare, det kan gøres på
mere elegante måder...”

Således slutter vi hvor vi startede ved de
moralske og politiske spørgsmål, der åbenbart
er umulige at komme udenom. Og så
kongehuset, som jo er “hot stuff” og efterhånden
obligatorisk for ethvert tidsskrift med respekt for
sig selv. Jeg har efterhånden glemt alt om
Tamada, og er kommet i tvivl om det er mig,
Henrik eller filosofien selv der styrer samtalen?
Jeg har i hvert fald fået en del at tænke over,
og føler at jeg er blevet fornærmet på en
overordentligt god og behagelig måde. Så jeg
håber på at Henrik vil fortsætte med sine
vellykkede fornærmelser til alles gavn her på
filosofi. Velkommen til, Henrik!

Interview
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Fra Ringgadebiblioteket:
Af Bo Mønsted, Bibliotekar - Ringgadebiblioteket

Læsepladser
Tildelingen af læsepladser for efteråret
udartede til det sædvanlige mareridt: Tallene
var for efterårssemestret 2004, at 36
filosofistuderende måtte deles om deres 26
pladser, mens 2 måtte på venteliste. På
Idéhistorie var tallene 37 til de 26 pladser, og 4
ansøgere måtte nøjes med en – forhåbentlig
midlertidig – plads på ventelisten.
Specialestuderende har efter al fornuft en slags
fortrinsret til læsepladserne, og da de udgjorde
halvdelen af ska-
ren, blev der ikke
mange “yngre” stu-
derende, der kunne
få en plads, som de
ikke skulle dele
med nogen, og den
gamle drøm om
pendlerpladser –
ikke tildelte pladser,
som enhver kan
bruge – må indtil
videre helt lægges til
side.

Enhver kan med et hurtigt blik forsikre sig om,
at problemerne ikke er mindre grelle i andre
dele af biblioteket: på Histories læsesal har
tilstrømningen i efteråret 2004 været så massiv,
at ingen, der ikke angav speciale, kunne få en
fast plads, og mange af dem måtte oven i købet
deles om én.

Reglerne for tildeling har aldrig været diskuteret
åbent i den tid, Ringgadebiblioteket har

eksisteret, men har efter hævdvunden ret
bygget på anciennitet: først speciale-
studerende, siden ældre studerende og sidst
alle de andre – uanset hvor gode og gyldige
grunde studerende med ringe anciennitet
kunne angive. OK – det giver os noget at holde
os til, men retfærdigt virker det ikke.
Det er vores fornemmelse, at brugen af
læsepladserne er steget de senere år, og jeg
vil da gerne påtage mig noget af skylden for
det, for jeg reklamerer for pladserne overfor

alle, der gider høre
på mig. Senest i en
artikel i Humavisen
(nr. 47: 2004).
Måske er der ikke
optimal arbejdsro,
og læsesalene er
helt sikkert vildt
overfyldte i perioder.
Indeklimaet er ikke
ligefrem noget, jeg
praler af. Men til
gengæld skaber

læsesalene et arbejdsmiljø, som ser ud til at
kunne holde de studerende i gang. Speciale-
skrivningen er nok den mest ensomme fase af
studiet, men på læsesalen kan man finde eller
selv skabe et miljø, finde ligesindede, få
problemstillinger vendt helt uforpligtende – og i
øvrigt have håndbøger, tidsskrifter og pc’er
indenfor rækkevidde. Hvem ved – måske en
skønne dag også det trådløse netværk, vi alle
drømmer om?

Det virker også lettere at holde en fornuftig
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- Læsepladser og
Jeg vil godt bede fagudvalget, biblioteks-
udvalget og andre med interesse i sagen om
at få emnet diskuteret. Gerne med Lisbeths og
min deltagelse, så vi kan finde en formel for
læsepladserne, der er mere rimelig end den
nugældende.

Mine argumenter for de mange læsepladser,
vi har i Ringgadebiblioteket, ser ud til at holde:
Netop Filosofi og Idéhistorie manglede
voldsomt plads og havde derfor kun få
læsepladser i deres gamle biblioteker, så de
kunne umuligt udvikle nogen form for
læsesalskultur. Vi ser på den daglige brug, at
sådan én lige så roligt er ved at udvikle sig i
jeres fag også – forhåbentlig til glæde for
fagene, men desværre for os med de
problemer til følge, jeg lige har omtalt. Det kan
godt føles, som om vi er ved at blive kvalt i vores
egen succes.

Undervisning
Et længerevarende lobbyarbejde overfor
bibliotekets fag ser ud til at have båret frugt. Vi
mener, at de færdigheder – i mit fag kaldet
informationskompetence – som historikerne
opnår gennem deres kursus i Litteratur- og
Informationssøgning også må være vigtig for
de andre fag. Men vi forestiller os en anden
model end på Historie, hvor undervisningen

arbejdsdisciplin når man skal hjemmefra.
Vejen hen til sit eget skrivebord bliver alt for nemt
gjort meget lang af avislæsning, morgen-
fjernsyn og lange brusebade. Så er det langt
lettere at gennemføre en beslutning om at være
på biblioteket kl. 9.

Men det sætter selvfølgelig nogle tanker i gang,
som jeg godt vil lufte:
· Det er rimeligt, at man kan besætte en
læseplads, så længe man skriver sit speciale,
men er det rimeligt, at der ingen begrænsning
er sat på den tid, man må være om det?
· Men nogle forsinkes i deres studier af helt
legitime årsager: arbejde, familiedannelse eller
praktikophold. Der bør være plads til den slags
også. Og det må ikke være biblioteket, der
presser folk ud af deres studier.
· En fast begrænsning på, hvor længe man
kan have en læseplads, vil få folk til at tænke
strategisk. Og derfor vil vi nok ikke få nogen
som helst ansøgninger fra studerende før de
er langt henne i studiet. Og det er netop de
yngre årgange, jeg meget gerne også ville
kunne give en læseplads.

En diskussion, der ikke er helt enkel, og hvor
principper og retningslinier ofte vil komme til at
vige for individuelle hensyn – og helst skal det.
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andet godt
finder sted som ét samlet kursus i første semes-
ter. Kurset er grundigt, men har den
indbyggede fejl, at det ikke retter sig mod en
konkret opgave, så mange har glemt stoffet, når
de skal bruge det til noget. Derfor forestiller vi
os i Filosofi og Idéhistorie et kort grund-
læggende kursus i starten af 2. semester og et
videregående omkring den tid, hvor bachelor-
opgaven er under optræk, netop med de
formål, at de studerende kan opleve, at de
faktisk har brug for kurset, og at de kan bruge
det til noget.

Oven i det ser vi mere og mere, at der sker så
meget på informationsmarkedet i løbet af
studietiden, at et opfriskningskursus omkring
specialetiden måske ikke ville være helt
malplaceret. Et sådant skulle helt sikkert
målrettes efter det emne, man vil behandle, men
kunne afholdes efter flere modeller hvor
biblioteket, Statsbibliotekets fagreferent og
lærerne fra fagene kunne komme på banen.
Det kunne laves i hold eller individuelt – det er
bare at komme frem med sine ønsker og
behov, så vi kan se, om vi kan opfylde dem.

Hjemmeside
Vi har arbejdet
længe på vores
egen hjemme-
side under
Universitetets
fælles design,
men løber kon-
stant ind i alle
mulige forsin-
kelser og i det

problem, at vores tid er sparsom.
Statsbiblioteket har kommet os til hjælp og
åbnet Ringgadebibliotekets næsten helt egen
SOL på adressen:
https://www.statsbiblioteket.dk/webpac-ringg/
wgbroker.exe?new+-access+TOP.vega_dan0
Ikke lige én, man bare finder. Sig til – så mailer
jeg den til jer, og så går det hele meget lettere.
Hjemmesiden rummer flere fordele set fra vores
lille hjørne af verden, og vil snarest blive stan-
dard-åbningsside på bibliotekets maskiner:
· Første søgning er kun i bøger fra
Ringgadebibliotekets bestand. Nederst på
åbningssiden kan man udvide til “Alle
biblioteksenheder”, hvis man hellere vil det
· Eller man kan klikke på Statsbibliotekets
logo øverst til højre
· Vores egne eksemplarposter vises (som
regel) først
· Der er direkte links til vores 5 afdelinger
· Systematikken fra Historie, Klassisk
Arkæologi og Klassisk Filologi kan findes hér.

Alerts på
tidsskriftsartikler
har længe været
en efterspurgt
vare. Drømmen
er, at enhver
forholdsvist en-
kelt kan lægge
sine egne øn-
sker – sin
søgeprofil – ind i
en database,
som derefter pr.



15

automatik sender besked, når der udkommer
en artikel af interesse indenfor det område, som
basen dækker. Eller som sender besked, når
der kommer et nyt hæfte af et tidsskrift, man
gerne vil følge med i. Drømmen er tæt på at gå
i opfyldelse, fordi Statsbiblioteket har skaffet os
en prøveadgang til en base med navnet TDnet,
som skulle give os adgang til en del store
engelsksprogede baser.

Der arbejdes i disse uger intenst på den sidste
finpudsning af den kampagne, der skal få jer til
at bruge det – og på den vejledning, der skal
hjælpe jer vej ind i det. Vi skal nok give stor og
støjende besked, når den glade dag oprinder,
og vil på forhånd opfordre til, at I bruger TDnet
så meget som muligt, så vi alle kan samle flest
mulig erfaringer – positive og negative - med
det.

Kampagnen for at bruge
TDnet skulle gerne starte
i november 2004

Brok
Nogle hjertesuk:
· Mange glemmer –
eller gider ikke – udlåns-
notere de bøger, de bare
skal have med på en
læseplads. Resultatet er,
at ingen aner, hvor
bøgerne er henne. Så
gør jer lige den an-
strengelse at gå rundt

om udlånspc’en i Ekspeditionslokalet, også
selv om I bare skal bruge bogen i kort tid.
· Og husk, at vi skal have bogen, når I er
færdige med den, så den kan blive afmeldt i
udlånssystemet.
· En del tror, at porcelænet fra Kantinen
selv rydder sig op. Det kan også godt se sådan
ud, men faktisk er det rengøringen eller vores
personale, der bruger arbejdstid på noget, I lige
så godt kan gøre selv. Og det stjæler vores
arbejdstid fra det, vi faktisk er her for at gøre,
nemlig at få biblioteket til at fungere, så vi kan
yde jer den bedst mulige assistance.
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D O X A  N E E D S  Y O U !
Kan du lide DOXAs layout? Eller synes du der skal gøres 
noget meget alvorligt ved det? Så har du nu chancen for 
enten at opretholde det fede look eller revolutionere det
triste udseende. Grundet at vor tidligere layouter er afgået
ved læsningen mangler vi nu nemlig én, der kan tage 
udfordringen op. 

 
Har du mod på det, så kontakt DOXA på doxa@email.com, 
eller den ansvarshavende redaktør på kafe15@hotmail.com.
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Dobbeltgængerens død...
- nekrolog over digteren Per Højholt, 1928-2004

Af Brian Benjamin Hansen

Højholt var den største. Den mest indflydelsesrige, den mest spændende
og den klogeste digter i nyere tid. Det er der slet ingen tvivl om, eller
måske lidt, eller måske skal der være tvivl sådan så vi kan fortsætte
med at diskutere om han nu var den største? Måske ville excentrikeren,
showmanden, filosoffen fra Hørbylunde bakker have ønsket det sådan?

Sandheden er den største løgn, sandheden er blot en forstokket fordom.
Sådan tænkte Højholt nemlig. Han søgte i stedet udsatte egne, forposter,
forkanter hvor alt eller intet er på spil. Højholt var en ægte provokatør, og
måske derfor så notorisk svær at indordne og sige ’den største’ om, det
lyder sgu for religiøst. Ville den største måske som Højholt finde på at skrive digte der praktisk talt
ikke handler om noget? “Mand, siger læseren, er der da ikke noget du vil udtrykke? Nøe, svarer
man, egentlig ikke”, sådan skriver Højholt i artiklen “Alligevel skriver man jo en bog, af og til” fra
1970. For Højholt var selve processen med en tekst ligeså vigtig som produktet. Ikke processen
forstået i personlig forstand – har jeg fundet mig selv med dette digt? – nej, mere som metoden,
måden at gøre det på. Eksperimentet med sproget, både skrevet og talt, vedblev med at være
kendetegn for Højholt. Digteren opfattede han som en decideret forsker i materialet sprog.

Det hele startede i egentlig forstand først med Poetens Hoved fra 1963. Denne samling
viser for første gang det ganske centrale sprogkritiske projekt hos Højholt. Et projekt der efter
inspiration fra især James Joyce og Stéphane Mallarmé gør op med sproglig symboltunghed
og metaforer idet det viser hvordan sproget ikke er en blød og gennemsigtig masse som vi
mennesker bare kan lade op med alt muligt føleri. Nej, sproget kører sit eget turbo, det har sin
egen form for fungeren. Kunstnerisk aktivitet består nu i at kunstneren stiller sig til rådighed for
denne sprogets fungeren helt ud i de yderste egne af den, men netop kun for at afsløre den. I
alle tilfælde er der dog ingen ophøjet seer-rolle til digteren her. I Min hånd 66 og Show, begge fra
1966, fortsættes denne linie; tematisk enkelhed kombineres med alverdens sprogligt spræl.
Blandt andet skriver Højholt de fantastisk sjove og befriende meningsløse digte med æg i
hovedrollerne, læs dem, læs dem! Her æg nr. 2 fra “Seks B-æg”:

Om søndagen står ægget på altanen og ser ud
over kvarteret. Med skeen mades kaprifolien,
den anden hånd hviler på kattens lune hoved,
Det fremtrædende æg har en smuk holdning i
lindealleen eller betragter sundets bølgen, Povl!
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I tiden omkring Show grundlægges endvidere en ’showets æstetik’ der fuldstændiggøres i
Højholts anden poetik Intethedens grimasser fra 1972. Det er bemærkelsesværdigt og ganske
særegent at den mest udadvendte og konkrete side af Højholts forfatterskab, nemlig showet,
netop er forbundet med den mest teoretiske og abstrakte, nemlig poetikken. Men for det første
var Højholt på ingen måde teorifjendsk, nærmest tværtimod, han gjorde eksplicit op med samtidige
teorifjendske kolleger, og kan faktisk direkte opfattes som erkendelsesteoretiker. I forbindelse
med eksperimentet var Højholt enig med avantgardisten Marcel Duchamp, en anden af hans
store helte, i at der ikke findes nogen problemer, kun løsninger. Dette fortæller os at Højholt ikke
opfattede ny erkendelse som en dialogisk størrelse der opstår ved hjælp af en langsomt
fremadskridende spørgsmål-svar dialektik. Nej, erkendelse er noget helt nyt der slår ind i vort
univers, en pludselig løsning. Og hvordan modtager vi så dette nye? Via fniset, latteren. En
erkendelse er aldrig blot intellektuel, den er også kropslig, mente Højholt, der i artiklen “Boldene
i luften” fra 1992 åbenlyst klagede over “..den kropsforladthed, der er filosofiens problem”. På
denne måde klinger teori og praksis så for det andet sammen for Højholt og er to sider af samme
sag. Poeten eller filosoffen kan selvfølgelig ikke blot teoretisk anbefale showet, han må også
udføre det. Showets æstetik påtvinger ganske enkelt poeten at stige ned fra elfenbenstårnet, gå
på scenen og investere sit digt. Vi får her en helt ny definition på digtet der herefter kun kan
betragtes som det, det er i et bestemt møde mellem poeten og et bestemt publikum. Ikke to
shows kan være ens.
Højholt bragede igennem med sit fantastiske one-mans-show i slutningen af 60’erne og fortsatte
indtil sidst i 80’erne hvor han havde opført mere end 400 shows over hele landet.
En hidtil uset måde at være digter på, en kæmpe højholtsk fortjeneste. Højholt,
der var stor fan af Jimmi Hendrix, var den første i Danmark til at bruge
forvrængning i sine oplæsninger, og det lød simpelthen som et sandt rock-
helvede når han foldede sig ud! Forstærkerne pev, folk måtte holde sig for
ørerne, ingen kunne høre nogen egentlige ord i dette supersoniske
improvisationshelvede. Samtidig stod manden i takt med sin oplæsning
og pustede balloner op til de sprængtes med brag som kanonskrald.
Noget virkede, som Lars Bukdahl siger om disse sessioner der
konstant blev afbrudt af Højholt selv og hans meget pædagogiske
kommentarer til de fremførte digte. Avantgarde mødte show i en humoristisk cocktail med
bundsolide filosofiske pointer. Jeg ville gerne have set det…
Turbo fra 1968 opfatter mange (inklusive mig selv) som Højholts hovedværk. Den hurtigste
digtsamling nogensinde, uforligneligt læst op af Højholt selv på den medfølgende LP hvor han
bistået af Peter Kristiansen og Clemens Johansen fortolker sig frem gennem den. Samlingen er
nemlig så hurtig at ord er forkortet helt vildt, er gået i stykker eller er blevet til absurde lydcollager,
og hvad gør man så? Turbo er det nærmeste vi nogensinde kommer metaforens død, tror jeg.
Metaforen – som Højholt gennem hele sin karriere forbliver vendt mod – ligger der flosset op i
sporet af digtet der “…drøner af sted 20 cm oppe…”. Vi skal bare lige have et digt fra denne
samling, men da vi ikke kan tage linier ud fra selve flowet (Turbo er i virkeligheden et langt digt),
må vi tage et af de tre mere afrundede digte der afslutter samlingen og peger over i en anden,
nemlig Punkter fra 1971. Vi tager det mest filosofiske:
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brødristeren er fuld af orm når man tænder for den begynder de at gløde
men det er snart ikke til at se for de orm der vrider sig i brødristeren
begynder jo at gløde når man har haft tændt for brødristeren i nogen tid

Fra og med Turbo er der virkelig lagt op til eksperiment. Ikke bare med digtet og med opførelsen
af det, men nu også med selve det typografiske aspekt omkring det. Den omtalte Punkter er trykt
på gennemsigtigt plastik, den eneste digtsamling i dansk litteraturhistorie man altså kan tage
med i bad! Rygtet går at Højholt prøvede at få den solgt gennem landets isenkrammere, altså
som en slags brugsting, ikke en bog. Volumen fra 1974 er meget mere et visuelt katalog end en
egentlig digtsamling; af de ord der findes i den er meget få overhovedet læselige på grund af
den forvrængning og visuelle bearbejdning de har været igennem. Man betragter almindeligvis
eksperimentet som foreløbigt; indtil poeten har fundet sin stil må han eksperimentere. Men Højholt
når i løbet af sit forfatterskab frem til den erkendelse at eksperimentet har intrinsisk værdi. Poeten
skal altså forsøge at formidle denne eksperimentelle tilstand, denne flydende praksis, for netop
i den befinder der sig vigtige erfaringer. Håndholdte erfaringer så at sige. Volumen er udtryk for
en meget høj, måske den højeste grad, af eksperiment hos Højholt. Et fokuseret forsøg på at
blive ved med at holde boldene i luften!

I 1977 indledes, som en fuldbyrdelse af denne praksis-tanke, hvad man også kunne kalde
et hovedværk hos Højholt, nemlig praksis-serien. En serie på 12 små bøger, alle betitlede Praksis
(+ et nummer), alle af samme format, men med forskellige farver. Faktisk var det Praksis 4, 6 og
7 der i sin tid åbnede det højholtske rum for mig og de kan kun anbefales. Der er her tale om
prosa, dvs. noveller, men Højholt er dog selv i tvivl om det i virkeligheden er lyrik alligevel. Novellerne
er stærkt labyrintiske, ’blindgyder’ kaldes de, inspireret af Jorge Luis Borges, Karen Blixen og
Franz Kafka, og selvfølgelig stærkt eksperimenterende. Højholt udfordrer i et sært og nørklet
etymologisk vandfald af ord allerede eksisterende genrer som fx anekdoten.

Jeg kunne selvfølgelig blive ved at opremse fantastiske bøger fra mesterens bagkatalog der
omfatter over 30 værker, men også et hav af indslag i radioen, af performances med
kunstnergruppen Show Bix, kortfilmsmanuskripter, oplæsningsplader, foredrag og (som nævnt)
shows på gymnasier, højskoler og i forsamlingshuse. Jeg vil dog begrænse mig til her til sidst at
omtale to særlige højholtske fænomener man ikke kommer udenom. Først fænomenet Gitte.
Med Gitte-monologerne (samlet udgave 1984) kom Per Højholts folkelige gennembrud for alvor.
Gitte, en jysk pige med en ganske særlig jysk dialekt, spidede gang på gang småborgerligheden
med sin lidt dumme og altid dybt følelsesfarvede stillingtagen til alt og alle. På en måde kan man
sige at Gitte-monologerne repræsenterer en mere politisk del af Højholts forfatterskab. Det drejer
sig om holdninger, men da Højholt selv blev træt af at have holdninger, fandt han på Gitte. “Min
egen holdning kan fortælles meget kort”, sagde Højholt: “Jeg er socialist, indtil vi får’et altså…”.
Men selvom Gitte på en måde var en popularisering af show-tanken – og folk lå vitterlig flade af
grin når Højholt optrådte med disse monologer – kan man også forstå arbejdet med hende som
et eksperiment med det talte sprog, med hvordan sproget i dialekten har krop, hvordan et talt
sprog bestemmer hvad man overhovedet kan mene osv..
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Det andet fænomen jeg vil nævne er bogen Auricula (der er latinsk for øre) fra 2001. Højholt
betragtede selv denne bog som sit livsværk. Han havde skrevet på bogen siden 1978 og havde
undervejs i skriveprocessen lagt små godbidder om den ud til diverse læsere, anmeldere og
kritikere. Bogen, der er næsten 400 sider lang og skrevet i lange kringlede sætninger hvis lixtal
tangerer Søren Kierkegaards, var end ikke færdig da den udkom i 2001. Der mangler (i hvert
fald) et af Højholt selv omtalt kapitel om ham selv som øre (Højholt gør opmærksom på at hans
eget navn anagrammatisk kan skrives som Øret Holip)! Jeg vil ikke gå nærmere i detaljer med
denne bog andet end at sige at kritikere allerede har skændtes en del over den. Lars Bukdahl
mener vi skal give den 30 år. Til den tid vil vi se hvor uomgængelig en del af den danske
litteraturhistorie den i virkeligheden er. Ikke et ’forvokset forlis’, men et mesterværk på højde med
det bedste fra Johannes Ewald eller J.P Jacobsen. Ørerne bliver ved med at vokse.

Inspireret af Bukdahl er jeg allerede træt af min indledende mådeholdenhed: Højholt var sgu
den største. Det gider jeg slet ikke diskutere, den glæde skal han alligevel ikke have, den gamle.
Men egentlig er jeg også træt af at skrive i datid. Det må da om noget være nekrologens fadæse
at den tror de store døde mestre er datid. Højholt er den største. Det er nemlig kun hans
dobbeltgænger der er død (fra “Dobbeltgængerens død”, Praksis 9):

Som han er død, vidnet til mine overskridelser,
skinnede han over mit liv: Som en sol,
der undsatte mig hvert nyt baghold
med bratte belysninger, blitz jeg ældedes i,
og jog mig ud gennem begyndende spejle
som en fisk i tumult og forvandling.
Nu stråler jeg levende i et pludseligt dødvande
udleveret til nye, ferske gerninger.

Så hvem er død? Person-Højholt selvfølgelig, men tekst-Højholt lever, den rigtige
Højholt, ifølge den dobbelte Højholt altså. Så skal vi ikke i stedet diskutere hvad det
så egentlig er der er udleveret os. Fx hvilke filosoffer vi skal have i sving. Er det Derrida, Heidegger,
Adorno, Barthes, Blanchot, Deleuze, Bataille eller Løgstrup? Er det før-skokratikerne eller
metaforteori? Jeg skal i denne forbindelse nævne en nyligt udkommet disputats fra den måske
mest anerkendte Højholt forsker herhjemme, nemlig Carsten Madsen. Bogen er en stort anlagt
undersøgelse af Per Højholts filosofi og digtning og er faktisk indleveret til forsvar for den filosofiske
doktorgrad ved Aarhus Universitet. Tekst-Højholt er indforstået! Det er ikke følelser, solnedgange,
røde roser og andet cirkusinventar den digteriske praksis handler om. Nej, det er benhårdt
arbejde med sproget, det er eksperimenter, erkendelse, disputatser, refleksioner, genlæsninger,
nylæsninger, gennemskrivninger og overskrivninger, brug og misbrug. Nye, ferske gerninger
venter.



21

Anmeldelse af

Om Tilblivelse og Tilintetgørelse

Af Niels Jakob Harbo
Som hedengangen filosofistuderende har jeg
endnu engang kastet mig over Aristoteles. Ikke
fordi, der er en eksaminator og censor, der
gerne vil høre et eller andet om Aristoteles’
substansbegreb, eller fordi studieordningen
fordrer, at jeg skal aflevere en opgave. Denne
gang har jeg – efter utallige overtalelsesforsøg
– frivilligt indvilget i at anmelde ovenstående
værk for Doxa.

Min anmeldelse, kan jeg lige så godt indrømme
med det samme, vil ikke være en filosofisk af
slagsen. Min filosofiske viden er efterhånden,
hvis jeg skal være nådig over for mig selv,
rusten. Så i stedet for at lave en anmeldelse af
det filosofiske indhold i Om Tilblivelse og
Tilintetgørelse, så vil jeg fokusere på David
Blochs (DB) egen udlægning af Aristoteles’
naturfilosofi, hvilket er temaet i Om Tilblivelse
og Tilintetgørelse, og hvilke konsekvenser
hans valg og fravalg har for bogen.

Bogen er en redigeret version af en
guldmedaljeafhandling ved Københavns
Universitet i græsk og latin. Den består af 2 dele.
DB’s egen indledning til hovedværket og selve
oversættelsen. DB’s egen introduktion
strækker sig over 63 sider og selve oversæt-
telsen fylder med noter 126 sider. Således er
der rigeligt med læsestof at gå i gang med. DB’s
egen indledning gennemgår de grund-
læggende principper og temaer i Aristoteles’

naturfilosofi, og derefter følger selve
oversættelsen. Dette er den formelle (grove)
skitse af bogens opbygning.

Dog melder der sig hurtigt problemer med DB’s
værk. Som der står skrevet i indledningen, så
er bogen en revideret udgave af en
prisafhandling, men der nævnes intet sted,
hvad den præcise opgaveformulering er. Som
læser efterlades man derfor allerede fra starten
af i uvished om bogens overordnede optik,
som oftest har afgørende betydning for ens
egen reception af værket. Bevares, det er en
oversættelse, og dette lægger DB ikke skjul på,
men at det er en oversættelse, giver i sig selv
ikke nogen dybere forståelse af, hvordan
oversættelsen – og specielt introduktionen til
Aristoteles -  er blevet grebet an. Her mangler
jeg en filosofisk præcisering af præmisserne
for oversættelsen og introduktionen (hvis der
er nogle). Ganske vidt nævner DB i sin
indledning nogle af de vanskeligheder, der
møder en oversætter og fortolker af Aristoteles,
og dette gør han for så vidt på overbevisende
måde, men hvordan DB selv håndterer disse
vanskeligheder i sin introduktion til Aristoteles,
det står hen i det uvisse. Grundlæggende man-
gler der en beskrivelse af DB’s egen læse-
strategi. Dette problem breder hurtigt sine
fangarme videre ind i værket, hvilket bla. viser
sig ved, at fodnoterne er fjernet og litteraturlisten
stærkt decimeret.
Først og fremmest, så må der stilles spørgs-
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målstegn ved, om et filosofisk værk af denne
karakter kan siges at antage en populær di-
mension. Det er et specifikt fagfilosofisk værk,
både Aristoteles’ eget og DB’s indledning, så
den antagelse er mere end tvivlsom,
selvom DB – med rette – skriver,
at der ikke kræves græsk-
kundskaber for at læse
hverken oversættelsen eller
DB’s egen indledning, men at
der ikke kræves græskkund-
skaber gør ikke i sig selv et værk
populært.

Dernæst må det anføres, at
mht. fodnoterne, så kan DB
have ret i, at en stærk
begrænsning af disse siges
at have sin relevans. Med DB’s eget udgangs-
punkt i, at værket skal være en populariseret
udgave, så er det tvivlsomt, hvem der ville have
glæde af et omfattende fodnoteapparat. På den
anden side, så er det postulerede
popularitetsforsøg i bedste fald en sympatisk
tanke, men uden reelt indhold, grundet
sværheden af begge bogens dele. Ydermere,
så er der oftest meget interessante ting at hente
i fodnoterne, da de kan (og burde) være et af
de steder, hvor der gøres opmærk-som på
andre fortolkningsmuligheder, spændende
filosofiske overvejelser mm. Dermed falder den
filosofisk interesserede læser, som nok er den
eneste køber, i en form for vakuum, da disse
er udeladt. Ganske vist er teksten udmærket

kommenteret, og dette letter noget på min
anklage, men fuldstændigt at fjerne fodnoterne,
igen set i lyset af, at det ikke er et populært værk,
synes jeg er en fejlvurdering. En begrænsning

er i sin orden, men ikke en
fuldstændig tilintetgørelse (meget
apropos).

Et andet, og måske mere
underligt fravalg, er den meget!

begrænsede litteraturliste. Ja,
den er nærmest ikke eksiste-
rende. Dette kan undre, for selv

en meget selektiv liste ville
afgjort have været på sin
plads. Selv en nestor som
T.H. Irwin nævnes ikke
engang, hvis bog
Aristotle’s first principles er

en milepæl, og som faktisk på mange måder
er meget mere tilgængelig end DB selv, hvad
angår skrive- og forståelsesmæssige kvaliteter.
Selve litte-raturlisten fylder rent fysisk små 2
sider, og det er næsten ren brødtekst. Disse
kunne med fordel have været brugt således,
at de introducerende redegørelser til de
forskellige værker var decimeret kraftigt til fordel
for en mere udførlig litteraturliste. Også igen set
i lyset af, at de – nok eneste – købere til bogen
er filosofistuderende, da græsk- og latin-
studerende må fordres at læse Aristoteles på
originalsproget, og filosofistuderende ville
dermed også kunne drage mere nytte af
bogen, hvis der var en mere udførlig
litteraturliste.

Forfatter: Aristoteles
Oversat og indledt af: David Bloch
Udgivet på: Museum Tusculanums forlag, 2004
208 sider, 198 kr.
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Grundlæggende kan man sige, at DB prøver
at sætte sig mellem to stole, hvad enhver, der
har prøvet det, nok har fundet ud af som regel
ender med, at man i panik må famle sig frem til
én af stolene med efterfølgende latter til følge
fra de omkringsiddende, eller at man ender på
gulvet. Den ene af DB’s stole (den populære)
virker ikke overbevisende, både set i lyset af
DB’s egen indledning, som kræver et filosofisk
koldt hoved, og også set i lyset af Aristoteles’
eget værk, som kræver en stor balje koldt vand
ved siden af det kolde hoved. Den anden stol
(den rent akademiske) har DB selv givet afkald
på igennem sit postulat af, at dette er en
populærudgave af afhandlingen, så den stol
er heller ikke en mulighed at sætte sig på. Man
efterlades altså – læst kritisk, indrømmet – i et
tomrum, hvor DB ikke rigtig formår at placere
sig selv og sit værk, der populært eller ej, er et
fagfilosofisk værk, og her kunne DB have
vundet ved at bekende kulør fra starten af.

Denne uklarhed sætter sig desværre også, om
end i meget mindre omfang, igennem rent
filosofisk i DB’s egen udlægning af Aristoteles.
I starten virker han lidt famlende overfor, om han
skal vælge det meget rene og strenge fokus,
Aristoteles’ naturfilosofi, og læse den rent
filosofisk, altså adskilt fra andre tænkere, eller
om han skal læse mere filosofihistorisk. Det
bliver lidt af hvert. Retfærdigvis skal det dog
siges, at ved anden gennemlæsning er det en
udmærket strategi, da det virker som en blød
indledning til det mere komplicerede stof,

selvom det ikke fjerner den lidt tøvende
startmodus. Og som man får læst sig frem i
indledningen, og DB får bevæget sig længere
og længere ind i værket, da ser man også, at
der er en nøje afstemt fordeling mellem det rent
filosofihistoriske og det filosofiske, dog med en
hovedvægt på det rent filosofiske, hvilket jeg
personligt synes er den rigtige vægtning. Det
filosofihistoriske aspekt bliver således en garant
for det mere filosofiske perspektiv, og disse
ender med at supplere hinanden på udmærket
vis.

Dog står tilbage, at afhandlingen, når den nu
er tænkt som en populær version, kunne have
vundet ved, at DB også havde lavet en
komparativ læsning af Om Tilblivelse og
Tilintetgørelse. Selvfølgelig er dette et stort
projekt, og DB redegør selv for, at hans projekt
er tænkt mere snævert, men efter min mening,
så ville det have styrket DB’s eget projekt - at
trække Aristoteles’ naturfilosofi frem som
afgørende for forståelsen af Aristoteles filosofi
– hvis han havde lavet en påvisning af forskelle,
ligheder og andre influerende faktorer fra
Aristoteles’ naturfilosofi til andre centrale grene
af Aristoteles’ filosofiske univers. Dette, at bogen
trækker tråde til andre af Aristoteles’ værker,
nævnes ganske vist på bagsiden, men dette
gælder mest andre naturfilosofiske værker af
Aristoteles. Der nævnes ganske vist centrale
begreber, som også behandles i andre værker,
men efter min mening er der ikke tale om en
decideret komparativ læsning i noget større

Om tilblivelse og tilintetgørelse
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omfang. Hovedfokus er på Om Tilblivelse og
Tilintetgørelse, hvilket er fuldstændig i sin ret,
men DB ville have vundet ved at lave denne
komparative læsning, og han ville have vundet
filosofisk i forhold til sit eget udgangspunkt. En
komparativ læsning kunne måske også have
undgået den selvmodsigelse, som DB gør sig
skyldig i, da han på den ene side proklamerer,
at Om Tilblivelse og Tilintetgørelse er et
selvstændigt værk fuldstændigt afskilt fra
Fysikken, men at Fysikken på den anden side
er grundlaget overhovedet for alle skriftets
emner. Her er det relevante spørgsmål jo så,
hvorvidt der kan være tale om, at de filosofisk
kan siges at være uafhængige? I en sådan
komparativ læsning kunne denne selv-
modsigelse være opløst til fordel for en større
klarhed og en dybere forståelse af den
præcise sammenhæng mellem
disse og andre af Aristoteles’
værker.

Men alt skal heller ikke være ris.
Roses den, som roses bør. DB
skal have en stor tak for at have
taget fat i Aristoteles’ naturfilosofi,
som han med rette påstår ikke
underkastes megen opmærk-
somhed. Hverken i international
litteratur og da endnu mindre i dansk eller
nordisk litteratur. Personligt har jeg i mine unge
dage fået en meget stor glæde ud af at lave
komparative læsninger, da der oftest kan vise
sig afgørende nuanceringer i forståelsen af et

enkelt værk eller centrale begreber, hvis man
lige bevæger sig udover de gængse
læsestrategier og læsninger i det hele taget.
På den måde, da falder DB’s værk på et tørt
sted, da man her kan få et hurtigt og kompetent
(mine anker til trods) indblik i Aristoteles’
naturfilosofi, hvilket forhåbentlig giver inspiration
til netop at lave disse komparative læsninger.
Forhåbentlig kan DB’s oversættelse også
skabe en større interesse for Aristoteles’
naturfilosofi, og er man ikke til originaltekster
eller andre kommenterede værker, da er man
- med de sædvanlige forbehold - i sikre hænder
hos DB. Værket er grundigt gennemarbejdet,
typografiske fejl hører ikke til dagens orden,
hvilket er en fryd i disse moderne tider med
mere eller mindre mangelfuld korrektur-

læsning, selv hos store forlag. Intro-
duktionen er fyldig, med de
nævnte anker, og dette gør
selve oversættelsen nemmere
at gå til. Ikke at indledningen er
nem, for den kræver sin læsers

fulde opmærksomhed, men
den gør receptionen af værket en

del nemmere.

Om tilblivelse og tilintetgørelse
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Jonathan Dancy interviewet

Af Jakob Mølbjerg og Jon Auring Grimm

Det var fredag
eftermiddag og
receptionen efter
Hartnack forelæs-
ningen var netop
slut. Vi befandt os
i Doxas lokale
eftersom vi havde
fået til opgave at

interviewe Jonathan Dancy - dette års
gæsteforelæser. Jeg lærte allerede navnet at
kende det første år på filosofi og har siden læst
lidt hist så her fra hans hånd, dog forbandt jeg
det med en antologi om epistemologi. Eftersom
det var kommet os for øre at han i en alder af
12 år allerede mestrede græsk, latin, fransk og
engelsk naturligvis, forsøgte jeg efter bedste
evne at undgå de mest uheldige formuleringer,
såsom “hi, my name be Jon and this am Jacob”.
Men da Dancy udtrykte ønske om en kold øl
og så endda en belgisk øl, følte jeg mig straks
på samme bølgelængde. Øllen var
tilsyneladende også tiltrængt fra Dancys side,
eftersom han havde været oppe klokken seks
om morgenen for at revidere sit foredrag. Siden
havde dagen gået slag i slag, med
forberedelse, forelæsning, reception og nu sad
vi altså her med en Westmalle 10, minidisc-
recorderen var tændt og den spinkle høje
mand begyndte at berette om sin
dannelseshistorie og inspiration:

I went to Oxford in 1965 to read a four
year course called Greats, doing classics and
Greek in the first terms and ancient history and
philosophy in the last terms, but I tried to get out

of the last bit. I’ve done some philosophy at
school and I knew it was very boring. I wanted
to get Modern Greek, ‘cause I though I would
go to a Greek Island, sit on the beach with a
girl and read Greek poetry and drink. But they
wouldn’t let me.

Then I had a moment of revelation. I
started reading Aristotle’s Ethics - well I’d done
some Plato, which wasn’t very interesting. I read
the first sentence of Aristotle’s Ethics, which is
not actually a very interesting sentence:

Every art and every inquiry, and similarly every
action and pursuit, is thought to aim at some
good; and for this reason the good has rightly
been declared to be that at which all things aim.1

For some reason this just hit me between the
eyes. This is something completely else. I’ve
always thought since then, when I read Aristotle,
it was like that. The grip, the great intellectual
power, you’ll find it in Kant perhaps, but nowhere
else. But I was still no good at philosophy; I didn’t
understand a word of it. I just thought it was
clearly important because of this Aristotle. It
wasn’t before the finals I started to connect with
it.

After Oxford I went to Keol for 25 years
where I learned pretty much everything I know.
I was hired as a philosophical logician. This was
partly because you couldn’t be an ethicist in
those days, because the subject had been
destroyed by Hare. I was brought up in a time
where Hare was dominant and there wasn’t
much interest in Ethics really. It was just a ques-
tion about agreeing with Hare or not. All the
things we now discuss you couldn’t discuss.

Interview



26

In
te

rv
ie

w Nobody would dare to talk about the metaphys-
ics of reason or anything like that. But just when
I was a graduate, Davidson’s truth and mean-
ing came out and that seemed to show that you
could treat moral language much like other lan-
guages. Davidson seemed to do it in a ways
that destroyed the way Hare’s distinction of
moral language worked and
how other languages worked. In
that way to reopen the door, tak-
ing ethics and moral thought
much more like other thought.
Essentially that’s what’s hap-
pened. Now the idea that things
must be so, applies to morality as
much as history or psychology.
None of that was possible when I was a gradu-
ate and it seemed to me that Ethics was there-
fore boring.

As a graduate I wrote a paper on causal
laws, where I wondered about the question:
“Why must there be a law where there is a
causal relationship? Why must every causal
instance in particular causal truth, somehow
introduce what depend on a law?” Only later I
discovered that the same could be true of eth-
ics. Why can’t there be an instance of a wrong
action, when there is no law that’s operating
there? Why couldn’t some actions just be
wrong and made wrong by the particular fea-
tures.

Eftersom det netop overståede ameri-
kanske katastrofevalg stadig var present i
vores bevidsthed, syntes det relevant at
spørge til Dancys reaktion på at Bush ifølge
medierne var blevet genvalgt på såkaldte
’moral issues’ – Dancys gebet. Det ledte til en
snak om religiøst funderet etik og en sondring
mellem moralske grunde og moralske emner.

It is certainly true that he [Bush red.] was

elected on religious ethical grounds. And there
is the awkwardness about this when you try to
understand it. The things are deemed wrong
because they are contrary to religion, so we
have as were religion driving morality, rather
than morality standing on its own feet. If a thing
is wrong it is not wrong because it is contrary to

religion. Now, I would say that
people voted for Bush because
they thought his policies would
lead to many fewer wrong ac-
tions being done and many
more right actions being done.
Which sounds like a moral rea-
son to me. And the reasons why
they thought these reasons

were morally right and wrong are religious rea-
sons. Rather than the sorts of reasons we
would point to. We would look to the wrong
making features and we wouldn’t think of reli-
gious considerations are really in that game.
But fore these people, though they do
recognise the features that make the action as
it is, the wrongness somehow also brought in
from the religious side. This is all so very un-
satisfactory.

But it is clear to me that even so the phi-
losophers show that there is no connection
between these things they have absolutely no
effect whatever. I don’t mean that they don’t have
any effect on anybody, just that there are some
pretty fixed mindsets that we cannot expect to
influence, but this seems to me not surprising.
I think moral philosophy can have a huge influ-
ence but you’ll have to have open-mindedness
and that’s simply not there.

My own view is that moral thought does
not appeal to principles. Now I don’t view this
as just a peculiar view in the super structure of
logic. If I could persuade people about this, they
would act differently, because they would ask
themselves different questions. Instead of ask-
ing themselves: What principles could I sub-
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sume this under, they would be let to put this
question aside, and if you ask that question it’s
bound to affect what you do. So the attempt to
find rules, involves a distorted way of relating
this case to others. Now that a practical differ-
ence that can be made by theoretical chance.
I don’t suppose to win this argument. I’m per-
fectly aware that you can’t unsettle principle eth-
ics in fifty years, let alone 500 years. But I still
think it’s a theoretical change of practical sig-
nificance.

Nu skulle geden barberes og spørgs-
målet til en million dollars stilles. En ærlig
antirealist med respekt for sig selv kunne
næppe modstå at spørge - og mindst en af os
interviewere havde den slags uheldige
tendenser. ’In what sense are normative rea-
sons out there?’.

In the sense that it is raining is out there.
Now what sense is that? There
are two things about reasons:
There is the feature that is the
reason and there is its being a
reason. There feature that is the
reason, is uncontroversially in
most cases, out there, just like
the rain is. So the issue con-
cerns not the feature that is the
reasons, but its been a reason. That is to say
it’s standing in the normative relation that I call
favouring. Now we are not looking for a further
feature here. We are looking for a relation in
which the feature stands to one response
rather than another.

Consider: She’s in trouble and I’m the only
one around to help. Now it seems to me that
the situation calls for a certain response, in this
case rather largely. So the question is: How are
we to understand this calling. It’s not just that I
am sensitive to it, ‘cause I might not be. I some-

times use the analogy of a telephone ring. The
phone rings in your house and you can feel it
pulling you. You might even have different rings
for the different people in the house. I’ve got
three teenage kids; you don’t want to answer
the phone for them all the time…. So when it
rings for you it really pulls. If it’s for your 15 year
old daughter - well you don’t really want to know.
Now one thought is: there is this kind of pull
when the phone rings - and in the moral case
it is a bit like that. Her need for help is pulling
you, as it was calling for a response. It’s some-
thing you can almost sense, I say almost be-
cause I don’t really mean you can sense it, but
you can certainly be aware of it. And if you say:
Well is that in the world. It is in the world in the
sense that it’s there, it’s going on. Of course it
involves you, ‘cause the thing is calling for a
response from you. In that sense it is no more
in the world than it is in you. You are the other
side of the relation. The situation, or the tele-
phone, is calling for this from you. The relation

is on both sides. It’s between us.
It’s either on both sides or nei-
ther. So the relation of calling for
is not in it self in the world, natu-
rally, because was it just out
there I wouldn’t be involved.

The grounds are in the world.
There being reasons are a com-
plex relational matter which in-

cludes them and us and responses, because
they are reasons for us to respond in a certain
way.

Nuvel, så grunde er egenskaber ved
omstændigheder eller aspekter ved
situationen, men er der påkrævet kapaciteter,
skal vi være sensitive i en eller anden
forstand, for at genkende disse egenskaber,
opfatter vi dem intuitiv eller opfatter vi den på
en eller anden konceptuel måde.

Interview
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w I think of reasons as largely conceptual.
Well I think there is a gut reaction. You just act.
In many cases if your character is good, you
will do the right thing, and nobody will raise any
questions. It’s wrong in ethics to concentrate
always on the difficult cases. Here we are dis-
cussing these issues. There are simply no is-
sues between us about right and
wrong, but that’s because we all
are seriously socialized, we don’t
even raise questions, there are
just things that are ruled out as pos-
sible responses and we operate
within the available possibilities -
So not everything is on the table.
By any means. On the other hand
it seems to me by large, it is a con-
ceptual activity. A conceptual activity there is
heavily permited by the emotions. There is no
contrast by the conceptual and emotional. You
couldn’t have the emotions if you weren’t a con-
ceptual creature. It’s just not possible. Like an
angry oyster. Our emotions are conceptually
sensitive.

Having emotions are not a capacity, the
exercise is a capacity. Emotional sensitivity in
the judger is required if your not to miss some
relevant facts. Any realist would accept this,
because they would say: of course you need
to know the relevant facts before you can judge.
The emotional range required of the moral
agent is not merely required to gather evidence.
It’s much closer to being the right sort of per-
son. But this isn’t virtue ethics come back in by
the back door.

Now, some People say that there is no
pull if we don’t have some disposition to re-
spond. That might be so but that doesn’t mean
to say that the pull isn’t there when the disposi-
tion is there, nor that people don’t have the dis-
position. So the real worry is: some people
might lack it. And that we can’t suppose that the
pull is there. The reason to look for this motiva-

tional constraint on normative reason is the
worry that otherwise there’ll be to much bluff.
It’s perfectly reasonable to demand that a rea-
son should have some grip on you if it’s a rea-
son for you; that’s part of the pull. But the grip
can’t be so as it were a conditional, that it could
be quite a long way away, and if it is a long way

away it is easier to be there for
pretty much everybody. There
might be people so blind that one
could hardly say that this would
be reasons for them, but that
wouldn’t matter.

The motivational constraint is
independent of any theory of mo-
tivation. Now, I have a theory about
motivational reason, which is a bit

like a theory of motivation, and humeans have
another one. Internalism properly understood
is indifferent to that distinction. It just says you
should be able to be motivated by this or that
consideration. As far as that goes there is ab-
solutely no reason from my point of view why I
shouldn’t accept some motivational constraint
on reasons - properly a quite weak one though.
What most people think is that Internalism is an
expression of humeanism, but I don’t view that
at all. Some think that internalism is connected
with some specific view about motivation, de-
sires. And they understand internalism on that
basis. Whereas I view it that Williams’ [Bernard
red.] main point, is that nothing can be a rea-
son for me unless it connects with my concerns;
what could motivate me. Something I can un-
derstand in my own terms and maybe assent
to. But I just wish to say that I have my own story
about what motivation is. And the realist bit that
says that reasons are features of the situation
is left in place. Those are the considerations
that are reasons but only under a certain con-
dition. It doesn’t mean to say that reasons are
actually desires. It’s still these same objective
features that are reasons. A condition on their
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ability to be reasons do not turn something else
into the reason or show that these things are
the wrong sorts of things to be reasons. So the
sense, in which my position is at odds with
Williams’s type internalism, is actually quite
subtle and I’m not sure that there is any sense
in which they are actually at odds.

I think situations call for responses, and if
you don’t hear the call, that’s normally your fault,
or the fault of your upbringing or so on. But
none the less there is something to which you’re
blind or deaf. Working back to the first ques-
tion: what is the sense that reasons are in the
world. To the extent that one means relations,
they are no more in the world than other rela-
tions are. Where in the world is the relation of
being a father? Nowhere – but there is my fa-
ther, healthy and well at 84, and he’s there
alright and so is the consideration that is a rea-
son – that’s there. But there relation of being a
reason is not something you should look to find
under a stone. Relations are like properties,
they are not in the world either, but nobody’s
worried about that.

Et udmærket svar som Dancy da også
erklærede sig yderst tilfreds med. Ja, faktisk
mente han at have redegjort bedre for det end
han plejer, hvilket ifølge ham selv måtte

skyldes den gode øl. Glasset var ved at være
tomt og en bestemt banken på døren
indikerede at tiden var ved at være knap. Vi
nåede dog afslutningsvis at få præciseret
hvad vi kunne forvente fra hans hånd i
fremtiden.

My intention is to go back to the philoso-
phy of action, because there is unfinished busi-
ness there where there isn’t in the philosophy
of ethics. In the philosophy of action I do have
an angle and I know it has to be continued.

I published a book this summer on par-
ticularism which is supposed to be my big state-
ment. Though I’m not sure it is a big statement,
but anyhow I published it. And officially I haven’t
anymore to say about that topic because I’ve
said it all.

Dancy er i dag tilknyttet universitetet i Reading
og Austin Texas.

Noter
1 Aristoteles: ’Ethica Nicomachea, s.1, hvis nogen skulle
være i tvivl.

Interview
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Wittgenstein og videnskaberne

En anmeldelse

Af Marie Larsen
“Jubii en bog om Wittgenstein og viden-
skaberne!” Dette var det første, der slog mig,
efter at have set titlen til denne nyligt udgivne
bog. Men man skal ikke lade sig snyde af
overskrifter, eller måske rettere, af hvad man
gerne vil have overskrifterne fortæller om
indholdet.
Nå, men dette var altså min (en entusiastisk
videnskabsfilosofi-nørds)  første reaktion på
denne bogs titel. Man kunne grundet
ovenstående nu allerede ledes til en
opfattelse af, at jeg er blevet skuffet.
Det er det med ord, tekst og titler de
snyder. Jeg har en bog stående
på hylden derhjemme, med titlen
“HOT SEX- Sådan” og ved I hvad
kære læsere, de få gange jeg har
kigget i den, har jeg nu mest haft lyst
til at tage en lur, hvis I forstår hvad jeg
mener.
Nå, men dette er en anmeldelse og ikke en
snak om hverken titler/tekster, der snyder, eller
sex. Bogen er skrevet af den århusianske
idehistoriker Peter Kjærgaard, der er ansat på
afdeling for Idehistorie her ved vores eget lille
institut. Peter Kjærgaard underviser både på
idehistorie, men har også et projekt kørende i
samarbejde med Videnskabshistorie.
Bogen, som titlen fordrer, handler om
Wittgenstein (en af mine, tidligere i filosofistudiet,
helt store helte) og Videnskaberne. Bogen
forsøger at sætte Wittgenstein i relation til hans

opvækst (herunder især uddannelse) og
selvfølgelig det der fastholder titlen:
Videnskaberne. Bogen er delt op i flere mindre
afsnit, som efter min mening sagtens kan
læses hver for sig. Første afsnit har fået titlen
Wittgenstein i videnskabens tidsalder. Andet
afsnit omhandler Wittgensteins videnskabelige
baggrund. Tredje afsnit er om den “matematiske
tradition”, fjerde afsnit om “videnskab hos
Wittgenstein” og femte og sidste afsnit er om

hvad man så kan læse, hvis nu man vil
vide endnu mere om Wittgenstein

og videnskaberne - med andre
ord: “til videre læsning”.
Afsnittene er delt ind i underafsnit.
I hvert af disse forsøger forfatteren

at finde frem til hvem, der havde en
given indflydelse på Wittgenstein. Det

første af disse underafsnit giver en
afgrænsning af, hvilken Wittgenstein

( j a det må vel være Ludwig, men jeg
gætter blot) det er vi har med at gøre. Denne
stakkels mand kommer, efter min mening, alt
for ofte til at lyde som en skizofren. Afklaringen
af, hvad det er for én af alle de mange
Wittgenstein’ere vi har med at gøre, kan ses
som en kort introduktion til resten af bogen. Og
det er såmænd ikke denne del, jeg fandt mest
fascinerende ved denne lille bog. Som et
underafsnit til første hovedafsnit kommer
afsnittet om “Den intellektuelle arv” Dette afsnit
tager fat i hvilken betydning/indflydelse hans
familie og den medfølgende intellektuelle arv
havde på selv den helt purke Wittgenstein. Her
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kommer Weininger ind i billedet og får sat sine
spor i Wittgensteins tænkning. Weininger
udgav i 1903 bogen Køn og karakter. I netop
dette værk udtrykker Weininger et meget
negativt syn på kvinder, jøder og
homoseksuelle. Han var selv både jøde og
homoseksuel og kan da siges at have taget
konsekvensen af sine holdninger. Manden
skød sig selv kort tid efter udgivelsen af bogen.
Men det interessante er dog: hvilken indflydelse
kunne en sådan mand dog have på
Wittgenstein? Wittgenstein selv havde jødisk
blod i årene og dette “problem” kæmpede han
med igen og igen. Problemet ligger i forskellen
mellem Geni og Talent. Wittgenstein mente
såre simpelt at den største jødiske tænker ikke
kunne være mere end blot et talent. Ja det giver
da lidt stof til eftertanke. Men det, der faldt mig
måske endnu mere iøjnefaldende, var, at
genialitet ligeledes var nægtet kvinden.
Wittgenstein skal dog ikke tolkes til at være
decideret kvindehader. Der var blot tale om, at
alle de kvinder han kendte var nogle idioter.
Her vil jeg citere Peter Kjærgaard: “Efter hans
mening var de kvindelige studerende kun
interesserede i at flirte med lærerne”1.
Kvinden er, ifølge Weininger, et udpræget
seksuelt væsen, der styres af sit køn. Manden
er derimod i stand til at styre sit køn. Det er kun
manden, der kan fravælge sit køn og dermed
“opnå adgang til et fuldkomment åndeligt liv”.
Manden har en etisk forpligtigelse til at vælge
sit køn fra, og kun dermed kan han blive geni.
Hvis han valgte de kvindelige sider af sig selv

o g
lod sig diktere af sit
køn, så ville alt være tabt og man burde tage
konsekvensen heraf - eller rettere tage sit liv.
Grunden til at Wittgenstein måske tænkte lidt
ekstra over dette hænger sammen med at tre
ud af Wittgensteins fire brødre begik selvmord.
Men Wittgenstein fandt sig selv fej og kunne
ikke leve op til disse idealer og  kunne dermed
heller ikke begå selvmord.
Denne bog er så at sige ikke ligefrem
godnatlæsning for de små, men skal nok
nærmere stilles på hylden ved siden af “Den
lille pige med svovlstikkerne”.
Resten af bogen er dog ikke helt så
deprimerende, hvis man ser bort fra nogle
meeeeeeget lange opremsninger af hvor
mange timer Wittgenstein havde i det ene eller
andet fag i skolen. Undskyld, men
videnskabeligt har det sku ikke den store inter-
esse om det var 5 eller 10 timer han havde
matematik.
Der gives, i form af en anekdote, en beskrivelse
af flymekanikkens indflydelse på Wittgensteins
videnskabelige udvikling. Wittgenstein så netop
denne udvikling indenfor flyindustrien, som sin

Forfatter: Peter C. Kjærgaard
Udgivet på: Forlaget Modtryk, 2004
144 sider, 168 kr.
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mulighed indenfor videnskaben og som det
sted han virkelig kunne bidrage med noget til
udviklingen. Måske hans mulighed for, til trods
for de jødiske aner, at blive/være geni.
Bogen er efter min mening interessant
på to måder: for det første, hvis man
kan lide en hel masse sjove
anekdoter om Wittgenstein og
hans uddannelse, videnskabs-
forhold og andre finurligheder. Og
for det andet, hvis man vil have et
hurtigt og let tilgængeligt overblik
over videnskabernes udvikling i
Wittgensteins samtid. Bogen
tilfredsstiller, til fulde, både interessen for
anekdoter og videnskabshistorie.
Bogen har en klar værdi rent videnskabs-
historisk, til hvilket område den da også må
høre (jeg kan ikke helt tro, at den er skrevet
alene for anekdoternes skyld). Peter
Kjærgaard skriver selv i starten af første afsnit,
at Wittgensteins eget forhold til videnskaberne
kun har fået anekdotisk behandling. Dette
formår Peter Kjærgaard at komme lidt udover,
da bogen går bagom og i dybden med
Wittgensteins forhold til videnskaberne. Dette
sker blandt andet gennem en slavisk
gennemgang af Wittgensteins uddannelse,
opvækst og inspirationskilder der har gjort
Wittgenstein til den filosof vi kender (eller i det
mindste forsøger at gøre os kloge på) i dag.
Den giver et fint billede af, hvordan Wittgenstein
overhovedet kommer til at interessere sig for
filosofi. Men formår heller ikke at komme ud

over det historiske og ind i detaljer med teorier,
hvilket må føre mig til en konklusion af, at den
ikke skal ses som noget dybdeborende
filosofisk værk. Dette tror jeg nu på ingen måde
den er tænkt som, men jeg er vel farvet af mine

egne interesser.
Den formår tilgengæld at trække
nogle personer ind, som kan eller
måske kunne have haft en

afgørende betydning for
Wittgensteins filosofiske udvikling,
her iblandt Weininger og selvfølgelig
Russell. Jeg mener klart det er en

læseværdig bog, dog med ovenstå-
ende for øje. Filosofisk set er bogen ikke noget
hit. Men den er let læst og kan klart anbefales
til enhver, der gerne vil vide lidt mere om, hvad
denne Wittgenstein var for en personlighed.
Samtidig kan den også anbefales, hvis man
ønsker et hurtigt overblik over videnskabs-
historien set i Wittgensteins samtid.
Bogen kan købes i Stakbogladen til 168 (og
så får man jo 10% rabat).

Noter:
1 Anmeldte bog s. 24

Wittgenstein og videnskaberne
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Musikkens rolle i menneskets evolution

Ny udgave af online-tidsskrift om musik og
betydning.

JMM: Journal of Music and Meaning – et tidsskrift der dækker den nyeste
forskning i musik – er udkommet.

Den nye udgave, JMM2, indeholder artikler om musikkens rolle i
menneskets evolution, om forholdet mellem musik og retorik og om
betydningen af støj. En håndfuld forskningsrapporter, anmeldelser og
kommentarer beskæftiger sig med lydinstallationer, samspillet mellem musik
og litteratur/lyrik og de seneste udgivelser indenfor forskning i musik og
betydning.

JMM: Journal of Music and Meaning er et multidisciplinært tidsskrift der
formidler mellem forskellige tilgange i den videnskabelige forskning i musik.
JMM er et gratis online-tidsskrift. JMM er peer-reviewed og udgives to gange
om året fra Syddansk Universitet, Odense. For yderligere information besøg
www.musicandmeaning.net.
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Om det uetiske i at spise økologisk ko og
hvorfor økologien kun kan sikres i et

totalitært samfund

Af Andreas Møller Jørgensen

Forestil dig (det er rent faktisk slet ikke noget,
du behøver en mulig verden for at gøre – du
kan også se det ved selvsyn på en mark
med…) 2 køer. Den ene er glad og har et godt
liv, fordi den er økologisk. Dvs., at den kun
spiser go’ mad, har mange venner og har
masser af plads at strække sin kokrop på. Den
anden er ked af livet og syg, fordi den blot er
en “normal” ko. Dvs., at den er blevet fodret med
giftige kemikalier hele sit liv, har 1 X 1 meter at
boltre sig på og aldrig har mærket solen bage
på sin kokrop. Du står nu i det valg (som du
står i hver gang, du skal til at hive en bøf op ad
køledisken) at du skal slå den ene ko ihjel og
spise den. Hvilken vil du vælge? Ja, hvis man
er at moralsk godt menneske vil man
selvfølgelig slå den “normale” ko ihjel – den jo
næsten beder om det, som den står der med
sine store våde koøjne. Den økologiske ko,
som den løber fro og frejdigt rundt på sin store
beduggede eng med røde kinder og blå øjne,
ville det jo være direkte monstrøst at berøve sine
glæder ved livet.
Men hvad hvis nu vi bliver syge af at spise den
“normale” ko? Ja, hvis man tænker sådan,
tænker man ikke moralsk men derimod
egoistisk, og egoisme er amoralsk. Man vil med
andre ord ikke være et moralsk godt
menneske, hvilket man jo er.
Men hvorfor er vi moralsk gode mennesker?
Det er vi, fordi vi lever i et liberalistisk samfund,
hvor vi, vha. vores kritiske fornuft selvfølgelig,
som frie individer selv kan bestemme vores
moralske levevis. Og alt der bunder i fornuften

er selvsagt en vinder. Vi kan med andre ord frit
og kritisk rationelt ræsonnere os frem til hvad,
der er moralsk korrekt, (og at dræbe triste køer
frem for glade køer er en af disse moralsk
korrekte ting at gøre – det er så at sige dikteret
af den fri fornuft) hvilket det liberalistiske
samfund netop er en institution, der sikrer
muligheden for.
“Men hr.”, kan man nu forsøge at indvende, “du
glemmer jo helt at økologiens udvikling er et
spørgsmål om de frie markedskræfter (udbud
og efterspørgsel): når landmændene først får
øjnene op for at der er go’ forretning i økologisk
ko, stopper de med at producere “normal” ko,
da de kan tjene langt flere penge på dens
noget dyrere økologiske fætter”. Det er også
ganske rigtigt. Problemet er bare at det er os
forbrugere, der skal vise landmændene, ved
at købe økologisk ko, at det er go’ forretning at
lave denne. Men vores fri fornuft dikterer jo
netop for os, at det er moralsk forkasteligt at
spise en glad økologisk ko, så længe der findes
triste “normale” køer, vi kan tage af. Og når vi
så ligefrem sparer penge ved at være moralsk
korrekte, så er det som om, at de frie
markedskræfter (udbud og
efterspørgsel) aldrig rigtigt
bliver skubbet i gang.
Vil det så sige at vi som
moralsk gode men-
nesker udelukken-
de vil holde os
fra at spise
den glade ko
så længe der
findes triste
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køer? Ja, det vil det, for når valget står mellem
at slå 2 lige glade køer ihjel, ja så er moralen
sådan set ligeglad med hvilken en, der dør.
Men problemet er jo bare, som nævnt ovenfor,
at de frie markedskræfter (udbud og
efterspørgsel), der styrer landmændenes
produktion af køer aldrig kommer i sving så
længe at vi er moralsk korrekte, hvilket vi er, så
længe vi lever i et liberalt samfund. Det betyder
at der så længe ud i fremtiden de frie
markedskræfter og liberalismen holdes i hævd
altid vil være “normale” køer at spise.

Jamen hvordan skal vi så sikre vores køers
velfærd (for det er vi jo på den anden side som
moralsk korrekte mennesker også interesseret
i)? Ja, det er der faktisk kun en måde at gøre
på som indeholder 5 trin:
1. – Som illustreret ovenfor er det i bund og
grund den liberalistiske samfundsorden, der
forhindre den økologiske ko i at blive spist.
Derfor må denne afskaffes. De frie
markedskræfter (udbud og efterspørgsel) er i
sig selv ikke skyld i, at vi ikke spiser økologisk
ko, men dem kan vi ligeså godt smide væk nu
vi er i gang. Vi får alligevel ikke brug for dem
når vi har…
2. – …indført den (moralsk) totalitære stat. Den
skal forhindre os i selv at tænke over hvad, der
er moralsk korrekt at gøre. En sådan stat vil
nemlig være i stand til at diktere for os hvilken
ko der er bedst at spise – både for den og for
os.

3. – For at få processen
til at løbe hurtigere og

samtidig ikke lade
noget go’ mad
gå til spilde – vi

taler trods alt om en
hel del “normale”

køer, der allerede er
blevet produceret,

og som det derfor er for sent at redde – skal vi
skynde os, at spise alle de triste køer så der
bliver plads til nye økologiske køer. Det vil
derudover også være moralsk rigtigt at gøre,
for hvorfor skulle vi lade de syge triste køer
sygne hen i deres dårligdomme, mens vi
mæsker os i frisk glad ko? Nu opstår der dog
tilsyneladende et problem: Der produceres i det
nuværende Danmark ikke nok økologisk ko til
at brødføde det ganske land, og den
gennemsnitlige landmand har ikke kapitalen
til at producere køer, der ikke giver et
økonomisk afkast her og nu. Så risikerer man
ikke at, der vil komme et hul i produktionen af
kød, når nu vi så hurtigt har fordøjet alle de
“normale” køer? Dette tilsyneladende problem
løses dog let ved at…
4. - …overdrage al koavl til staten – vel at
mærke først når alle de “normale” køer er væk.
Staten har nemlig penge nok til at producere
nogle økologiske køer et par år i forvejen (de
kan blot tage et lån i statskassen og betragte
det som en investering i fremtiden), der så kan
være klar til at blive fortæret, når der ikke er flere
“normale” køer at tage af. Men ved den løsning
opstår der noget, der ligner et nyt problem:
Hvad skal den arme landmand, der før
producerede køer, dog nu leve af?
5. – Men det er faktisk ikke noget problem. I en
totalitær stat som denne er der altid brug for
nogle ivrige kæfte, der kan fortælle os, hvad vi
må og ikke må, nogle skarpe øjne, der kan
iagttage, om vi opfører os som vi skal og så
selvfølgelig nogle arbejdsomme hænder, der
kan afstraffe os, hvis vi ikke gør. Så alle
landmændene skal ansættes som statens
moralske politikorps.

Hermed er økologien sikret, moralsk
mudderkast afværget og arbejdsløsheden
fjernet.
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Nekrolog: En begivenhed, der aldrig finder
sit (egne) sted.
                    J
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Af Katja Brøgger Jensen

Den franske filosof Jacques Derrida er død.
Fredag den 9. oktober 2004 sendte Derrida
den filosofiske stafet videre, da han efter
længere tids sygdom døde i en alder af 74 år.
Han var den sidste store af den franske gen-
eration af tænkere, som han følte sig beslægtet
med gennem den fornemmelse for
tænkningens væsentlighed, som de alle delte
fra Lacan til Althusser over Lévinas, Foucault,
Barthes, Deleuze, Blanchot, Lyotard mfl.

Det handler om bevægelse, det handler om
altid at være på vej – det handler med andre
ord om dén differancetænkning, som Derrida
udviklede som en opsporende og prøvende
strategi.  Briankle G. Chang hævder, ikke uden
sans for humor, at hvis en tilhænger af
Heidegger kan beskrives som en nostalgisk

rejsende på vej hjem til Værens hus, kan en
tilhænger af Derrida beskrives som en
nomade. En nomade skaber sig et hjem alle
steder, men har ikke rigtig hjemme nogen
steder. Ingen-steder er nomadens hjem. For
ham findes der kun Forskellige steder.
På grund af Derridas kontinuerlige, nomadiske
omplacering af betydning og tekst, er det
paradoksalt at forsøge at fastholde ham i en
nekrolog – en tekst der skal stå som et verbalt
ikon for Derrida og et spatieret
meningskompleks for læsernes entydige
afkodning. “Nekrolog” betyder en tale om den
afdøde, en mindetale. Selve ordet nekrolog er
lånt fra det middellatinske necrologium, som
betyder en dødebog eller en bog med liste over
afdøde. Det er imidlertid dannet af det græske
nekrós, som betyder lig eller død krop. Og
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orddelen –log er afledt af
det græske logós, som jo
som bekendt har mange
betydninger, men heri-
blandt tale og fornuft. At en
sådan fornuftig tale over
den afdøde overhovedet
kan lade sig gøre, ville
Derrida nok principielt
have forholdt sig skeptisk
til. Det er ikke den døde
krop, der er problemet
men derimod den logos,
der er på spil og udkaster
en forventning om
umiddelbar for-forståelse,
helhed og sammen-
hæng. Derridas filoso-
fiske anliggende var
nemlig først og fremmest rettet mod det, han
benævner logo-centrismen, som er en
betegnelse for den tradition, der kendetegner
den vestlige metafysik. Logocentrismen er en
stræben efter nærvær. Ordet nekrolog
implicerer altså lige præcis den logos, som
Derrida gennem hele sit filosofiske virke
anstrengte sig for at opspore og levere en
subversiv kritik af.

“Hver gang jeg lader noget tage af sted,
lever jeg min død i skriften. Den ekstreme
prøvelse:
man afhænder sig selv uden egentlig at
vide,
hvem den ting, man efterlader, bliver
betroet”

Derrida blev født i den daværende franske
koloni Algeriet i 1930. Han var både jøde og
araber. Da der i 1940’erne blev indført
antisemitiske love i Algeriet, oplevede han i en

periode, har han senere
fortalt, at være både jøde
og araber og alligevel
hverken-eller. I 1949
rejser Derrida imidlertid til
Frankrig, hvor han
forbereder sig til
optagelse på École
Normale Supérieure. Her
får han kontakt med
andre filosoffer og
intellektuelle som Fou-
cault, Althusser og
Serres. Fra 1960-64
underviser Derrida i filosofi
ved Sorbonne. Han
udgiver sin første bog
L’origine de la géométrie
i 1962, som indeholder

både en oversættelse af Husserls Die Frage
nach dem Ursprung der Geometrie og en
omfattende indledning. Fra 1965-84 forelæser
han i filosofihistorie på École Normale
Supérieure. Derrida fortsætter sit arbejde med
Husserl i bogen La voix et le phénomène fra
1967. Fra dette tidspunkt eksploderer Derridas
skrivevirksomhed og hans forfatterskab er i dag,
ved hans død, af et kolossalt omfang. Allerede
samme år som Le voix et le phénomène
udkommer, udgiver han også den store artikel-
og essaysamling L’écriture et la différence og
den store afhandling, som er et af hans
hovedværker, De la Grammatologie. I 1972
følger værket La dissémination sammen med
artikel- og essaysamlingen Marges de la
Philosophie. I 1980 gennemfører han sit
disputatsforsvar på Sorbonne, som er udgivet
som The Time of a Thesis: Punctuations.
Herudover udkommer La carte Postale
samme år. Derrida vælges i 1983 som den
første præsident for den tværfaglige filosofiske
institution Collège International de Philosophie,
som han selv har været med til at starte op. Kort
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tid efter ansættes han imidlertid som lektor ved
École des Hautes Études en Sciences
Sociales. For blot at nævne nogle enkelte af
de værker, der udkommer i den følgende
årrække udgives Du droit à la Philosophie i
1990, Spectres de Marx udkommer tre år efter
i 1993, i 1994 udkommer Politiques de l’amitié
sammen med La force de loi. Endelig udgives
Cosmopolites de tous les pays i 1997, Psyché
i 1998 og Voyous i 2003.

Derrida var fra
starten en mod-
tænker og i
Frankrig forblev
D e r r i d a
overvejende en
outsider. Det
meste af hans
karriere var han

ikke fastansat og til tider mødte han decideret
uvilje fra de etablerede institutioner i Frankrig.
Allerede fra 1960’erne vokser receptionen af
Derrida sig imidlertid stærk i USA. Særligt er
det litteraturteoretiske miljø omkring Yale
universitetet, som blandt andre Paul de Man,
Harold Bloom, Geoffrey Hartman og J. Hillis
Miller er tilknyttet, afgørende i denne forbindelse.
Den oversøiske interesse bevirker en
omfangsrig oversættelsesproduktion af
Derridas værker til engelsk. En del af
oversættelserne har Derrida selv været
involveret i, ligesom han også selv har udgivet
skrifter på engelsk. De engelske værker får
derfor delvist karakter af kommentarlitteratur i
forhold til de franske og er derfor lige så
afgørende i faglig henseende. Den såkaldte
dekonstruktivisme er således et amerikansk
fænomen, som er knyttet til Yaleskolens,
indimellem særdeles, postmoderne og
radikale litteraturteoretiske- og kritiske
fortolkninger. En teoridannelse, som savner
mange af de epistemologiske mellemreg-
ninger, som Derrida foretager, men som uden

tvivl har bidraget væsentligt til det
litteraturteoretiske felt. Desværre er “Yale-
mafiaens” dekonstruktivisme alt for ofte fejlagtigt
blevet opfattet som synonym med Derridas
filosofiske dekonstruktion. Derfor har den ikke
blot præget, men til tider også monopoliseret
receptionen af Derrida – også i Europa. På
grund af den store internationale interesse har
Derrida en lang række af forelæsninger i
udlandet bag sig, ikke blot i USA men også i
en lang række europæiske lande, og er på
flere universiteter blevet udnævnt til æresdoktor.
Udover en massiv påvirkning af det
litteraturteoretiske felt, som fortolkningerne af
hans filosofiske praksis bevirkede i USA, har
han også øvet stor indflydelse på filosofiske,
sociologiske og teologiske betragtninger samt
ikke mindst de nyere kulturfag, hvis omgang
med den dekonstruktive praksis dog stadig
henter mere inspiration fra den amerikanske
dekonstruktivisme end Derridas egen
filosofiske dekonstruktion.

“Lad os således på forhånd markere dette
sted,
familiens residens og det egnes grav,
hvor dødens økonomi fremkommer som
différance.
Den sten er ikke langt fra, når bare man kan
læse indskriften,
at melde om overhovedets død”

Denne metafor fra Derridas berømte foredrag
La différance, som oprindeligt blev afholdt i
Fransk Filosofisk Selskab i 1968, er ikke
uskyldig, den er derimod meget alvorlig. Den
er dødsdommen over den transcendentale
signifié, overhovedet, hvis død altså indvarsles
med différance. Med denne metafor spørger
Derrida, i en subversiv gestus, kritisk til den
vestlige metafysik og dens mange selvføl-
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geligheder. Med andre ord forsøger han at
afdække muligheds- eller måske snarere
umuligheds-betingelserne for metafysikken.
Derrida indleder sit berømte foredrag med at
sige, at han vil tale om et bogstav. Nemlig
bogstavet a i det franske différance, som hos
Derrida viser sig at være dét afgørende tegn,
der sætter sandheden i bevægelse. Neolo-
gismen differance er en skriftlig konstruktion.
Dette a i différance tilbyder sig, som grafisk
konstruktion, gennem et stumt mærke eller ved
et stiltiende monument. Det høres nemlig ikke,
det forbliver tavst, hemmeligt og diskret som
graven, skriver Derrida. Og det er dette sted,
Derrida i sin tænkning vil markere: différancen,
og nærmere dette a i différancen, som han
kalder familiens residens og det egnes grav.
Den sten på det egnes grav er ikke langt fra,
skriver Derrida, når bare man kan læse
indskriften, hvilket er a’et i
différance, at melde om
overhovedets død.
Derrida spørger kritisk til
begyndelsen, forstået som
et absolut begyndel-
sespunkt. På grund af dette
grundlæggende spørgs-
mål kan Derrida heller ikke
bevæge sig indenfor en
filosofisk diskurs, eller en
fornuftig ordens diskursive
retlinethed, som han skri-
ver. Opsporingen af
différance må derfor være
strategisk og prøvende –
en strategi uden finalitet
eller en blind taktik, som
han også benævner det.
For différance kan ikke fremstilles. Kun det, der
på et givet tidspunkt kan blive nærværende
eller manifest, kan nemlig fremstilles. Men at
différance holder sig tilbage og ikke fremstiller
sig betyder ikke, at det skjuler sig som et mystisk

værende. Différance er ikke, det eksisterer ikke,
er ikke et nær-værende – det har hverken
eksistens eller essens. Différance er
dobbeltbevægelsen mellem temporisering og
spatiering: det vil sige mellem en tidsliggørende
udsættelse og forsinkelse på den ene side og
en skabelse af interval og distance på den
anden side. Différance, kalder Derrida også
arke-skrift (fr. archi-écriture) og sporet/arke-
sporet (fr. archi-trace).
Différance forbliver ubestemt imellem aktiv og
passiv. Det spillende ved spillet af forskelle står
aldrig fast. Différance må ikke tænkes som
substantiv. Det skal tænkes verbalt, ifølge
Derrida. Nærmere bestemt ud fra præsens
participium, som Derrida grammatisk
formulerer det. Det må nemlig tænkes som
differerende (fr. différant).

Derridas tegnteoretiske
overvejelser tager afsæt i
Saussures strukturelle
lingvistik og betoner
dermed, at der i sproget
kun er forskelle. Det bety-
der, at det betegnede
begreb aldrig er nærvæ-
rende i sig selv, i et tilstræk-
keligt nærvær, som kun
henviser til sig selv. Det spil
af forskelle, som foregår i
tegnsystemet, som bevir-
ker, at ethvert begreb altid
henviser til et andet begreb
og så fremdeles, er
différance. Différance er
dermed heller ikke et
begreb, men derimod
begrebslighedens mulig-

hed. Det som skrives, différance, er bevægel-
sen af spil. Det betyder imidlertid ikke, at
différance kommer før forskellene. Derrida
skriver, at vi med différance betegner den
bevægelse, i medfør af hvilken sproget eller
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ethvert henvisningssystem overhovedet
“historisk” konstitueres som et væv af forskelle.
Différance er det, som gør, at betegnelsen kun
er mulig for så vidt, at det nærværende aldrig
er et nærværende i sig selv, men altid relaterer
sig til noget andet end sig selv. Différance er
med andre ord en uforsonlig forskelssættelse,
som ikke kan ophæves i et større system.
Derridas sprogfilosofiske kritik retter sig mod
den metafysiske tænkning fra Platon til
Heidegger, som har været baseret på en in-
tention om at nå bag om tegnet til en original,
unik forståelse af, hvad der er nærværende i
sig selv. I denne tradition er det nærværet og
ikke tegnet, der søges. Det sker på en
bekostning af og gennem en fortrængning af
forskellen, hvorved den metafysiske tradition
gør sig skyldig i en reducering af det Forskellige
til det Identiske. I forlængelse af Heidegger går
Derridas kritik på, at filosofien traditionelt har
forstået væren som nærvær. Hertil svarer et
begreb om, at skrift er tale bragt på afstand, dvs.
en yderliggørelse af talen og dermed også som
mærket af fravær. Derrida kritiserer her den
sprogopfattelse, der betragter sproget som
afspejlende i forhold til tanken og dens mening
og ikke som “konstituerende”. Dermed får
tegnet, signifiant, ikke nogen selvstændig sta-
tus: det holder, som Derrida siger i La
Différance, det nærværendes plads og
reduceres dermed til repræsentationsteknik, et
afledt begreb. Det betyder, at den metafysik, der
er under kritik af Derrida, er en nærværs-
metafysik, idet man går ud fra, at det betegnede
uafhængigt af tegnet er nærværende for
sjælen. Man forstår altså her betydning som
en åndelig størrelse, der iklæder sig tegnet og
folder sig ud i dette. Derrida mener derimod, at
tegnet er betydningsskabende. Betydning kan
ikke løses fra differensen og tegnet. Logo-
centrismens grundlæggende begreb kan man
således kalde overensstemmelse eller
korrespondens, hvor det betegnede eller

meningen besidder et grundlæggende træk af
fortrolighed. Noget er kun sandt i den
udstrækning, det repræsenterer eller afspejler
det grundlæggende nærvær. Dermed
begribes enhver egentlig fremstilling som en
repræsentation af et oprindeligt og tabt nærvær,
som tegnet således er afledt af. Dette har
afgørende konsekvenser for, hvorledes vi kan
tænke différance. Derrida siger i La Différance,
at vi derfor ikke mere kan forstå différance ud
fra det begreb om tegnet, som altid har
impliceret et nærværs repræsentation, og at
man derved stiller spørgsmålstegn ved
nærværets autoritet. Formuleret tegnteoretisk
kan man sige, at der ingen signifié er, der ikke
på en eller anden måde står i signifiant-posi-

tion og således henviser til noget andet end
sig selv.
Som Søren Gosvig formulerer det, går tankens
anstrengelse hos Derrida ud på at tænke uden
at tænke noget som noget. Derrida fører med
différance en kile ned i présence, dvs. både
nærværet – dette forhold at noget kan være
nærværende i og for sig selv – og nutiden, der
ikke kan være ren nutid, da der i den såkaldte
nutid altid allerede ligger spor af både fortiden
og fremtiden. Dermed fører Derrida også en
kile ned gennem hele den vestlige metafysik,
der så at sige har konstitueret sig ud fra disse
forestillinger om selv-nærværet og den rene
nutid. Men dermed rammer kritikken også det
syntesedannende subjekt, som traditionelt er



41

blevet tillagt evnen til at samle det fraværende i
det nærværende – enten ved selv at være
absolut selvnærværende eller ved at udgøre
den transcendentale mulighedsbetingelse for
erkendelsen.

“Det drejer sig altså ikke her om en
konstitueret forskel [différence] men,
før enhver indholdsbestemmelse, om den
rene bevægelse,
som frembringer [produit] forskellen.
Det (rene) spor er differancen.”

Derrida udfolder sin filosofiske praksis på
baggrund af gen-læsninger og gen-tagelser af
allerede foreliggende tekster fra Platon og frem.
Særligt har han skrevet videre på Nietzsches,
Freuds og Heideggers kritik af henholdsvis
sandheden, subjektets transparens og
nærværet, som har været medkonstituerende
for udviklingen af den prøvende strategi, i
hvilken Derrida omsætter deres kritik til
strategiske greb.

Den mest oprindelige forskel, man kan tænke,
ifølge Derrida, er den hvor oprindelse tænkes,
ikke som oprindelsessted, men som ren
bevægelse. Han fastholder, at der er forskel på
at tale om, at noget er, og at tale om væren.
Sprogligt handler det om forskellen mellem
verbum og substantiv.
Derridas parasitære différancetænkning bider
sig fast i metafysikkens begreber og truer ikke
blot ethvert i sig selv eller som sådan på dets
autoritet, men underminerer selve forestillingen
om, at der skulle eksistere noget sådant som
et væsen eller en natur eller, at man kan eje
en bestemt nationalitet, et sprog eller for den
sags skyld et navn. Der er altid flere stemmer i
en stemme og altid mere end ét køn i en

stemme,
s i g e r
Derrida. For
Derrida hand-
ler det ikke om at
nå målet (i sig
selv). Det kan nemlig
principielt ikke lade sig
gøre. Det handler derimod om altid at gå vejen.
Gerschom Scholem siger om den jødiske tra-
dition, at kommentaren her er den legitime
måde at nærme sig sandheden på. På en vis
måde gjaldt det også for Derrida. Sandheden
kan ikke indløses – men den kan kommenteres
endeløst. I og med différance vil den hele tiden
omplaceres og sendes videre. Sandheden er
under permanent udsættelse, fordi différance
indstifter en kontinuerlig stedsforandring, og
bevægelsen bliver dermed en slags
betegnelse uden betegnet (signifiant sans
signifié): en endeløs forskydning mellem
forskellige signifianter: et totalt fravær af
ejendom og sandhed: en endeløs nomadisk
omplacering, ligesom en begivenhed der
aldrig finder sit (egne) sted.
Différance eller sporet kan også betragtes som
skrift i udvidet betydning (arke-skrift). Derrida
kalder det også generaliseret skrift. Som Peter
Kemp rigtigt påpeger, er Derridas skrift en
skriven, altså en aktivitet, før den er det skrevne.
Derridas arkeskrift er derfor snarere en
oprindelig skriven end noget oprindeligt skrevet.
Den er différance, den bevægelse, der skaber
forskelle og udsætter på én gang. Arkeskriften
frembringer dermed både den færdige skrift,
sætter spor og udskyder det sidste punktum
for sin skriven. Bevægelsen er jo endeløs. Når
Derrida derfor siger, at der intet er udenfor
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teksten, taler han altså om den generaliserede
skrift og kunne derfor ligeså godt sige, at der
ikke er noget udenfor forskelsdannelsen,
henvisningsstrukturen eller différance.
Fænomenaliteten, erkendelsen og
betydningen er underlagt det vilkår, som
différance udgør, eller sagt på en anden måde
er de prisgivet différancen.
Derrida omstyrter centrum, hvad enten det er
nutiden, nærværet, subjektet eller Gud, som alle
er transcendentale signifié’er og dermed også
tegn på en metafysisk tænkemåde. Med andre
ord kan man sige, at Derrida er interesseret i
marginen frem for centrum, og gennem en
læsning af marginen vil han omstyrte det
forestillede centrum. I en subversiv gestus vil
han pege på, at der aldrig var noget centrum,
kun marginer. For som Derrida siger om
différance:

“Den befaler intet, regerer ikke over noget
og udøver intetsteds nogen autoritet.
Den melder sig ikke med stort
begyndelsesbogstav.
Ikke blot er der ikke noget differancens
kongedømme,
men differancen nærer omvæltningen af
ethvert kongedømme.”

Dette, skriver Derrida videre, gør den
selvfølgelig truende, idet den melder sig som
en begyndelse, der ikke er selv-nærværende
og dermed også omstyrter vores selvfølgelige
metafysiske forståelse af en begyndelse. Og
det er stadigvæk i et kongedømmes navn, altså
ud fra en tænkning, der baserer sig på
forestillingen om den transcendentale signifié,
at den misforståelse kan opstå, at se
differancen vokse sig frem til et stort
begyndelsesbogstav, altså at mene, at den
indtager tronen som transcendental signifié.

Différancens a placerer imidlertid différancen
mellem passiv og aktiv, og skulle jo således
immunisere den imod en fikseret signifié, altså
den transcendentale signifié, som jo i sig bærer
dén betingelse, at bevægelsen kan stoppes.
Différancen er således, ifølge Derrida, “ældre”

end den ontologiske differens, og det er med
denne alder, at den kan kaldes for sporets
tavse spil. Différancen er jo netop den
bevægelse, der både frembringer forskelle og
udsætter. Det gælder således, ifølge Derrida,
heller ikke om at underkende eller bestride
værens sandhed. Det gælder om at få værens
sandheds mulighedsbetingelse til at komme til
syne og dermed også forsvinde, da différancen
jo aldrig kan blive nærværende. Derridas
projekt er med andre ord at spore det spor, som
altid differerende, aldrig kan blive nærværende,
og lade det komme til syne (i sin forsvinding)
som den bevægelse, i medfør af hvilken,
forskelle og udsættelse sker, og dermed også
i medfør af hvilken, at man kan tale om værens
sandhed eller en metafysisk sandhed
overhovedet.

På den ene side afdækker Derrida således
metafysikkens mulighedsbetingelser. Men på
den anden side er Derridas différance-
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tænkning en transcendental
bestræbelse, som afslører sig
selv som umulighed. Derrida
forsøger at afdække mulig-
hedsbetingelserne for den
logocentriske tradition fra
Platon til Heidegger og dermed
også denne traditions grund-
læggende spørgsmål til det
værendes væren. Muligheds-
betingelserne for den logo-
centriske tradition viser sig
imidlertid, hos Derrida, at blive
til umulighedsbetingelser.
Dekonstruktionen bliver nemlig en blotlæggelse
af umuligheden i at fastholde en ren Væren.
Imidlertid gør Derrida også op med ambitionen
om at bevæge sig hinsides metafysikken. Man
kan ikke henvise til noget uden for metafysikken,
der er mere oprindeligt end metafysikken selv,
selvom metafysikken er in-autentisk og ikke-
oprindelig. Metafysikkens begrænsning finder
man i metafysikken selv, ifølge Derrida. Dens
begrænsning viser sig i umuligheden af dens
selvtilintetgørelse: dens fordring om at ophøre
med at være tekst for at lade den virkelige,
nærværende, og dermed ikke-repræ-
senterede og ikke-tekstuelle virkelighed
komme til syne, er uindløselig, ifølge Derrida.
Tekstens karakter er jo netop, ifølge Derrida,
ukontrollerbar og principielt uafsluttelig, derfor
findes der heller ikke noget ur-ord, der kan
henvise til en så at sige ekstra-tekstuel
virkelighed. Filosofiens drøm om en ren væren
hinsides teksten forbliver uopfyldelig, ifølge
Derrida. Derfor er det også blevet sagt om
metafysikken, at den er en endeløs afskedstale:
den vil sit eget ophør (som tekst), men når det
aldrig. Différancens radikalitet består altså ikke
i ambitionen om en ny begyndelse – det ville jo
være at skrive sig ind i den logocentriske tradi-
tion, som selve kritikken forsøger at ramme.
Différancens radikalitet består i at tænke sig

selv, som sin egen selvud-
slettelse, altså som en af-
radikalisering, et selvudslet-
tende spor – ren bevægelse.
Med andre ord vil Derrida
omvælte den illusion, at verden
kan anskues eller spejles fra ét
punkt. Derfor kan man også
sige, at mennesket, i Derridas
tænkning, mister sit (fore-
stillede) hjemsted, forstået som
det identiske sted, Stedet som
sådan, det egne og for sig selv
nærværende sted. Det bliver

derimod nomade og dømmes til eksil i den
generaliserede skrift. Men det er ikke noget tab,
for der er ikke noget oprindeligt nærvær at tabe.
Tværtimod er denne transcendentale
hjemløshed en åbning, der etablerer både
muligheden og umuligheden af en enhver
diskurs. Eksilet er det liv, der leves, det er blottet
for nostalgi, og Derrida foretager sin nomadiske
omplacering med “et vist dansetrin”.

“Nu må vi meddele os i en pluralistisk og
larmende offentlighed”

Den non-essentialistiske, filosofiske dekon-
struktion implicerer en etisk-politisk ansvar-
lighed og Derrida lægger heller ikke skjul på,
at der er en normativitet i spil i hans filosofi.
Derrida fastholder de etiske og politiske
relationer som principielt uafsluttelige, men
dermed, som Sverre Raffnsøe rigtigt påpeger,
skaber hans dekonstruktioner også rum for, at
en etisk og politisk ansvarlighed kan erfares
uden at ophæves i et etisk eller politisk system.
Derrida fastholder dekonstruktionen som en
affirmativ tænkning af en mulig etik, af et en-
gagement hinsides det kalkulerbares teknik,
som han udtrykker det.
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Signifianternes frisættelse, både i læsningen og
i teksten, er samtidig en demokratisering,
nemlig forstået således, at alle signifianter bliver
ligestillede. Frisættelsen af signifianterne
etablerer samtidig et demokrati i blandt dem.
Og Derridas demokratiske bestræbelse, som
i de senere værker bliver langt mere eksplicit,
har sit udgangspunkt i denne radikale,
kompromisløse, sproglige
demokratisme-utopi, som
paradoksalt må forstås i absolut
forstand for at den kan fungere
regulativt i den demokratiske
bestræbelse. For som Derrida
siger, betyder det at være
demokrat, at man aldrig anerkender det
samfund, man lever, som tilstrækkeligt
demokratisk. For også for demokratiet gælder
det samme strukturelle vilkår som for
tænkningen: det gælder om altid at være på
vej. Derridas politiske engagement gennem
bøger, essays og artikler de senere år må ses
som begivenheder, der forsøger at gøre det,
de opfordrer til. De har været et forsøg på
konfrontatoriske iscenesættelser af det
nødvendige demokratiske spil, som Habermas
og Derrida de sidste år fandt sammen om at
forsvare. Et forsvar for det rum, hvor Habermas
kunne beskylde Derrida for at være jødisk
mystiker, og Derrida høfligt kunne ignorere
Habermas. Derrida og Habermas skrev et
manifest til et nyt Europa. De ville danne
modvægt til USA’s hegemoniske unila-
teralisme. Og de ville forsvare en kosmopolitisk
orden på baggrund af folkeretten.
Derridas tekster har, som han selv siger, været
politiske lige fra begyndelsen. Spectres de
Marx er ikke den “Kehre”, som mange påstår.
Den radikale demokratitanke ligger i hjertet af
différancetænkningen selv. Men for ikke at
svigte som intellektuel har Derrida i sine sidste
år bevæget sig fra en mere privat tænkning til
iscenesættelser af demokratiske begivenheder

i en larmende offentlighed. Derrida har sagt, at
ordet dekonstruktion måske vil være væk om
hundrede år – men samtidig vil det fortsætte
efter, at navnet er forsvundet. Dekonstruktionen
foregår nemlig altid allerede i sproget.
Dekonstruktionen er den performative
modstand, der er en del af sproget, eller
metafysikken, selv. Dekonstruktionen er en

begivenhed, som man kan
anerkende (og måske ligefrem
hylde) gennem grafiske kuri-
ositeter eller ufuldstændige
nekrologer, men som altid vil være
prisgivet umuligheden i at finde sit
(egne) sted: det egne sted, som

netop bliver lagt i graven af den grafiske
afvigelse a i det franske différance, som
samtidig er dét tegn, der sætter sandheden i
bevægelse og derved udelukker lukningens
mulighed. Ved at afvise forestillingen om et ur-
ord, der ville indløse sandheden, løse de
politiske stridigheder, men også lukke
tænkningens åndehul, sendte Derrida den
filosofiske stafet videre til kommende
generationer med en radikal opfordring til at
tænke.

En nøgleindsigt i différancetænkningen var, at
udsættelsens ophør er døden. Derrida selv er
ikke længere en overlevende på udsættelse.
Derrida er død. Men han fortalte os, at kun
ansigt til ansigt med døden kan spillet spilles,
og forventningen om det kommende blive sat
fri, for...

“Siden Platon har dette været filosofiens
urgamle bud:
at filosofere – det er at lære at dø.”
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“I have had a very good life”
- an interview with Stephen Toulmin

Af Jon Rostgaard Boiesen

In October Stephen
Toulmin visited the
The National Ph.d.
School in Philosophy,
Philosophy of Sci-
ence, and History of
Ideas - and the De-
partment of Philoso-
phy in Aarhus. It is not
the first time. Toulmin
has been here many times before since the
1970s, where he started cooperating with Uffe
Juul Jensen on the philosophy of science, the
philosophy of medicine and health, and medi-
cal ethics. Toulmin (born 1922) is well known
for his work in these fields, but has also done
substantial work in a lot of other fields, includ-
ing cosmology, general ethics, and modernity.
Among his most important works are: The Phi-
losophy of Science (1953), The Uses of Argu-
ment (1957), An Examination of the Place of
Reason in Ethics (1958), Foresight and Un-
derstanding (1961), Cosmopolis – the hidden
agenda of modernity (1990) and
Wittgenstein’s Vienna (1973), co-authored with
Allan Janik. His most recent book is Return to
Reason (2001). Among the philosophers who
explicitly acknowledge their indebtedness to
Toulmin is Jürgen Habermas. And then he is
among the few people still alive who have stud-
ied under Wittgenstein.

DOXA met Toulmin to a talk about his life:

“My first training was in mathematics and phys-
ics at Cambridge – something I have in com-

mon with Plato, Descartes and Wittgenstein.
During World War II I worked as a researcher
at Malvin. This gave my a clear view of what
was going on in the war – not just the develop-
ment of the atomic bomb, but also Turing’s de-
ciphering of German texts, and his develop-
ment of the enigma machine.”

“At the end of the war I went to Wissbaden
as a technical intelligence officer. In this job I
travelled Germany and Austria, interviewing
people who had done research for Germany.
One of the most fascinating people I met in this
connection was Thuringia who worked with at-
mospheric electricity. He persuaded Göring
that lightning was a danger to aircraft. Of course
this wasn’t true,
but it enabled
him to get re-
search money.”

“Coming
back to Cam-
bridge I rea-
lised that my in-
terest in phys-
ics was not technical but cosmological, so I got
interested in philosophy. So I went to
Wittgenstein’s classes. They were held in an
austere room with nothing but a table and a
few camp chairs. Among the other people par-
ticipating was Elizabeth Anscombe and Peter
Geach. I sad in the back, secretly taking notes
– something Wittgenstein did not want us to do!
He struggled to find some questions we could
discuss – sorting out some philosophical diffi-
culty would in his view take at least seven hours.
He posed quasi-anthropological questions
such as: If we found a tribe which sold cloths
by length regardless of wide, what should we

He scowled at me
as though I was a
pupil who had taken
the stick from his
Zen Master and hit
him back!
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say? Is this a reasonable economical transac-
tion or not? He would pick on one particular
student and get him to answers Yes or No with
capital. But either way the answers turned out
to by wrong, as in Kant’s paralogisms: Either
answers let to paradoxes.”

“When he finally came to me my answer
was: ‘I can see that under some con-
ditions one might be temped to say
yes, others no. That’s just how it is.’
He scowled at me as though I was a
pupil who had taken the stick from his
Zen Master and hit he back!”

“Thanks to Isaiah Berlin I was appointed lec-
ture of philosophy of science – where I suc-
ceeded Waisman. I had a year in Melbourne,
and returned to Leeds as a professor.”

“At that time the Suez-crisis was occur-
ring, and I was strongly opposed to the British
international politics. Meanwhile I began meet-
ing and talking with visitors from America who I
found much more open and relaxed than my
English colleagues. So in my early 30s I went
to Boston, where I jointed a program in history
of ideas. Then I went to Chicago where I jointed
a committee on social thought, with among
other Saul Bellow and David Green, who trans-
lated the Greek tragedies. David had an ex-
traordinary capability: If you produced a single
line from the tragedies or Shakespeare, he
could produce the next 100!”

“After 13 years in Chicago, during which I
worked partly in Washington on e.g. protection
of the human embryos, I went to North West-
ern – where Habermas visited each year. All of
his lectures took Kant as starting point. For him
the modern era begins with Kant’s writings on
international law. His concern is the realisation
of universal peace. The problem with
Habermas is that he argues from a stratospheric
platform, in which he can tell you how and why

language is distorted – but what he doesn’t
realise is how his own view can be distorted,
and lead him to say things which are only partly
correct.”

“After my time at North Western I went to
University of Southern California in 1992, where
I still am. There is no compulsory retirement

age, so I can remain a professor as
long as I please, or till I am physically
unable to teach, or I die.”

“Among the most interesting enter-
prises I am involved in, is the one I
share with Uffe on health, humanity
and culture. Together with Uffe I

organise meetings in California and Denmark.”
“I also sometimes to go to the annual

Wittgenstein-meeting in Kirchberg in Austria – I
expect to be there in August. I was there in
1989. Janik and I visited the town where the
first break in the Iron Curtain came the follow-
ing Saturday – where Hungary and Austria
meet.”

“The books mine I feel best about is The Dis-
covery of Time and Cosmopolis. They testify to
the changing situation in the world we live.”

“I have changed my views on many things
during the years. I think it is important that we
are permitted to change our minds. I dislike
people saying: ‘Toulmin says…’, as though I
have been proclaiming some eternal truths! We
should all be allowed to move as our interests
and spirits change; only that way we can know
that we have done the best we can.”

“I will say as Wittgenstein himself said: I have
had a very good life, and at the age of 82 I have
still nothing to complain about – except arthritis
[ledbetændelse]. I look forward to continue
working with Uffe, and writing my memoirs.”

Interview
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4 Filosofi i sommerlandet II

Af Jon Rostgaard Boiesen1

Har navnet ’St. Andrews’ en mystisk klang, så
har ’Island’ en mytisk. Og rent faktisk sker det
at tingene er ligeså fantastiske som vi forestiller
os dem – hvad enhver kan forvisse sig om ved
at tage en tur derop. Ja, det indre Island er et
fantastisk månelandskab, som man kan
konstatere når man flyver hen over det, og ja,
længere ude mod kysterne er der ligeså højt til
himlen og blåt som man kan forestille sig. Og
ja, der er fuldt af bjerge, kilder, heste og får.

Jeg havde aldrig været på Island før, så
jeg havde ikke mange betænkeligheder da jeg
blev opmærksom på at Nordisk Sommer-
universitet i år blev afholdt på Island. 1850
svenske kroner for en uge på Island med fuld
forplejning og derudover næsten fuld
rejserefusion var næsten for godt til at være
sandt! Specielt da der udover attraktionen i Is-
land i sig selv var et spændende fagligt pro-
gram. Det sidste skub kom da Mikkel Thorup,
ph.d.-stipendiat hos vore venner Idéhistorie og
medarrangør af en studiekreds på Island, i den
grad anbefalede mig at tage med da jeg
spurgte. Og jeg blev ikke skuffet – det var så
fedt som han sagde.

Nordisk Sommeruniversitet er arrangeret
i otte studiekredse i år med temaer som
mediefilosofi, postkolonialisme og “Krop og
praksis”2. Jeg vaklede længe mellem “The Re-
enchantment of the World” og “Samfundskritik
under globalkapitalismen”, men da der kom en
beskrivelse af indholdet af den første der
fokuserede på Foucault og den italienske filosof
Giorgio Agamben, følte jeg mig absolut ikke
kvalificeret til at deltage i denne. Det skulle siden
vise sig at det nok ikke havde været et prob-
lem, da emnet blev fortolket meget bredt. Men
samfundskritik under globalkapitalismen er i høj
grad også et emne lige for mig, og det gav mig
mulighed for første gang at tale om den store
stygge •i•ek – altså sådan mere officielt! Som
enhver der kender mig vil vide, har jeg pladret
løs om ham de sidste par år ved enhver
tænkelig lejlighed…

Turen derop
Efter hjemkomsten fra St. Andrews stod den
først på Roskilde Festival3 samt jazzfestivaler i
København4 og Århus5 – og så skulle jeg ellers
i gang med at skrive mit oplæg. Og som enhver
der kender mig allerede vil have gættet, så blev
jeg selvfølgeligt ikke færdig før i allersidste
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øjeblik. Min plan om at tage til København
dagen før jeg skulle flyve måtte aflyses, og jeg
endte med at sidde og skrive hele natten før
jeg skulle af sted. Et par timers søvn og noget
tøj i en taske – endda i så dårlig tid at jeg bliver
nødt til at tage en taxa til Rutebilstationen for at
nå min bus. Den flinke taxachauffør spørger til,
om jeg nu har husket det hele: Billetter, pas…
Pas!!! Ak, ak! I al hast må vi vende om, og
heldigvis er mit pas, hvor jeg tror det er. Som
min gode ven Carsten Fogh Nielsen sms’er
tilbage da jeg sms’er ham historien i bussen:
Få styr på dit liv, Jon!

Nå, genvordighederne er ikke ovre
endnu. Inden jeg bestilte min flybillet havde jeg
forgæves forsøgt at få svar på simple
spørgsmål, såsom om startdatoen den 24. juli
betød at man først skulle være der den dag,
eller om man burde ankomme dagen før. For
at være på den sikre side bestilte jeg til dagen
før – men samme nat som jeg sidder og
færdiggør mit paper, får jeg besked om, at de
egentlig først regner med ankomst den 24. Hm!
Skriver en vred mail tilbage6, hvor jeg brokker
mig over det dårlige informationsniveau, men
ellers er der jo ikke så meget at gøre; flybilletten
var bestilt, så jeg måtte jo af sted. Og de ville vel
næppe afvise mig når jeg først stod der?

Landet i Keflavik Lufthavn ved en titiden
om aftenen spørger jeg derfor kvinden i

informationen, hvordan man kommer til
Laugarvatn, hvor Nordisk Sommeruniversitet
afholdes. Efter nogen kamp for at få udtalt det
tilstrækkeligt islandsk til at hun kan forstå det,
hedder svaret: Det kan man så sandelig ikke
på dette sene tidspunkt. Forberedt på denne
situation spørger jeg roligt, om hun så ikke kan
anbefale et billigt sted at sove i Reykjavik. Tjo,
det bliver nok omkring 6000 islandske kroner.
Hm. Hvor meget er det? Regne, regne:
Omkring 500 danske!

Heldigvis kan spørgsmålet stilles på flere
måder, og efter at have tigget og bedt for om
der ikke var en eller anden billigere mulighed,
viser det sig at der er et hostel i Keflavik, hvor
jeg kan sove på en madras på gulvet for 1800.
Jeg slår selvfølgeligt glad til.

Jeg går en lille tur i Keflavik, og
kompenserer for den usle aftensmad jeg har
fået ved at gå på en kombineret burgerbar og
videokiosk. Midt i den amerikanske ’50-er-pas-
tiche funderer jeg over det, der i den grad kan
slå én når man er på rejse: At folk – som de
teenagere der hænger ud der, som på en
anden snask et sted i Midtjylland – rent faktisk
bor der og har deres daglige liv der. Og over
hvor lidt fremmed noget sted på Jorden
efterhånden er: Coke is everywhere! Tjekker
videofilmene: Samme Hollywood som alle
andre vegne – blot med islandske titler, hvilket

N
ordisk som

m
eruniversitet, Laugarvatn, Island, 2

4
.-3

0
. juli 2

0
0

4



50

ser ret sjovt ud. Og så ingen porno, som ellers
endda enhver rettroende muslims kiosk
bugner af i Danmark. Men alt i alt sigende når
man er på vej til konference for at diskutere
globalkapitalismen…

Ankomst og bjerget (I)
Tidligt op næste dag og med bus til Reykjavik.
En gang bacon og æg og gratis genopfyldning
af kaffe i busstationens cafeteria gør, at jeg
efterhånden begynder at synes, at det trods alle
forviklinger er okay. Og søreme om jeg ikke
møder Jacob og Sanne, der også er på Island
i denne periode – dog ikke for at diskutere
globalkapitalisme, men for at lave bizarre ting
som at ligge i telt og klatre i bjerge. Også den
danske filosof Anders Fogh Jensen7, der
ligeledes skal til NSU, skal med samme bus.
Ved denne bus er der det fantastiske, at den
undervejs gør ophold, for at vi kan se en varm
kilde; der er alligevel lidt ved Island, der ikke er
som derhjemme.

Efter en middagslur i et forsøg på at
indhente bare lidt af alt mit søvnunderskud, går
jeg en tur sammen med Mikkel og en svensker.
Svenskeren giver hurtigt op, men mig og Mikkel
bliver ved med at presse hinanden til at gå
længere og længere op af det bjerg, der ligger
i der, hvor NSU afholdes. Desværre kommer vi
til sidst til et stykke der er for stejlt til, at vi kan

fortsætte. En anden side af bjerget ser dog
mere flad ud, og vi ærgrer os lidt over at være
gået den vej. Det forbandende bjerg skal da
ikke bare have lov at vinde!

Sessionerne
Næste dag går sessionerne så i gang. Kernen
i min egen kreds består foruden mig selv
(sagde hunden) af de danske filosoffer Asger
Sørensen og Anders Fogh Jensen, et par
svenske og danske sociologer, samt en
kvindelig norsk ph.d.-studerende. Derudover
deltager Gorm Harste, lektor og institutleder på
Statskundskab og et par andre on and off. Jeg
er den yngste, og eneste studerende i
gruppen, men befinder mig glimrende mellem
dem jeg efterhånden begynder at betegne ’de
gamle marxologer’. Specielt de lidt ældre
sociologer virker rigtigt fornøjede over den
Marx-renæssance vi oplever i disse år, og har
et lidt muntert forhold til hvad ungdommen nu
finder på: Jaja ja. •i•ek. Interessant!

Udover min egen kreds, deltager jeg i
flere af oplæggene i genfortryllelseskredsen.
Denne består fortrinsvis af yngre ph.d.- og
specialestuderende fra miljøet omkring
Statskundskab i Århus, suppleret med enkelte
litterater og en halv-statskundskaber som
Mikkel.
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Papers i de to kredse stritter i mange
forskellige retninger, men for en som mig med
samfundsteoretiske interesser og et bredt og
beskidt filosofisyn, passer det fint. Ude blandt
folk fra andre faglige traditioner opdager man,
at man faktisk lærer noget på filosofi, og at man,
i hvert fald hvis man er klar til at tænke ud over
sin snævre faglighed, er i stand til have
fornuftige indspark at komme med i disse
tværfaglige fora. Og der bliver skam diskuteret
filosoffer rundt om på de andre fag – men
måske ikke dem vi læser mest. Udover
naturligvis Marx i globalkapitalismekredsen, var
Agamben og Foucault nok de mest
diskuterede, og derudover folk som
Castoriadis, Deleuze – og min medbragte
• i•ek.

Endeligt var der en hovedtaler, jeg dog
ikke var synderligt imponeret over. Det skyldes
dog muligvis at jeg sov over til hans andet
foredrag… Men dem jeg snakkede med der
var der, var nu heller ikke synderligt
imponerede.

Bjerget (II)
Der lå som skrevet et bjerg, og vi havde tabt til
det! På udflugtsdagen havde jeg været så dum
ikke at få meldt mig til turen rundt til
seværdighederne, og trods mine ihærdige
forsøg, så var bussen fyldt til sidste sæde, og
jeg kunne ikke komme med. Ærgerlig,
selvfølgelig – men det nytter jo ikke noget at
ærgre sig. Så hvad skulle jeg lave? Tja, der lå
jo et bjerg, og det var jo ikke blevet besejret. Så
det var jo kun en vej!

Det viste sig, at mig og Mikkel havde haft
ret i vores formodning: Bjerget var væsentligt
lettere at tage fra den anden side. Og på trods
af det lidt skuffende i at finde hegn på toppen
(hvad lavede de der? Ingen får i syne, og der
var heller ikke en afgrund de afskærmede for),
og det lidt bitre i, at lige bag bjerget lå et endnu

højere bjerg – så var jeg da trods alt en
superhelt, der råbte højt om, hvor fantastisk jeg
var, da jeg stod på det højeste punkt.

På nedturen gjorde jeg dog det, jeg burde
have kunne fortælle mig selv var dumt: Der så
ud til at være en ikke så stejl vej ned på den
stejle side, og så ville jeg jo slippe for at gå hele
den lange vej udenom… Det gik såmænd også
fint et godt stykke ned – og så kommer der et
frit fald på en femten meter! På samme tid kan
jeg se busserne komme hjem fra turen, og her
slår det mig, at jeg ikke har fortalt nogen, at jeg
er taget op på bjerget. Der var her, jeg så småt
begyndte at gå i panik!

Nå, men op igen, og heldigvis lykkes det
mig at finde en vej ned, hvor jeg ikke skal hele
vejen tilbage for at komme ned, og hvor jeg kun
et enkelt sted skal kravle over noget, der er
omkring fem meter dybt. Nede igen er jeg igen
helt oppe at køre, og insisterer på at Mikkel
fremover skal titulere mig “King of the Moun-
tain”, selvom han først nægter at tro på mig. Der
er vel heller ingen grund til ikke at nævne, at et
par af pigerne er behørigt imponerede…

“Også i dag oplevede jeg noget, jeg først
ville kunne forklare om et par dage”
Denne replik fra Jørgen Leths Det perfekte
menneske (1967) faldt mig gentagne gange
ind under aftenunderholdningen. For en stor
dels vedkommende er jeg dog stadig ikke
sikker på, at jeg har forstået den8, og må blot
forsøge at nøje gengive begivenhederne:

Allerede første aften er det meget
mærkeligt! En kvinde på omkring de 40 fra
“Krop og praksis”-kredsen gennemfører en
dans med nogle klude og en spand vand, iført
et rengøringskone-kostume bestående af et
tørklæde om hovedet, en lille top, samt et par
cykelshorts. Toppen ryger naturligvis halvvejs
gennem showet. Tja. Hvad kan man sige? Så
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fik man da også set bryster på Island…
Dagen efter er der disko. Ikke mange

danser, men på et tidspunkt da jeg stikker
hovedet ind i lokalet med dansegulvet står
Gorm Harste og terroreksperten Lars Erslev
Andersen og danser med deres børn. Da
Gorm råber: “Kom nu, Jon!”, er der ingen vej
udenom – så jeg fik twistet med Gorm og Lars
Erslev. At se Deadline bliver aldrig det samme
for mig efter Island!

Mere musik var der dagen efter, hvor en
yngre kvinde spillede techno for os – det er
åbenbart en folkesport på Island. Hvor mange
Bjørk’er vi ikke har hørt om går der mon rundt
deroppe? Musikken var sådan set glimrende,
men hele seancen blev gjort speciel af hendes
temmelig crampy, lillepigede, lolita-scene-
fremtræden, med masse af lyserødt, sløjfer,
bamser og legetøj instrumenter. Noch einmal:
Også i dag oplevede jeg noget…

Mere fredelig var litteraturaftenen: To
islandske forfattere diverterede med svensk
oversatte digte og noveller. Specielt en længere
en om nogle vikinger, der slår sig ned på kysten
af Island i hvad der viser sig at være vore dage
gjorde indtryk. Dette betragtes som en
enestående videnskabelig chance til at se,
hvordan den oprindelige islandske kultur
udviklede sig – men eksperimentet ender med
at måtte afbrydes, da vikingehøvdingen hugger

hovedet af en af forskerne! Skal nok opleves,
men har kvaliteter som Svend Åge Madsen
eller Borges.

Den mærkeligste oplevelse af dem alle
var dog nok musikquizzen. I sig selv jo sådan
set en god idé – men ikke i fire timer! Begyndte
meget godt med den indledende runde. Mens
pointene efter denne blev talt op, kom der
endda så meget gang i folk at enkelte begyndte
at danse. Det var derfor en smule træls, da
finalen skulle i gang, men hva’. En hurtigt
overstået finale, og stemningen ville have været
i top. Men nej! Her gik det helt galt, og finalen
blev bare ved og ved. Trods buh-råb flere
gange, blev quizmasteren ved, insisterende
på, at sådan var reglerne (som han selv havde
opfundet). Da de mange timers sejpineri
endelig sluttede, var stemningen temmelig mat.

Den indledede runde mindede mig
endnu engang om, hvor forsigtig man skal
være med hvad, man siger – og ikke mindst til
hvem. Jeg var blandt andet kommet i gruppe
med Lars Erslev, der følte sig meget sikker i
kategorien klassisk musik: “Det er Dvorák! Det
er helt sikkert Dvorák!” Vi fik dog kun en af fem
i denne kategori (og var i det hele taget det hold,
der klarede sig dårligst), hvilket fik mig til at føle
mig vældig morsom med en bemærkning til en
de andre på holdet om, at jeg ikke helt ville vide,
hvad jeg skulle tænke næste gang jeg i Dead-
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line så ham Lars Erslev sige: “Det er al-Queda!
Det er helt sikkert al-Queda!” Desværre fortalte
hun den senere videre til Lars, og det virkede
ikke, som om han fandt den helt så sjov…

Han kunne dog også selv. Under
afskedsmiddagens tale, hvor køkken-
personalet blev kaldt ud til klapslaver med
bemærkningen: “Der er måske ikke så mange
der tænker over det, men det er faktisk utroligt
svært at lave mad til over hundrede mennesker
hver dag”, konstaterer Lars lakonisk: “Jo, det
kan mærkes!”

Under denne middag bliver mit forhold til
Deadline, Søndags-Orientering mv. endnu
engang forrykket, da jeg må sidde en del af
tiden og småslås med Lars’ 8-10 årige søn,
Frederik, der viser sig at være lidt af en lille ter-
rorist9, som jeg jo må kilde igen, da han forsøge
at kilde mig (og jo, jeg var stærkest!). Det er
her, jeg komme til at bryde med et løfte om aldrig
at blive ligeså åndssvag som de voksne, som
jeg gav mig selv som lille. Frederik har i dagene
før leget meget med en jævnaldrende pige,
som dog er taget hjem dagen før, da hendes
far havde ting at lave i Danmark. Og for at sætte
ham lidt på plads, kan jeg ikke lade være: “Er
du ikke ked af at din kæreste er taget hjem?”
“Nej, det er jeg i hvert fald ikke!”, lyder svaret.
Og efter lidt tid: “Og desuden er vi slet ikke
kærester!”

Og det værste er jo at han har ret! Som
enhver dreng i den alder ved, har piger pigelus,
og det er vildt ulækkert at kysse. Så nej, selvom
man leger sammen, er man ikke kærester. Og
det kan jeg jo egentligt udmærket huske.
Undskyld, Frederik!

“Hvorfor er du så vred?”
Men man skal i det hele taget skal man jo passe
på med hvad man siger og til hvem – specielt
når man har fået en øl eller to, hvad det jo mere
eller mindre blev til hver aften – på trods af en
pris af 400 islandske kroner stykket (hvilket jo
kom til at gøre turen noget dyrere end beregnet,
hvilket dog er svært at brokke sig over – jeg
kunne jo bare have ladet vær’!). Som sagt
havde jeg jo skrevet en vred mail tilbage til
hende, der havde fortalt mig, at de først regnede
med at se mig den 24. – og det tror jeg aldrig
helt hun tilgav mig. Jeg tilgav dog Nordisk
Sommeruniversitet, da jeg fandt ud af, at de
havde haft temmelig travlt med i det hele taget
at redde institutionen, da Nordisk Ministerråd
havde truet med at fjerne deres tilskud, uden
hvilket NSU ikke ville have kunnet overleve.
Efter et kraftigt lobby-arbejde var alt dog endt
godt, og NSU ser ud til at være reddet – i hvert
fald de næste år frem. Yderligere havde der
været problemet med en flytning af sekretariatet.
Så givet disse betingelser er det måske
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forståeligt, at man ikke får svaret på alle e-mails.
Jeg accepterede i hvert fald disse forklaringer,
men tilgivelsen blev vist aldrig helt gengældt. I
hvert fald spurgte hun mig flere gange: “Hvorfor
er du så vred, Jon?” Et spørgsmål der var lidt
svært at svare på, da jeg ikke har betragtet mig
selv som en vred ung mand, siden jeg rent
faktisk var det. Og bedre blev det slet ikke, da
jeg i en sen nattetime lader en bemærkning
falde om rengøringsshowet første aften, og om
at jeg da så i det mindste fik set 40-årige bryster
– hvorpå hun gjorde mig opmærksom på, at
hun snart selv fyldte 40 – så jeg skulle ikke
komme for godt i gang!

Tja, sat på plads kan man blive.
Nådesstødet kom sidste nat, hvor spørgsmålet
om min vrede endnu engang kom op: “Har du
en kæreste?” hed touché-bemærkningen. Da
jeg kunne fortælle, at det havde jeg ikke – og
det med en noget andet valorisering end
Frederiks tidligere på aftenen! – faldt alt
åbenbart på plads. Hun glædede sig da til at
se mig næste år, hvor jeg forhåbentligt i
mellemtiden havde fundet mig en kæreste, så
jeg var faldet lidt til ro! Således reduceret til sine
seksuelle frustrationer, var der vist kun tilbage
at vende hjem til Danmark…

Tak til Nordisk Ministerråd, uden hvis støtte til
NSU denne artikel ikke havde været mulig.

Noter:
1 I en digtantologi jeg havde i gymnasiet, stod
der i et forord nogle formanende ord om hvad
digte var, og hvordan man skulle nærme sig
dem. En af de løftede pegefingre hed at man
aldrig skal citere et digt, hvis ikke man er 100%
sikker på den nøjagtige ordlyd. Og hvad gør
man! Til alle der således undrer sig over, hvad
der egentligt var så fantastisk ved ham Klaus
Bondebjerg, her er sidste strofe at det digt jeg
forsøgte at citere efter hukommelsen sidste
gang – beklager meget! Det skal ikke gentage
sig! Her er så den rigtige version (fra:
Et hjørne af selskab, Gyldendal 1995, s. 19):

Det var nu, deres læber skulle mødes;
men alle, der har talt eller kysset
uden lyst,
vil afgjort vide,
hvor uvedkommende tungen kan være.
2 Mere – jeg havde nær skrevet: selvfølgeligt –
om denne senere.
3 Nej, alle påstande om det modsatte til trods:
Programmet var glimrede! Og, nej, der var ikke
for meget metal på Orange Scene – det var
fedt! Men jo, det regnede da lige lovligt meget…
4 Hvor det til gengæld i den grad var for dårligt
at de var begyndt at tage entré stort set alle
steder.
5 Som var jævnt hen kedelig.
6 Mere om denne senere.
7 Og nej. Har intet at gøre med den anden
Anders Fogh, der ikke så ofte diskuterer
samfundskritik længere…
8 Det gælder både aftenunderholdningen og
Leths film.
9 Ja, undskyld! Det var en for god dårlig vittighed
til, at jeg kunne lade den gå fra mig.
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og minde jer om – at:
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FØRSTE DAG I SEMESTERET FRA KL 14
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I FART
Af Sanne Lodahl

- quiztime

Ved indgangen til ringgadebiblioteket fra statsbiblioteksiden 3. sal

=

Den svære...Den svære...Den svære...Den svære...Den svære...



57

=

ringgadebiblioteket 3. sal

= ?
på gangen byg 410, 3. sal

Send dit løsningsforslag til doxa@email.com. Den heldige vinder, der bliver offentliggjort i
næste udgave af DOXA, får et måneds forbrug af bladet.

overfor historisk computerrum 2. sal

=
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I begyndelsen af november besøgte prof. R.
Jay Wallace (University of California, Berkeley
samt Humboldt Universität, Berlin) afdelingen
og gav to forelæsninger om henholdsvis
løfteafgivelse og moralsk fetichisme. DOXA har
talt med Wallace:

Begyndelsen
As an undergraduate at Williams College I was
mainly interested in the history of ideas. Philo-
sophically I studied the history of philosophy
and - as it is common among undergraduates
- mostly political philosophy. Then after I had
graduated, I was fortunate enough to obtain a
scholarship to go to Oxford and study for a year.
Like most foreign students, I regarded this as
an opportunity to really explore philosophy, and
I quickly realised that I was more interested in
the philosophical topics than the historical and

Interview med R. Jay Wallace

Af Jacob Lautrup Kristensen social ones. So I decided to switch to the Bphil
line in Oxford, and studied under people like
John McDowell and Simon Blackburn, which
was very inspirational. Indeed one of my fellow
students from back then was Michael Smith,
who is a good friend of mine and whom I still
talk to quite often.

After my time at Oxford I went back to America
to do my PhD. thesis at Princeton University. It
was my intention at this point to study under T.M.
Scanlon - who was and still is another great
influence on me - but unfortunately he then
promptly left for Harvard. After completing my
thesis, I then was appointed as an assistant
professor at the University of Pennsylvania in
Philadelphia, where I met Samuel Freeman,
who studied with Rawls and has written some
excellent material on Rawls. He showed me
some aspects of Rawls’ thinking, which have
also been of great relevance to me since.

Deutschland
As for how I ended up in Berlin that is a slightly
complicated story, which started with me being
a visiting professor in Bielefeld in the early 90s.
My wife is German and I speak German quite
well, so when I was offered jobs simultaneously
by the University of Pittsburgh and the Humboldt
University in Berlin, we decided that it would be
interesting to live some time in Europe, although
perhaps the philosophical community in Pitts-
burgh was initially more appealing and more
interesting generally speaking. But I rather liked
the idea of a climate change, and Berlin is a
very up-and-moving city, so I took up the offer
and was then at the Humboldt university from
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1996 to 2000. That said I didn’t really like the
philosophical community there too much. In
Germany they have a very hierarchical struc-
ture at the universities, where students are more
or less required to be slaves to their
‘Doktorvater’ - funny how it is always a ‘Vater’
and never a ‘Mutter’ - and you pretty much have
to ‘suck up’ to your ‘Vater’ for a number of years
before you are allowed to do some genuinely
independent work. In the Anglo Saxon world
you are much more autonomous. You are en-
titled to teach and pursue your interests without
necessarily pleasing your professor, which is
crucial. Also the Anglo Saxon universities seem
to encourage collegiality, whereas in Germany
you are much more isolated with your own
projects. The ideals, which the Humboldt-uni-
versity was founded on, are very admirable and
I am sure that only a hundred years back it must
have been the best university around, but these
days I just find it almost astonishing that the sys-
tem there is so rigid, whereas in America you
are much more likely to find genuine
meritocracies.

So I was quite happy to return to America in
2000, when I was fortunate enough to receive
offers from both Stanford and Berkeley at the
same time. I thought it interesting both philo-
sophically and climate-wise to go to California
and I have now been at Berkeley since.

Publish or perish
Otherwise the differences between the Ameri-
can system and the German one are not as
big as they are sometimes made out to be. I
personally think that it is a bit of a myth that you

are not under as much pressure to publish in
Germany as you are elsewhere. Publishing is
really a universal demand on researchers, but
it is true that quantative orientation is gaining
ground everywhere, and there certainly are
ways and areas where such market values do
not square with academic values. I myself wish
it were much more egalitarian, but having said
that you cannot generalise with phrases like
‘publish or perish’ – even in America. It simply
is not the case anywhere that you will get ten-
ure just by amassing publications – and espe-
cially not in Berkeley.

In Germany, holding a professorship has been
very much a civil service job with complete job
security but this is changing. As per January
2005 a new set of regulations will be enforced,
which stress Leistung much more than hitherto.
But then you have a problem of how to mea-
sure Leistung. So you bring in criteria like: How
much outside funding have you achieved in the
last year? Now that has some very clear prob-
lems. I am sure McDowell has not put together
a team of researchers from outside and set up
a research group examining Second Nature!

Nietzsche og Bush
I recently wrote an article about Nietzsche for a
volume by Brian Leiter. I am not really a
Nietzsche scholar as such but I have taught
some undergraduate courses on Nietzsche
and I find some aspects of him quite inspiring.
There is really no good reason to suppose that
philosophers who are referred to as analytic
cannot do work on philosophers who are per-
ceived to be from a different methodologi-

Interview
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cal realm. In fact, I do not know what it is to be
an analytical philosopher but apparently I am
one. One got the impression in Berlin for in-
stance that the general idea was: Here we have
a real live analytical philosopher – let’s hire him!
However, I do not think that these paradigms
have any real meaning anymore. What there
is, is good philosophy and bad philosophy, not
analytical philosophy and continental philoso-
phy. A good example from Berkeley is Bert
Dreyfus, who now writes and teaches on
Heidegger.

My own interest in Nietzsche is his moral psy-
chology. I think he is a brilliant moral psycholo-
gist, and much of the populist right wing politics
as well as Islamic extremism’s popularity are, I
think, well characterised and understood as
slave mentality in Nietzsche’s sense. Nietzsche
uses this term ressentiment, which I under-
stand to imply a sort of focused hatred, and I
think much of current rightwing politics makes
clever use of ressentiment. I must say that I am
completely baffled and depressed by Bush’s
re-election and particularly the way in which
public debate has focused on the wrong is-
sues. Of course: the way in which this rightwing
movement in the US uses the idea of moral
values they are simply code words for religious
prejudices. They are sorts of cloaks for intoler-
ance, which is more than a little alarming.

It really represents a vast perversion of morality
to think that there is something particularly mor-
ally admirable about opposing gay marriages
or stem cell research or sexual education. In
fact the perversion is extremely harmful, be-

cause what is neglected are much more im-
portant real moral issues such as poverty and
world peace. I have little to offer in terms of a
rational explanation of this rightwing Christian
morality movement except for the type of
ressentiment, I talked about before. I am also
quite pessimistic about whether moral philoso-
phers could do anything to influence such pub-
lic sentiments. The primary reason for this is
that moral philosophy has always been an elit-
ist and very difficult topic, whose aim is really to
make sense of certain problems and theoreti-
cal difficulties rather than to change society. In-
deed I am not sure it would even help if we were
to try. There is a somewhat odd temptation
these days to require of philosophy in general
to be of direct social benefit, but this seems to
me to miss the point of doing philosophy. The
very beauty of philosophy is that it is a disinter-
ested pursuit of certain basic questions.

Er der grunde i verden?
The topic of whether or not there are reasons
in the world is something that Dancy and I have
both written and talked much about. Certainly I
do not want to suggest that they are there in the
same sense as physical objects, i.e. concrete
entities with causal powers, such as Mackie and
Korsgaard seem to suggest must be the case.
Rather: there is a fact of the matter with regard
to reasons, which is independent of our judge-
ments about them. For instance, the fact that
something is just, has the property of being just,
can be a reason for me to do it. Reasons are
then such that we can have cognitive access
to them in virtue of our capacities for delibera-
tion. This represents one of the fundamental
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problems in contemporary moral philosophy.
Suppose you postulate this realm of reasons,
then you are left with having to explain how this
realm ‘engages the will’. It is this problem, which
have inspired many to become non-cognitivists.
Blackburn for instance would say that they –
the non-cognitivists – are better able to explain
this reliable connection between objectivity on
the one side and motivation on the other. Dancy
and I may differ on this question in that it is not
clear that Dancy has a psychological explana-
tion of the judgement/motivation link.

I personally favour a volitionalist account: We
have a capacity to deliberate correctly about –
on the basis of – judgements. Also, my own
intuition is that I simply do not think that
metaethics is going to help us in resolving this
issue. It can only do so apparently. What we
really need is a fleshed out plausible norma-
tive ethics, which will make the connection in-
telligible to us. A bare belief/desire theory of
motivation simply cannot make adequately

Interview
laceWallaceWallaceWallaceWalla

sense of rational agency, of what it is to make
rationally informed judgements and actions.
This is a very distinctive capacity we have: we
need to be able to act for reasons. It does not
however presuppose a metaphysic of freedom
or our having choices as alternatives in any
strong sense: it just needs to make us capable
of acting on the basis of rational requirements.
It is my theory that responsibility is located in
rational capacity – you are accountable, if you
can form volitions on the basis of rational judge-
ments.

Relating this to what we talked about before,
this theory of morality as rational agency leaves
open a large role for moral education. We need
to have a socially well-established institution of
moral practise and education, which involves
central features of morality such as
universalizability, critical reflection, analogical
reflection, subjection to facts, and, not least, dis-
passionate deliberation. Of course this does not
mean that as long as we have instantiated a
moral education along these lines, we have a
foolproof method in place, but it is a necessary
condition for the development of morality on a
wider scale. Especially, it is often the case that
the most fervent extremist views turn out to be
internally inconsistent, and to make people
open towards such inconsistencies is a vital
part of an agent’s moral upbringing. What we
must do in that respect is appeal to social con-
sensus of rational, dispassionate deliberation.
This is the only route open to combat false sen-
timents such as hatred or ressentiment.
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The End of History?
- Guld fra gemmerne takker af

Af Jon Rostgaard Boiesen

Ak! Så er det sket! Der er nu så meget nutid, at
der ikke længere er plads til fortiden! Og værre
endnu: Vi er ved at være løbet tør for fortid!

Sidste nummers Guld fra gemmerne
skulle blive den sidste. Skrivelysten er blevet
så overvældende fra de levendes side, at der
ikke længere er plads til røster fra fortiden. Og
samtidig er det som om der ikke længere er
nogle røster fra fortiden, der vil sige os noget.
Havde Francis Fukuyama ret da han i 1989
påstod at historien er slut, og at vi nu lever i
den bedste af alle mulige verdner? Og behøver
vi derfor ikke længere at se på fortiden for at se

måder det kunne være gået anderledes? Kan
vi nøjes med at læse de nyeste
tidsskriftsartikler?

Spørgsmål som disse trænger sig på i
dette nostalgiske øjeblik, hvor redaktøren som
den sidste kustode nu efter 2½ år nu lukker og
slukker. Tak til alle der var med så langt – og
kortere. Forhåbentligt er I blevet underholdt,
samtidig med jeres indsigt i fortiden og
historiske bevidsthed er blevet styrket. Husk at
gamle numre af DOXA kan beses på nettet på:
www.hum.au.dk/filosofi/doxa
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Sat af Peter Lind
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DOXA
hylder

“O!” tænkte Træet, “var det dog Aften! var bare
Lysene snart tændte! og hvad mon da skeer? Mon
der komme Træer fra Skoven og see paa mig? Mon
Graaspurvene flyve ved Ruden? Mon jeg her voxer
fast og skal staae pyntet Vinter og Sommer?”

Juletræet

- H.C. Andersen, Grantræet


