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Leder

 Jeg håber at dette blad finder Dem, Ærede
Læser, i gode og hyggelige omgivelser. Jeg
håber endvidere, at De finder bladet interessant
og relevant. Jeg håber også, at De synes om
bladets udformning.

 Bladet har denne gang religion som tema.
Som filosofi-studerende kan man måske undre
sig over hvorfor dette skulle være interessant:
har vi ikke pakket troen væk? Har vi ikke fejet
resterne af den sammen, kommet det i kasser,
og sat nogen til at forelæse over det på den
anden side af Ringgaden? Har Descartes,
Hume, Marx og alskens andre filosoffer ikke
allerede pointeret, at det hele handler om
mennesket og ikke en gammel, hvidskægget
kvinde? Er der overhovedet mere at sige om
religion? JA! Når verdens mest magtfulde
statsleder vælges ud fra bl.a. religiøse værdier,
når skoler i Danmark fanges i at undervise i
kreationisme, når Krarup og fætter mener de
med udgangspunkt i religion kan kritisere
menneskerettighederne, eller når
abortmodstandere angriber læger og
sygeplejersker af “religiøse grunde”, så er der
behov for et “HØR NU!”. Religion spiller en stor
rolle i dagens samfund, lige fra religiøst
fundamentalistiske lande til såkaldt
sekulariserede lande. Hvorvidt dette er et prob-
lem er man nødt til at tage stilling til, om man vil
det eller ej: ikke mindst af de allerede nævnte
grunde. Dermed ikke sagt at religion i sig selv
er noget negativt. Jødedom, islam, kristendom,
buddhisme, hinduisme eller diverse

naturreligioner1 har som udgangspunkt ikke
noget menneskefjendsk mål.2 De fleste
problemer med disse religioner opstår ikke
som konsekvens af enkelte personers forhold
til en eller flere guder, men som konsekvens af
enkelte personers ønske om at tvinge andre til
“at leve korrekt”. Med andre ord:
fundamentalisme.

 Hvilket leder mig tilbage til starten. Som skrevet
håber jeg, at dette blad finder dem i positive
omgivelser. Hvis dekanatet får sin vilje, er det
sidste gang. Så nyd det. For det er nemlig
blevet besluttet, at en omrokering af diverse
studier skal have negative konsekvenser for
Institut for Filosofi og Idehistorie. Og dette er
blevet besluttet hen over hovedet på de
studerende, der tilsyneladende af dekanen
opfattes som kvæg man kan rykke rundt med
som man vil. Luften er tyk af slagord om øget
gennemførelse og højere STÅ-tal, men
samtidig vælger man at kaste de studerende
ud i en lynflytning, der med stor sikkerhed vil
sætte arbejdet med at skabe et godt studiemiljø
tilbage. Vi har, i den nuværende situation, et
rigtig godt miljø, som vi har kæmpet for at få på
benene. Vi har 24 timers adgang til bibliotek
med rigtig gode faciliteter, et godt opholdsrum,
som passer næsten perfekt til vores fredagsbar
og andre aktiviteter (herunder Filosofisk
Forening), perfekt placering i forhold til grønne
omgivelser, et minimum af støj fra Ringgaden,
osv. Hvorfor skal vi flyttes? Hvorfor skal det IGEN
gå ud over IFI, tilsyneladende uden grund?

Af Peter Lind

A Day In The Life Of ...
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Fordi dekanen, hin hellige, har beordret det.3

 Det kommer måske ikke som nogen
hemmelighed, at jeg ikke er positiv overfor det
siddende dekanat. Men jeg kunne faktisk være
ligeglad. Endda i ret høj grad. For dette er –
med lidt held – mit sidste Doxa. Og mit sidste
semester. Om censor og eksaminator vil, så
afleverer jeg mit speciale til sommer, og
kasserer min grad ved kasse A. Ikke flere taler
fra mig om at engagere sig, ikke mere “tag en
kiks og tør dine øjne, søster, du kunne selv
have gjort noget hvis du ville have et fungerende
studiemiljø”, og ikke flere pinlige hændelser til
afdelings- og institutfester. Sandt at sige er jeg
faktisk blevet rigtig træt af det selv. Så det er nok
meget godt. Hvilket igen leder mig tilbage til
starten. Jeg håber mit sidste Doxa-blad er lige
så godt som de foregående. Det ville ikke være
det værste at efterlade sig.

 At dette er mit sidste Doxa-blad betyder til
gengæld, at i skal have fundet en ny redaktør
for Doxa, en ny kasserer til fredagsbaren, en
ny studerende til Rådet, en ny observatør til
husudvalget og en ny hyggeonkel. Også dette
leder mig tilbage til starten. Hvis dette blad
faktisk er på gaden, så er det fordi en
studerende har valgt at engagere sig i
studiemiljøet ved at lave Doxas layout. Hvilket
ingen af jer selvfølgelig gider høre om, da det
på en eller anden måde indebærer at man
som studerende burde tage sig alvorligt
sammen og gøre noget for sit studie, men lad
nu det ligge. Dårlige nyheder får man hurtigt

nok af, og i har sikkert allerede besvær med at
synke, fordi Gud har inficeret jeres
afdelingsblad.

 Hvorom alting er, så håber jeg i hvert fald, at
IFI finder en rigtig køn lille sø at sejle i. Må Doxa,
HIK, FF, IF, Eliten, Tingen, og resten af IFI længe
leve. Jeg vil tillade mig at takke alle de, der har
gjort det så fedt at læse filosofi her på stedet de
sidste par år. I modsætning til Freud vil jeg
tillade mig at gå ud fra, at I nok selv ved hvem I
er.

En lettere udbrændt, afbrændt og generelt
tilsodet Peter takker af
Peter Lind

Noter:
1 For nu blot at nævne en håndfuld.
2 I modsætning til ikke-religiøse forsøg på at
udnytte folk, som eksempelvis scientology,
moon-bevægelsen og de fleste former for
satanisme.
3 Læg dog mærke til, at den hellige ånd Niels
Chr. Sidenius, har haft sin knap så hellige fin-
ger med i spillet.

A Day In The Life Of ...
Le

de
r
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Udenlandske undersøgelser vurderer, at cirka 5 procent af befolkningen er ordblinde. Omkring
20 procent af den voksne, danske befolkning opfylder kriterierne for en veldefineret psykisk
sygdom af ikke-psykotisk karakter. Op til 5-10 procent af befolkningen har diffuse smerter fra
størstedelen af kroppens bevægeapparat, det vil sige knogler, muskler eller led.

Studerende på de danske universiteter er ingen undtagelse i forhold til resten af befolkningen,
hvad angår disse lidelser. Heller ikke filosofistuderende.

Rådgivnings- og støttecentret er Aarhus Universitets tilbud til studerende med konkrete
funktionsnedsættelser, ordblindhed, bevægeapparatslidelser og psykiske vanskeligheder. På
centret kan du få hjælp til at gennemføre dit studie i form af pædagogisk rådgivning, undervisning
og kompenserende teknologi samt vejledning omkring dispensation fra diverse
eksamensbestemmelser.

På Rådgivnings- og støttecentret har vi tavshedspligt, og følsomme, private eller fortrolige
oplysninger er beskyttede. Dermed videregiver vi heller ikke sådanne oplysninger til lærere eller
andet personale på dit studie, uden at du er indforstået med det. Det vil heller ikke fremgå af dit
eksamensbevis eller lignende, at du har haft kontakt med centret. Henvender du dig f.eks. som
filosofistuderende med en psykisk sygdom, får dit institut ikke nogen form for oplysning om din
henvendelse eller dine helbredsforhold, med mindre du selv ønsker at videregive oplysningerne
i forbindelse med en ansøgning om dispensation fra en eksamensregel eller lignende.

Hvis du har spørgsmål eller brug for en samtale kan du henvende dig til:

Anders Dræby Sørensen, tlf.: 89 42 23 73, e-post: ans@adm.au.dk

Willy Aastrup, tlf.: 89 42 23 70, e-post: wa@adm.au.dk

Rådgivnings- og støttecentret (Studiecentret)
Jens Chr. Schous Vej 3
Bygning 453
8000  Århus C

Information fra
Rådgivnings- og støttecentret
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Det statsreligiøse fatamorgana og
den sekulære virkelighed

- en venstrehåndssvada
Af Jes Harfeld

Denne artikel handler ikke som andre i
herværende blad om ateisme eller tro. Jeg har
det lidt med ateisme (og religiøsitet), som jeg
har det med feminisme: Jeg har bare ik’ tid.

Nej, artiklens emne er noget langt mindre
abstrakt og mere banalt – om end stadig
fandens vigtigt.

Ingen kan vel efterhånden
være i tvivl om, at den
danske grundlov kunne
bruge en gevaldig under-
vognsbehandling inklusive medføl-
gende tidssvarende udeladelser og
tilføjelser. Grundloven har trillet på landets
veje siden 1849, og de dele, der udgør
helheden, er for en stor dels vedkom-
mende de oprindelige… med lidt over
150 år på bagen. Sidste gang den var til
mekaniker og syn, er nu over 50 år siden,
og den er stadig aktiv på de danske gader
og stræder.

At sammenligne det danske riges grundlov
med et automobil har naturligvis sin
meningsmæssige begrænsning, men det
giver måske alligevel et fingerpeg om, hvilken
forfatning (tøhø ’forfatning’ – get it?) grundloven
er i. Andre fingerpeg kan tages direkte fra
lovteksten selv. En af mine personlige favoritter

er § 84, der lyder: ’Intet len, stamhus,
fideikommisgods eller andet familiefideikommis
kan for fremtiden oprettes.’ Eller måske den for
parlamentarismen lidt spøjse § 14: ’Kongen
udnævner og afskediger statsministeren og de
øvrige ministre… ‘ Selvom tanken om en
måbende Anders Fogh Rasmussen siddende
med et stykke gråt papir med Margrethes

underskrift på naturligvis må varme i hjertet,
så er denne og mange andre grundlovs-

paragraffers sprogbrug
og mening fuldstændig
ude af trit med det demo-
kratiske Danmark anno

2005.
Andre paragraffer har stået vel imod

årenes slid – i § 77 om ytringsfriheden:
’Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og
tale at offentliggøre sine tanker, dog un-
der ansvar for domstolene. Censur og
andre forebyggende forholdsregler kan
ingen sinde på ny indføres.’

Hvor man end begynder en eventuel
kommende revision af grundloven, kan

man dog kun inderligt håbe på, at § 4 som
noget af det første bliver sat under en rationel
politisk lup. Paragraffen er blåstemplingen af
en massiv ulighed i det danske samfund og
den lyder: ’Den evangelisk-lutherske kirke er
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den danske folkekirke og understøttes som
sådan af staten.’

Religionsfriheden i det danske samfund er
uomtvistelig. Man kan dyrke, tilbede og
bekende sig til hvilke(n) som helst gud(er), man
ønsker. Der er i Danmark 12 anerkendte
trossamfund uden for folkekirken (11 kristne
samt det mosaiske trossamfund); dertil findes
en mængde trossamfund med vielses-
rettigheder (forskellige former for kristne,
buddhister, sikher, muslimer og endda det lidt
retro ’Forn sidr’, Asa- og vanetrosamfund).
Mulighederne for at finde sin religiøse niche er
bestemt til stede, og ingen kan påtvinge eller
forbyde dig en bestemt tro. Selv satanister,
scientologer og Moon-tilhængere er velkomne
til at dyrke deres religioner i Danmark, så længe
dyrkelsens handlinger ligger inden for
rammerne af normal dansk straffelovgivning. Så
langt, så godt – og dog slet ikke langt nok.
Frihed er nemlig kun én af de nødvendige
ingredienser i den cocktail, der ligger til grund
for et ægte oplyst demokrati. Uden lighed (og
evt. et skvæt broderskab) forbliver smagen
udtryksløs og irrelevant.

Kære Læser. Jeg vil gerne på nuværende
tidspunkt undskylde, hvis jeg har forledt dig til
dette punkt i artiklen. Ser du, jeg lægger nemlig
som uargumenteret grundpræmis, at vi
generelt skal tilstræbe lighed i samfundet. Er
du fast overbevist om det modsatte, da gå
venligst videre til andre artikler eller indlæg, da
jeg ikke har tænkt mig at fremføre nogen som
helst bevisførelse for, hvorfor lighed i samfundet
er ønskelig. Det hører en anden dag og en
anden artikel til.

Men selv de af jer, som hænger på endnu, vil
med rette indvende at ’lighed’ er et begreb, der
ikke lige sådan lader sig udtømmende og
korrekt definere i en håndevending (A Theory
of Justice er 538 sider i paperback). Reelt set
burde stridigheder omkring alle ligheds-
begrebets aspekter dog ikke være nogen
hindring for, at vi kan anerkende, at vi i Danmark
reelt ikke har religionslighed. Der findes vel
næppe nogen udlægning af lighed, der vil
hævde, at den danske folkekirke står på lige
fod med de andre religioner i det danske
samfund.

Et par eksempler på uligheden ligger lige for.
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Folkekirken er en statskirke og derfor
finansieret gennem finansloven. Det vil med
andre ord sige, at vi alle via skatterne betaler til
folkekirkens virke. En hurtig folkekirkelig retort
til dette ville være, at langt
de fleste af folkekirkens
penge kommer ind via de
frivillige kirkeskatter. Pro-
blemet her er naturligvis
den dybt betænkelige
måde, hvorpå denne skat
(dette kontingent) indføres
og videreføres i noget der
i betænkelig grad ligner
omvendt markedsføring.
Den enkelte har sjældent
selv meldt sig ind i
folkekirken (og dermed
tilmeldt sig sin ca. 1 % ekstra skat),
men man skal selv aktiv melde sig ud
for at slippe for regningen. Nu er jeg ikke
skråsikker, men jeg tror ikke, at der findes andre
foretagender i vort lille land, der har lov til at
udføre den slags forretninger. Et spændende
eksperiment ville være, at lade forældres
indmeldelse af deres børn i folkekirken strække
sig frem til barnets myndighedsalder, 18 år,
hvorefter medlemskabet per automatik
frafalder. Nu skal den enkelte så selv tage still-
ing til medlemskabet og eventuelt melde sig ind.
Folkekirken kunne jo for eksempel sende en
indmeldelsesblanket og et girokort.

Jeg havde en lang indædt og harmdirrende
monolog i kog til fakultetet på den anden side
af vejen, men lad det nu være. Relevant er det
naturligvis i denne henseende, at univer-
siteterne via de teologiske fakulteter forestår en
stor del af uddannelsen til præst i den danske
folkekirke. Et privilegium, som ingen andre
religioner i Danmark har fornøjelsen af at

fungere under.

Der findes flere aspekter af ulighed, man kunne
tage op, men lad os blot her slutte, at vi i

Danmark har en stats-
religion, der står over alle
andre religioner
r e t t i g h e d s m æ s s i g t ,
økonomisk og politisk.

Det gængse forsvar for
folkekirkens specielle
(læs: ulige) status i forhold
til andre religioner har
normalt sin rod i argu-
mentet om, at Danmarks
kulturgrundlag ligger i den
evangelisk-lutherske kirke.

Jeg skal da være den første
til at indrømme, at Danmark

blandt andet har en kristen
forhistorie, og det ville være

nonsens at fremføre andet. Spørgsmålet er
dog, om det virkelig er fundamentet for dansk
kultur og samfund. Er kristendommen virkelig
den hjørnesten, som vi i dag bygger vores
livsverden og overbevisninger på? Svaret må
være nej. Oplysningstankerne omkring fornuft,
rationalitet, basale friheder, lighed og demokrati
går til enhver tid forud for den kristne ideologi i
langt den største del af den danske befolkning.
Det er kun fætter Krarup og fætter Langballe
samt nogle få medløbere, der danner lommer
af dogmatisk modstand.

Danmark er et sekulært samfund og det er på
tide, at regering og folketing mander sig op og
erkender dette som en del samfundets funda-
ment. Man kunne fristes til at misbruge biblens
egne ord og sige: “Giver Kejseren, hvad
Kejserens er, og Gud, hvad Guds er.”
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Teser imod religiøsitet
- et Manifest

Af Jacob Lautrup Kristensen

Hvad er oplysningens fremmeste bud?
Hav mod til at bruge din egen forstand!

Hvad er religionens fremmeste bud?
Underkast dig en højere vilje!

Religiøsitet er et moralsk fallit! Det er i
mennesket, som ikke har mod til at leve i
overensstemmelse med det, det er.

(fordi det vil være det, det ikke er)

Religiøsitet er skadeligt! Det er den reaktionære
og konservative kraft, som forhindrer fremskridt
og holder folk fast i undertrykkelse.
(Gud har altid et udvalgt folk eller en udvalgt

profet eller søn)

Religiøsitet er sygeligt! Det bygger sin fascina-
tion på den beruselse, hvis rettethed er sui
generis irrationel.

(Åh Herre tilgiv jeg er blot et menneske!)

Religiøsitet er den evigt tilbagevendende
modpol til selvbestemmelsen og forståelsen af
verden.

(mit rige er ikke af denne verden)

Min ven! Hvis Du har religiøse følelser og
ønsker at være andægtig, så ret dem imod ting

som virkeligt eksisterer.
- Ret dem imod stjernehimlen og havet.
- Ret dem imod det gode i mennesket og
mod kærligheden og venskabet.
- Ret dem imod naturens majestætiske
skønhed og ret dem imod kunstens og
kreativitetens spontane kraft.

Det er et menneskes nødvendige pligt at søge
erkendelse og viden. Filosofiens bud er
menneskehedens bud.
Elsk visdommen! Forsag troen. Hvor kommer
troen fra? Hvorfor tror folk på Gud? I trods. I
angst. I fortvivlelse. I selvbedragerisk afmagt.

Giver religionen svar? Hvad sker der, når jeg
dør? Er jeg blot min hjerne; visner min sjæls
lys, når min krop svinder? Er der en verden
hinsides dette rum og denne tid? Bliver det
gode belønnet og det onde straffet? Er der et
formål…

Religionen giver ikke svar! Erkendelsen af
spørgsmålet, er erkendelsen af dets
uudgrundelighed.

Filosofér! Tænkningen giver om ikke svar, så
retning og visdom, hvor religionen kun giver
narrespil.
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Af Torben Andreasen

Jeg ved ikke hvad jeg tror.. hvordan skulle jeg
vide det? Jeg tror ganske vist, men ved ikke.
Uden viden vil jeg dog ikke bindes op på min
Tro (ikke at jeg betragter den som min i den
forstand at ingen andre tror det samme som
jeg – hvis jeg bildte mig selv ind at vide dette
ville det være løgn, for ingen ved hvad jeg tror,

og jeg ved ikke hvad folk tror - dertil er jeg for
pisseforvirret) og uden Tro ville mit liv dog være
alt for kedeligt – Tro bryder for mig de kæder af
sind og blod, der har lænket mig til den mur af

kød (bag de gamle arveanlæg) vi så stolt kalder
“det mest avancerede væsen på jorden”, og
udfordrer mig til at bestige den.. til at søge en
mening i noget.. andet, ikke udelukkende
kropsligt, materielt, verdsligt. Den giver mig gejst
og gnist og så føler jeg, tænker og er på denne
måde alle andre steder end netop hér (-i
denne sinds-kopulation blandt mennesker der
i affekt mener at kunne demonstrere hvori min
søgen og deres orgastiske sandhed består!!).
Men nogle gange bliver det for meget. Nogle
gange bliver det så slemt at jeg tror, at hvis jeg
nu ikke har valgt den rigtige tro, den rigtige vej,
så når jeg aldrig derhen hvor jeg gerne vil være
(og egentlig frygter at opholde mig al i evighed,
for så vidt det ville indebære en afslutning på
rejsen, på oplevelsen af at erkende – men hør
mig lige! Et sted?!). Og af og til flyder de salte
(krokodille-) tårer, og jeg bliver nødt til at tro, at
der ingen anden vej gives end den jeg vælger.
En enkelt gang eller to oplevede jeg at der var
et øjeblik før jeg atter troede dette, men som

Tro bryder for mig de kæder af
sind og blod, der har lænket
mig til den mur af kød vi så stolt
kalder “det mest avancerede
væsen på jorden”, og udfordrer
mig til at bestige den ...

Ubekendt
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oftest må jeg manifestere denne eksistentielle
rædsel det er at være bundet til her, nu og alle
uforudsigelige konsekvenser ved at leve, netop
ved at leve – og hvis det ikke virker, tar’ jeg mig
en spiller og en lur. Jeg har egentlig ikke noget
imod at folk tror jeg tager fejl, når jeg en sjælden
gang imellem formaster mig til at bespotte det
Ypperste ved at definere “Det” - når jeg leger
med tanken om noget så grundlæggende
stupidt som et Guds-indicie. At folk tror jeg tager
fejl i disse henseender, véd jeg da med
sikkerhed – at folk tror, og det er en lettelse i sig
selv, for når jeg midlertidigt har valgt dette sinds-
orgie bestyrker det min provisionelle tro på, at
der overhovedet gives nogen sandhed eller
højere mening med verden og alt hvad dertil
hører af fjollerier! Jeg har mere imod at folk giver
mig ret.. for jeg tager altid denne ret og forestiller
mig så meget mere, at en modsat tro ville være
fejlagtig.. det kæmper jeg meget med! Men jeg
tror, trods alt. Og for at imødegå Doxa her til slut
– Religion er AMFETAMIN for det enkelte
menneske, for så vidt at det ikke bekender sig
til den. Hvordan kan man også bekende sig til
det ubekendte, som Kierkegaard så rigtigt
pointerede. Jeg tror at mennesker lever i armod,
- ikke materiel (for de vestliges vedkommende),

Religion er AMFETAMIN for det
enkelte menneske, for så vidt
at det ikke bekender sig til den.

men den af samfundet beskikkede loyalitet mod
den frie uvidenhed, mod oplyst skepsis og
kulturlighed – åndeligt armod. Når vi mener at
være ret så unikke og alene med vores tanker
– et løsrevet partitur i en kakofoni af stemmer
der larmende bekender sig til fri vilje (som om
de kunne lade være), til empiri, til det modsatte,
til nazisme, til demokrati, til deres synder! Dét
er armod! Dét er opium! Og selvom jeg ikke
har friheden (eller viljen) til at skulle give folk ret

til at være hvem de er (for der gives ingen ret til
frihed), så tror jeg at vi er i samme båd – på 70
000 favne vand - for der var ingen afsats til at
begynde med. Men jeg er pisseforvirret jo.. og
jeg har sikkert modsagt mig-selv flere gange i
løbet af dette indlæg, men so what!? Det er alt
sammen forberedende til at kunne gå på
vandet :-) Believe non of us, we are all arrant
knaves!
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“Ham Gud han er edermanme
svær at få smidt ud!”1

Af Jon Rostgaard Boiesen

Hvad måtte Gud skabe, da han skabte verden?

Hvis De, kære læser, synes at
spørgsmålet har en vis middelalderlig em over
sig, så har De efter denne forfatters mening
ganske ret. Ikke desto mindre er det et
spørgsmål der tages meget alvorligt af mange
filosoffer, der vil betragte sig selv som a- eller
decideret anti-religiøse. For spørgsmålet stilles
netop af en filosofisk –isme der betragter sig
selv som det bedste – eller rettere eneste bud
– på en moderne,
oplyst, videnskabelig
filosofi. Jeg taler natur-
ligvis om fysikalismen –
hvor svaret selvfølgeligt
hedder, at alt hvad Gud
måtte skabe var det
fysiske -så fulgte resten
med, hvad enten resten
så er identisk med,
supervenierer, eller slet
ikke eksisterer.

Hvordan er det kommet dertil?
Forklaringer skal nok søges i fysikalismens
genoptagelse af det klassiske filosofiske projekt
– et projekt der ellers var erklæret dødt – nemlig
metafysikken. Metafysikkens projekt har som
bekendt fra begyndelsen været enhed, at finde
princippet bag fremtrædelserne, der kunne
forklare dem. Det er således mærkværdigt at
den analytiske filosofi skulle komme dertil, og
det er et spørgsmål, som må være essentielt
for enhver filosofihistoriker, der vil udlægge det
20. århundrede (og jeg har endnu ikke set en
fremstilling der besvarer dette spørgsmål, men

det kan være det blot er min uvidenhed):
Hvordan gik den analytiske filosofi fra den
antimetafysiske indstilling, der, efter dens
spæde metafysiske start med Frege og
Wittgenstein, var dominerende til i hvert fald
langt op i 1950’erne i kølvandet på den logiske
positivisme, og til vore dages tonstunge
metafysik? Og hvordan kom det dertil, at man
mente at kunne tænke metafysik uden Gud?

En systematisk (her i modsætning til
historisk, hvilket jeg
som skrevet ville finde
det rigtigt interessant at
få afdækket) del af
forklaringen, er den po-
sition som man i
metafysikken mener at
kunne indtage – nemlig
Guds. Det handler om,
med en frase hvis
oprindelse også er mig
ukendt, at have et
God’s Eye View. Hvis,

som Nietzsche hævdede, Gud er død fordi vi
har dræbt ham, så gør det ikke så meget, for vi
er selv i stand til at indtage hans plads. Og
hvordan er vi så det? Jo, ligesom man i tidligere
tider havde hellige skrifter til at åbenbare
sandheden, har vi i dag andre midler til
åbenbaringen, nemlig Videnskaben. Viden-
skab har i denne sammenhæng ikke meget
at gøre med det daglige, hårde slid i
laboratorierne og kampen om bevillinger og
publikationer i de rette peer reviewed tidsskrifter
– nej, man er nemlig videnskabelige realister,
hvilket indebærer at man betragter ethvert
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videnskabeligt udsagn som en direkte og
uformidlet åbenbaring af Sandheden.
Laboratorier bliver hermed hellige steder, hvor
sandheden åbenbares for de indviede, der
forstår at tyde skriften – parallelt med kirkens
rolle i tidligere tider.

Hvorfra denne filosofiske megalomani og
manglende vilje til at acceptere vor stilling som
endelige væsener i en verden uden Gud stam-
mer, er som skrevet et filosofihistorisk
interessant spørgsmål. Fra videnskaberne er
det næppe, specielt fordi man sjældent føler et
behov for at høre på videnskabsfolkene selv,
der dog immervæk er dem som har fingrene
nede i den dirty business (og i høj grad netop
business) viden-
skaben er. Man føler
sig i stedet tilfreds med
fra et Gudsperspektiv at
kunne betragte verden
som bestående af en
mængde små partikler,
der støder ind i hin-
anden. Man er således
tilfreds med at blive
stående ved en 1600-
tals fysik, og roder
derfor med de samme
problemer og løs-
ninger som Hobbes,
Descartes, Spinoza,
Locke og Leibniz.
Glemt er Kant og alt
hvad der deraf fulgte. En erfaring der blev
husket helt op i 1950’erne, men som af en eller
anden grund blev glemt, og som har gjort at
man i visse kredse kun kan blive lukket ind i
det gode selskab, hvis man er villig til at fremsige
trosbekendelsen: Jeg tror på fysikalismen, den
almægtige, Himlens og Jordens skaber, og jeg
forsager enhver spøgende cartesiansk ånd.
At man med Guds død måske slet ikke er stillet

Noter:
1 Ja! Titlen er planket fra Trilles 70’er-klassiker “Øjet”
– og ja, det var den der før “Submission”-sagen var
genstand for den sidste sag om blasfemi i Danmark.

i dette valg, synes ikke at foresvæve nogen i
disse kredse – men en sådan tanke er måske
også kættersk. Den synes i hvert fald at betyde
ekskommunikation og henvisning til at friste en
tilværelse blandt mystikere der tror på
cartesianske spøgelser, mytiske frie viljer, Gud,
hekse (og jeg erkender! Jeg har mødt nogle
stykker!), nisser, marsmænd og bevidsthed.

Det ville være komisk, hvis ikke det var
så tragisk – og hvis ikke det hele som altid var
en kamp om hvem der skal have pengene. Et
beskedent ønske herfra kunne derfor være en
adskillelse af fysikalisme og stat – der jo alligevel
ifølge fysikalister er en mystisk entitet, der i hvert
fald ikke rigtigt eksisterer – men det er nok for

meget at håbe på. Et
mere beskedent håb
er, at de ville lade
deres tro være en
privatsag, og ikke
missionere med
deres doktriner –
noget der har gjort stor
skade for tænkning-
en. Jeg har en drøm!
Om at en dag også
fysikalister vil indse, at
Gud er død – og at vi
ikke fik lov at tage
Hans plads ved Hans
bortgang.
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Teisme

- magre filosofiske overvejelser
Af John D. Olsen

 ‘Gud’, var han ikke
jaget ud af himlen af
Marx, bandlyst til
underbevidstheden af
Freud og erklæret
død af Nietzsche? Jog
Darwin ham ikke ud af
den empiriske ver-
den? Ikke helt. I en
stille tankemæssig og
argumentativ revolu-
tion, som næsten
ingen kunne have
forudset for to årtier
siden, gør Gud et
comeback. Bemær-
kelsesværdigt nok
sker dette ikke iblandt
teologer og alminde-
lige troende … men i
de skarpe intellek-
tuelle cirkler af akade-
miske filosoffer. Nogenlunde således skrev
Times i foråret 1980. Om end vi ikke har
mærket tendensen i fagfilosofiens trange
korridorer her i landet, har der i befolkningen
været en tendens til øget interesse for religionen
og det spirituelle.

Nedenfor vil jeg – i uforskammet smalle
penselstrøg – skitsere, hvad jeg finder for
centrale aspekter af den filosofiske debat
omkring teisme.

Generelt om
teisme

Teisme er overbe-
visningen om, at der
findes en Gud.
Monoteisme, som vi
kender det fra
Kr is tendommen,
Jødedommen, Is-
lam og dele af
Buddhismen, er
ideen om, at der
bag alt foranderligt
er en uforanderlig
entitet, som vi kan
tale om i personlige
termer. (Sæt til side
problemer mht.
treenigheden) Dette
skal forstås såle-
des, at Gud har

lignende karakteristika, som vi tilskriver andre
mennesker: vilje, ønsker, og følelser. I klassisk
henseende har teisme været associeret med
tanken om, at Gud er altings oprindelse, og den
opretholder, at han har egenskaber såsom:
almægtig, retfærdig, alvidende, allesteds-
nærværende, hellig og god.

Der er begrebslige forskelle imellem teisme,
deisme og panteisme, om end de to sidst
nævnte indeholder tanken om én Gud. Den
deistiske Gud har ikke en interesseret position
overfor mennesker – eller verden i øvrigt – efter
at han satte maskineriet i gang; den klassiske
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forståelse er derimod, at Gud er interesseret
og aktivt engageret i verden. Panteisme er
også forskellig fra teisme, idet der iflg.
panteisme er sat lighedstegn imellem verden,
eller kosmos, og Gud. I modsætning til dette
står den teistiske tanke om, at Gud er
fuldstændigt adskilt fra verden – ’Det ganske
andet’, i Rudolf Ottos terminologi. I teologiske
sammenhænge bliver begrebsparret imma-
nent og transcendent ofte benyttet for disse to
positioner. For teisten er Gud transcendent,
men for panteisten er Gud immanent.

Teisme i perspektiv

I udgangspunktet er teisme et forsøg på at
tænke i store sammenhænge og tage det hele
menneske med, deriblandt dets iboende trang
til at tro. Indholdsmæssigt er den teistiske
overbevisning lig med andre propositionelle
overbevisninger – de er forpligtende. Når vi
tilskriver en person teistiske overbevisninger,
så tilskriver vi ham nogle overbevisninger, som
har metafysiske følger.

Det er ikke unormalt at støde på holdninger,
hvor religiøse overbevisninger bliver
karakteriseret som uforpligtende mht. ontologi.
Der findes selvfølgelig filosoffer, som mener, at
teistiske overbevisninger er af en anderledes
støbning end almindelige propositionelle
overbevisninger. Dette kan fx være
følelsesmæssige, æstetiske eller subjektive
holdninger, der ikke er forpligtende mht., hvad
der findes i verden.

Hvis vi forsøger at sætte teisme, forstået som
en filosofisk tanke, ind i en større
sammenhæng, så finder jeg det naturligt at
bruge parametre som naturalisme og super-
naturalisme. Naturalisme er i udgangspunktet

ikke nødvendigvis ateistisk, men har forpligtet
sig på en ikke-klassisk forståelse af Gud – en
form for panteisme. Naturalisme tillader
udelukkende målbare entiteter, relationer
mellem disse entiteter, og de deraf følgende
fænomener, i dets katalog over hvad der
findes. (Der er selvfølgelig problemer forbundet
med denne karakteristik.) Den bedste forklaring
om verdens beskaffenhed er, ifølge
naturalismen, en forklaring, der ikke inddrager
Gud.

Supernaturalisme er dermed et sæt af
overbevisninger, der mener, at der er mere til
verdens beskaffenhed end målbare entiteter
og relationer mellem disse entiteter og de deraf
følgende fænomener.  I særdeleshed findes
der en Gud, som er over den naturlige orden
og som er dennes opretholder. Den bedste
forklaring på verdens beskaffenhed, ifølge
supernaturalisten, er en forklaring, der
inddrager Gud. Der er selvfølgelig problemer
forbundet med denne form for teisme;
iøjnefaldende er det såkaldte ’God-of-the-gap’
problem, hvor manglende naturalistiske
forklaringer giver et ’hul’, hvortil super-
naturalistens Gud kan bruges til at udfylde
hullet. Denne form for teisme, som det ses,
finder sit eksistensgrundlag ved manglede
nutidige videnskabelige forklaringer. Som det i
historiens løb har vist sig, kan dette være
særdeles uhensigtsmæssigt, da en del af de
områder, hvor Gud før blev brugt i
forklaringsmæssige sammenhænge, i dag
viser sig at være overflødige. Vi vender tilbage
til dette emne til sidst i artiklen.

I denne overordnede kontekst har jeg undladt
at nævne den monoteistiske idé om
åbenbaring og den deraf følgende
åbenbarede religion. Udover at ty til almindelige
menneskelige egenskaber, såsom følelser og
fornuft, i forsøget på at nå til erkendelse af
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Guddommen, har Gud selv kastet lys på sin
vilje og tanker i de respektive hellige skrifter. I
modsætning til den åbenbarede religion står
den såkaldte naturlige religion, som behandler
og overvejer tanke- og følelsesmæssige
grunde til at tro. I den såkaldte naturlige reli-
gion finder vi de klassiske Gudsargumenter,
som vi nu i skematisk facon ser på.

Argumenter for Guds eksistens

Hvis vi begrænser os til den såkaldte naturlige
religion, og spørger om grundene for at tro på
teisme, så er det svært at komme ud om de
såkaldte Gudsargumenter. Der findes en del
sådanne argumenter, hvor blandt andet
Aristoteles’ ubevægede bevæger er meget
kendt. I middelalderen var der en del filosoffer,
der fremstillede argumenter for Guds eksistens,
deriblandt: Augustin, al-Ghazali, Anselm,
Moses Maimonides, Thomas Aquinas og
Duns Scotus. Blandt moderne tænkere har
eksempelvis Descartes, Leibniz og Kant også
fremsat teistiske argumenter. Eksklusive de
moralske argumenter falder de i tre grupper.

Kosmologiske argumenter. Denne form for
argumenter tager udgangspunk i a posteriori
kendsgerninger om verden, f.eks. at der findes
bevægelse. I denne kategori finder vi
Aristoteles’ ubevægede bevæger. Den
klassiske formulering finder vi dog hos Aquinas,
som argumenterede for, at enhver genstand,
der er bevæget, er bevæget af en anden
genstand. Det er dog umuligt, at der er en
uendelig kæde af bevægede og bevægende
væsner; så der må være en første
ubevægede bevæger. Aquinas går videre og
argumenterer for, at denne ubevægede
bevæger må være en første årsag og en
nødvendig væren, for dernæst at tilskrive den

egenskaber af Gud. Efterfølgende forsvarere
af denne form for argumenter finder vi hos
Samuel Clarke og Leibniz; blandt kritiske røster
finder vi Hume og Kant.

Ontologiske argumenter: Denne form for
argumenter beror udelukkende på a priori
forudsætninger. Berømt i denne henseende er
Anselms argument, som han giver i
Proslogion. Der siger han: “Hence, even the
fool is convinced that something exists in the
understanding, at least, than which nothing
greater can be conceived […] And assuredly
that, than which nothing greater can be con-
ceived, cannot exist in the understanding
alone; for suppose it exists in the understand-
ing alone; then it can be conceived to exist in
reality; which is greater. Therefore, if that, than
which nothing greater can be conceived, ex-
ists in the understanding alone, the very being,
than which nothing greater can be conceived
is one, than which a greater can be conceived.
But obviously this is impossible. Hence, there
is no doubt that there exists a being, than which
nothing greater can be conceived, and it ex-
ists both in the understanding and in reality.”
(Proslogion, kap. 2)

Dette argument er et reductio ad absurdum,
hvor Guds eksistens bliver nægtet, for dernæst
at vise at dette leder til absurditet. Vi kan
omskrive dette til (1) Vi har tanken om en
fuldkommen væren. (2) Det er mere
fuldkomment at eksistere i virkeligheden end
kun i tankerne. (3) Derfor: hvis det fuldkomne
væsen kun eksister i tanker, ville det være
mindre end fuldkomment. Men det er umuligt,
at det fuldkomne væsen er mindre end
fuldkomment, dermed eksisterer dette væsen
ikke kun i tankerne men også i virkeligheden.
Dette væsen er Gud.

Det ontologiske argument har været genstand
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for megen kritik. Bl.a. mente Kant, at der ikke
findes eksistentielle propositioner som er
nødvendige – eksistens er ikke et prædikat
eller en egenskab. Kritikere af Kant har påpeget,
at Kants grunde for denne kritik i sig selv er
tvetydige og diffuse.

I takt med udviklingen af “muligverdens
semantik” i 20. århundrede var der fornyet fokus
på det ontologiske argument. I muligverdens
terminologi blev der fremsat flere versioner af
argumentet. Blandt fortalere var filosoffer som
Hartshorne og Plantinga.

Teleologiske argumenter: teleologiske
argumenter tager udgangspunkt i tilfældige
forudsætninger, der indeholder mere
specifikke elementer, som peger i retning af, at
universet muligvis er designet af en bevidst og
intelligent entitet. Dette argument er bl.a. kendt
fra William Paleys historie om uret, som vi finder
på stranden. I modsætning til en sten, som vi
også finder på stranden, ser vi at uret er skruet

således sammen, at der er en hensigt med
placeringen af de forskellige dele. Dette giver
anledning til at mene, at uret er et resultat af en
bevidst og intelligent årsag. På samme måde
ser vi, ifølge Paley, at fx øjet er således sat
sammen, at det er sandsynligt at øjet og dets
funktioner er resultat af en bevidst og intelligent
designer.

Denne form for argument har ofte været tæt
knyttet til videnskaberne. I takt med en øget
viden mht. øjet har flere påpeget, at det er
uplausibelt, at øjet kun ved tilfældige variationer
og naturlig selektion har opnået sin enorme
kompleksitet. Richard Dawkins har – i
forlængelse af Charles Darwins banebrydende
nye idéer mht. arternes oprindelse og udvikling
– vist, at det er muligt, at øjet kan være et resultat
af flere meget små forbedringer, selvom disse
forbedringer enkeltvis ikke har resulteret i øjne,
som vi kender dem hos os; ufuldkomne
lysfølsomme celler eller meget simple øjne er
bedre end ingenting. Dawkins påpeger også,
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at det er usandsynligt, at den klassiske teistiske
Gud med sin egenskab af fuldkommenhed og
alvidenhed, har dirigeret udviklingen, da der er
masser af eksempler på dårligt design. Se igen
på øjet, som ved sin ’sorte plet’ udviser
ufuldkomment design.

Som en lille kuriositet kan det nævnes, at An-
thony Flew, der igennem hele sit liv har
argumenteret for ateisme og naturalisme, for
nylig er ’konverteret’ til en art supernaturalisme.
Flew, der blandt andet er kendt fra artiklen “The-
ology and Falsification” (1950), hvori han
argumenterede for, at for troende mennesker
var der intet, der kunne få dem til at ændre
deres overbevisning mht. Guds eksistens, af
hvilken grund man med rette kunne spørge,
om begrebet ’Gud’ overhovedet har noget
indhold. En anden del af forfatterskabet der er
værd at nævne, er hans The Presumption of
Atheism, hvori han argumenterede for, at det
ikke er ateistens bevisbyrde at bevise, at Gud
ikke eksisterer, men snarere teistens
bevisbyrde at vise, at Gud eksisterer.

Flew, søn af en metodistpræst, blev ateist i en
alder af 15 år og er i en alder af 81 konverteret
til en form for teisme, hvor troen på efterlivet og
åbenbaring ikke er ingredienser. I et interview
med G. Habermas, siger Flew, at det er
videnskabelige overvejelser, der har fået ham
til at ændre synspunkt. Specifikt er det
overvejelser omkring tilblivelsen af det første liv,
der tilsyneladende er så komplekst, at det ikke
er sandsynligt, at de mekanismer, som
videnskaben arbejder med og postulerer, er
tilstrækkelige til at forklare livets tilblivelse. “It now
seems to me that the findings of more than fifty
years of DNA research have provided materi-
als for a new and enormously powerful argu-
ment to design”, siger Flew i interviewet med
Habermas. Flew mener dermed, at
synspunkter, der ligger i forlængelse af den

såkaldte “intelligent design”-bevægelse, giver
ualmindelig kraftige argumenter for design – for
at der findes en højere intelligens, der har haft
en finger med i livets tilblivelse og udfoldelse.

Overvejelser i forbindelse med disse
argumenter har, mener jeg, udover den
filosofiske relevans, tvivlsom betydning. De
fleste tror ikke på en Gud, fordi de er blevet
overbevist af argumenter! Derimod finder de,
at deres tro har en anden karakter; en mere
subjektiv og følelsesorienteret holdning. Der
skal her selvfølgelig ikke tages stilling til, om
disse filosofiske argumenter formår at
overbevise dagligdags ateister, det skal blot
påpeges, at bevægelser i mennesker
tilsyneladende bliver udfyldt ved at tro på noget
større end dem selv. Men hvordan ligger landet
i forbindelse med teisme og
erkendelsesteoretiske overvejelser?

Erkendelse

For helt kort at skitsere nutidige
erkendelsesteoretiske overvejelser i
forbindelse med teisme er det værd at nævne
God and Other Minds  – A Study of the Ratio-
nal Justification of Belief in God, af Alvin
Plantinga fra 1967. Heri argumenterer
Plantinga for, at spørgsmålet, om hvorvidt det
er rationelt at tro på Gud, ikke kan afgøres ud
fra pros and cons; den bedste position er at
være agnostisk. Men, siger han videre, det
samme gør sig gældende med vores
overbevisninger om andre bevidstheder. Så
hvis vores overbevisninger om andre
bevidstheder er rationelt forsvarlig, så er
overbevisninger om Gud også forsvarlige. Da
det er indlysende, at de førnævnte er forsvarlige,
så ligeledes den senere.
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I forlængelse af
o v e r v e j e l s e r
omkring klassisk
erkendelsesteoretisk
foundat ional ism,
publiceret i Warrant
– The Current De-
bate har Plantinga
dog revideret sit
synspunkt. Centralt
for hans tidligere po-
sition var, at han
accepterede, at
evidens var afgræn-
set til propositionelt
indhold. Problemet
er dog, at selvom
mange af vores
overbev isn inger
ikke er grundet i
p r o p o s i t i o n e l t
indhold, så finder vi
dem ikke fornufts-
stridige. Den nyere version af hans erken-
delsesteori er en slags funktionalisme, hvor
kognitive apparater fungerer som et input og
output modul. Givet nogle bestemte betingelser,
vil der, ifølge Plantinga, være god grund til at
acceptere de overbevisninger, der genereres;
deriblandt overbevisninger om Gud, andre
bevidstheder og den ydre verden, selvom der
ikke kan gives gode argumenter, der ikke på
en eller anden vis forudsætter, hvad der
konkluderes.

Det forekommer mig at være uplausibelt, at
spørgsmålet om hvorvidt Gud eksisterer eller
ej afgøres ved erkendelsesteoretiske
overvejelser. Hvilke faktorer skal så være
afgørende for, hvad vi tillader i vores sæt af
overbevisninger? Et væsentligt område af

menneskelig aktivitet
- som ikke kun er af
praktisk men også
teoretisk betydning -
er det, som vi kalder
videnskab. I vores
vestlige verden har
der været tendens til
at se religion og
videnskab som
modstridende områ-
der. Lad mig afslut-
ningsvis kort skitsere
et centralt aspekt i
denne kontekst.

Teisme en
forklaring?

Det er en kends-
gerning, at der er

mange, endda oplyste personer, der er
religiøse, og at disse mennesker ikke på
nogen indlysende måde har kontradiktoriske
eller på anden måde absurde ideer. Men på
samme tid er der, mener jeg, en stærk trang
og et behov for at genoverveje relationerne
imellem den hårde naturvidenskab og religion
– i dette tilfælde teisme.

Et af de kraftfulde argumenter i denne
sammenhæng er argumentet fra videnskaben.
Videnskaben har igennem århundreder
formået at fremstille og forsvare mange
synspunkter, der tilsyneladende har trængt
Gud og andre metafysiske størrelser ud i
periferien – hvis de overhovedet er blevet
levnet en plads. En af de nulevende hårdkogte
fortalere for et sådant synspunkt, Richard
Dawkins, mener ligefrem, at i takt med at
videnskaben formår at vinde terræn, så vil der
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være behov for at oprette museer hvor kristne,
mere konkret “Southern Baptists”, kan få lov til
at være udstillet, da deres måde at leve på snart
kun er et levn fra fortiden.

Det paradoksale er dog, at moderne oplyste
mennesker i stigende grad vender sig til det
spirituelle og metafysiske. Det er selvfølgelig
muligt, at den nutidige situation for videnskaben
ikke er således, at dets potentiale fuldt ud har
gennemsyret vores overbevisninger, men at det
senere vil komme dertil.

Jeg mener, at det centrale aspekt i denne
sammenhæng er, om teisme – eller troen på
Gud – overhovedet skal forstås som en
overbevisning, der essentielt har med
forklaringer at gøre. De fleste bruger ikke Gud
som en del af forklaringen på et givet naturligt
fænomen. Muligvis skal troen på Gud forstås
som en grundlæggende overbevisning, som
hverken skal eller behøver begrundelse?! Un-
der alle omstændigheder udviser
begrundelsen af troen på Gud lignende
problemer som andre store filosofiske emner:
induktionsproblemet, problemet med andre
bevidstheder og den ydre verdens eksistens.
Er det muligt at Gudstro er et Wittgensteiniansk
hængsel, hvorpå mange af vores øvrige
overbevisninger hænger?
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Som ateist møder jeg ofte indsigelsen fra
religiøse eller agnostikere, at ateisme blot er
en tro. Jeg vil i det følgende skitsere nogle af
de overvejelser, der gør sig gældende for mit
ateistiske grundsyn herunder både logiske
overvejelser om vores anvendelse af begreber
og etiske bekymringer med udgangspunkt i
religiøse overvejelser kendt fra biblen og andre
medier. I bør dog ikke forvente en komplet
filosofisk udredning af disse problemer men blot
en introduktion til inspiration og videre
spekulation. Altså nedenstående præsentation
af dilemmaerne er ufuldstændig og fortjener
meget mere plads. Desuden bør det
bemærkes, at jeg i nedenstående overvejende
retter min kritik mod de monoteistiske
anskuelser om den omnipotente guddom. I
nedenstående tager jeg altså ikke hensyn til
panteistiske overvejelser eller deslige. Det er
alene mit mål at skitsere nogle af de gængse
overvejelser og egenskaber, vi almindeligvis
forbinder med den omnipotente gud (som vi
finder i kristendommen, judaismen,
jødedommen, islam osv.) for derved at etablere
en ateistisk position som en rationelt begrundet
formodning om guds ikke-eksistens. Således
behandler jeg kun en gud, der er
begrebsliggjort i en vis forstand. For at tænke
sig en gud, der transcenderer vore begreber,
er en umulighed, og hævdelsen af en sådan
gud er umulig at begrunde eller at tale om i det
hele taget. I så fald kunne jeg lige så godt
behandle egenskaber ved das Ding an sich
som hos den begrebsløse gud. Jeg finder det
ikke muligt at fremsætte modbeviser for en
eksistens, der er så ringe defineret og per defi-
nition ikke lader sig begribe. Ved sådanne krav

om modbeviser tilslutter jeg mig nedenstående
udsagn af Richard Dawkings for at fastholde
en ateistisk position frem for en agnostisk:

Der er måske alfer i den bagerste del af ha-
ven. Der er ingen beviser for det, men du kan
ikke bevise at de ikke er dér. Skal vi så også
være agnostiske med hensyn til alfer?

Mit udgangspunkt er altså religiøse forestillinger
om guds egenskaber og beskaffenhed.
Hvorvidt vi har en dukkefører eller ej finder jeg
uinteressant, eftersom det blot rykker vores
forklaringsproblem et niveau op. Hverken
mening eller objektivitet forklares ved simpel
henvisning til en højere instans. Altså er mit
fokus rettet mod udsagn om gud som
meningsgivende og garant for etisk objektivitet.

Logik og paradigmer.

Den første overvejelse, der gør sig
gældende, omhandler de prædikater, vi
almindeligvis anvender om gud. Disse viser sig
at være inkonsistente, hvorfor vores
gudsbegreb må revideres eller forkastes. Hvad
jeg præsenterer er altså ikke et gudsmodbevis
men en påpegelse af vores irrationelle brug af
begreber. Måske kan gud unddrage sig
logikken, men det kan vi næppe i vores
prædikationer om den. Det er almindeligvis
ukontroversielt at hævde følgende om gud i
religiøse fora:

Hvorfor Ateisme ikke blot er
en tro

Af Jon Auring Grimm
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a. Gud har (fri) vilje

b. Gud er almægtig

c. Gud er alvidende

d. Gud er algod

Anvender vi ovenstående prædikationer om
gud, må vi tage stilling til de nedenstående
uhensigtsmæssige konsekvenser for vores
gudsforståelse.

- Hvis Gud karakteriseres ved D, kan Gud
kun gøre det gode. Der er kun en sti, gud kan
vælge eftersom dens valg er begrænset af det
gode: Ergo er gud ikke B. Gud kan eksempelvis
ikke vælge det onde.

- Hvis gud er D, kan gud kun handle efter
det gode og kan således ikke afvige fra den
handling, der nødvendigvis må komme ifølge
det gode. Ergo er gud ikke B eller A.

- Hvis gud er C, kan gud ikke afvige fra de
handlinger han ved han nødvendigvis vil
udføre. Forestillingen om guds fri vilje er
således en illusion. Ergo er gud hverken A eller
B.

- Hvor man ikke kan tale om vilje, kan man
heller ikke tale om andet end årsag eller
tilfældighed. Således kan vi ved at udelukke A
udelukke B.

- Hvor man ikke kan tale om vilje, kan man
ikke tale godhed. Ergo er gud ikke D.

Gud kan ikke siges at udføre en egentlig fri
viljeshandling, eftersom enhver af dens
handlinger er bekendt af den selv, hvorfor den
ikke kan afvige herfra. Altså må vi betragte gud
som et instrument for tiden; et klokkeværk der
ringer i ny og næ; en determineret maskine.

Man kunne måske indvende, at jeg
bevæger mig indenfor et videnskabeligt
paradigme, som jeg måske endda tilstår en
eller anden privilegeret status og som ikke
anfægter religiøs retorik, der netop foregår
indenfor et andet paradigme. Men min pointe
er, at vi anvender prædikater indenfor et
sprogligt paradigme, der ikke er essentielt
videnskabeligt, hvor prædikationerne i
sammenhæng har nogle utilsigtede logiske
konsekvenser internt i paradigmet. Dette er
eksempelvis ikke i modstrid med konceptuel
relativisme.

Ydermere kunne man indvende, såsom
kabbalisterne mig bekendt gør, at gud nok
engang var almægtig, men han af sit hjertes
godhed satte mennesket frit til at vælge selv,
hvorfor gud skabte en sten, han ikke selv
kunne løfte. Problemet er blot, at hvis gud var
sig dette forhold bevidst, ville han også være
sig sin almagts begrænsning bevidst, hvorfor
den (gud) næppe kan siges eller kunne siges
at være almægtig.

En anden indsigelse kunne være, at gud

F i l o s o f i s k  I n f i g h t
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ikke er styret af et rationelt princip eller et objektiv
gode, men at guds handlinger er gode, fordi
han vil det således. Ud over problemet med
guds vilje må vi også konfrontere
nedenstående problem. Når vi selv konstituerer
vores værdier, kalder vi dem subjektive.
Således forklarer vi mening med henvisning til
subjektets attituder, og dette kan i sagens natur
ikke kaldes objektivt.
Men hvad så når det
er gud, der konsti-
tuerer værdierne? Ja
så rykker vi faktisk
bare forklarings-
problemet et niveau
op! Hvad er mening-
en med Guds inten-
tioner? Vi kan for-
klare meningen med
dukkerne med hen-
visning til dukke-
føreren, men hvad
med dukkeførerens
mening? Så vi når
ikke videre ved at
antage, at gud blot
handler efter for-
g o d t b e f i n d e n d e .
Frasen og udsagnet
“Gud er god” bliver
tomt og kan blot reduceres til “Gud er”. Hvis gud
i sine valg konstituerer værdierne, så ville det
jo også være godt per definition, hvis gud valgte
at slå alle rettroende ihjel. Russell formulerer
lignende indsigelse i bogen ’Why I am not at
Christian’:

[…] if you are quite sure that there is a differ-

ence between right and wrong, you are then in
this situation: is that difference due to Gods fiat
or is it not? If it is due to Gods fiat, then fore God
Himself there is no difference between right or
wrong, and it is no longer a significant state-
ment to say that God is good. If you are going
to say, as theologians do, that God is good, you
must then say that right and wrong have some

meaning which is in-
dependent of God’s
fiat, because God’s
fiats are good and
not bad indepen-
dently of the mere fact
that He made them.1

Desforuden er det
problematisk, at vi
skulle kunne for-
pligte os på en etik,
vi per definition ikke
kan begribe. Hvem
vil da kunne tillade
sig at postulere det
sataniske hovmod at
have indsigt i guds
vilje? Husk blot
hvorfor satan blev
styrtet i helvede. Gud
advarer os selv mod

falske profeter med biblen som talerør:

Og dersom nogen da siger til eder: Se, her er
Kristus, eller se der! da tro det ikke. (22) Thi
falske Krister og falske Profeter skulle fremstå
og gøre Tegn og Undergerninger for at forføre,
om det var muligt, de udvalgte.2

J o n  vs .  B o
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Hvis vi end ikke kan tage engles bud eller
brændende buskes sandheder for gode varer,
hvorledes kan vi da forpligte os på et eneste
bud fra en højere autoritet, hvis vi ikke kan
begrunde det på anden vis? Altså må vi enten
begrunde vores etik fra et agnostisk synspunkt
eller hævde guddommelig indsigt, hvilket er
satanisk hovmod. En overskridelse af dette
forhold er som Camus rigtigt nok konstaterer:
et filosofisk selvmord3. Dette er ikke alene
funderet i ovenstående bibelcitat men
understøttes også af den velkendte platitude:
Guds veje er uransagelige.

Ateisme er en rationelt begrundet
formodning.

Ved ufuldstændig introduktion af
ovenstående ateistiske tematikker ønsker jeg
at fremstille ateismen som en rationelt
begrundet formodning og altså ikke en trossag.
Det er naturligvis forudsat, at en ateist lader sig
overbevise af ovenstående ræsonnement eller
noget lignende og i den forstand tror på
sådanne argumenters gyldighed, men det er
stadig forkert at sammenligne dette med en
religiøs overskridelse af de absurde forhold, vi
er underlagt, et spring ud på 70.000 fod vand,
en religiøs intuition eller deslige. At se sig
overbevist af logiske ræsonnementer,
begrebsanalyse og anvendelsesanalyse samt
kritisk tænkning er næppe det samme som at
tro i en religiøs forstand, da dette netop
transcenderer fornuften. En hævdelse af dette
er snarere en reduktion af den religiøse tro og
dens særegne status end en egentlig

F i l o s o f i s k  I n f i g h t

anfægtelse af ateismen. Indvendingen, at
ateisme blot af en tro ovenstående taget i
betragtning, er snarere udtryk for en generel
skepticisme, som jeg ikke har i sinde at
beskæftige mig med her. En ateisme funderet
på ovenstående rationelle argumenter adskiller
sig således fra tro, der ikke er baseret eller
forpligter sig på rationelle overvejelser. Ateisten
behøver således ikke postulere noget om gud
men kan tage udgangspunkt i, hvad de
religiøse postulerer herom og rationelt
efterprøve konsistensen af de religiøses
påstande. For så vidt ateisten ikke finder
rationel begrundelse for at opretholde den
religiøse formodning, kan ateisten vedholde sit
fravær af tro. Sartre opsummerer min pointe
så udmærket i følgende citat:

To believe is to know you believe,
and to know you believe is not to believe.4

Noter:

1 Bertrand Russell: ’Why I am not a Christian’,
s. 8.

2 Gud: Markus 13,21

3 Albert Camus: ’Sisyfos myten’.

4 Jeg ser mig desværre nødsaget til at henvise
til en citatside da jeg ikke kan huske hvor jeg
første gang stødte på citatet. http://
www.quotationspage.com/quote/32866.html
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DU er en rationel begrundet
formodning, Jon!

Af Bo Christensen

En sen fredag aften, en tømt
chilisnapsflaske, et spil “jeg har aldrig…” og en
forsamling fulde filosofistuderende. Ja, de fleste
tænker nok: “Puha… det har jeg bare prøvet
én gang for meget. Det ender altid med, at en
af deltagerne siger: Nej!! DU er en rationel
begrundet formodning! Hvorefter personen går
hulkende hjem.” Så klassisk endte sidste
fredags Doxa-påskefrokost dog ikke, selvom
ingredienserne var dertil. Til gengæld brugte
jeg to timer på at diskutere ateisme versus tro
med Jon G. og fandt således ud af, hvad min
artikel i dette afsnit af Doxa skulle omhandle:
nemlig hvorfor ateisme ikke kan rationelt
begrundes, og artiklen fungerer derfor som et
modsvar til Jons artikel “Hvorfor ateisme ikke
blot er en tro.”

Først en indledende klargørelse af
nøglebegreberne i vores diskussion. Ateisme
bliver typisk defineret som fravær af tro, men
helt præcist svarer denne definition til svag
ateisme eller agnostisk ateisme. Dvs. at man
som agnostisk ateist ikke forholder sig til om
gud(er) eksisterer eller ej. Stærk ateisme, også
kaldet gnostisk ateisme, defineres som fravær
af tro og en nægtelse af gud(er)s eksistens og
er en direkte modsætning til teisme. Teisme er
derfor selvsagt troen på en eller flere guder.1

Tro er altid indeholdt i begrebet religion, men
religion er ikke nødvendigvis indeholdt i
begrebet tro. Dvs. at man godt kan tro uden
nødvendigvis at være religiøs. Religion er et
trossystem – et organiseret sæt af påstande om
mere eller mindre guddommelige og
overnaturlige fænomener, som den enkelte kan
vælge at tilskrive sig eller ej. En religion behøver
ikke at have en tilhængerskare bag sig men

kan i princippet være funderet i ens personlige
sæt af påstande om guddommelighed.

Til sagens kerne. Kan ateisme rationelt
begrundes og på den måde fravige påstanden
om, at ateisme blot er en tro? Det er
udfordringen! Ateisten behøver ikke
endegyldigt at bevise noget for at kunne fravige
påstanden om at tro men skal kunne komme
med mindst en enkelt rationel begrundelse for
sin position. Først og fremmest skal vi holde os
det klart, at der er to typer af ateisme, når vi
analyserer argumenterne i denne diskussion
– den agnostiske og den stærke. Den
agnostiske ateisme kan hurtigt udelukkes som
tro, da den per definition kun betyder fravær af
tro. Dvs. agnostikeren hverken tror på gud(er)s
eksistens eller på, at gud(er) ikke eksisterer.
Den stærke ateisme, som Jon advokerer,
hævder til gengæld fravær af tro men også at
gud(er) ikke eksisterer. I filosofiske øjne er den
stærke ateisme mere interessant end den
svage, da den stærke rent faktisk “tør” hævde
noget. Men spørgsmålet er, om vi overhovedet
kan rationelt begrunde stærk ateisme og på
den måde klassificere den som en gyldig filosofi
frem for en tro!? Jeg vil kort, men forhåbentligt
retfærdigt, fremlægge Jons skarpe argumenter
for stærk ateisme, og hvorfor stærk ateisme ikke
blot er en tro.2

Farvel til irrationelle gudsbegreber

Argumenterne tager udgangspunkt i de
monoteistiske religioners (kristendommen,
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judaismen, jødedommen, islam osv.) brug af
begreber og forestillinger om en omnipotent
guddom. Den monoteistiske Gud tilskrives
typisk egenskaberne:

a) Gud har (fri) vilje

b) Gud er almægtig

c) Gud er alvidende

d) Gud er algod

Spørgsmålet er så, om det er rationelt
muligt at forene ovenstående egenskaber og
således bevare et meningsgivende og
forståeligt trossystem?! Hvis vi ikke kan give
rationel mening til en forening af Guds
egenskaber, så kan vi, ifølge Jon, konkludere,
at vi har rationel begrundelse for ikke at tro på
Gud, og at Gud ikke eksisterer – dvs. så har
vi rationel begrundelse for at være stærke
ateister.
- Hvis Gud er
algod (d), så er
Gud begrænset
til kun at gøre det
gode og følge en
bestemt sti  – dvs.
at hvis Gud er (d),
så kan Gud ikke
have en vilje (a) og
kan derfor ikke være
almægtig (b).
- Hvis Gud er
alvidende (c), så vil Gud

også vide hvad Gud nødvendigvis vil gøre i
fremtiden og vil derfor være determineret. Så
hvis Gud er (c), så er Gud ikke (a) og (b), og
hvis Gud ikke har en vilje (a), så kan Gud ikke
være god (d).

Det er tydeligt at se fra ovenstående
ræsonnement, at vi ikke logisk og rationelt kan
forene de egenskaber, man typisk tilskriver Gud
i de monoteistiske religioner. Disse
trossystemer indeholder derfor et Gudsbegreb
som er irrationelt.

Farvel til rationel begrundet ateisme

Så langt er jeg enig med Jon! Hvad mere
kan der konkluderes udfra ovenstående argu-
mentation?! Idet det monoteistiske gudsbegreb
er irrationelt, kan vi konkludere, at det er
rationelt ikke at tro på sådan en gud. Men det

er ikke ensbetydende med, at der ikke kan
eksistere eller ikke
eksisterer noget
meningsgivende og
rationelt gudsbegreb
overhovedet. Med
andre ord: argume-

ntationen giver
rationel begrund-
else for, at der

ikke eksisterer en
meningsgivende Gud,
som har de oven-
nævnte egenskaber,
og at det er rationelt ikke
at tro på trossystemer,

som indeholder dette
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irrationelle guds-
begreb. Ræsonne-
mentet fungerer
derfor fint som
rationel begrun-
delse for agnostisk
ateisme – fravær af
tro – men ikke for
stærk ateisme.
Ræsonnementet
begrunder nemlig
ikke, hvorfor der
ikke skulle eksistere en anden gud eller andre
guder med anderledes og muligvis logisk
konsistente egenskaber. Selvfølgelig er der
begrænset plads i Doxa, og Jon har derfor
forståeligt nok begrænset sin kritik til
hovedsageligt det monoteistiske trossystem.
Dog ville det ikke hjælpe, om vi så fandt logiske
inkonsistenser i samtlige trossystemer kendt af
menneskeheden, da det stadigvæk ikke ville
gøre slutningen til den stærke ateists
konklusion: “derfor eksisterer Gud(er) ikke”,
rationelt begrundet. Den konklusion følger ikke
logisk af konstateringen af irrationelle
gudsbegreber, uanset mængden. Det er muligt,
at vi i fremtiden vil udtænke et trossystem, som
havde et konsistent gudsbegreb, men på den
anden side er det selvfølgelig heller ikke
ensbetydende med, at Gud(er) eksisterer.

Spørgsmålet er nu: hviler det på teisternes
skuldre at skulle komme med et logisk
konsistent gudsbegreb og således fjerne
ateistens begrundelse for at hævde, at Gud
ikke eksisterer? Nej, det vil jeg ikke mene. Hvis
man hævder, at Gud ikke eksisterer begrundet
udfra irrationelle gudsbegreber og mangel på
kendskab til et konsistent gudsbegreb, så la-

ver man en art
argumentum-ad-
i g n o r a n t i a m -
fejlslutning. Omfor-
muleret lyder fejl-
slutningen sådan:
vi kender ikke til et
konsistent guds-
begreb, derfor
eksisterer Gud
ikke. Det skulle
gerne klinge en

smule dårligt i det argumentatoriske øre. Man
kunne også hævde, at Gud ikke eksisterer og
så lade være med at begrunde det, men så
bliver påstanden om at stærk ateisme blot er
en tro for mig at se sand, og det filosofiske
projekt fejler.

Mit mål er ikke at bruge nemme
skepticistiske kneb og hævde eksistensen af
absurde og overnaturlige fænomener som
guder, alfer og nisser, bare fordi vi ikke rationelt
kan modbevise deres eksistens. Tvært imod!
Jeg støtter den agnostiske ateisme og hævder,
at fravær af tro er den eneste rationelle posi-
tion indenfor denne debat, jeg kender til.

Noter:
1 Det skal nævnes, at der også findes en
agnostisk og gnostisk skelnen indenfor teisme.
Det er dog ikke relevant i denne
sammenhæng.

2 For at få dem mere udførligt, så læs hans
artikel “Hvorfor ateisme ikke blot er en tro” i dette
afsnit af Doxa.

J o n  vs .  B o
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Hvilket gudsbegreb
- Svar til: DU er en rationelt
begrundet formodning, Jon!

Af Jon Auring Grimm

Med udgangspunkt i den rationelle afvisning
af gudsbegreber kan man afvise de guder,
hvortil man knytter disse egenskaber, vi afviser
som inkonsistente. Men hvilke gudsbegreber
lader det tilbage? Et gudsbegreb vi ikke kan
tilskrive de egenskaber, jeg kort behandler i min
artikel, kan vel næppe optræde som garanti
for objektive værdier eller som meningsgivende

(ikke nødvendigvis meningsfuld); og hvad
betyder gud så andet end nisse eller alf?
Således vil jeg tilslutte mig Sartre når han siger:

[min position] er ikke så ateistisk at den slider
sig selv op i påvisningen af at Gud ikke
eksisterer. Derimod erklærer den at selvom
Gud eksisterede så ville det ikke forandre noget.
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Anmeldelse af

Gud taler ud

Af Kasper Porsgaard
Om Gud den Almægtige - om at tro på en
fader.
Hvis vi starter med spørgsmålet, hvad er gud?
så kunne en hurtig, skud-fra-hoften-definition
lyde således: Gud er den der ved alt,
bestemmer alt og som har skabt alt. Gud er
altså både almægtig og skaber i en og samme
person, nå ja, måske kan vi ikke kalde Gud en
person, men Gud er trods alt en aktør, det vil
sige en der er i stand til at handle, som griber
ind i menneskers liv og verdens gang.
Derudover er Gud også noget transcendent,
noget der går over vor forstand: Fra sin
guddommelige position skaber han reglerne
og sætter grænserne for den eksistens vi kan
udfolde her på jorden. Hvis man er troende,
vel at mærke.
Men troende eller ej. Den beskrivelse af Gud,
som jeg netop har givet, kan også forbløffende
nemt passe på det forhold der eksisterer
mellem et barn og en forælder. Og det er dét,
denne artikel skal handle om.
Ligesom børn sikkert til alle tider har forsøgt at
forstå deres forældre, på samme måde er det
ofte sket at et af “Guds børn” har forsøgt at forstå
sin “Himmelske Fader”1.Og den slags er jo ikke
nemt, det er klart. Men nu har Guds Søn altså
sat sig for at skrive en bog om sin far, og det er
der kommet en fantastisk række af finurligt
funklende villavejs-glimt ud af. Rollerne er
nemlig flyttet ned på jorden i dagens anledning.
Guds Søn er i dette tilfælde den danske forfatter

Jens Blendstrup - et af dansk litteraturs netop
nu mest hotte og up-and-coming navne - og i
rollen som Gud selv, har vi den nu afdøde Uffe
Blendstrup, Jens Blendstrups far.
Bogen handler om Søn Blendstrups opvækst i
et villakvarter ude i Risskov i starten af firserne,
men dette er ikke en selvbiografi. Det er et
vidnesbyrd om en søns evige betagelse af sin
vanvittige, uforståelige, alkoholiske og
tilsyneladende almægtige fader. Det er altså
både en fænomenologisk undersøgelse af,
hvad det vil sige at være almægtig, samt et
hædersskrift til en far, der både i sin egen
verden og i sønnernes verden var Gud.
Villavejenes Konge.
Gud, i bogen, besidder nemlig alle de
karakteristika, som vi i indledningen remsede
op. For det første er han egenrådig i
udformningen af sin virkelighed. Tag dette
eksempel:
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“Gud er glad, han står i sin have, og det er tidlig
morgen. Han står og betragter en rose der
kommer op af jorden. På dette tidspunkt af
dagen er tiden helt frisk og utrolig. Og Gud kan
se det hele komme op med kanonfart. Han kan
se lærketræet der vokser med en meter, og
græsset der myreflittigt
strammer sig an. Og
Gud er i sit es. Han
sidder på sin bænk
foran villaen med et
askebæger og en
pakke med King’s og
ved at alle sover, bortset
fra ham selv.”

I denne scene befinder
Gud sig i en position,
hvorfra han kan se
verden som ingen
anden kan se den. Altså
det tætteste vi kommer
på et View from No-
where. Gud ser alt hvad
der foregår, fordi
situationen er helt hans
egen. Alt indretter sig
under hans blik, selv tiden synes at arbejde for
ham, og nede under jorden “strammer græsset
sig an”. Det er morgen i Risskov og alle sover.

Når man i filosofiske diskussioner anvender

udtrykket “View from Nowhere” eller “God’s Eye
View”, så hentyder man i begge tilfælde til et
ønske om at kunne sætte sig ud over
erkendelsens determinerende faktorer:
kulturelle, historiske og geografisk
determinerende faktorer blandt andet. Når

Blendstrups bog bærer
titlen “Gud taler ud”, så
kan det ses som et ægte
skulderklap til en mand
som virkelig forsøgte at
sætte sig ud over disse
ting, og så endda i bette
Risskov. Og så er der
naturligvis tale om en lille
hyggelig blasfemi.

At det ikke lykkedes for
Gud at forblive almægtig,
siger dog også sig selv.
For Gud er ikke
fejlbarlig, selvfølgelig er
han ikke det. Det ved
hans søn bare ikke
endnu. Når Gud gør
noget forkert, så vækker
det derfor ikke modvilje

hos sønnen, højst undren, som når Jesus i
Bibelen forundres over Guds handlinger2.
Dette varer indtil sønnen selv bliver voksen nok
til at se Guds fejl, og på dette tidspunkt svækkes
også Guds kræfter. Gud, i denne bog, ender

Forfatter: Jens Blendstrup
Udgivet på: Samleren, 2004
148 sider, 199 kr.
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naturligvis med at måtte bøje sig for en anden
virkelighed end sin egen. Kræften får ham til
sidst. Han mister lysten til at gå på
flerdagesdruk, og selv smøgerne må han til
sidst indtage gennem slangen i sit iltapparat.

Historien om Gud og Søn bliver derfor også til
historien om Guds død. Og sønnen har nu
skrevet sit vidnesbyrd om en person, der
tilsyneladende var både perfekt og transcen-
dent, men viste sig bare at være et menneske.

Jens Blendstrup har indtil videre udgivet to
novellesamlinger, to billedromaner, seks
radiospil og en børnebog, har desuden skrevet
klummer i blandt andet Weekendavisen, og
sidder derudover i redaktionen på det
Københavnske tidsskrift Øverste Kirurgiske,
hvortil han har skrevet masser af digte.
Blendstrup har et klogt underholdende, smukt
og flabet sprog, der af Klaus Rifbjerg er blevet
betegnet som  “Halløj-prosa”. Hans stil og
sprogføring har allerede - efter undertegnedes
mening - haft stor indflydelse på folkene omkring
ham og kan ses som gennemtrængende store
dele af det der ellers publiceres i det stærkt
underholdende poesimagasin Øverste
Kirurgiske.

Gud taler ud bør læses af flere forskellige
grunde. For det første fordi den er morsom og

Gud taler ud

skrevet i et herligt sprog. For det andet fordi den
foregår i Risskov i de tidligere firsere3. For det
tredje, fordi den forsvarer retten til at være
mærkelig - noget der efter min mening er behov
for for tiden. For det fjerde, fordi den giver os
indsigt i, hvad det vil sige at være almægtig, en
meister i sit eget univers. Og for det femte, fordi
den viser, hvordan det kan lade sig gøre at gøre
op med sin far på en kærlig måde, så ikke alt
ender i bitre freudianske faderopgør med
dertilhørende syndefald bagefter og evig
fortabelse til følge.

Og ja. Så indeholder bogen faktisk et element
af noget så - i disse dage - febrilsk efterspurgt
og hæmningsløst misbrugt som Danskhed.4

Noter:
1 Se f.eks. Augustins Bekendelser.
2 Jeg er ikke bibelkyndig, men så vidt jeg
husker forekommer der da en replik a la “Min
Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”
3 Jeg kan ikke svare på hvorfor dette skulle
være en grund, men jeg synes det er det
alligevel.
4 Blot eet eksempel: “HC Andersen goes Holly-
wood” -showet for et par uger siden.
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DFS 2005
- reportage fra et årsmøde

Af Jacob Lautrup Kristensen, Jon Rostgaard Boiesen & Carsten Fogh Nielsen

Sne over landet

Af Jacob Lautrup Kristensen

I denne søde forårstid er det næsten glemt,
men dagen før Dansk Filosofisk Selskabs
Årsmøde sidst i februar var præget af vinterens
mest voldsomme snestorm. DOXAs udsendte
havde skam set deres vejrudsigt og rustet sig
med varm kaffe og proviant til turen, men
pligtens kald er mangfoldigt, og DOXAs
skribenter en broget flok som har adskillige
gøremål i form af studienævnsmøder og 1. års
undervisning onsdag morgen, så da de satte
sig til rette i vor allesammens slovenske agent
Henrik Jøker Bjerres nyerhvervede og meget
røde Fiat, da havde de kun knap fire timer, før
Christine Korsgaards foredrag, Expulsion from
the Garden, som fandt sted på Center for
Subjektivitetsforskning (CFS), som på sin side
har hjemme omkring Strøget i staden. Egentlig
virkede opgaven til at begynde med ikke helt
uoverkommelig, men det var førend vejen
omkring Vejle forsvandt i en snedrive og først
dukkede op igen ved Storebælt.

Alle ambitioner om foredraget måtte
skrinlægges, men man nåede da frem til
spørgetimen, og hvorfor skulle en ambitiøs
filosof afholde sig fra kritiske spørgsmål, bare
fordi man ikke har hørt foredraget? Temaet var,
hvad det vil sige, at være et menneske, men

debatten centrerede sig mere om Korsgaards
brug af konstitutive standarder for handling (til
forskel fra regulative standarder). Hendes
originale Kant-læsning udmøntede sig i, at det
kategoriske imperativ ikke blot er standarden
for moralske handlinger, men for handlinger i
det hele taget. Kort sagt: jo mere, man handler
efter det kategoriske imperativ, des mere han-
dler man virkeligt. I en vis forstand er det slet
ikke at handle, når man handler (moralsk)
forkert, thi så er man ikke selv-lovgivende, og
det at handle er at give sig sin egen lov (jf.
Autonomi).

DOXAs udsendte var tilfredse med trods alt at
have hørt pointen og glædedes tillige ved
gensynet med redacteur emeritus Carsten
som, ligeledes med sne-vanskeligheder, havde
fundet vejen fra Oxford til Kbh.

Et virkeligt partnerskab

Efter forsmagen på hvad der ventede, kunne
årsmødet tage sin begyndelse om torsdagen.
Arrangementet var tildelt DPU (i samarbejde
med CFS), men grundet lokaleproblemer, måtte
KU træde til og lægge bygninger til. I tråd
hermed var der hele fire åbningstaler: Lars-
Henrik Schmidt fra DPU, Dan Zahavi fra CFS,
Finn Collin (i egenskab af formand for DFS)
samt Peter Kemp – ligeledes fra DPU. Tonen
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blev slået politisk an, og især Finn Collin satte
temaet Oplysningsfilosofi i aktuel kontekst ved
at henlede opmærksomheden på det
paradoksale ved, at det nyligt
overståede folketingsvalg havde
stadfæstet den parlamentariske
situation i Danmark, som gjorde
et angiveligt liberalt regeringsparti
direkte afhængigt af et parti, som
eksplicit har kaldt Oplysningen for
historiens største ulykke! Man
følte, at noget stort var i gære,
men desværre kunne de mange
forskellige personlige interesser,
som mødet var talestol for, ikke
samles om dette ene tema, om end der da blev
talt væsentligt mere om oplysning, end det er
gængs i de nye store bygninger, der nu skyder
op nær det gamle artilleriareal på Amager
Fælled.

Plenarforedrag ved professor Christine M.
Korsgaard (Department of Philosophy,
Harvard University): To act for a reason

Første taler til mødet var Christine Korsgaard,
som flere af Århus-folkene havde hørt tale
dagen forinden. Mange vil være hende
bekendt fra bl.a. Hans Finks seminarer eller
fra Kantiansk og Rawls’k filosofi samt måske
pga. hendes danske navn, som ifølge DOXAs
kilder oprindeligt stammer fra Mors. Emnet var
et af de store i analytisk moralfilosofi for tiden:
Hvad vil det sige at handle af grunde?

Sædvanligvis placeres Kant og Aristoteles som
hinandens klare modsætninger i forhold til etisk
normativitet. Hos Kant er den selvgivet gennem
fornuften, hos Aristoteles erkendt eller tillært.
Således ikke for Korsgaard, som i

nærværende kontekst satte en ære i at sætte
Kant og Aristoteles på samme hold i forhold til
forståelsen af handlingen. I så høj grad var de

to tilsyneladende enige, at der
hurtigt faldt en bemærkning i
århusianernes slæng, hvem
denne ’Canten Aristotle’, som
Korsgaard hele tiden refererede,
dog egentlig var?

Korsgaards ærinde med
sammentænkningen af de to var
at mediere imellem en
internalistisk og en eksternalistisk
forståelse af grunde til handling.

Hvor folk som Bernard Williams er
repræsentanter for det synspunkt, at blot det at
have en mental desire kan være en grund til at
handle, mener folk som Jonathan Dancy og
Joseph Raz, at kun objektive forhold i verden
kan være grunde. Som alternativ til begge
opfattelser fremførte Korsgaard sin teori om re-
flexive endorsement, ifølge hvilken en agent
har en grund til at handle, når (og kun når?)
hun er (selv)bevidst om sin egen handlings
(handlemåde + mål) korrekthed. Således
gjorde hun sig til fortaler for et synspunkt, ifølge
hvilket grunde ikke lader sig adskille fra
handlinger. Snarere hænger de uløseligt
sammen på samme måde som meninger
hænger sammen med ytringer. Dette fik Finn
Collin til at spørge til, hvordan grunde så kunne
være med til at få handlingen til at ske, og
hvordan den kausale forbindelse var mellem
grunde og handlinger. Korsgaard svarede
herpå, at det ikke var hendes overbevisning,
at grunde må komme før handling, men at de
snarere først giver mening i og med handling.
Således mente hun heller ikke, at hendes teori
var forpligtet på at redegøre for, hvordan vores
’hardware’ fungerer rent kausalt.
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Frokost

Efter den livlige debat som fulgte på Korsgaards
foredrag fortrak folket til de tilstødende lokaler i
’det nye KUA’ for at indtage deres velfortjente
mellemmåltid. Her blev tilrejsende provinsfolk
mødt med den fagre nye verden i form af et utal
af forskellige varme retter, salater, sandwiches,
supper, brød, frugt, kage, adskillige vegetariske
alternativer og alt hvad appetitten ellers kunne
begære. Som mest imponerende og
tilfredsstillende udregnedes prisen i al
retfærdighed efter mængde, idet betalingen
foregik efter nøje vejning af ens portion. Ikke
noget med først at undersøge, om det nu er
den søde eller sure kantinedame, der sidder
ved kassen, eller om man nu er kommet til at
gemme noget humus under sin salat: næh her
var der objektiv orden i sagerne!

Desværre råder det nye KUA ikke over
uendeligt mange seminarlokaler, så de
følgende sessioner var henlagt til barakker af
ubestemmelig dato på den anden side af
kanalen (joo – på KUA har man nærmest
Venezia-agtige forhold!) Nu skiltes DOXAs
udsendte og delte sig efter anskuelser og lod
pluraliteten råde! Tre af dem var dog
tilstrækkeligt autoritetstro til at følge hovedtaleren
til etik-sessionen for således at mænge sig mest
muligt med de udenlandske stjerner.

Sektion 3A - Etik

Asger Sørensen: Deontology - born and
kept in servitude by utilitarianism

Asger Sørensen er et syn værd i sig selv. Der

er noget umiddelbart magisk over en filosof
med slidte jeans begravet dybt i et par lange

læderstøvler med nitter.
Uniformen fuldendes af
islandsk sweater og et
diskret rygende ciga-
retrør, som bragte umis-
kendelige associationer til
pelsklædte glædespiger
fra 20’ernes opgangs-
tider.

Foredraget var en ganske oplysende
gennemgang af begrebet deontologi, som
Sørensen så som et begreb hvis hensigt først
og fremmest var at gøre ikke-
konsekventialistiske positioner uantagelige.
Stilen var nærmest etymologisk og såmænd
meget interessant, men Sørensen ødelagde lidt
stemningen ved at give en helt umotiveret og
forkert kritik af Rawls, som ifølge Sørensen
måtte ende i ren rationel/hedonistisk egoisme!
’Åh nej, og så lige foran Korsgaard’! tænkte
mange, og debatten kom da også til at dreje
sig mest herom, og Rawls’ elev og discipel
Korsgaard lod naturligvis ikke bemærkningen
dø i synden.

Anne-Marie Christensen: “Dem Ganzen
Gewimmel der menschlichen
Handlungen” – etisk normativitet ifølge
den sene Wittgenstein

Af Carsten Fogh Nielsen

Anne-Marie Christensens foredrag var en kort
præsentation af de vigtigste konklusioner fra
hendes nyligt afleverede ph.d.-afhandling. Da
afhandlingen var på omkring 300 sider, og
foredraget inklusiv diskussion var sat til 60
minutter, indledte AMC med at undskylde, at
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hun ikke ville kunne nå andet end at skitsere
nogle hovedtræk fra afhandlingen.

Foredragets hovedtema var normativitet, mere
specifikt etisk normativitet. Ifølge AMC anser
Wittgenstein ikke det etiske for at være knyttet
til et bestemt område eller for at være
kendetegnet af en særlig brug af bestemte
begreber. Det etiske er heller ikke en bestemt
teori eller tilgang til et bestemt problemfelt.
Wittgensteins påstand er, at det etiske snarere
er en måde at anskue og forholde sig til verden
på, og at det etiske derfor potentielt er relevant
for, og indeholdt i, alle sider af menneskets
tilværelse – deraf foredragets titel, som er et
Wittgenstein-citat fra (så vidt jeg husker) Kultur
og Værdi. Der er derfor principielt set ikke noget
som helst i den menneskelige tilværelse, som
falder udenfor det etiskes rækkevidde og som
ikke kan gøres til genstand for etisk refleksion,
diskussion og stillingtagen. Denne opfattelse
af det etiskes omsiggribende natur er i vore
dage blevet videreført af bl.a. Cora Diamond

Dette rejser nu spørgsmålet om, hvad det
etiske så nærmere består i, hvad der
kendetegner en specifik etisk normativitet,
sammenlignet med f.eks. epistemisk eller
sproglig normativitet? Wittgensteins svar på
dette var, ifølge AMC, at det etiske kendetegnes
ved at stille mennesket overfor ubetingede,
kategoriske fordringer. Ubetinget og kategorisk
skal dog her ikke forstås kantiansk. Vi taler ikke
om et kategorisk imperativ, men snarere om
Løgstrups tavse og radikale etiske fordring. For
undertegnede rejste denne karakteristik dog
et spørgsmål om, hvorvidt Wittgensteins

etikopfattelse virkelig var så vidtfavnende som
AMC og Cora Diamond opfatter den. Skønt
såvel AMC som Diamond (og dermed
formodentlig også Wittgenstein) principielt ikke
ønsker at udelukke nogen moralteori fra at
være en del af det etiske, så synes
karakteristikken af det etiske som indeholdende
ubetingede fordringer at udelukke en række
subjektivistiske, relativistiske og non-
kognitivistiske positioner. Personligt finder jeg
ikke dette specielt problematisk, da jeg ikke er
tilhænger af hverken subjektivisme, relativisme
eller non-kognitivisme. Derimod forekommer
det mig, at Wittgenstein, AMC og Diamond ville
stå sig bedre ved eksplicit at erkende, at deres
(næsten) altomfavnende etikkonception rent
faktisk udelukker visse moralfilosofiske
positioner.

Sektion 5A - Politisk filosofi

Anne-Marie Eggert Olsen: Carl Schmitt: Is
He Really a Challenge?

Af Jon Rostgaard Boiesen

Foredraget blev trods
titlen holdt på dansk.
Svaret på titlens
spørgsmål var ifølge
Eggert Olsen et klart
nej.

Udgangspunktet var
den renæssance for
den politisk-juridiske
tænker Carl Schmitt

(1888-1985), der har været de sidste ti år, og
som blandt andet har vist sig ved at Derrida og
•i•ek har skrevet om Schmitt, mens Agamben,
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Negri og Hardt, Laclau og specielt Mouffe har
været influeret af ham. Schmitt var i en lang
periode ikke politisk korrekt på grund af hans
direkte støtte til nazismen, men ifølge Mouffe bør
man dog ikke se bort fra ham blot på grund af
den. Eggert Olsen mente dog nok at der kunne
være grund til at overveje, om der var en
sammenhæng mellem hans teoretiske værk
og hans nazisme – og at det i hvert fald måtte
betyde, at der skulle være noget specielt godt i
hans værk, der begrundede at tage ham op
igen.

Eggert så baggrunden for genoptagelsen af
Schmitt i en frustration på venstrefløjen over den
dominans, sociologien har haft i
samfundsforståelsen, og et heraf følgende
ønske om at genoplive det politiske. Ifølge
Schmitt er det politiske en grundkategori, der
ikke kan begrundes i andet – specielt ikke
etikken. Det politiske er sat ved opdelingen i
ven og fjende, hvilket gør, at det politiske ikke
er bundet til staten. Der er – i modsætning til
hos for eksempel Hobbes – således ifølge
Schmitt ingen førpolitisk tilstand. Det politiske har
eksisteret før staten, og vil vedblive med at
eksistere selvom staternes periode er ved at
slutte – hvad den ifølge Schmitt var allerede i
1930’erne, men hvilket måske i endnu højere
grad er sandt i dag.

Problemet med Schmitt var ifølge Eggert, at han
simpelthen ikke argumenterede for sin
politikopfattelse, altså ven/fjende-distinktionen,
men blot stipulerede den. Dette skyldes ifølge
Eggert Schmitts baggrund i juridisk tænkning,
hvor det er centralt at stipulere inklusion/
eksklusions-relationer, og at han så det som
en praktisk-politisk opgave, og ikke en filosofisk,
at definere det politiske. Det gjorde at Schmitt
ikke havde noget ræsonnement i sin definition

af det politiske – endskønt han gav den skin af
det: “Men det bliver jo ikke et argument blot fordi
man skriver deshalb.”

Foredraget gav et overbevisende indtryk, men
man savnede at der var nogle schmittianere
tilstede der kunne have prøvet at forsvare
Schmitt lidt bedre end de spæde pip der kom
– og som syntes at bære præg af, at ingen af
de tilstedeværende var specielt godt inde i
Schmitt.

Thomas Brudholm: Sense and sensibility
in philosophical thought on mass atroci-
ties: Reflections on a case story

Thomas Brudholm tog udgangspunkt i de to
danske filosoffer Peter Thielsts og Jacob Dahl
Rendtorffs kommentarer i Berlingske Tidende
i forbindelse med Beslan-massakren i
september 2004, og den efterfølgende debat
disse udtalelser havde vakt. Foredraget og
specielt emnet var interessant, men det hele
led lidt under at der kun var sat en halv time af
til det. Brudholm havde således ikke tid til at
komme ind på den mere substantielle
moralfilosofiske diskussion om, i hvilket omfang
ondskab er en god forklaring på massakrer
som Beslan. I stedet gjorde han sig nogle
overvejelser over filosoffers rolle i den offentlige
debat, samt, med udgangspunkt i egne
erfaringer som ph.d.-stipendiat på Center for
Holocaust- og Folkedrabsstudier, over
filosoffernes/filosofiens rolle i forhold til andre
fagdiscipliner i studiet af folkedrab. Til det første
mente Brudholm, at Rendtorff og specielt Thielst
havde indtaget en ophøjet, olympisk position,
hvorfra de mente sig i stand til at gennemskue
gidseltagernes motiver, og affærdige
indvendinger mod dem som føleri. Til det andet
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mente Brudholm, at man som filosof burde
have langt mere respekt for andre fag og
specielt deres empiri. Som eksempel
fremhævede han den status Arendts tese om
ondskabens banalitet havde fået, som en der
bare bliver refereret – uden at folk har læst
andre, empiriske, studier – endda også studier
om Eichman – der går imod Arendts tese.

Der var desværre ikke tid til spørgsmål. Denne
skribent kunne ellers godt havde tænkt sig at
stille det mere substantielle moralfilosofiske
spørgsmål, om man ikke må skelne mellem
forskellige former for ondskab. Således må det
vel være muligt at mene, at det var en ond han-
dling at udføre Beslan-massakren, uden
dermed at mene, at gidseltagerne var – med
Kants begreb – diabolsk onde, altså ville det
onde for det ondes egen skyld. At hævde det
sidste, er at hive handlingen ud af den politiske
kontekst den hører hjemme i. Det burde vel
således være muligt – i modsætning til den
diskurs der kører i store dele af den offentlige
debat – på den ene side at fordømme
terrorhandlinger som onde, samtidig med at
man fastholder at de er udført med et politisk
formål, og således ikke blot er ondskab for
ondskabens egen skyld. At gøre det sidste er
desværre alt for almindeligt i mange af verdens
konflikter, hvilket er med til at forhindre at man
ser egne grusomme handlinger i øjnene – man
er jo retfærdiggjort i alt i kampen mod
Ondskaben selv – og er, efter denne skribents
mening, med til at stille sig vejen for politiske
løsninger på politiske konflikter.

Sektion 1A - Teoretisk filosofi

Lars Binderup: Universaler og metodologi
inden for formal ontologi

Af Jacob Lautrup Kristensen

Idet konferencen/
årsmødets tema jo
eksplicit var oplysning
og dermed mest
politisk orienteret, var
den helt teoretiske del
af filosofien ikke den
mest fremherskende.
Som konsekvens blev

metafysik, erkendel-sesteori, sprogfilosofi og
andre rent teoretiske discipliner slået sammen
til en enkelt, hvor Collin, Faye, Binderup og
ligesindede kunne søge tilflugt. De som kender
Lars Binderup vil vide, at han har en særlig
forkærlighed for at opstille filosofiske problemer
som sindrige labyrinter, hvor man orienterer sig
og ender ved forskellige positioner alt
afhængigt af, hvad man har svaret på en række
forskellige spørgsmål. Mange vil fra deres
ungdomsår kende princippet fra de
spændende eventyrbøger (længe før
computerspillenes tid), hvor man selv var helten
og alt efter sine valg igennem bogen oplevede
nye eventyrlige ting og fik fantastiske
belønninger eller straffe. En sådan nostalgisk
tankerække overvældede DOXAs udsendte,
da han så hvorledes Binderup konstruerede
et system af valg på tavlen i form af spørgsmål
om formal ontologi. Til sidst skulle dette system
så udgøre en færdigt kort, som enhver
selvbestaltet filosofi-helt kunne bruge til at finde
rundt i formalontologiens eventyrunivers.
Allerførst i fortællingen skulle man beslutte sig
for, hvorvidt man ville have plads til sådan noget
som egenskaber i sin ontologi. Hernæst gik det
over stok og sten. Svarede man nej til det første
spørgsmål, måtte man finde sig til rette blandt
’ekstreme nominalister’, som ifølge Binderup
omfatter prædikatsnominalisme, klasse-
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nominalisme og lighedsnominalisme. Svarede
man derimod ja, kunne man fortsætte rundt i
labyrinten imellem troper, vulgære platonikere,
immanensteoretikere og andet godtfolk.

Da Binderup var færdig med at tegne sit kort,
tog han fat på at klarlægge, hvilke objektive
kriterier, man så burde benytte for at vælge sin
vej og plads i formalontologien univers.
Overordnet set, var der ifølge LB to kriterier:

1) Økonomi – jo færre ting vi har med os,
ontologisk såvel som teoretisk, des bedre!

2) Intuitiv plausibilitet – jo flere almindelige
overbevisninger, vi kan redde med vores teori,
des bedre!

Binderup ville dog ikke selv lægge sig fast på,
om man burde være ligheds-trope-teoretiker
eller transcendens-realist eller what-not, men
nu havde vi da i det mindste et kort at rette os
efter!

Sektion 2A - Oplysningsfilosofi

Søren Kjørup: Ned med Humboldt, leve
Condorcet!

Af Jon Rostgaard Boiesen

Som talsmand for
Humboldt-bevægelsen
følte jeg mig nærmest
forpligtet til at dukke op til
et foredrag med den titel!
Og Kjørups udgangs-
punkt var da også
universitetsdebatten,
hvor Kjørup følte sig
provokeret af, at der så ofte bliver henvist til

Humboldt. Han stillede sig nemlig tvivlende
overfor, om folk faktisk havde sat sig i ind hvad
Humboldt rent faktisk havde skrevet om
universitetet, og om folk der henviste til
Humboldt virkeligt var enige i hans tanker.
Kjørup havde dog haft svært ved at finde nogle
eksempler at fremdrage på folk der faktisk
henviste til Humboldt, så det var til stor gensidig
glæde, at jeg under spørgsmålene kunne
melde mig og fortælle om Humboldt-
bevægelsen.

Problemet var ifølge Kjørup, at Humboldt
dyrkede en elitær dannelsestanke, hvor der
ikke var plads til kritik og diskussion. I
modsætning hertil fremhævede han
Condorcets tanker om en lige og fri
uddannelse, der skulle gøre alle i stand til at
deltage som borgere i et demokratisk samfund.
I den efterfølgende diskussion, som Kjørup og
jeg fortsatte et godt stykke tid bagefter, landede
vi på en vis grad af enighed om at de to ting
ikke nødvendigvis var modsætninger, og at der
var dele af Humboldts tanker om universitetets
autonomi der var værd at bevare, og som i dag
var truet – om end vi nok var noget uenige om
i hvilken grad de var værd at bevare. Og vi var
temmelig uenige om i hvilken grad idealismens
betydning for den tyske dannelsestradition var
et gode eller noget der burde overvindes – om
end Kjørup ikke udtrykte sig så bramfrit som
den kendte tv-filosof Arno Victor Nielsen, der
mente at den tyske idealisme helt burde smides
væk til fordel for den amerikanske pragmatiske
tradition, der havde gjort så megen gavn for de
amerikanske universiteter. Da jeg mindede
Arno Victor om hans egne rødder i kritisk teori
svarede han grinende: “Ja – men det er jeg
heldigvis for længst kommet udover!”
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Sektion 4A - Pædagogisk filosofi og
æstetik

Lars Geer Hammershøj: For-mig-hed og
Kants rotationer - om myndighed i
selvdannelsens tidsalder

Af Jacob Lautrup Kristensen

Også i andre sessioner blev der
plads til virkeligt at diskutere
oplysningsidealer og på trods af
kun at have 30 min til rådighed,
leverede Lars Geer Hammershøj
(nu DPU, tidligere Idéhistorie i
gamle 328) et højst interessant og
passioneret angreb på den
pervertering af den oprindelige
oplysningsforestilling, der efter
hans mening har fundet sted. Oplysning er
blevet til ’for-mig-hed- mente Hammershøj og
uddybede med at pointere, at Kants vigtige
skelnen mellem offentlig og privat brug af
fornuften i dag var gået ganske tabt. I dag
insisterer man ifl. LGH på at sætte alle sine
udsagn i en privat kontekst – også når man
udtaler sig i den offentlige sfære. Dette kommer
til udtryk ved vendingen ’for mig’:

For mig er Gud… for mig er livet…
for mig er det forkert at… og det der
er værre!

Hammershøj mente på bedste
idéhistoriske vis at kunne spore en
udvikling i oplysningsidealets recep-
tion: Man er gået fra tænkefrihed (hos
Kant), til handlefrihed (i moder-
niseringen og demokratiseringen) til nutidens
selvtilstrækkelighed. Selvtilstrækkelige er de,
som ytrer sig uden at være lærde og uden at

gøre det til oplysningens fremme. I stedet bliver
dannelse til noget ’for mig’; til selvdannelse, hvor
oplysning foregår på individets egne
præmisser i stedet for offentligheden og
forstandens præmisser.

Cynthia Grund: Filosofi og
amerikansk fjernsyn/Philoso-
phy and American Television

Af Carsten Fogh Nielsen

Som svoren (visse af mine
bekendte ville måske sige fanatisk)
fan af den amerikanske TV-serie
Buffy the Vampire-Slayer, hvis
filosofiske relevans jeg i tide og

utide prædiker overfor uskyldige filosoffer, var
det en stor og uventet glæde at lære, at jeg ikke
er den eneste der har en positiv filosofisk
holdning overfor amerikansk fjernsyn. Cynthia
Grunds foredrag var således et forsøg på at
forklare (og forsvare), brugen af amerikanske
TV-serier i undervisningen af filosoffer.

Selve foredraget var forholdsvis kort, og bestod
mestendels i en gennemgang af
Cynthias egen brug af bl.a. Star Trek
– The Next Generation, Outer Lim-
its og The Twilight Zone. Resten af
tiden blev brugt på to afsnit af
sidstnævnte serie, som ifølge Cynthia
viste, hvorledes fjernsynet kan
præsentere og bearbejde nogle af
de dybeste og vanskeligste

spørgsmål indenfor erkendelsesteorien og
sprogfilosofien. Vi skulle også have set et
uddrag af en Star Trek Episode, men
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videobåndet var på mystisk vis forsvundet.

Da jeg på forhånd var velvilligt indstillet overfor
hele projektet er det umuligt for mig at give en
upartisk bedømmelse af foredraget. Rasmus
Ugilt, som jeg formoder, er mere skeptisk
indstillet overfor idéen om at inddrage
amerikanske sci-fi TV-serier i filosofien, mente
ikke der var den store dybde hverken i de to
afsnit af The Twilight Zone vi så, eller i hvad
Cynthia havde at sige. Til gengæld
bemærkede han efter foredraget, at det gav det
ham stor fornøjelse at se den glæde Cynthias
foredrag vakte hos mig, og det er da også en
slags ros.

Sektion 2B - Oplysning og oplys-
ningskritik

Mikkel Thorup: The arguments and history
of the counter-enlightenment

Det er utroligt hvad man med et velstruktureret
foredrag kan nå på 20-25 minutter. Mikkel
Thorup nåede således at opridse de
væsentligste pointer i modoplysningens kritik
af oplysningstænkningen, at drage en række
paralleller til nutidens politiske debat og
tænkning (med en del solide hug til højrefløjen
i dansk politik – noget som også Finn Collin
gjorde i sin åbningstale), og at pege på behovet
for kritisk at korrigere den gængse
oplysningstanke. Et interessant foredrag som
introducerede mig for en række tænkere (Jo-
seph de Maistre og Juan Donoso Cortés f.eks.)
som jeg ikke før havde hørt om. Eneste anke
mod foredraget var, at Thorup ikke nævnte
Jacobi, en af modoplysningens Grand Old
Men, som denne kommentator sidste efterår
holdt et oplæg om i Idealismelæsekredsen.

Men dette er en personlig kæphest, som ikke
skal ligge Thorups foredrag til last, og i den
efterfølgende diskussion gjorde han det da
også klart, at han bevidst kun havde
beskæftiget sig med et begrænset udvalg af
modoplysningens tænkere - han havde som
sagt kun 30 minutter til foredrag og diskussion.

Plenarforedrag ved professor Dick Howard,
(Department of Philosophy, SUNY at Stony
Brook): The necessity of politics

Af Jacob Lautrup Kristensen

Vist for første gang var der
hele tre hovedtalere indbudt
til årsmødet. Én amerikaner,
en franskmand og så Dick
Howard, som vist nærmest
var begge dele. Han var i
hvert fald fransk gift og talte
længe om det amerikanske

præsidentvalg, og hvordan hans franske
venner så på det. Det skulle vise sig at være
en lang optakt til den distinktion, som var
omdrejningspunktet i Howards foredrag.
Distinktionen imellem The politics of will og the
politics of judgement. Viljespolitikken sporede
Howard til Marx og til ideen om, at sand politik
er revolutionær. Politik handler om at sætte sin
vilje igennem, ikke om at rette sig ind efter
noget, der allerede foreligger. Men
provokerende nok mente Howard, at Marx
havde dette til fælles med den genvalgte
George Bush! (det er sikkert også
provokerende for Bush-tilhængere at blive
sammenlignet med marxister, men til DFS
årsmøde risikerer man nu mere den modsatte
fornærmelse).
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Heroverfor satte Howard så Bush’s modstander
John Kerry (har vi allerede glemt ham?), som i
stedet delte sin politikopfattelse med Kant iflg.
Howard. Præcis hvorfor fik ingen af DOXAs
udsendte desværre fat i, for det var lige efter
frokost, og der var varmt i forelæsningssalen…

Plenarforedrag ved professor Jean-Luc
Marion, (Université de Paris IV (La
Sorbonne) og University of Chicago): Ob-
ject or Event: The Saturated Phenomenon
and Rationality

Det klart mest
franske indslag på
årsmødet var
gemt til slut. Dog
forsøgte Marion
sig med at tale på
engelsk, hvilket
gjorde foredraget
mere forståeligt for
de fleste og tillige

gav én samme følelse overfor uoriginal
kontinentalfilosofi, som når højtstående nazister
i amerikanske krigsfilm taler amerikansk med
kraftig tysk accent (ikke at alle
kontinentalfilosoffer er ligesom nazister – kun
nogle ganske få).

Marions overordnede tese var, at der var en
grundlæggende forskel på objekter på den ene
side og begivenheder på den anden. Iflg.
Marion undslipper begivenheder sig
forstanden forstået på den helt kantianske
måde, at de ikke ligger under for grænserne
for mulig erfaring. “Begivenheder er quasi-
irrationelle”, sagde Marion med et strøg af
mystik, mens han behændigt rettede på sin
butterfly.

“We’re always too late for the event, it over-
whelms us” … Objekter derimod er endelige,
forekommer i kvantitet etc. Vi kan gendanne
os dem ad libitum og de er altid enten en årsag
eller en virkning af en årsag. Marion mente nu,
at metafysikken reducerer al fænomenalitet til
objekter, hvis begreb blot det ikke er
selvmodsigende kan indlemmes i det muliges
verden. Kort sagt eksisterer intet, med mindre
det altid allerede kunne tænkes af forstanden.
Og dog! “Events never cease to surprise us!”

“The event does not limit the phenomenon, as
such and by itself – from itself”. Måske kunne
Marion på dette tidspunkt se, at nogle af
tilhørerne var skeptiske, for han begyndte nu
at fortælle om et digt af Baudelaire og om slaget
ved Waterloo og især om en kvinde, der var
kommet om hjørnet og gået forbi ham og
tydeligvis havde overrasket ham. Alt dette er
ikke objekter, mente Marion. De kan ikke
bestemmes eller behandles af
naturvidenskaberne. Det må kunsten og
humaniora tage sig af!

Især én af DOXAs udsendte var ikke overbevist
af Marions klare skelnen mellem objekter og
begivenheder, og han måtte fremføre, at enhver
begivenhed jo dog tillige var et objekt, og at
begivenheder forekommer som årsager og
virkninger og i kvantitet og er inden for
forstandens rækkevidde. Marion replicerede
med et: “What you are saying is… not mean-
ingless to me…”, men ikke desto mindre syntes
der at være for stærke kulturforskelle til at striden
kunne afgøres indenfor begivenheden, DFS
årsmøde 2005. Mødet blev behørigt afsluttet;
folk fortrak først til fredagsbar, senere til
forskellige kvartérer i staden for at fortsætte
diskussionen over et måltid og et glas – nogen
hele natten og nogen lørdagen med. DFS bør
prises for i hvert fald at bringe filosoffer sammen
på den ene eller anden måde.
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Nyeste nummer af Slagmark i anledningen af Løgstrups 100 års dag

“Hvis der var nogen helst retfærdighed til i dette land, gik
dette som varmt brød, som tusindvis af nysgerrige læsere i
lange køer ville glæde sig til at sætte tænderne i.”

Steen  Nepper Larsen  om  Slagmark i Filosofi 2004
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Under afhøringerne af USAs daværende
præsident Bill Clinton i forbindelse med den
såkaldte Lewinsky-affære (eller Monica-gate
som den også blev kaldt) udspillede sig et
bizart intermezzo. Clinton var tidligere under et
pressemøde, hvor han endda sad ved siden
af Yassir Arafat, blevet spurgt om sit forhold til
Monica Lewinsky, og
havde svaret med de
herostratisk berømte
ord: “I did not have
sexual relations with that
woman – Miss
Lewinsky.” Det var ord
der siden skulle komme
til at forfølge ham, da
Miss. Lewinsky siden
kunne fremvise en kjole
plettet med den
præsidentielle sæd, og
alle indicier i det hele
taget pegede i retning
af, at hun havde givet
ham hvad der på godt
amerikansk hedder et blowjob.

Hvad gør man så hvis man er Bill Clinton?
Vælger man at erkende at man er blevet taget
med bukserne nede, og altså indrømme “Yes,
I did in fact have sexual relations with that

woman.”? Clinton valgte som bekendt en anden
strategi: Han gik på tv og indrømmede at “I did
have a relationship with Miss Lewinsky that was
not appropriate. In fact it was wrong.” Men at
dette relationship skulle have noget med sex
at gøre, indrømmede han aldrig.

Havde Clinton ret? Er et
blowjob sex, eller er det
blot et upassende
forhold for en gift mand
at have til en ung kvinde
– særligt når man er
præsident og kvinden er
ens praktikant? Og hvem
– for nu at blive i
terminologien – fucking
cares. Kenneth Starr
gjorde. Og en hel
verdens nyfigne tv-seere
gjorde.1 Men hvornår
kan spørgsmål om det er
sex ellers være rel-
evant? Det kan det

selvfølgeligt når et par drengerøve – uanset af
hvilken alder – skal blære sig med hvor mange
damer de hver især har nedlagt (noget der
naturligvis også sker blandt kvinder; noget
enhver mand, der ikke var klar over det før, kan
forvisse sig om ved blot at se et enkelt afsnit af

Var det sex?
- Kommentar til Jon Auring

Grimms anmeldelse af Solvej
Balles Det umuliges kunst

Af Jon Rostgaard BoiesenD
eb
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F i l o s o f i s k  I n f i g h t

serien der selvfølgeligt bærer titlen Sex and the
City). Men generelt må man sige at
spørgsmålet er temmelig uinteressant i forhold
til det langt mere interessante spørgsmål: Var
det godt?2

Omtrent sådan tænkte jeg da jeg læste
Jon Auring Grimms anmeldelse af Solvej Balles
Det umuliges kunst. Jeg skal med det samme
tage det forbehold, at jeg ikke har læst Balles3

bog, så mit ærinde at på
ingen måde at forsvare
denne. Min kommentar
er udelukkende en
reaktion på min navne-
brors kritik af Balle for ikke
at kunne angive de
tilstrækkelige og nødven-
dige betingelser for, at
noget kan klassificeres
som kunst. Muligvis er
det rigtigt (jeg har som
skrevet ikke læst bogen)
– men så meget desto
bedre for Balle! For
findes der overhovedet et interessant
spørgsmål der hedder: Hvad er kunst? Hvis der
gør, er jeg overbevidst om at det ikke har
formen: Hvad er de tilstrækkelige og
nødvendige betingelser for at noget kan kaldes
kunst? Eller udtrykt mere formelt, så er jeg
sikker på, at et interessant svar ikke har formen:
X er kunst !A & B & C & … Eller eventuelt: X er
kunst ! A v B v C v …

Sagt på en anden måde: Hvor der er et
interessant spørgsmål, er om det er god eller
dårlig kunst – men det er næppe et spørgsmål

der kan besvares ved at opstille tilstrækkelige
og nødvendige betingelser for god kunst.4 Eller
man kan endda stramme formuleringen og
sige, at det interessante sådan set slet ikke er,
om det er god eller dårlig kunst – det
interessante er, om det er godt eller dårligt. Er
det virkeligt interessant at diskutere om David
Bowie er kunst eller popmusik? Eller om en film
som Fight Club er en kunstfilm eller mainstream
Hollywood? Hvad bringer det os videre, og

hvad giver det os til
vores forståelse og
nydelse af værkerne,
om vi får fastslået hvilken
kasse de skal i?

Og her kommer vi til det
interessante spørgsmål
i denne forbindelse. I
lighed med hvad jeg
gjorde med sex i
begyndelsen af denne
artikel, kan man nemlig
spørge: I hvilke sam-
menhænge vil man

finde det interessant at besvare spørgsmålet:
Er det kunst? Og svaret gives meget præcist af
navnet på den kunstteori min navnebror
sværger til: Det er det i forbindelse med
kunstinstitutionen!5 I hvilken sammenhæng
kunne man nemlig forestille sig at det ville
berøre nogen at få at vide, at det de kan lide
ikke er kunst? Man forestiller sig en stor
galleriåbning. Damerne er iført deres største
rober, mens mændene er i deres stiveste puds.
Alle der er noget er her. Et orkester spiller blide
klassiske toner i hjørnet, mens velklædte
tjenere går rundt og serverer kølig hvidvin og
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pindemadder (kanapeer som de hedder i de
kredse). Man går og nyder at blive set af de
rigtige, og at man er så dannet at man sådan
kan finde ud af at gå til kunstudstilling. Men
pludseligt er der en der som en anden lille
dreng i Kejserens nye klæder kan afsløre:
Jamen, det er jo ikke kunst! Hvilken
opstandelse og furore ville det ikke bringe! Og
endnu værre: Hvad nu hvis man endda have
købt et maleri på denne udstilling – eller et
pissoir eller en dåse lort, disse eksempler er
endda endnu bedre – og så bagefter får at vide,
at det man havde købt i virkeligheden slet ikke
var kunst?

Ønsket om at kunne bestemme om noget
er kunst, er med andre ord et ønske om at
kunne angive med tilstrækkelige og
nødvendige betingelser, om et givet objekt er
af en sådan type at det kan puttes på et
kunstmuseum, eller om det opfylder
adgangsbetingelserne for at komme på det
marked der hedder kunstmarkedet. I ønsket
om at kunne bestemme kunst med
tilstrækkelige og nødvendige betingelser, ligger
med andre ord et ønske om at kunne sætte
sin egen dømmekraft ud af kraft for blot at kunne
forlade sig på det sikre: Ja, de har jo sat det
her på museet / det er til salg her på galleriet –
så må det jo være kunst. På den måde gøres
man sikker, og slipper for at tage ansvar for sin
egen smag. Kunst bliver på denne måde som
en art husmandsknald: Hvis man gør det tre
gange om ugen, opfylder man sine
ægteskabelige forpligtelser.

J o n  vs .  Jon

Noter:

1 Efter første udkast til denne artikel blev skrevet,
har jeg erfaret på www.ekstrabladet.dk  (4/4
2005) at et amerikansk forskerhold åbenbart
også

 gjorde. Disse havde undersøgt amerikanske
teenageres holdning til spørgsmålet, og
“mange unge” opfattede det ikke som “ ’rigtig’
sex”.

2 Clinton stoppede dog ikke her, men blev på
et tidspunkt under afhøringerne ganske og
aldeles metafysisk og stillede die Frage nach
dem Sinn vom Sein, da han som svar på et
spørgsmål svarede: “How do you define ’is’?”

Endeligt skal han selvfølgeligt have ros
for at have givet den mest præcise forklaring
på utroskab der vist nogensinde er givet. I
forbindelse med udgivelsen af hans
selvbiografi, svarede han på spørgsmålet om
hvorfor han gjorde det: “Because I could!”

3 Enhver upassende association i denne
forbindelse er vist for egen regning, kære
læser!

4 Selvom jeg er klar over at David Favrholdt har
forsøgt at gøre dette, se David Favrholdt:
Æstetik og filosofi, København: Høst 2003.

5 Om institutionsteorien om kunst, se George
Dickie: Kunst og værdi : gensyn med
institutionsteorien, på dansk ved Karen
Dinesen. Frederiksberg : Det lille Forlag ; Tr.:
BookPartner , 2003
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Oh ak og ve.
- Kommentar til Jon- Kommentar til Jon- Kommentar til Jon- Kommentar til Jon- Kommentar til Jon

Rostgaard Boiesens Rostgaard Boiesens Rostgaard Boiesens Rostgaard Boiesens Rostgaard Boiesens Var detVar detVar detVar detVar det
sex?sex?sex?sex?sex?

Af Jon Auring Grimm

I et modsvar på min anmeldelse ’oh ak
og ve, jeg perciperer i 3d’ af Solvej Balles
nyeste bog ’Det umuliges kunst’ understreger
min navnebror Jon Boiesen at det eneste
interessante spørgs-
mål at stille omhand-
lende kunst, er hvorvidt
det er godt eller skidt.
Faktisk betvivler han at
der overhovedet skulle
findes et interessant
spørgsmål der lyder:
’Hvad er kunst?’.

Lad mig først
kommentere Boiesens
kritik af min kritik af Balle.
Hans kritik retter sig
mod at jeg tilsyne-
ladende afkræver
Balle at skulle opremse
de tilstrækkelige og
nødvendige beting-
elser for om noget er
kunst. Mit udgangspunkt er dog et andet –
nemlig Balles eget. Balle hævder at kunst er
en undtagelsestilstand der er fuldstændig
særegen for kunstværker. Jeg viser at dette
ikke er tilfældet i de eksempler jeg fremhæver,
da elementer vi ikke almindeligvis betragter
som kunstværker tilsyneladende også
overvinder disse umulige vilkår - en

afgræsning Balle reserverer til kunstværker
alene - hvorfor hendes bud på kunstens
særegenhed ikke lykkes. Altså tager jeg alene
stilling til om hendes eget projekt lykkes og

konkluderer at det gør
det ikke. Eksempelvis
besidder feriefotos
samme fladhed som
maleriet og overvinder
således den samme
rummelighed. Hvis
Balle hævder at denne
overvindelse er sær-
egen for kunsten, må
hun enten inkludere
feriefotos og meget
andet eller vise, hvor-
ledes maleriet og
feriefotoet1 adskiller sig
fra hinanden, hvis dette
ikke lykkes er Balles
a f g r æ n s n i n g
fuldstændig uinteres-

sant. Bemærk at det er Balle der hævder at det
er særegent for kunstværket; det er Balle der
postulerer afgrænsningen. Jeg hævder blot i
min anmeldelse at hendes projekt er
uplausibelt og ufuldstændigt. Alt hvad jeg
kræver af Balle er således at hun holder hvad
hun lover. Det gør hun ikke.

Nuvel, er det så overhovedet interessant
at stille spørgsmålet: ’Hvad er kunst?’.
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Ifølge Boiesen er det kun evaluation der er
interessant i vores omgang med kunst, og han
spørger:

Hvad bringer det os videre og hvad giver det
os til vores forståelse og nydelse af værkerne
om vi har fastslået hvilken kasse de skal i?2

Hvis man bare har et snævert kendskab til den
enorme udvikling der finder sted i det tyvende
århundrede, kan det nok undre en at et sådan
spørgsmål overhovedet bliver stillet.
Dadaismen, post objektivismen,
konceptkunsten og sågar popkunsten er ofte
selvrefererende i en sådan grad at både det
medie de er aktualiseret i, samt deres egen
begrebslighed, kunstnerens rolle og
intentionalitet samt værkets kontekst hører til de
relevante referencerammer der gør forståelse
af værket muligt. Hvordan skal vi da ellers forstå
Pollocks malingdryp på lærredet, hvis ikke
dette indikerer en forskydelse af kunstnerens
intentionalitet og hvordan skal vi kunne forstå
dette hvis ikke vi har et minimum af forståelse
af værket som et produkt af en kunstners
intentionelle handling gennem et medie (i
Pollocks tilfælde maling og lærred). Det er vigtig
i forståelsen af kontemplativ kunst der
kommenterer, udfordrer eller diskuterer dets
egen begrebslighed, at have en forståelse af
værkets referenceramme, nemlig værket i en
bestemt kontekst, det vil sige at forstå værket
som et eksempel på kunst. Siden Duchamps
Fountain og Picassos Les Demoiseles
d’Avignon, har en stor del af kunsten været

F i l o s o f i s k  I n f i g h t

kontemplativ i den forstand at de[n] har
udfordret mediet, rammerne for dets
fremvisning samt deres egen begrebslighed,
og en kompetent evaluation af sådanne
værker fordrer en forståelse af disse aspekter
ved værket. At underkende dette er at fornægte
eller at være uvidende om kunsthistoriske
kendsgerninger.

Så når Boiesen spørger om det er
interessant at diskutere hvorvidt David Bowie
laver popmusik eller kunst eller om Fight Club
er kunst eller ej, så er mit klare og rungende
svar: NEJ, det er hamrende uinteressant.
Ligesom det er uinteressant at diskutere
hvorvidt Fountain er kunst eller ej. Forskellen
er, at hvis vi skal for[e]tage en kompetent
vurdering af Fountain er det nødvendigt at forstå
værket som et eksempel på kunst, eftersom
kontekst og værkets egen begrebslighed må
medtænkes værkets referentielle rammer. Altså
kan forståelse af værkbegrebet, mediet,
institutionen, konteksten og kunstbegrebet
være relevant i kompetent bedømmelse af visse
værker – værker vi har set en del til siden 1900
– og således kan en forståelse af hvad kunst
er, være relevant i kompetent bedømmelse.

Boiesen mener derimod kun at
spørgsmålet er interessant i forbindelse med
kunstinstitutionen og mener at der er noget
kvalitativt i den bestemmelse. Han skriver
således:

Ønsket om at kunne bestemme om noget er
kunst, er […] et ønske om at kunne angive med
tilstrækkelige og nødvendige betingelser, om
det givet objekt er af en sådan type, at det kan
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puttes på et kunstmuseum, eller om det opfylder
adgangsbetingelserne for at komme på det
marked der hedder kunstmarkedet.3

Ovenstående er ikke korrekt og finder ikke sit
hold i teorien. At et objekt bestemmes som kunst
kvalificerer det ikke til
en plads på et mu-
seum eftersom
institutionsteorien intet
siger om kunstens
kvalitet. Institutions-
teorien er værdineu-
tral, hvorfor et kunst-
værk ikke nødven-
digvis per definition er
godt. Det er en meget
vigtig pointe som
enhver institutions-
teoretiker vil tilslutte sig.
Altså er kunst ikke
nødvendigvis et
objekt af en sådan type at det kan puttes på
et kunstmuseum4. Det er også fuldstændig hen
i vejret at forestille sig et indkøbshold fra et mu-
seum købe alt hvad der er kunst fordi det er af
en sådan type uden at tage stilling til værkets
kvalitet. Man må gå ud fra at de bestræber sig
på at købe god kunst – ikke bare kunst i al
almindelighed.

I ønsket om at kunne bestemme kunst med
tilstrækkelige og nødvendige betingelser, ligger
der med andre ord et ønske om at kunne sætte
sin egen dømmekraft ud af kraft for blot at kunne
forlade sig på det sikre: Ja, de har jo sat det
her på museet/ det er til salg her på galleriet –

så må det jo være kunst. På den måde gøres
man sikker, og slipper for at tage ansvar for sin
egen smag. 5

Igen har ovenstående intet med
institutionsteorien at gøre. Institutionsteorien

udsiger intet om hvad
der er god og dårlig
kunst og kvalificerer
derfor ikke det enkelte
værk til noget som
helst. At et værk er
udstillet er en god
indikation på at det er
et kunstværk, men det
garanterer ikke at det
er et godt eller interes-
sant kunstværk, hvor-
for beskueren på
ingen måde slipper for
at tage ansvar for sin
egen smag. Tvært-

imod, publikum kan frit besynge eller nedgøre
det udstillede værk, eftersom kunst hverken er
godt eller skidt per definition, ifølge
institutionsteoretikeren. Om noget er kunst eller
ej er netop ikke en smagssag, hvorimod en
bedømmelse af værkets kvalitet er det. Der kan
naturligvis være tale om mere eller mindre
kvalificerede domme, men disse domme
beskæftiger sig ikke med om artefaktet lever
op til sin bestemmelse som kunstværk eller ej,
eller om værket er godt af den grund, eftersom
begrebet er værdineutralt. Hvorfor skulle et
begreb som kunst være kvalitativt når
beslægtede begreber såsom musik eller poesi
ikke er det? Institutionsteoretikeren hævder
ikke noget sådan som Boiesen synes at
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mene. Skulle alt musik da være god musik bare
fordi det lever op til sin bestemmelse?
Undslipper vi for ansvaret for egen smag ved
at erklære at både Mozarts niende og Dj. alli-
gators whistle song, er musik? Hvis ikke,
hvorfor skulle det så være tilfældet med kunst?

Boiesens reaktion synes at være rettet mod en

småborgerlig dyrkelse af kunst som noget godt
i sig selv uden egentlig stillingtagen til det
enkelte værk. Denne dyrkelse er institu-
tionsteoretikeren på ingen måde forpligtet på
og den følger ingenlunde af teorien, men jeg
har så sandelig også svært ved at udpege
andre nyere kunstteoretikere der ville kunne
klandres dette, med undtagelse af David
Favrholdt6.

Vi kan således konkludere:

1. I min kritik af Balle tog jeg alene stilling til
om Balles afgræsning var succesfuld ud fra
Balles egne kriterier, altså om kunstværkerne
egentlig udgør en undtagelsestilstand der er
særegen og unik for netop kunsten. I denne
kritik lufter jeg end ikke mine egne
tilbøjeligheder til en modificeret version af
institutionsteorien, men bemærker blot at
hendes udlægning af denne er en stråmand.
2. Jeg erklærer mig enig i at kunstvurdering
er det interessante i omgang med kunsten,
men fremhæver at visse værker, i særdeleshed
efter 1900, har en referentiel ramme, der
inkluderer værkets egen begrebslighed,
metode, medie, forhold kunstner og medie
imellem og så videre, hvorfor en viden om
kunstbegrebet (om man er institutionsteoretiker
eller ej) er nødvendig for kompetent
bedømmelse af værkets værdi (og ikke
bestemmelse). Readymades, Junk Art, Post
objektivistiske værker, kontemplative værker,
Action Paintings, happenings og mange andre
kunstarter vidner om dette forhold.

3. Jeg erklærer fuldstændig uenig i
Boiesens ’analyse’ af institutionteoriens
konsekvenser eftersom Boiesens udlægning
er baseret på en stråmand af så betydelig
størrelse at man kunne lægge tag på en hel
landsby af pussenusse huse i flere årtier.

Boiesen laver den klassiske fejl der bedst
opsummeres i nedenstående citat af Nelson
Goodman:

The literature of aesthetics is littered with des-
perate attempts to answer the question “What
is art?” This question, often hopelessly confused
with the question “What is good art?”7
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At Boiesen laver ovenstående klassiske fejl ses
bedst i nedenstående citat:

Hvor der er et interessant spørgsmål, er om det
er god eller dårlig kunst – men det er næppe
et spørgsmål der kan besvares ved at opstille
tilstrækkelige og nødvendige betingelser for
god kunst. 8

Men det hævder institutionsteoretikeren heller
ikke.

Kort og ufuldstændig introduktion til
institutionsteorien for kunst

Institutionsteorien for kunst er en strukturel teori,
i den forstand at kunst har en plads indenfor
kunstverdenens institutionelle struktur. Kunst er
således ifølge teorien en praksis inden for en
institutionel social kontekst, der udføres af en
person der qua sin bevidste intentionelle
praksis er kunstner. Kunst er alene et begreb
der omfatter frugten af en bestemt praksis
udfoldet i kunstinstitutionen, og det er et socialt
faktum at denne frugt qua kunstinstitutionen er
kunstværker. Kunstverdenen tjener som
betegnelse for kunstinstitutionen og ethvert or-
gan i udfoldelsen af kunstnerisk praksis,
herunder: teatre, biografer, aviser der
behandler kunst og siden starten af 90’erne
ligeledes internettet, samt personer der på den
ene eller anden måde er involveret i disse
organer, det være sig: skuespillere, kritikere og
mange flere. Disse udgør tilsammen et socialt
netværk, der indbefatter konstitutive regler og
konventioner, der udgør kunstinstitutionen, og
således er kunstinstitutionen en betegnelse for

J o n  vs .  Jon

en konstrueret social virkelighed.
Institutionsteorien er så at sige et forsøg på en
definition der i stedet for at lede efter fællestræk
ved de realiserede artefakter/kunstværker
søger efter de karakteristika, der er at finde
kunstværket og dets kulturelle relationer
imellem.

Noter:

1 Hermed ikke sagt at feriefotoer ikke kan være
kunst.

2 Ved citater, se Jon Rostgaard Boiesens artikel:
’Var det sex?’, i dette nummer af Doxa.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Se David Favrholdt: ‘Æstetik og Filosofi’.

7 Nelson Goodman: ’Ways of Worldmaking’, s
66. Bemærk at Goodman faktisk har en
interessant indsigelse mod spørgsmålet “What
is art” og foreslår at vi stiller spørgsmålet: “When
is art?” i stedet.

8 Se Jon Rostgaard Boiesens artikel: ’Var det
sex?’, i dette nummer af Doxa.
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Kan det købes?
- duplik til Jon Auring Grimm

Af Jon Rostgaard Boiesen
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Det er et mærkværdig svar på tiltale min
navnebror giver i sin kommentar til min kritik.
På trods af at jeg gives ret i præmisserne for
min kritik, anklages jeg alligevel for ikke at
have forstået hvad institutionsteorien går ud
på. Jeg anklages desuden for ikke at have
så meget som et “snævert kendskab” til det
20. århundredes udvikling i kunsten, og
således at “fornægte eller være uvidende om
kunsthistoriske kendsgerninger”. Dette til
trods for at min navnebror med sin manglede
forståelse for min kritik netop demonstrerer
manglende “forståelse af værkets
referenceramme, nemlig værket i en bestemt
kontekst”. Min navnebror aflirer flere gange
denne remse, samt at der også kræves
forståelse af værkets medium, dets egen
begrebslighed, samt kunstens rolle og
intentionalitet – desværre dog netop blot som
en remse, der nærmest virker som en
besværgelse, for det udfoldes ikke, hvad man
nærmere skal forstå ved denne
skåltaleerklæring, som man kan forestille sig
fremført i en pause i musikken ved den
imaginære gallerireception, jeg
forestillede mig i min første artikel.
Her kunne alle så nikke
indforstået og glæde sig
over deres store
kunstforståelse – så
længe ingen finder
på at spørge hvad de
fine ord har på.

Jeg skal for en god ordens skyld endnu
engang understrege, at jeg ikke forholder mig

til Solvej Balles bog, som jeg ikke har læst, men
udelukkende til de præmisser min navnebror
kritiserer bogen på, og som han bekræfter i sit
svar, nemlig at det ikke lykkedes Balle at opstille
de nødvendige og tilstrækkelige betingelser for
at noget er kunst. Det er muligt at hun har et
sådant projekt – men så meget desto værre for
hende! Hvad der er sikkert er, at min navnebror
har et sådant projekt – og så meget desto værre
for ham…

For at forklare nærmere hvad der er galt i denne
tilgang til kunst, vil jeg endnu engang tage en
detour omkring de nedre regioner: Da jeg i sidste

artikel spurgte om,
hvornår det er

interessant at spørge
om noget er sex,

glemte jeg hvad der
selvfølgeligt er det vigtigste

eksempel på, hvornår
spørgsmålet er relevant –

nemlig i sexindustrien. Som
det har været de fleste voksne

danskere bekendt siden salig
Dan Turéll (en der heller ikke

bekymrede sig synderligt om
spørgsmålet hvornår noget er
kunst!) skrev om det engang i
70’erne, er der i det danske
bordelmiljø en elaboreret
klassifikation af forskellige

seksuelle aktiviteter, der med eufemismer der
engang var nødvendige for at omgå loven, består
af navnene på forskellige sprog. Andre lande har
givetvis lignende – for eksempel har engelsk jo
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det i forrige artikel nævnte blowjob. Pointen med
disse klassifikationer er naturligvis at man så
kan være sikker på hvad man får. Betaler man
500 for fransk, jamen så får man fransk.

Men man kan naturligvis ikke være sikker
på at hvad man får er godt. På
denne måde adskiller
markedet for seksuelle
ydelser sig ikke fra ethvert
andet marked. Hvad der
har værdi på mar-
kedet har præcist
ikke noget med
nogen former for
intrinsisk værdi at
gøre, men afgøres
ved udbud og efter-
spørgsel. Var man ikke
tilfreds med hvad man fik et sted, går man et
andet sted hen næste gang – med mindre
Holmensgade er brændt, og alle luderne er
rendt1, så tager man hende der er tilbage, hvis
markedsværdi jo følgeligt er højere.

På samme måde siger en sådan
klassifikation intet om, hvad den enkelte finder
godt. Det er op til hver enkeltes smag om man
foretrækker fransk, græsk eller helt almindelig
husmandsdansk. Klassifikationen siger blot
noget om hvad der er at få på markedet,
således at man kan være sikker på, hvad det
er man får, hvis det er det man vil have.

På samme måde er pointen i
institutionsteorien at sikre at man ved, hvad man
får. Skulle man være i tvivl om det er kunst man
står og ser på, kan man blot gå udenfor og se

om der står ’kunstmuseum’ eller ’galleri’ på den
bygning, man befinder sig i. Gør der det, er den
god nok. Bare rolig, der er kunst!

Dermed naturligvis intet sagt om at det er
god kunst. Pointen i institutionsteorien er lige

præcis at undgå – eller i hvert
fald udskyde – dette

spørgsmål. Dette har jeg
forstået. Derfor tager min
navnebror fejl når han
hævder, at jeg skulle
påstå at institutionsteorien
skulle betyde at kunst-

museer skulle købe alt
der lever op til de
tilstrækkelige og
n ø d v e n d i g e

betingelser for at være
kunst. Påstanden er den omvendte: At
institutionsteorien tager sigte på at sikre, at står
det på et kunstmuseum, så er det i hvert fald
kunst. Det betyder naturligvis ikke at det så er
god kunst. Hvad jeg skriver er, at institu-
tionsteorien tager sigte på at give de
tilstrækkelige og nødvendige betingelser for at
objekter kan puttes på et kunstmuseum, eller
om de opfylder adgangsbetingelserne for det.
Modalverbet er netop kan, der som bekendt
er en ganske anden modalitet end skal, og at
noget opfylder nogle adgangsbetingelser,
betyder heller ikke nødvendigvis at det får
adgang. Der er naturligvis langt flere objekter,
end der er plads til på denne verdens
kunstmuseer, der opfylder disse adgangs-
betingelser, men pointen er, at man ved at
angive disse betingelser får bestemt hvilke
objekter der overhovedet kan komme i
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betragtning til at komme på museum, eller
vigtigere: Hvilke objekter der har adgang på
kunstmarkedet.

Det er i denne forstand institutionsteorien
sigter på at gøre én sikker, og i denne forstand
at man slipper for at tage ansvar for egen smag.
Det er naturligvis op til en selv om man kan lide
det eller ej, men kunst er man da sikker på det
er. Det er således en fuldstændig misforståelse
af min kritik, når min navnebror og kollega med
go’e gamle Goodman hævder, at jeg skulle
forveksle spørgsmålet, om det er kunst med
spørgsmålet, om det er god kunst. Hvad jeg
hævder er, at der ikke er et interessant projekt
i at forsøge at definere hvad kunst er, og at den
interessante kunst netop er den der søger at
udfordre en sådan forståelse.

Og hér kan jeg så sige det man siger, er
man selv til min gode kollega: For den kontekst
der er nødvendig for at forstå størstedelen af
det 20. århundredes kunst, er netop opgøret
med kunstinstitutionen. Når Duchamp stiller en
piskumme midt i et kunstmuseum og kalder det
kunst, er det netop for at udfordre vores
begrebsrammer og stille spørgsmål ved vores
kunstbegreb – hvorfor er dette kunst, og ikke
de værker jeg kan oplyse DOXAs kvindelige
læsere om den dag i dag findes på de fleste af
verdens kunstmuseer i en afdeling hvor kun
herrer har adgang? Følger man institu-
tionsteorien, er der slet ingen udfordring i dette
spørgsmål: Denne piskumme er kunst fordi
“den er frugten af en bestemt praksis udfoldet i
kunstinstitutionen”. Og på denne måde kan2

Fountain blive en vare på kunstmarkedet, i
stedet for det marked hvor Ifö og andre

producenter ellers normalt opererer.

Det samme opgør mod kunstinstitutionen
og vareliggørelsen af kunsten, gør sig
gældende i en stor del af det 20. århundredes
kunst, strækkende sig fra Duchamp og de
øvrige dadaister (hele pointen i dadaismen var
et forsøg på at nedbryde kunstbegrebet!), over
happenings og hesteslagtninger til ready
mades, hvor det netop er kunstens status som
vare, der diskuteres og problematiseres. Noget
der også gør sig gældende indenfor musik og
poesi, hvor Karlheinz Stockhausens
inddragelse af alt fra helikoptere til køkkentøj, til
John Cages værker udelukkende bestående
af stilhed, har udfordret værkbegrebet i
musikken, mens cut-ups, automatskrift og
allehånde andre eksperimenter har gjort det i
litteraturen.

Men alt dette er institutionsteorien slet ikke
rustet til at begribe. For i stedet for at gå ind i
hele denne diskussion, redefinerer den blot
kunstbegrebet således at alt hvad der står på
et kunstmuseum eller cirkulerer på
kunstmarkedet pr. definition er kunst. Det
interessante spørgsmål for institutionsteorien er
således i virkeligheden ikke Er det kunst?, men
Kan det købes?

Noter:

1 Reference til gammel dansk folkelig vise.

2 Eller rettere: Kunne hvis den endnu
eksisterede.
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Af Jon Auring Grimm

Min kære navnebror Jon Boiesen er på
banen igen med en kommentar til min kritik af
hans kritik. Først kritiserer han min såkaldte
skåltale om, at i kunstevaluering kan en
forståelse af værkets referenceramme, nemlig
værket i en bestemt kontekst, være relevant,
hvilket jeg fremhæver eftersom han i sin første
kritik afkræver mig svar på hvornår en
bestemmelse af et værks bestemmelse som
kunst kan være relevant. Han mener ikke at
jeg giver denne skåltale tilstrækkeligt indhold,
men senere nævner han selv Duchamps
Fountain som et opgør med kunstinstitutionen
og således spørger jeg: Hvordan er dette opgør
muligt hvis vi ikke netop forstår Fountain som
et eksempel på kunst? I bedømmelse og
forståelse af værket er værkets bestemmelse
som kunst relevant. Dadaismens opgør med
kunstbegrebet udsprang da også af en tid hvor
det herskende kunstsyn var præget af
æstetiske overvejelser inspireret af Kant og
Schopenhauer. Dadaismens oprør var i
særdeleshed rettet mod kunstens idealisering
hvilket institutionsteoretikeren ikke forpligter sig
på og jeg selv er modstander af. Dadaismens
oprør anfægtede kunstverdenens normer,
konventioner, samt det overvejede
idealiserende kunstsyn. Dadaismen frasagde
sig ikke at det var kunstnere der skabte kunst
fordi de intenderer det således, hvilket er
institutionsteoriens påstand. Tværtimod var det

denne indsigt de førte konsekvensen af.

Boiesens anden bekymring er at
klassifikationen blot siger noget om hvad der
er at få på markedet og en bestemmelse af
kunstbegrebet er blot et ønske om at virke på
markedet. (Her må jeg endnu engang
fremhæve: at forstå værket som et kunstværk
kan være relevant i forståelse og derfor
værdsættelse af værket. Fountain er et
fremragende eksempel på dette. Og det er i
denne relation jeg finder begrebsafklaringen
relevant). Boiesen pointerer skælmsk at vi i
tvivlstilfælde når vi skal afgøre om noget er kunst
eller ej kan kigge på bygningens facade og se
om der står galleri eller kunstmuseum. Hvis der
gør det: ja så er der jo nok kunst derinde. Det
har han fuldstændig ret i. Der er en stor chance
for at finde kunst på gallerier og deslige. På
samme måde kan Boiesen ånde lettet op: Der
er en stor chance for at finde film i biografer og
teater i teatre. Er vor smag sat ud af kraft i disse
tilfælde? Hvorfor skulle den da være det i
tilfælde med kunst? Desuden bør det nævnes
at institutionsteoretikeren ikke forpligter sig på
nogle konkrete rammer for værkets
fremvisning, som museet er et eksempel på.
Disse udstillingsrammer er et udtryk for en
konvention knyttet til fremvisning af visse værker
og i den forstand arbitrært. Mange andre
værker fordrer et andet rum, herunder

D
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streetart og happenings. Institutions skal ikke
forstås som et institutionel organ såsom
museet, men der imod en social konstruktion
konstitueret af en bestemt praksis og det er
denne praksis institutionsteoretikeren
beskæftiger sig med.

Boiesen fortsætter:

Hvad jeg skriver er at institutionsteorien tager
sigte på at give de tilstrækkelige og nødvendige
betingelser for at objekter kan puttes på et
kunstmuseum, eller om de opfylder
adgangsbetingel-
serne for det.

Og pointerer
rigtignok at
modalverbet
kan adskiller
sig fra verbet
skal og fast-
holder at han
bestemt har
forstået at insti-
tutionsteorien
er værdineu-
tral. Jeg konkluderer da også kun at kunst ikke
nødvendigvis et objekt af en sådan type at det
kan puttes på et kunstmuseum. Kunstin-
stitutionen skal ikke forstås som kunstmuseets
rammer eller galleriet. Disse rammer er udtryk
for konventioner og i den forstand arbitrære.
Man kunne sagtens tænke sig andre rammer
end kunstmuseet uden at det anfægter
institutionsteorien. Men hvis vi nu fastholder at
institutionsteorien er værdineutral hvilket
Boiesen tilsyneladende tilslutter sig, er

ovenstående citerede påstand stadig ikke sand
eftersom betingelserne for at objekter kan puttes
på kunstmuseum, eller om de opfylder
adgangsbetingelserne for at blive udstillet, ikke
er om objekterne er kunst, men om objekterne
er god kunst, ligesom teatre forsøger at
arrangere gode forestillinger og ikke bare
begivenheder der kan klassificeres som
forestillinger. Eftersom institutionsteorien intet
hævder om værdi kan eller vil den heller ikke
hævde noget sådant som Boiesen synes at
mene. Men Boiesen forsætter med at hævde
at institutionsteorien alene forsøger at passe det

hele ind på et
marked hvor-
for den sætter
vores smag
ud af kraft
endnu en-
gang:

[…] pointen
er, at man ved
at angive
disse beting-
elser får be-
stemt hvilket

objekter der overhovedet kan komme i
betragtning til at komme på museum, eller
vigtigere: Hvilke objekter der har adgang på
kunstmarkedet.

Det er i denne forstand institutionsteorien sigter
på at gøre én sikker, og i denne forstand at man
slipper for at tage ansvar for egen smag. Det
er naturligvis op til en selv om man kan lide det
eller ej, men kunst er man da sikker på det er.

F i l o s o f i s k  I n f i g h t
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Jeg vil ikke benægte at der er et kunstmarked
der har indflydelse på kunstens udbredelse og
jeg mener i øvrigt at dette marked ikke altid eller
alt for sjældent handler med det enkelte værks
kvalitet for øje, men jeg benægter stadig at dette
har noget som helst at gøre med en
klassifikatorisk bestemmelse af begrebet.
Markedet har profit for øje og er en del af de
organer der er at finde i kunstverdenen. At
markedet øjner en profit i noget nogen
interesserer sig for og involverer sig i, er ikke
overraskende. Men selve klassifikationen
fordrer ikke nødvendigvis dette. Markedets
genstand er ikke nødvendigvis den gode kunst
men den kunst der kan sælges. Men ville dette
være anderledes hvis vi havde et æstetisk,
ekspressivt eller imitations- kunstsyn?
Institutionsteorien er som nævnt i mit tidligere
essay en forsøg på at finde de karakteristika,
der er at finde kunstværket og dets kulturelle
relationer imellem, heri indgår også de organer
der er involverede i kunsthandel. Den
klassifikatoriske bestemmelse at kunst er det
kunsthandlere handler med, er også
værdineutral. Så ja, vi kan være rimelig sikre
på at kunstmarkedet handler med kunst, men
heller ikke dette faktum sætter vores smag eller
dømmekraft ud af funktion. Selv hvis der ikke
var noget kunstmarked ville institutionen bestå
da denne handel igen kun er baseret på
konventioner og på ingen måde konstituerer
kunstinstitutionen. Og når Boiesen igen indfører
smag som noget institutionsteorien forpligter sig
på må jeg på ny sætter spørgsmålstegn ved
om Boiesen forstår institutionsteorien som
værdineutral. At konstatere at noget er kunst er
ikke en smagssag. Kunst er alene frugten af
en intentionel praksis om at skabe et artefakt

der er potentiel genstand for bedømmelse i en
kulturel relation. Om det er salgbart, interessant
eller godt følger ikke af dette forhold. Desuden
forpligter konstateringen at noget er genstand
for et marked ikke på en bestemt smag. Hvorfor
skulle det dog det? Når vi går skuffede ud fra
biografen efter at have set Con Air, bliver vi da
trøstet af at vi har set det vi kan klassificere som
en film? Skulle det faktum at Con Air er genstand
for markedet, en ganske favorabel en endda,
sætte vores dømmekraft ud af drift? Hvorfor
skulle det være tilfældet med kunst?

Fra en købmands synspunkt er
spørgsmålet om hvorvidt det kan sælges
interessant og så tror jeg han er ret ligeglad
med klassifikationen, medmindre den tjener
hans formål, men det gør det vel også kun for
så vidt købmanden kan overbevise kunden
om at det er et godt kunstværk han forsøger at
sælge til hende. For kunstinteresserede er
begribelse af værket interessant og eftersom
mange værker beskæftiger sig med deres
egen begrebslighed, udfordrer deres eget
medium eller gør oprør mod de konventioner
og normer der gør eller har gjort sig gældende
i kunstverdenen, er en forståelse af den
relevante kontekst (evt. værket underlagt disse
konventioner eller værket som kunstværk)
nødvendig for kompetent bedømmelse. I
tilfældet Fountain er det nødvendigt at forstå det
som et eksempel på kunst for at forstå
hvorledes Duchamp med værket gør oprør
mod konventioner og normer der var
gældende i kunstverdenen på daværende
tidspunkt (og til en vis grad stadig i visse
kredse).

J o n  vs .  Jon
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Men så kommer bomben. Ja nu skal jeg
have igen med samme mønt:

Og hér kan jeg så
sige det man siger,
er man selv til min
gode kollega: For
den kontekst der er
nødvendig for at
forstå størstedelen
af det 20. århund-
redes kunst, er
netop opgøret med
kunstinstitutionen.
Når Duchamp stiller
en piskumme midt i et kunstmuseum og kalder
det kunst, er det netop for at udfordre vores
begrebsrammer og stille spørgsmål ved vores
kunstbegreb […]

Men naturligvis var dadaismen en reaktion på
nogle holdninger der gjorde sig gældende i
kunstverdenen, eksempelvis forestillingen om
kunstens desinteresserethed, den æstetiske
attitude og kunstens idealisering. Det var et
oprør mod kunstinstitutionen i den forstand at
dadaismen udfordrede de konventioner og
normer der gjorde sig gældende, men ikke
den forstand at kunsten var en kunstners
bedrift, hvilket er det karakteristika
institutionsteorien identificerer. Det var disse
overbevisninger indenfor kunstverden
Duchamp udfordrede og provokerede ved
netop at udstille et eksempel på kunst.
Dadaismens sigte var at springe de
konventioner og normer der gjorde sig
gældende i kunstverdenen og som må
medtænkes værkets kulturelle historiske rela-

tion. Alle de udmærkede eksempler Boiesen
giver er eksempler på værker udfordrer normer
og konventioner indenfor kunstverden ved

netop at virke på en
bestemt måde. De
er alle værker der
kan bestemmes
ved de karakte-
ristika, der er at finde
kunstværket og
dets kulturelle rela-
tioner imellem, og
det er netop det der
gør det muligt for
dem at kommen-

tere konventionerne og normerne i kunst-
verden. Det udfordrer netop vores forståelse af
værkbegrebet ved at udstille et eksempel på
et værk, hvorfor en vis forståelse er nødvendig
for kompetent bedømmelse. Poparten er et
andet eksempel på kunst der udfordrer
konventioner og normer i kunstverden,
herunder vareliggørelsen ved masse-
produktion og massedistribution af værkerne.
Boiesen fremhæver selv at dadaismen,
readymades osv. diskuterer kunstens status og
at Cage udfordrer værkbegrebet i hans
komponerede stilhed. Er det da ikke relevant
at spørge: Hvilken status? Hvilket begreb?, når
vi skal forstå værkerne?

Men alt dette er institutionsteorien
tilsyneladende ikke i stand til at begribe ifølge
Boiesen, hvilket virker paradoksalt da netop
dadaismens provokationer og popartens
indsigter har været med til at forme teorien. At
det er kunst fordi jeg gør det til kunst var netop
en af Duchamps pointer. Institutionsteorien

F i l o s o f i s k  I n f i g h t
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forsøger blot at forstå denne indsigt så hvad er
den teoretiske basis for et
modsætningsforhold? Uden den nødvendige
forståelse af værket som en intentionel
frembringelse med kognitive aspekter
herunder referencer, er kompetent
bedømmelse ikke mulig. Hvis vi ikke forstod
Fountain som et værk var provokationen ikke
mulig.

Men Boiesen mener at institutionsteorien
har allieret sig med kunstmarkedet, til trods for
at teorien intet udsiger om værdi eller om det
er salgbart. Bemærk i øvrigt at meget kunst som
institutionsteorien forsvarer, ikke er salgbart,
eksempelvis solvognens provokationer og
happenings i 60erne og 70erne. Jeg ønsker
dog at fastholde at min motivation for
begrebsafklaringen er søgen efter forståelse og
kompetent bedømmelse af værker der
udfordrer værkbegrebet (Dadaismen,
Postobjektivismen, Poparten, Noise, Cages
komponerede stilhed), mediet (Bla: Pollock,
Stockhausen), relationen mellem værk og
beskuer (Brecht, UpArt) og alle de mange
andre værker der udfordre konventioner og
normer i kunstverden. At kunstværker er
genstand for handel er en værdineutral
konstatering, hvorfor min smag er ubesmittet
og intakt. Min påstand er fortsat at indsigt i hvad
kunst er, kan være nødvendigt for kompetent
evaluering af et værk. Fountain er et eksempel
på et sådant værk, da Duchamp med dette
værk netop udstiller et eksempel på kunst og
derved gør op med en masse konventioner og
normer knyttet til værkbegrebet.

Hvis man medgiver at der kan være

J o n  vs .  Jon
D

ebat

kognitive elementer i et kunstværk (herunder
også referencer og symboler) må man også
medgive at kunsten kan være selvrefererende
eller referere til sin egen kontekst eller sit eget
medium. Sådanne kognitive elementer kan
kun forstås som produkter af en intentionel
praksis. Det er dette karakteristikum
institutionsteorien identificerer værket og den
kulturelle relation imellem. Uden denne indsigt
er det umuligt at begribe hvorledes et værk
skulle kunne have visse kognitive egenskaber.
Og det er blandt andet disse egenskaber der
er genstande for vor evaluering. Hverken
Duchamp, Warhol, eller Stockhausen forsøger
at omgå dette, men anvender det netop til kritik
af konventioner og normer i kunstinstitutionen,
samt forskubbelse af intention i skabelsen og
udfordring af medium og metode. At forstå
Fountain som forskelligt fra en almindelig
piskumme er at forstå at den er produkt af en
praksis der involverer intention der bibringer
visse kognitive aspekter der er relevante i
bedømmelsen af værket. Det samme gør sig
gældende når vi adskiller skuespil fra et bryllup
eller et maleri fra en solnedgang1.

Noter:
1 Bemærk at jeg giver et eksempel med
referentielle rammer og et der udelukkende er
æstetisk.
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DOXA
hylder

Andrea Dworkin
1946 - 2005

“Wild intelligence abhors any narrow
world; and the world of women must stay

narrow, or the woman is an outlaw. No
woman could be Nietzsche or Rimbaud

without ending up in a whorehouse or lo-
botomized.“


