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Leder
UD OG SE MED DOXA
Det er filosofisk set interessant at skrive, selv for Doxa. Alt imens man selv slår løs på
tasterne, slår lyden af tasterne en selv, at man tilsyneladende undergår en rejse i både
selvbevidsthed og tid, at teksten og dermed eget bevidsthedsindhold langsomt forandrer sig og semiforfatterskabet dermed berør et grundlæggende metafysisk problem
angående foranderlighedens ontologi. For hvordan kan man undergå denne rejse,
denne indsamling af skriftlig erfaringsdata, når forandringen, bevægelsen, indebærer,
at noget der er, bliver til noget, der ikke er, når forandringen afhænger af polariteten
mellem det, der er og det, der ikke er, og når det der ikke er, vitterligt ikke er og derfor
pr. definition bør være usigeligt? Rejser er fantastiske, fordi de både pr. definition (som
her forsøgt vist) og partikulært indhold kredser om nogle af filosofiens kerneområder.
De fleste mennesker filosoferer eller lommefilosoferer jo over deres forestående charterrejse, deres tilbagelagte Interrail, deres identitetsrejse, deres livsrejse. Det er Doxas
håb, at denne udgaves fokus på rejsen kan bringe filosofien ned på et niveau, hvor alle,
i det mindste de rejselystne, kan og vil være med. Det er jo ikke for sjov, vi kalder os
Doxa. Velkommen ombord på en rejse ind rejsens filosofi.
Tone Dandanell
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At rejse
solipsistisk
Af Tone Dandanell

AT REJSE MED TOG OPLEVES SJÆLDENT SINDSOPRIVENDE, OFTE
SOLIPSISTISK. Det er om noget sted i toget, jeg temporalt bestemmer mit jeg som
det eneste eksisterende, som var verden i sig selv i kraft af min mobile placering deri
pludseligt kun perciperet af mit jeg, og eksistensen af andre bevidstheder ikke blot
betvivlet men benægtet; det er om noget sted i toget det forbifarende landskab erfares
som det fænotypiske resultat af min foretrukken B frem for A, de medrejsende som
tilfældigt udvalgte statister i en selvproduktion, jeg helst ville have undværet. At rejse
med tog kan subjektivt opleves, som skaber man med og ved denne rejse sin egen
verden. Man lukker lyde ude med Ipods, man lukker verdener ud med worldmaking.
Man bliver verdensskaber.
Men hvordan kan det være, at netop togpassagerens drejeskive former mig ind i
denne ekstreme idealisme? Hvorfor driver den allerede paradoksale syntetisering af
landskabets mobilitet og min immobilitet mig til at søge betingelser der uafhængigt
af sanseerfaring muliggør erkendelse i stedet for at erfare togets empiriske verden? Jeg
mærker jo ikke samme lyst til eller tro på transcendetalfilosofi, når jeg cykler med vind
i håret, kører med benzin i blodet eller ruller med frygt for livet; denne agnostiske
følelse synes for mig værende tilskrevet toget alene og kan derfor ikke være et resultat
af rejsen som sådan, kun af jernbanens bud på en sådan. Når jeg kører i tog, forsøger
jeg øjeblikkeligt at skabe min egen verden. Jeg medbringer artefakter som ipods,
retsfilosofier, computere, som kan hjælpe mig i min worldmaking, jeg medbringer et
humør hvis positive skala er inkommensurabelt med andres brug af lydende artefakter i deres worldmaking. Jeg medbringer begreber som bestemmer virkeligheden og
benægter en virkelighed, der skulle bestemme mine begreber. Man kan selvfølgelig
hævde, at mine medbragte artefakter, sindsstemninger og begreber intet har at gøre
med et af toget katalyseret solipsistisk tryk, men alene med ønsket om adspredelse
på rejsen henover den lident interessante midtjyske højderyg; at togrejsen kun bliver
solipsistisk for mig, fordi den er kedelig for mig. Dette er der selvfølgelig et gram af
sandhed i, men sandheden selv kan ikke være deri. For hvis vi kun læser Hegels Retsfilosofi i toget for adspredelsens og den tyske idealismes skyld, hvis skyld er det da, vi
ofte har så travlt med at tilte bogryggen for at vise vore konkurrerende verdensskabere,
at det er netop dette svære værk, vi læser, at vi glemmer at læse? Hvis vi kun fylder
øregangene med musik i toget for at slippe for den stille kedsommelighed, hvorfor er
det så at vi med vilje lukker selv de mest passionerede verdensskabers-diskussioner
ude med selvsamme?
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Jeg vil hævde, fordi adspredelse sjældent er det primære for verdensskabere. Når vi
kører i tog bliver vi udsat for en så voldsom konfrontation med ukendt liv og færden,
at hverken bilen, cyklen eller rulleskøjterne kan tilbyde noget lignende (højest bybussen, men sjældent i længere tid af gangen). Vi bliver i toget udsat for en så voldsom
konfrontation med menneskelige arketyper, at meningen med denne konfrontation i
lyset af voldsomheden glimter ved eget fravær; og vores integritet tvinger os til at reagere med personlige grænser og selvprædikering. Jeg læser Hegels Retsfilosofi i toget,
for at vise, at jeg er sådan en art infantil elitaritet der læser Hegels Retfilosofi – selv
i toget (svær indrømmelse, men I kender det jo). Jeg hører musik i toget for at lukke
lyde ude, som jeg med henvisning til en ukendt verdensmoral i formålenes rige finder
det uretfærdigt skal forplante sig i min intime øregang, når nu de på ingen måde vil
sige noget til mig eller jeg give gensvar på dem. Jeg oplever i toget nærmest en forargelse, når en diskussion om, hvorvidt Gravite vil blive Champions Leagues endelige
topscore, eller hvorvidt Nannas lillesøster med selvfølgelighed kan blive en god mor,
når selv Stine fra De Unge Mødre kunne, tvinger sig på mit øre og binder mig på
mund og hånd. Jeg magter i sådanne situationer simpelthen ikke at involvere mine
neurologiske signaler i et Leben der Anderen, jeg magter ikke at lade mig påvirke af
liv, jeg intet kan få tilbage af, intet kan bidrage til, intet kan gøre fra eller til. Sommetider bliver jeg dog i denne solipsistiske magtesløshed ligefrem overvældet af dens
modsætning, en dialektiske tilsnigelse og fortvivlelse over alle de liv, der findes derude,
som jeg aldrig vil møde. Denne kommen hinanden ved uden nogensinde rigtigt at
gøre det, denne vi lever sammen og dog alene. Sker der så, at fortvivlelsen bliver for
stor og solipsismen afløst af en altruisme, åbner jeg mig op over for mine medrejsende
statister og forsøger at bygge en bro henover det vand, som jeg før ikke ville svømme i,
så synes oplevelsen nærmest at være af guddommelig natur. Oplever jeg, at jeg kan tale
med en af disse verdensskabere, som jeg i princippet kun har det tilfælles med, at være
presset ned i samme firkantede industrialiserede teknologi, oplever jeg at vi kan mødes
i et ingenmandsland mellem vores verdner, så synes samtalen oftest livsbekræftende
og befordrende. Dette må være togrejsens paradoks i anden, at når min verdensskabelse ramler sammen grundet mit eget altruistiske angreb, så er det netop at verden
selv verdner, at verden slår igen, at statister viser sig at være hovedrolleindehavere i
forestillinger, som er mindst ligeså interessante, som den jeg har gang i. De solipsistiske briller er tykkest i toget, men det gør ikke noget, ikke at kunne se sig selv på
den midtjyske højderyg. Et træ i skoven der vil falde vil falde, også selvom jeg ikke er
der til at percipere det. Jeg rejser for lidt ind i tankebygninger, der ikke er mine. Smid
brillerne.
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At rejse i livets

2

eller hvorfor humaniora
ikke skal nedlægges
Af Tone Dandanell

At rejse er at leve for at rejse for at leve. Jeg rejser helst indvortes, for at rejse ind i eget
liv må være livets rejse ind i egen anden. Jeg udforsker personligheder, jeg også bebor, til fordel for en amerikanisering, jeg allerede forstår. Vi er venlige, de fremmede.
Jeg sublimerer mine rejser ved at vende dem mod livet selv. Jeg bærer dygtigt miljøet
videre med min rejseteleologi. Jeg sparer CO2 ved at blive hjemme og filosofere over
egen fremmedhed. Jeg er den refleksive verdensredder, tilhængeren af miljørigtig
psykoanalyse, poststrukturalisme, socialkonstruktivisme og marxisme. Jeg er humanisten, nytteetikken ville af med, men nu ikke kan have et miljø til at leve for at rejse til
at rejse for at leve i foruden. At reflektere er at leve er at rejse for at reflektere for at
leve.
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Rejsen til det
brugergenerede internet
Af Anders Skovlund Madsen

JEG HAR ET PROBLEM; hver gang jeg åbner for min internetbrowser aner jeg
ikke, hvad jeg skal stille op med den,. Når mennesker, der kan bruge mange timer i
træk på internettet, hører hvad jeg har at fortælle dem, ser de næsten ud som om jeg
gnider et stort stykke flamingo på indersiden af deres hjerneskal.
Men hvad kan vi egentlig bruge internettet til? I de store træk har der været to revolutioner indenfor internettet; hvoraf den første - web 1.0 - er selve internettets begyndelse; traditionelle medier får mulighed for at distribuere deres materiale gennem
en ny kanal. Den anden revolution – web 2.0 – er en del yngre. Dette er det brugergenerede internet; wikipedia, facebook, youtube, myspace osv. Den første generation
er et enormt brugbart værktøj; hvis jeg skal undersøge hvornår mit tog kører, hvilke
bøger, der er frie på biblioteket, eller hvordan jeg lettest kommer fra punkt A til punkt
B, er dette stedet at finde det – præcis ligesom jeg bruger en hammer for at slå et søm
i væggen.
Hvor den første generation har åbenlyse funktioner, er det straks mere uklart, hvad vi
egentlig skal bruge den brugergenerede del af internettet til. For at komme det nærmere, må vi kigge på tankegangen bag nogle af de mest populære fænomener.
På internetsiden facebook, kan folk skrive alle de ting, de ønsker, om sig selv og
sit privatliv. I dette tilfælde må vi skelne imellem to forskellige grupper; den første
gruppe (lad os kalde dem den sociale gruppe) vælger at gøre oplysningerne hemmelige
for alle andre end dem, de har accepteret som værende ”venner”; den anden gruppe
(lad os kalde den for plakatgruppen) gør alle oplysninger tilgængelige for alle, der
skulle ønske dem. Den sociale gruppe plejer at prise facebook for at være forum for
alle deres venner, men hvis der nu er tale om venskaber, hvorfor så kommunikere igennem internettet?
En ven1 er en person, overfor hvem man har gensidige forpligtelser ud over de sociale
konventioner, der gælder enhver i et givet samfund, og er et forhold, der bygges på et
fundament af en fælles følelsesmæssig tiltrækning. Altså en person man kan forvente
noget ekstraordinært af, og som til gengæld forventer noget ekstraordinært af en.
Der er således tale om en kvalitativ relation – ikke en kvantitativ – og derfor handler
venskabet ikke om, hvor megen tid man har tilbragt sammen, men om kvaliteten af
samme. Når man er social på facebook, er der tale om en kvantitativ tilgang; med
andre ord giver facebook muligheden for at bruge rigtig megen tid sammen med
rigtig mange forskellige mennesker, hver for sig. Den danske forfatter, Peter Høeg,
lader i sin roman, Fortællinger Om Natten, en ældre general citere sin veninde; hun
siger: ”Sandheden om et menneske skal man kende på dets maske. [...] ved sit valg
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1 Uden at ville bruge for megen plads på spørgsmålet om hvad en ven er!
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af maske røber mennesket sandheden om sin strategi.”2 Om der findes nogen sandhedsværdi i dette udsagn, vil jeg ikke kommentere, men der er flere pointer, der kan
belyses i forbindelse med dette citat: For det første ses det, at man, for så vidt det er
muligt, ikke bør have masker overfor sine venner, da man (for at blive i citatets terminologi) ikke bør have nogen strategi overfor sine venner. En strategi implicerer, at
man forsøger at udnytte et eller andet til sin fordel, altså at opnå noget uden vennens
vidende, hvilket ville være at bryde vennens tillid, eftersom man har brudt med den
gensidige forpligtelse ikke at udnytte hinanden. Den anden pointe er, at facebook
er en maske; her lukkes der af for alt hvad der hedder ansigtsudtryk, kropsholdning,
øjenkontakt, lugte og i øvrigt hele den intimitet og impulsivitet, der gør venskaber
værdifulde. Det kan godt være, at vi kommer langt med sproget, men alle de ovennævnte ting er en meget mere direkte tilgang til hinandens sindstilstande end ord er,
hvorfor følelsesaspektet af venskabet lider under manglen af disse. Spørgsmålet, om,
hvad der så er strategien med facebook-masken, leder mig straks videre til den anden
gruppe på facebook.
Plakatgruppen har meget tilfældes med andre tendenser, såsom twitter. Fælles for alle
disse mennesker er, at de lægger oplysninger, der ofte er meget personlige ud, til fri
afbenyttelse for alle mennesker med en internetopkobling. De sætter med andre ord
en digital plakat op på nettet, med udgangspunkt i en præmis (der for øvrigt gennemsyrer det vestlige samfund) om, at det er ønskværdigt at være berømt. Man vender
vrangen ud på sig selv i kommercielt øjemed. Straks falder tanken på Andy Warhols
forudsigelse om, at alle i fremtiden vil ønske at få femten minutters berømmelse.
Forskellen her er bare, at man aldrig rigtig bliver kendt for andre end en selv; der er
simpelthen en profiloversvømmelse, hvoraf man kun er en enkelt lille dråbe, hvorfor
denne eksponering af selvet bliver rettet mod én selv. Der er med andre ord tale om et
digitalt narcissistisk spejl, hvor den moderne Narkissos ikke bliver til en lilje nede ved
søen, men gør det foran sin computerskærm. I en tid med identitetskriser og andre
krumspring, er der mange, der føler stor tiltrækning til dette internetfænomen: Her
kan man være hvem man vil (og oven i købet ”læse hvem man er” sort på hvidt), alle
har mulighed for at se én og dermed bekræfte ens eksistens, her kan man empirisk
tælle hvor mange venner man har (her igen kvantitativt!). Når det kommer til sociale
relationer, er dette at springe over hvor gærdet er lavest, og gærdet er i virkeligheden
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2 Høeg, Peter; Fortællinger Om Natten, Forlaget Rosinante (1990), s. 29
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så lavt, at man undervurderer springet, hvorfor foden sidder fast, og man ryger på
hovedet. I FON giver journalisten, Josef K, generalens veninde ret; ”masken er nemlig
den yderste sandhed. Ikke fordi den røber noget om, hvad der er bag den, men fordi
der ikke er noget bag den.” Res ipsa loquitur - Nok om facebook for nu.
På youtube, myspace, blogs, osv. får man mulighed for at lægge sine videoer, skrifter
og musik på nettet, hvilket Silicon Valleys faldne engel, Andrew Keen3, ser som et nyt
ungdomsoprør. Som de fleste sikkert ved, byggede ungdomsoprøret fra 60’erne på et
opgør med autoriteter; dengang startede det i et opgør med professorerne på universiteterne og bredte sig derefter til at omfatte andre autoriteter i samfundet. Denne
gang består det ifølge Keen helt konkret i et opgør med forlagene, pladeselskaberne,
filmindustrien o.l. Dette er et skridt mod et system, hvor der hverken er nogen ledere eller noget hierarki indenfor underholdningsbranchen. Lad os indse det med
det samme: De fleste af os har ikke noget ekstraordinært talent, de fleste af os er ikke
kulturelle genier, og denne idolisering af amatøren medfører derfor, at internettet
bliver oversvømmet med kultur af dårlig kvalitet. Denne oversvømmelse er ligeledes
årsagen til at de, der rent faktisk har talent drukner i mængden. Der er ikke noget i
vejen med at være amatør, vi er alle født amatører, og det er ekstremt givende for ens
liv at spille musik, at male eller lignende, men det kræver træning og vejledning fra
folk, der rent faktisk kender noget til det, hvis man vil overleve som professionel i
branchen. Når der ikke længere er en kontrolinstans i form af et forlag eller pladeselskab, beror kvaliteten af det udgivne materiale på selvkritik, og manglen på selvkritik
er overvældende, sagt med Keens egne ord: ”They’re putting videos out of farting dogs
on youtube.”4 Det interaktive medie er udtryk for en kultur, der aldrig vil lytte, men
som altid vil udtrykke sig, resultatet er en kakofoni af eksorbitant omfang. Benytter en
person disse hjemmesider til at dele en anden kunstners materiale, er der åbenlyst tale
om pirateri, hvilket er en helt anden diskussion, der derfor bør gemmes til en anden
god gang.
Wikipedia er det frie leksikon på nettet, og går i mange aspekter hånd i hånd med
de øvrige brugergenererede sider på internettet. Tankegangen bag er ligeledes, at de
professionelle er fordækte og bør betvivles, men her er der lidt noget andet på spil end
ved de kulturelle sider. Denne side hævder nemlig at besidde viden; om indlæggene
er skrevet af 12-årige Tobias eller en person, der har brugt tredive år på at undersøge
et område, melder historien dog ikke noget om; man kender ganske enkelt hverken
skribentens kundskaber eller motiv. Hos professionelle leksika betales forfatterne for
at fremstille sagen så objektivt, som de formår, med risiko for at miste gage og faglig anseelse, hvis de ikke gør sig denne anstrengelse. Mister man anseelse på nettet,
opretter man ganske enkelt bare en ny profil. På Hawaii har de udtrykket ”wiki wiki”,
hvilket betyder hurtigt5; i verden af leksika er wikipedia en fastfoodrestaurant, men
hvorfor spise friturestegt vat når man kan få en saftig bøf ?
Efter således at have skabt gunstig stemning for en god gammeldags lynchning, vil
jeg trække mig tilbage. Internettet har stort potentiale, så længe det betragtes som et
værktøj, men ikke når det ses som værende en sekundær virkelighed.

Exte
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3 Keen, Andrew, The Cult Of The Amateur, Bentam Dell Pub Group (2008)
4 Den 11. Time, Dr 2, d. 5. maj 2008
5 Webster’s Third New International Dictionary (1961)
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The euphoria of
arrival?
Af Alexander Heape og Rolf Dyrberg

HERE AT THE PHILOSOPHY DEPARTMENT we have several international
students walking around on a daily basis. So we pulled two of them aside for a quick
interview on what life is like for an international student. Our two subjects are Caroline from Canada and Orthodoxia from Cyprus. Under the assumption that they did
not come here on a sort of pilgrimage, we decided to ask them about their travels and
some of the more formal elements of being an international student.
Orthodoxia:
Doxa: How and why did you come to DK?
O: How?... By bus [laugh] – from Berlin.
D: That’s far?
O: It’s only 9 hours.
D: You didn’t apply [to the university] through a particular program, so you made the
application yourself ?
O: Yes, I made the application myself.
D: Why Århus?
O: Because it’s close to the beach. [laugh] And it’s a long way from home, and I like
to be away sometimes. And you had a philosophy program in English here. In Germany they didn’t have a program in English so you had to speak German perfectly,
which was hard because I was a beginner in learning German.
D: It wasn’t because of a particular course that the department offers?
O: No, I don’t know. One of my best friends in Berlin was Danish so I asked that
friend for some information.
D: How does the economic side of being an international student work?
O: I mostly pay myself, I don’t have a scholarship – the university doesn’t give one
to European students. I do receive an amount from the Cypriot government, but it’s
much less than what you get here.
D: Do you get anything like SU?
O: The [Cypriot] government gives something, but not much.
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Caroline:
D: Why did you choose to come to Denmark, instead of all the other places you could
have gone to?
C: Well, I’d finished my bachelor in Canada and decided to take a year off and then
decided to finish my education in philosophy. I wanted to travel and go somewhere
else so I applied to the University of Amsterdam and here also and I got into both.
Then I got a scholarship for studying here. I think foreigners have to pay like 9000 a
year to come here, and I didn’t have to pay that and I get about 7000 a month.
D: Where do you get that money from?
C: The humanities department.
D: So they actually pay you?
C: Yeah.
D: Is it a scholarship?
C: Yeah.
D: Did you apply for a scholarship?
C: No, I didn’t.
D: So they just handed it out to you?
C: Yeah.
Now, of course, we all think that Denmark is a lovely country, but, like people, countries have to make a good first impression. So what have our subjects seen since arriving and what was their impression?
Orthodoxia
D: Did you know the weather would be this bad?
O: To be honest I was looking for snow. But I like the darkness and the rain – it’s
okay.
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D: What touristy things have you seen?
O: I only saw ‘Den Gamle By’, but only because my sister was here.
D: So you haven’t seen a lot of these things?
O: No I’m not that kind of person.
D: So you haven’t been to Copenhagen either?
O: I have been to Copenhagen, but I haven’t seen a lot. I might go again and I might
see a museum, but probably I’ll just walk around in the city and drink coffee.
Caroline:
D: Did you know the weather would be this bad?
C: I’ve been to Norway a couple of times, and where I did my bachelor in Canada it
was just as rainy, so the weather wasn’t particularly a drawback, though it doesn’t get
dark at 3pm in Toronto where I’m from.
D: What kind of touristy things have you seen in Denmark?
C: I think I’ve seen ‘Den Gamle By’, Aros, Moesgaard, Louisiana, The Little Mermaid. I think that’s about it.
So apparently, they have completely different approaches on how to experience a
country. We were anxious to know if this tendency transcended into their social behaviour.
Orthodoxia:
D: Do you have a crew?
O: No I don’t have a group, but I have individual friends.
Caroline:
D: Do you have something like an exchange student crew?
C: Last year I had a crew, but not really this year. They have this programme they
arrange for students from abroad which runs in August, and I did that last year, so
naturally I got some friends there that I hung out with. But since most of them were
exchange students, they’ve gone home, so I wouldn’t really say I have a crew now.
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Having friends is all fine and dandy, but upon graduation you’ll still need a job – we
asked our subjects about the future; maybe we would even get some inspiration on
what kind of jobs we could hope to have.
Orthodoxia:
D: Why do you study philosophy?
O: Just learning; like Socrates says ‘that the one thing I know is that I know nothing’.
I had three years of classical studies in high school.
D: How do you see your job prospects?
O: You can teach philosophy, I guess, be a teacher in philosophy.
D: But you don’t have any goals in that area or jobs that you want to have?
O: I want to, maybe, combine the knowledge of philosophy with my interest in psychology and sociology.
D: So it’s not anything specific?
O: Specific? I don’t know what I’m going to do. I’m interested in journalism, which is
a good combination: journalism and philosophy. I want to do applied philosophy. It’s a
difficult question.
Caroline:
D: How do you look at your job options when you’re finished?
C: In Canada a lot of people take philosophy and go on to study law, since you can’t
actually go into law until you have a bachelor degree in something else, so that’s always an option I can keep in the back of my head if I don’t get any job. You can always
become a teacher as well, but I’m probably gonna go on to do a Ph.D. There isn’t really
a lot you can do with a masters in philosophy in Canada.
D: So the overall plan is not to stay here in Denmark?
C: Not at the moment. I’m not really sure. I’m gonna finish my masters thesis in June
and I have an offer from the Steno Institute to do a Ph.D here but I’m still considering that. Maybe going to England is an option.
Though there is some comfort in knowing that all around the world people are
scratching their heads wondering: ‘Just what am I supposed to do with a degree in
philosophy?’ it is also discomforting that no one seems to have any clear suggestions.
Then again, one could always travel.
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Futtefut
En snak med Steen Brock om
jernbanens og rejsens historie
af Klaus Kohberg

Intro
SIDEN H.C. ANDERSEN udtalte de berømte og af mangt et rejsebureau misbrugte ord ”at rejse er at leve”, har såvel livet som rejsen antaget en ganske anden skikkelse,
end da vor hedengangne landsmand ytrede sig så poetisk. Med industrialiseringen og
fremkomsten af jernbanen sker der det, der af Wolfgang Schivelbusch kaldes ”Annihilation of space and time” 1. Det lyder intet mindre end dramatisk og det er det
såmænd også! Steen Brock er en af dem, der har noget at sige om denne sag og ydermere besidder stor velvilje til at dele sin viden med DOXA’s læsere.
Kapitel 1 – Jernbanen
”Schivelbusch har gjort jernbanen til en afgørende ting i Europas kulturhistorie og var
lidt af en pionér. Han blev i starten bare betragtet som endnu en materialistisk eller
marxistisk idehistoriker, men kunne fortælle en historie om, helt konkret, hvordan
nogle steder ændrede sig og medførte en ændring i kulturelle mønstre og interesser.
Egentlig er han mere berømt for sin bog om den kunstige belysnings historie, hvor
han beskriver hvordan man først fik fakler, så lanterner, gaslamper osv. indtil man fik
elektrisk lys og derigennem næsten kan fortælle hele Englands og Frankrigs historie
ud fra hvordan belysningen ændrer karakter. Nydelsesmidlernes historie har han også
behandlet og vist, hvordan krydderiernes, vinen, kaffens vandring i Europa har haft
afgørende betydning for samfundets opbygning, synet på videnskab og rationalitet
for at nævne de vigtigste. Han får egentlig fortalt hele modernitetens historie gennem nydelsesmidlernes historie. Den tredje i rækken omhandler jernbanen og er
blevet kendt for, at den fremstiller teknologiens udvikling som ikke en alenestående
udvikling, men også en udvikling af den menneskelige sanselighed.” Schivelbusch
udgiver i 1977 Geschichte der Eisenbahnreise, der introducerer hastighed som et
nyt ”principle of public life” 2. Hastighed er med andre ord en helt ny faktor i menneskelivet, og pludselig bliver afstande mellem byer formindsket dramatisk og for
første gang i historien synkroniseres urerne i de forskellige byer. Hvor en rejse mellem
to byer tidligere har taget så lang tid, at lidt lokal variation i klokkeslæt ingen rolle
har spillet, bliver det med jernbanen nødvendigt at vide, hvad klokken er i nabobyen
også. De første jernbaner kunne tilbagelægge distancerne på lidt under en tredjedel
af den tid, man havde kunnet gøre det i hestevogne, men denne tidlige reducering
bliver i lige så høj grad spatial, dvs. et helt nyt landkort former sig, hvor afstanden
1 Schivelbusch, Wolfgang (1978); Railroad Space and Railroad Time
2 Schivelbusch, Wolfgang (1977); The Railway Journey (1986)
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mellem byer formindskes og landet bliver i højere grad bare noget, der ligger mellem
byerne og kan betragtes fra passagerernes sæder. Man får ifølge Brock ”et nyt forhold
til tid og sted. Man kan ikke længere dvæle, man kan ikke rigtig sanse, men man kan
betragte. Derfor er det et mere flygtigt, distanceret blik man får på tingene.” Derigennem udvikler der sig blandt andet to evner; evnen til at kunne zappe og evnen til at
kunne distancere sig fra dét, der passerer revy. De to er tæt knyttet sammen og i flere
tilfælde sammenfaldende, men det kan hævdes (her for skribentens egen regning), at
distanceringen har værre konsekvenser. Det skal forstås således, at når toget ”in quick
succesion … presents the astonished traveler with happy scenes, sad scenes, burlesque
interludes, brilliant fireworks, all visions that disappear as soon as they are seen” 3
bliver passageren, om ikke immun, så i hvert fald sløvet overfor de forbipasserende indtryk. Hvorvidt dette er grunden til, at det moderne menneske kan virke svært retarderet hvad empati angår, må være en anden diskussion, men det er et element, der efter
Schivelbuschs opfattelse ikke kan ignoreres. Den nye rejsemåde medfører flere skift i
den menneskelige opfattelse af verden og samfundet, Brock fortsætter:
”Der opstår en ny bevidsthed om at befinde sig midt imellem land og by – en ny
form for bevidsthed, en intentionalitet i ens opmærksomhed, som ikke var der før
den teknisk formidlede form for rejse opstod. Schivelbusch beskriver den ny trafik
der opstår mellem banegårdene såvel som trafikken inde på banegårdene, hvor der for
første gang i verden sker det, at varer er udstillet og at man kan gå rundt om diske, der
står frit ude i lokalet og ikke blot er noget sælgeren står bag. Der opstår en ny måde at
forholde sig til varer på – der er dækket op til én, som en slags anretning. Et resultat
af populariteten af denne form for forbrug er, at butikker laver udstillingsvinduer. Det
er endnu et eksempel på, hvordan udviklingen af teknologien medierer en ny måde
at opfatte noget på og dermed også en ny identitet – her som forbruger. I Danmark
får afstandene indenfor landet også en helt ny betydning; alene Esbjerg er et bevis
på, hvordan det mest praktiske punkt på en rute til England pludselig kan blomstre.
Derudover er der geni-stregen der skabte Århus: Margarinefabrikken, Oliefabrikken
og Hans Broges forskellige købmandsproduktioner lægger man i Århus og får jernbanen dertil, som kombineret med Tietgens rute til København forbinder skibs- og
togtrafikken i en helt ny infrastruktur. Hovedlinjerne i det nye danmarkskort bliver på
den måde forbindelserne Esbjerg-Århus-København, der skaber rammerne for landbrugseksporten.”
3 Olsen, Donald J. (1988); Review: The Railway Journey
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Kapitel 2 – Rejsen
Ikke blot medførte jernbanen en lang række ændringer i menneskets opfattelse af sig
selv, teknologien, tiden og hele verden, den var også en ny måde at rejse på. Udviklingens betydning for rejsen i sig selv skal ikke ignoreres – da slet ikke i dette rejsetema.
”Der er kæmpe forskel på den slags dannelsesrejse H.C. Andersen og Goethe og den
slags var på, og så den form for rejse der senere bliver sådan en nu-tager-vi-en-ugetil-Paris-rejse. Rejsen bliver en standardiseret, homogeniseret ting. Det skaber muligheden for en individuel udnyttelse af det system og gør det lettere at mødes. For at
tage et andet konkret eksempel, får det enorm betydning for vidensudvekslingen. Hvis
man følger fysikkens udvikling – det er den, jeg kender bedst, men det samme gælder
garanteret alle mulige andre fag – så har de ledende folk i Europa pludselig kunnet
mødes meget hyppigere. De samledes oftest i Mellemeuropa og hermed opstår ideen
om et møde mellem spidserne eller ekspertisen på ét samlet sted; en international
konference.”
Med dette er der lagt op til, at rejsen i sig selv får stadigt mindre betydning, og de
store kunstnere dropper da også i højere og højere grad den klassiske rejse, for at flytte
fokus hen på bestemte områder. Rejsen er blevet et middel til målet i bogstaveligste
forstand: togturen er midlet hvormed kunstneren kommer til Montmartre, Rom eller
Berlin og ingeniøren til Manchester.
”Bestemte steder bliver samlingssteder for folk med særlige interesser så i stedet for
at rejse rundt og se mange ting, som Goethe og H.C. Andersen gjorde, så er det
vigtigt at være på stedet hvor det sner. Sådan var det op igennem det 20. århundrede,
hvor vi bl.a. også ser det hos hippierne der tager til Haight Asbury, drevet af ideen
om at komme hen til det autentiske, oprindelige sted. Det er altså ikke rejsen som
sådan, men stedet. En sjov overvejelse er forskellen mellem togrejsen – der jo stadig
er en slags oplevelse undervejs – og flyrejsen. Jeg plejer at nævne den pudsighed, at
man kalder en lufthavn for en havn. Der er noget der tyder på, at der må være en
sammenhæng mellem det at flyve og det at sejle. En meget vigtig del af rejsen, især
i Danmark, har været sejlturen; den glemmer vi nu nok lidt med alle de broer vi har
fået. Sejlturen var for mange et ophold som var en særlig længerevarende begivenhed
indeni begivenheden og derfor opstod der en hel kultur omkring det at være sejlende;
spisevaner, måder at mødes på – det havde en helt anden stemning. Nu er vi dog begyndt at opfatte flyrejsen som ”bare en form for transport” med RyanAir og de andre
lavpris-selskaber, hvor vi ikke behøver få mad og alt muligt, som man gjorde dengang
flyrejsen stadig var en stor oplevelse. Flyrejsen har været en simulering af en sejltur –
man ser inspirationen fra de store cruisere med servering og udstadset personale – på
en måde togrejsen aldrig har været. Og selvom flyrejsen er trivialiseret, ser man stadigvæk, at de skal haste igennem og servere kaffe og kage på en tur mellem Århus og
København, der kun tager tyve minutter. Eksempelvis SAS har her fået det problem,
at de holder fast i illusionen om flyrejsen som mere end blot et middel; de har måske
ikke forstået, hvad det er, forretningsmanden eller den almindelige kunde vil have.”
Som et resultat af rejsens trivialisering, har den moderne forbruger haft en tendens til
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også at banalisere rejsens mål (for ikke at sige formål). Med listige kneb fra rejsearrangørers side, kan den rejsende utroligt nemt få opfyldt sine lave krav til autenticitet.
En bjælkehytte er Østrigsk nok, og derudover vil vi gerne have vores ”supermarkeder,
pizzaer og fadøl” som Brock udtrykker det. Tendensen er, at danskerne kun vil have
det ”interessante fremmede”, men så heller ikke mere.
”Vi rejser ikke til Italien, fordi det er overvældende anderledes, men fordi det er varmt
og dejligt. Vi ved godt, det ikke er Danmark, men der er stadig alle vores velkendte
ting. Det er ikke for at opleve det fremmede, men for at være et sted, der er interessant
og anderledes og hvor vi så ellers kan lave det velkendte.”
Efter at temarejser i mange år har været rejsebranchens mest ihærdige forsøg på at
udvide horisonten blandt de rejsende, er tendensen nu vendt, så fokus atter rettes på
stedet. En tur til London skal således ikke være en teatertur, men en rejse til London
hvor alle byens facetter skal opleves. Den rejsende skal lokkes (eller inviteres med
reklamefolkenes ord) til at lade sig involvere i rejsens destination i langt højere grad
end det er tilfældet, når man kun ser opera i Milano, kun smager på vin i Alsace eller
kun kører på mountainbike i Alperne.
Outro
Den beskrevne udvikling ser temmelig irreversibel ud, og man må spørge sig selv, om
ikke dannelsesrejsen i H.C. Andersen’sk forstand er tabt for mennesket? Alene den
betydning industrialiseringen har haft for vores måde at opfatte rejsetid på, synes at
være et drabeligt hug til det gode gamle ”at rejse er at leve”. Men man kan jo heldigvis
dannes på andre måder og hvis første skridt tilbage mod dannelsesrejsen er at lade sig
opsluge af stedet, er det da et meget godt sted at starte. Måske kan man lære at rejse
rigtigt, når man har lære at være rigtigt tilstede på rejsens mål?!
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Tao Te Ching
af Nikolaj Maack Bielefeld

I ANLEDNINGEN AF REJSETEMAET bringes et lille tema om et udsnit af den
kinesiske filosofi. Den første artikel i en række af tre om taoisme og zen-buddhisme.
Den første bliver om Lao-Tzu og hans Tao Te Ching. Den næste om Chuang-Tzu
og hans selvbetitlede værk og den tredje om Zen-buddhisme. Taoismen er også en
religion, men her er der tale om den filosofiske del.
Taoismen blev første gang formuleret i værket Tao Te Ching, som krediteres som
skrevet af Lao Tzu. Lao Tzu betyder gammel mester og anses for at være et navn man
har givet ham, som følge af respekt eller et navn forfatteren brugte for at forblive
anonym. Det er endda diskuteret, hvorvidt han faktisk er en historisk person eller
blot en myte. Han menes at have levet i perioden mellem det 6. og 4. århundrede før
Kristus og var således cirka samtidig med den første vestlige filosofi. Taoismen inkorporerer også den endnu ældre Yin-Yang filosofi, som meget forenklet siger, at alting
er i konstant bevægelse, men følger bestemte love (ligner vestens Heraklit). En ting
der adskiller østens filosofi fra vestlig filosofi er så vidt jeg kan se, at den ikke er logisk
eller argumentbaseret. Dette vil nok få nogen til at sige, at det slet ikke er filosofi.
Dette vil jeg komme nærmere ind på i artiklen om Zen. Legenden om Lao Tzu siger,
at han efter et langt liv som offentlig embedsmand blev pensioneret. Derpå drog
han vestpå, men blev standset af vagten ved passet til staten Ch'in. Vagten krævede
at han nedskrev en afhandling om Tao før han fik lov at rejse videre. Så satte Lao
Tzu sig ned og i løbet af to dage skrev han Tao Te Ching, som består af 81 kryptiske
vers af forskellige længder. Bagefter drog han videre, nogen siger han aldrig blev set
siden, andre mener han forvandledes til en fantastisk drage og fløj op til himlen.
Selve teksten nedenfor er oversat fra kinesisk, hvilket i sig selv er svært og yderligere
besværliggøres af tekstens kryptiske stil. Det er altså kun noget i nærheden af den
oprindelige betydning, som her er at finde. Tao Te Ching beskriver Tao, en mystisk
kraft som er overalt, er ældre end universet og styrer den verden, vi lever i. Den er i
virkeligheden unævnelig, fordi ord ikke kan beskrive den til fulde. Tao er således helt i
ro, men i konstant bevægelse. Ord medfører altid modsætninger og Tao er altid enhed.
Samtidig beskrives hvordan en person som lever i overensstemmelse med Tao, kaldet
en sage, lever. God fornøjelse med disse udvalgte tekststykker fra en af de engelske
oversættelser. Til interesserede kan resten findes på nettet på følgende adresse: http://
www.vl-site.org/taoism/index.html. Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger. Tao
betyder vej. Læs og følg den.
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1. THE EMBODIMENT OF TAO
Even the finest teaching is not the Tao itself.
Even the finest name is insufficient to define it.
Without words, the Tao can be experienced,
and without a name, it can be known.
Through knowledge, intellectual thought and words,
the manifestations of the Tao are known,
but without such intellectual intent
we might experience the Tao itself.
4. THE UNFATHOMABLE TAO
When tempered beyond its natural state,
the finest blade will lose its edge.
Even the hardest tempered sword,
against water, is of no avail,
and will shatter if struck against a rock.
When untangled by a cutting edge,
the cord in little pieces lies,
and is of little use.
Just as the finest swordsmith
tempers the finest blade
with his experience,
so the sage, with wisdom, tempers intellect.
With patience, tangled cord may be undone,
and problems which seem insoluble, resolved.
5. WITHOUT INTENTION
Therefore, even when he seems to act
in manner kind or benevolent,
the sage is not acting with such intent,
for in conscious matters such as these,
he is amoral and indifferent.
6. COMPLETION
Since both energy and stillness,
of themselves, do not have form,
it is not through the senses
that they may be found,
nor understood by intellect alone,
although, in nature, both abound.
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7. SHEATHING THE LIGHT
The sage does not contrive to find his self,
for he knows that all which may be found of it,
is that which it manifests to sense and thought,
which side by side with self itself, is nothing.
It is by sheathing intellect's bright light
that the sage remains at one with his own self,
ceasing to be aware of it, by placing it behind.
9. WITHOUT EXTREMES
He who seeks titles,
invites his own downfall.
The sage works quietly,
seeking neither praise nor fame;
completing what he does with natural ease,
and then retiring.
This is the way and nature of Tao.
11. THE UTILITY OF NON-EXISTENCE
Though thirty spokes may form the wheel,
it is the hole within the hub
which gives the wheel utility.
It is not the clay the potter throws,
which gives the pot its usefulness,
but the space within the shape,
from which the pot is made.
16. RETURNING TO THE ROOT
When society changes
from its natural state of flux,
to that which seems like chaos,
the inner world of the superior man
remains uncluttered and at peace.
By remaining still, his self detached,
he aids society in its return
to the way of nature and of peace.
The value of his insight may be clearly seen
when chaos ceases.
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17. LEADERSHIP BY EXCEPTION
The existence of the leader who is wise
is barely known to those he leads.
He acts without unnecessary speech,
so that the people say,
"It happened of its own accord".
18. THE DECAY OF ETHICS
When the way of the Tao is forgotten,
kindness and ethics need to be taught;
men learn to pretend to be wise and good.
19. RETURNING TO NATURALNESS
He who lives in filial piety and love
has no need of ethical teaching.
When cunning and profit are renounced,
stealing and fraud will disappear.
But ethics and kindness, and even wisdom,
are insufficient in themselves.
20. BEING DIFFERENT FROM ORDINARY MEN
He who seeks wisdom is well advised
to give up academic ways,
and put an end to striving.
Then he will learn that yes and no
are distinguished only by distinction.
The sage drifts like a cloud,
having no specific place.
Like a newborn babe before it smiles,
he does not seek to communicate.
In the eyes of those
who have more than they need,
the sage has nothing, and is a fool,
prizing only that which of the Tao is born.
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DOXAs berømte ph.d.-interview-serie præsenterer:

Et interview med

Kresten Lundsgaard-Leth
af Jacob Reiter Seibæk

DETTE ER DET NÆSTE I RÆKKEN AF INTERVIEWS MED PH.D.-STUDERENDE PÅ INSTITUT FOR FILOSOFI OG IDEHISTORIE og har denne
gang ph.d.-studerende Kresten Lundsgaard-Leth i hovedrollen som den interviewede og DOXAs Jacob Reiter Seibæk i birollen som intervieweren.
Jeg talte med Kresten en mandag morgen kl. 9, hvor han - til trods for at have
brugt mere end blot den halve nat, på at følge idolet Roger Federer og danskeren Caroline Wozniacki til US Open i tennis - veloplagt fortalte om, hvorfor
filosofi er så interessant, hvad han skriver ph.d. om og hvad det kan bruges til.
Jacob: Fortæl lidt om dig selv, for eksempel hvad der fik dig til at interessere
dig for filosofi.
Kresten: Det har helt klart smittet af på mig, at min far altid har haft en forkærlighed for almendannelse, for eksempel klassisk skønlitteratur og opera, som
han gerne sidder og nyder med et glas Calvados og en god cigar. Jeg havde
sikkert interesseret mig for biler, hvis min far havde haft den interesse – men
det havde han bare ikke. På den måde har jeg, fra jeg var ret lille, haft en fascination for den klassiske dannelse, og her har filosofien fremstået som noget
af det allermest ultimative, man kunne give sig i kast med. Eksempelvis er
det sjovt at tænke på, at jeg allerede i 6. klasse skrev en slags opgave om
Kierkegaard, som i dag er en af de to tænkere, jeg vil bruge mest tid på i mit
ph.d.-projekt. Desuden læste jeg i 1999 Ray Kurzweils The Age of Spiritual
Machines, som jeg fandt meget inspirerende. Bogen handler om kunstig intelligens. Om hvorvidt det vil være muligt at skabe åndelige maskiner, der fx kan
føle tvivl, skrive poesi og føle Weltschmerz.
J: Som har bevidsthed?
K: Ja. Kurzweil kommer med en række forudsigelser for blandt andet år 2009,
2019 og 2029. Han mener stort set, at menneskets bevidsthed kan sammenlignes med software på en maskine, der vil kunne løsrives fra sin hardware
– nemlig den menneskelige krop – og flyde omkring på internettet som et program. Jeg synes, det var vildt spændende og forsvarede faktisk en deterministisk position i en danskstil i 2.g. Blot et år senere til eksamen forsvarede jeg
det modsatte synspunkt. Der havde jeg haft filosofi på valgfag og læst Kierkeg-
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aard. Min filosofilærer, der egentlig var idéhistoriker, var ekstremt inspirerende
og vel en af grundene til, at jeg er, hvor jeg er den dag i dag.
J: Hvad er en ph.d. og hvad går din ud på?
K: Som ph.d.-studerende er jeg på 4+4-ordningen, hvor man har integreret
ph.d.-modellen i kandidat-uddannelsen. Man har endnu ikke skrevet sit speciale, når man bliver optaget på 4+4, så det skal jeg i realiteten gøre i løbet af
de første to år. Først herefter kan man for alvor komme i gang med projektet
og vil formelt set være ansat på instituttet. Noget af det, man har skrevet i sit
speciale kan forhåbentlig danne baggrund for det endelige ph.d.-projekt, så det
hele kommer til at hænge sammen. Der er en del learning-by-doing i processen. Lige nu følger jeg fag på min kandidat og jeg er med til at arrangere en
konference, Trusting the New, hvor jeg fungerer som praktisk gris.
J: Og du er instruktor.
K: Ja, jeg er instruktor i Etik for de nye studerende og forsøger desuden at
deltage i Thomas Schwarz’ forskergruppe PHH og i idealismekredsen, så det
er på ingen måde sådan, at man bare sidder og har bjerge af tid til at skrive sit
projekt.

Håbet

transcenderer

sgu

sandsynligheden
J: Lad os så høre, hvad din ph.d. handler om.
K: Jo altså, Man skal aflevere en projektskitse på fem sider, hvor projektet skal
skitseres med hensyn til indhold, projektets realisering og ens faglige forudsætninger. Arbejdstitlen på mit projekt er Håbets Metafysik. Jeg vil - efter bedste
evne - give en slags filosofisk behandling af begrebet håb med særligt hensyn
til Hegel og Kierkegaard. På mange måder skal jeg først i gang nu – men jeg
har da forsøgt at give et bud på en rammefortælling i min projektskitse.
Der er ingen tvivl om, at Obama og hans kampagne har været en slags anledning for projektet. Obama har lanceret en håbs-retorik, som faktisk har haft
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en kæmpe indflydelse, og det har folk kunnet registrere. Jeg vil i sagens natur forsvare, at ikke bare begrebet håb er vigtigt, men at netop filosofien har
nogle særlige ressourcer til at gøre os klogere på, hvad håb er for en størrelse.
Hvis vi skal tale i såkaldte modaliteter, så kan vi skelne mellem nødvendighed,
virkelighed og mulighed. Og hvad vil det sige? Logikkens sætninger er sande
med nødvendighed, mens langt de fleste videnskaber bestræber sig på adækvat beskrivelse af virkeligheden, sådan som den faktisk foreligger. Håbet er
selvfølgelig et håb, der har med virkeligheden at gøre, men alligevel er mulighedens kategori afgørende i forhold til håbet. Det er jo højst tænkeligt, at vi
håber på noget, der med al sandsynlighed ikke vil blive virkeligt. Der er fx ikke
meget, der tyder på bedre tider i Afrika, men vi kan ikke desto mindre håbe på
det. Flere ting er inde i billedet her: Hvad er håb, og hvordan bliver vi klogere
på det? Men også, om filosofien kan hjælpe med at besvare de her spørgsmål.
En artikel af Uffe Juul Jensen, ”Håbets metafysik og politik”, har inspireret mig
i den her sammenhæng. Uffe kommer netop ind på her, at mange videnskaber prøver at beskrive den sandsynlige udvikling af virkeligheden i forhold
til empirisk evidens for det ene eller det andet. Men håbet transcenderer sgu
sandsynligheden – og er noget mere end bare end forudberegning af den
sandsynlige udvikling. Og det er så min påstand, at filosofien har nogle særlige ressourcer til at forstå, hvad det vil sige at tænke i mulighed – fx gennem
eksistensfilosofien, fænomenologien, idealismen og for den sags skyld Aristoteles’ potentialitetstænkning.
J: Du nævner eksistensfilosofi, men også Obama, som vel er specifikt samfundsrettet?
K: Her rører du ved noget, hvor jeg virkelig er i tvivl om mit projekt. Jeg vil gerne
komme omkring så meget som muligt, men det skal samtidig være fokuseret, så jeg gør det, jeg er bedst til - nemlig filosofi. Jeg er ikke rigtig fortrolig
med fx diskursanalyse og politologi og vil passe på med at fremstå som den
her mavesure filosof, der fortæller de andre, hvordan det hele i virkeligheden
hænger sammen.
Men den samfundsmæssige interesse er da en motivation for mig. Richard
Rorty – hvis synspunkt jeg også er blevet opmærksom på gennem Uffes artikel
– efterlyser et skrift, der kan være et samlingspunkt for et politisk håb om en
bedre verden, men som ikke forpligter sig på den tvivlsomme metafysik fra fx
det nye testamente eller det kommunistiske manifest. Og min egen idé om Hå-
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bets Metafysik er jo heller ikke at vende tilbage til en spekulativ metafysik i form
af dogmatisk teologi, historisk materialisme, idé-læren hos Platon eller noget
i den stil, så jeg kan godt følge Rorty et stykke af vejen. Og så mener jeg sådan set, at Obamas The Audacity of Hope om nogen må være den bog, Rorty
efterlyste tilbage i 1999. Når man så læser den, bliver det tydeligt, at meget af
den henvender sig specifikt til amerikanerne og amerikanske politiske forhold.
J: Der er også en del om intern politik i Senatet osv.
K: Det er nemlig det. Men det ændrer ikke ved, at der er mange af os, som
føler, at han har talt til noget, som var større end amerikanske forhold. Man har
vidst sagt, at Obama fik 53% af stemmerne i USA, men 100% af ”stemmerne”
i Europa. Hans politiske projekt og appel er i den forstand ikke henvendt til
en bestemt politisk overbevisning – men til et håb på hele menneskehedens
vegne.
En anden tendens, hvor fx Charles Taylor og Hegel kunne være relevante, er,
at en politisk realist ofte vil afvise håbs-retorikken som i værste fald utopisme,
i bedste fald noget ligegyldig snak. Det er, hvad vi gør, det kommer an på – og
ikke al den snak om håb og håbets metafysik. Vorherre bevares! Sådan vil
mange sikkert tænke om mit projekt.
J: Det er helt håbløst…
K: Ja, ikke? Jeg husker, at Information har trykt et debatindlæg af Slavoj Žižek,
hvor han plæderer for, at man skal passe på med at fejlvurdere forholdet mellem tænkningen eller talen om verden på den ene side, og så verden sådan
som den er, på den anden.Man kan ikke adskille tingene på den måde. Det
er klart, at man fx kan manipulere med folk, lyve, bryde sine løfter og være
demagogisk. Men man kan ikke bare afvise, at det kan gøre en positiv forskel
for virkelighedens udvikling, hvordan vi tænker og taler om den. Det kunne jo
være, at virkeligheden kunne virkeliggøres på en bedre måde, hvis vi faktisk
tør håbe på det i fællesskab? Tænkning og virkelighed er knyttet sammen,
blandt andet fordi tænkning og handling er det. Selvom det selvfølgelig lyder
forfærdeligt naivt.
J: I videnskabsteori har Steen Brock lært os en opstilling af virkeligheden som
udgøres af tre elementer; verdens materielle forhold, verdens idéer og forestillinger og verdens handlinger.
K: Ja, og det mener jeg netop, er en god hegelsk pointe. Tænkning står ikke
udenfor verden og kigger på den som et View from nowhere, men er selv en del
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af virkeligheden. En del af virkeligheden er, at vi tænker den, og vi tænker ikke
en anden virkelighed end virkeligheden selv. På det punkt er jeg idealist, kan
man vel godt sige. Tænkning og virkelighed tilsammen er virkelighed i dens
fulde, dialektiske kompleksitet. Så virkeligheden er ikke uafhængig af, hvordan
vi tænker på den – eller om vi håber på den.
Lad os tage et lokalt eksempel – uden at det skal blive for politisk: Hvis vi – med
rational choice-teoretikerne - opfatter det som den eneste fornuftige teori om
menneskers incitament til at handle, at den enkelte kan maksimere sin personlige profit, så vil den teori påvirke vores selvforståelse og dermed samfundet.
Selvfølgelig er der andre grunde til vore handlinger end profit, men samfundet
er ikke upåvirkeligt, hvis der pludselig er konsensus omkring et superliberalistisk, individualistisk menneskesyn. På den måde bliver vi i højere grad individualister gennem sådan en teori. Virkelighed og tænkning hænger sammen. Nøjagtigt som da Marx’ teori ansporede arbejderklassen til socialistisk revolution,
hvorfor teorien ikke blot kan forstås som udelukkende deskriptiv eller politisk
neutral analyse. Hans beskrivelse virkede ind på virkeligheden. Som man nok
kan høre, mener jeg, at fx Taylor har argumenteret ret overbevisende for en
dialektisk sammenhæng mellem social theory og practice.
J: Det synes altså at give god mening at sige, at håb er så stor en del af vores
virkelighed, at det vil være en god idé at komme til at vide noget mere om det.
Kan man alligevel tillade sig at spørge til formålet med det hele? Som filosof
bliver man som bekendt altid mødt med spørgsmålet om, ”hvad kan det bruges
til, hvad kan du?” Kan du forsøge at svare på det?
K: Det er selvfølgelig et godt spørgsmål, der handler om hele filosofiens
eksistensberettigelse. Var det ikke Husted, der sidste år (til forelæsning i Etik
for førsteårsstuderende red.) citerede John Rawls for at sige, at det ligger i
moralbegrebernes natur, at de har en kerne, men at de ikke desto mindre er
essentially contested concepts, essentielt omstridte begreber? I forhold hertil
er der en tendens til, at alt andet end eksakte videnskaber som fysik, kemi og
neurobiologi afvises som pseudovidenskab og ævl og bævl. Denne anklager
rammer fx etik, håb, eksistens, retfærdighed og en hel del andet. Det er selvfølgelig noget vrøvl at komme med en endegyldig definition på et begreb som
retfærdighed – men det er mindst lige så farligt og forvrøvlet at reducere enhver fornuftig tale om retfærdighed til åndsaristokratisk selvhøjtidelighed eller
pladderhumanisme á la smagsdommerne, bare fordi vores overvejelser ikke
munder ud i et krystalklart facit. Filosofien har vist, at den kan tage en lang
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række fænomener konstruktivt og kritisk til behandling, der transcenderer det
rent empiriske – fx gennem idealisme, eksistensfilosofi, fænomenologi, etik,
politisk filosofi, hermeneutik osv. Og det nytter sgu at diskutere og argumentere, selvom vi ikke får et facit. Der er ikke noget anything goes over filosofien, som jeg ser det, og synspunkter på retfærdighed kan sagtens være mere
eller mindre forvrøvlede eller unuancerede, uden at vi behøver nogen eksakt
målestok til at afgøre det. Hér kommer det selvfølgelig også an på, hvad man
opfatter som demokrati: Er demokratiet en kollektiv læreproces, hvor alt er til
debat, men hvor ikke alt er lige rigtigt? Eller er det snarere demokratisk at have
et kompromisløst værdifællesskab, som ingen må sige ”men” eller ”hov” til,
uden straks at gå totalitarismens ærinde? Den sidste opfattelse giver jeg ikke
meget for.
En anden overvejelse går på, hvordan man kan bedrive filosofi på det, Jürgen
Habermas har kaldt eftermetafysiske betingelser. Skal man overhovedet det?
Og i forhold til Rorty: Er det bedst og mest udbytterigt at gå pragmatisk til håbet
– eller er der måske altid allerede noget pragmatisme-overskridende i at håbe?
J: Det kan måske endda være en direkte pragmatisk strategi at håbe?
K: Helt enig, men jeg vil alligevel forsvare den metafysiske tilgang. Jeg ikke så
metafysikforskrækket og vil virkelig forsøge at retfærdiggøre en slags klassisk
filosofisk tilgang til håbet, der alligevel kan forholde sig reflekteret til Habermas,
Rorty, Foucault og hele banden.
Som du måske fornemmer stritter projektet stadig i mange retninger.
J: Dog med udgangspunkt i Hegel og Kierkegaard?
K: Ja. Projektet vil oplagt ændre sig, efterhånden som arbejdet skrider frem,
men planen er helt klart, at Kierkegaard og Hegel skal fylde meget. Kierkegaard er meget interessant med hensyn til mulighedstænkning. Desuden ser
han, at mange af vores væsentligste måder at forholde os til virkeligheden på,
ikke er strengt erkendelsesteoretiske – men viljesmæssige – og dette gælder i
hvert fald også delvist for håbet.
På mange måder er mit projekt lidt vel kreativt, for hverken Hegel eller Kierkegaard siger ret meget om håb, og de er – på hver sin måde – egentlig temmelig
reaktionære begge to. Valget hos Kierkegaard er at overtage den, man allerede var, mens Hegels fornuftsbegreb er meget tilbageskuende. Det giver nu
god mening at bruge dem sammen alligevel, vil jeg sige. Netop fordi tænkning
og virkelighed - som Hegel viser – ikke er to separate ontologiske regioner, der
står i modsætning til hinanden, giver håbet mening. Virkeligheden er jo med i
håbet, men håbet er så bare et af de adskillige fænomener i virkeligheden, hvor
mulighedsdimensionen er særligt fremtrædende. At håbe udenfor rammerne af
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det virkelige overhovedet, ville være utopi eller ideologi i slet forstand – og alligevel er håbet nødt til at håbe udenfor rammerne af det blot sandsynlige, som
vi var inde på tidligere.
Jeg mener i høj grad, at disse overvejelser er forenelige med både Hegels
og Kierkegaards tænkning. Alt for ofte overdriver man forskelligheden mellem
dem. Kierkegaard så selvfølgelig sig selv som Hegel-kritiker par excellence,
men én af grundene hertil er i hvert fald, at han sikkert aldrig rigtig forstod Hegels begreb om fornuften. Enhver erfaringstype - også valget eller måske endda håbet, hvor virkelighedens mulighedsdimensioner erfares – kan gælde som
en fornuftsform i Hegels filosofi, der slet ikke er nær så erkendelsesteoretisk
firkantet, som Kierkegaard gerne vil gøre den til. Desuden har både Hegel og
Kierkegaard en sans for historiens og religionens rolle for menneskelig erfaring
og eksistens, som jeg håber på at kunne bruge i forbindelse med mit projekt.
Det er aspekter Obama også er opmærksom på, betydningen af den historie
og de fortællinger vi har tilfælles i forhold til at samles om og etablere et fælles
projekt at håbe på.
J: Hegel er meget fokuseret på helheden og Kierkegaard interesserer sig meget
mere for den enkelte person. Måske det derfor kan være interessant at tænke
dem sammen?
K: Det er lige præcis, hvad jeg også mener. I Hegels helhedsfokuserede filosofi
kan individets individuelle problemstillinger godt forsvinde som ”en krusning på
åndens hav”, som Kierkegaard siger. Alle problemstillinger involverer selvfølgelig en forståelse af sammenhængen, men man skal passe på med at reducere det problematiske for et enkelt menneske til problemstillingens kontekst,
sammenhænge og helhed. I forhold til anerkendelsesspørgsmålet kan man
eksempelvis fastholde, at man godt kan være fortvivlet, selvom man slet ikke
mangler anerkendelse. Der er et eller andet i eksistensen, der ikke går op i
relationer. Den tendens findes hos Hegel, og der vil jeg godt anklage ham for
at mangle sensibilitet for det eksistentielle. På den anden side overbetoner Kierkegaard helt sikkert sin isolering af det enkelte menneskes eksistentielle situation. Der er Hegel til gengæld meget bedre, hvis man vil forstå det sædelige
og det politiske og meget andet, fordi de her fænomener simpelthen ikke lader
til at interessere Kierkegaard.
I Philosophiske Smuler skriver Kierkegaard, at nødvendigheden gælder i logikken, men at Hegel tager fejl, når han siger, at nødvendigheden gælder i virkeligheden. Hvorfor? Jo, virkeligheden er virkeligheden, og det som virkeligheden
er, er virkeliggjort mulighed. Det var muligt at vores samtale ville udvikle sig
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sådan hér, nu er det blevet virkeligt, men ved den virkeliggørelse er det ikke
blevet nødvendigt. Når filosofien gennemskuer verden, kan den begribe de
respektive sammenhænge – men ikke herved gøre disse sammenhænge nødvendigt gældende. Som en fænomenologisk strukturanalyse mener jeg, at Kierkegaard med rette udpeger mulighedsmodaliteten som afgørende for den
menneskelige eksistens – og det bliver jo tydeligt med sådan et fænomen som
håb. Spørgsmålet er, om Hegels begreb om nødvendighed nu også er den
statiske og formelt logiske kategori, som Kierkegaard gør den til. Jeg mener
det i udgangspunktet ikke, og det er noget af det, jeg vil undersøge nærmere i
mit projekt.
J: Til FSK i fredags var der oplæg ved Rasmus Ugilt (ph.d.-studerende) om
potential-ontologi. Det handlede kort fortalt om, at det mulige sagtens kan
være virkelighed, for eksempel er den stadigt tilstedeværende omstændighed,
at USA når som helst kan gribe ind militært hvor som helst i verden, en del af
virkeligheden, selvom de måske aldrig gør det.
K: Og frygten for terrorangreb er netop en del af virkeligheden. På den måde
er mit og Rasmus’ projekt to sider af samme sag. Og sagen er netop, at det
mulige er muligt. Rasmus kigger nærmere på de negative fænomener, der har
med mulighedens mulighed at gøre, som angst og fortvivlelse. Som Kierkegaard siger i Om Begrebet Angest, er ”angst frihedens virkelighed som mulighed
for muligheden”. Den kan man så tygge lidt på. Hvad Kierkegaard vil sige, er, at
vi ikke oplever angst i forhold til denne eller hin specifikke mulighed, men over
dét, at muligheden overhovedet er mulig - hvilket for mig at se indebærer nogle
metafysiske overvejelser.
Og det er vigtigt, at ikke kun angsten, men også et positivt fænomen som
håbet, afhænger af muligheden for det mulige. I håbet overskrides det blot
sandsynlige, og alligevel må håbets konstitutive transcendens prøve at forholde sig til verden, som den faktisk er. Og heri består selvfølgelig en af de helt
store udfordringer.
Måske kan man sige, at vores projekter giver begge sider af historien? Begge
projekter er rettet mod aktuelle fænomener - terrorisme og håbets diskurs men vi går til sagen selv med massiv metafysik og en hardcore filosofisk ballast, der vel nok skal skræmme de mere empirisk anlagte folk fra vid og sans.
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De svage har mere ånd
En anmeldelse af Ole Morsings Styrke og svaghed
– Nietzsche om mennesket
af Klaus Kohberg

Mennesker er nogle hængerøve! DU er en hængerøv! Du tør ikke leve livet og har
underkastet dig den usleste slavemoral, opfundet af halvskaldede mænd med angst for
livet. Helt så radikalt udtaler Ole Morsing sig ikke, men nu hvor jeg forhåbentlig har
fanget din opmærksomhed, vil jeg gerne fortælle, at han faktisk udtaler sig i et rigtigt
tilgængeligt og sympatisk sprog. Til tider endog medrivende, hvilket ikke er ringe når
det drejer sig om sekundærlitteratur! Ovenstående svada bliver i Styrke og svaghed –
Nietzsche om mennesket formuleret således: ”Der bliver skabt mere og mere sjæl og
samvittighed, fordi mennesket fortrænger udlevelsen af sine umiddelbare drifter.” (s.
50) Selvom forfatteren har til huse på afdeling for idehistorie, betyder det ikke, at en
filosofistuderende ikke har gavn af bogen. Hvad der måtte være det idehistoriske islæt[1], kommentarer og beskrivelser af Nietzsches samtid og de samfundsstrømninger
han skriver i og imod, bliver leveret både interessant og relevant. Hvad der dog er
endnu bedre er, at der trækkes mange paralleller til det moderne samfund, så man ikke
blot sidder med Nietzsches tanker og hans fascination af eller forargelse over sine
samtidige, men også får et bud på hvordan Nietzsches tanker har relevans i dag. Situationen i dag er den, at ”Alle rammer er blevet løsnet, og mennesket kan gøre, hvad
det har lyst til (hvis det har råd!)” (s. 98). Det stiller uvægerligt Nietzsches tanker i
et andet lys, men de mister af den grund ikke deres relevans, da ressentimentet stadig
hersker og vi stadig ikke har formået at leve som overmennesker. I vore dag er drifterne blot blevet til ”en privatsag, og udfoldes i ”frihedens rige” under liberalismens
banner og er måske lige så inficerede af misundelse, frygt, had, grådighed, nid og nag
– med et ord: ressentiment, som dem Nietzsche mener, der er udviklet under kristendomens herredømme” (s. 98).
Bogens tema-opdeling gør den brugbar som et lille opslagsværk eller en god hjælp til
en eksamen. Med kapitler som ”Herremoral og slavemoral” og ”Gud er død” er det
simpelt at finde det element af Nietzsches omfangsrige forfatterskab der har interesse.
Samtidig betyder denne opdeling, at hvert kapitels tema anskues fra flere tidspunkter i Nietzsches liv og tankerække, hvilket er smart af flere årsager: for det første er
det jo hændt, at Nietzsche har skiftet mening på et område. For det andet leveres der
en nuanceret beskrivelse af tankerne bag eksempelvis Guds død, der ikke kun er et
fedt citat, men en hjørnesten i hele Nietzsches tankeværk. Ole Morsing får det i sin
gennemgang af bogens temaer til at lyde som om han ikke blot har læst samtlige Nietzsches skriverier, men også vendt dem med Nietzsche selv. Det første er en bedrift
i sig selv, men samtidig forudsætning for at kunne skrive en ordentlig bog om Nietzsche. Det andet må helt og holdent komme i kassen med højthævede tommelfingre
til Ole Morsing.
At bogen er lige til at gå til, også uden det helt store kendskab til Nietzsche, betyder
imidlertid ikke, at den er overfladisk eller uperspektiveret. Der er passager der for
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alvor sætter gang i de små grå og bestemt kræver en ekstra læsning, som for eksempel
når Ole Morsing påpeger en forbindelse mellem viljen til magt og Heideggers tanker:
”Viljen til magt gør det værende bestandigt uden at blive stående ved det samme
værende, for det ville være et udtryk for afmagt, men vil i stedet en vedvarende
udvidelse, en stadig tilblivelse, altså en werden” (s. 129). Med denne lille godbid til
nørderne skulle det gerne være illustreret, at vi har med en bog at gøre, der henvender
sig til en bred vifte af filosofistuderende og andre Nietzsche-interesserede, uanset
forudgående kendskab til den tyske stridsfilosof. Med andre ord (og her kommer
dommen), en rigtig god gang sekundærlitteratur om filosofihistoriens sejeste overskæg, der bestemt kan anbefales!

Styrke og svaghed – Nietzsche om mennesket
Ole Morsing
Aarhus Universitetsforlag
153 sider
198,00 kr.
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Hat man sein warum…
af Jacob Reiter Seibæk

”Hvorfor anbefale andre at læse Gudløse Hjerner?” spørger man sig selv som anmelder. Sproget er korrekt, men fantasiforladt, tonen er polemisk tangerende det
direkte fornærmende, det faglige indhold er overfladisk. Alligevel er det en i høj grad
anbefalelsesværdig bog.
Forfatterne Lars Christiansen og Lars Sandbeck har med Gudløse Hjerner - Et opgør
med de nye ateister skrevet en bog om nyateismens kritik af religion i almindelighed og kristendom i særdeleshed. Som undertitlen lover, er det et opgør med de nye
ateister, så forfatterne gør meget ud af at understrege, at ”vi ikke er ude efter ateismen som sådan, men kun efter det, vi kalder den nye ateisme, at vi ikke vil forkynde
kristendom, men kun gøre opmærksom på, at nyateisterne langtfra siger sandheden
om kristendommen”. Ved nyateismen forstår forfatterne den strømning indenfor
religionskritikken, der repræsenteres af folk som Richard Dawkins, Sam Harris og
herhjemme ved Ateistisk Selskab, Humanistisk Samfund, videnskabsjournalisten
Lone Frank og andre. At nyateismen har haft en støt stigende eksponering i medierne
og samfundsopinionen de sidste år, og at denne tiltagende indflydelse har fået tag i
befolkningen på en umærkelig upåagtet måde, er hvad forfatternes går til kamp mod.
De mener, at kristendommen af nyateisterne fremstilles på en forvrænget eller decideret ukorrekt vis, der bygger på åbenlys uvidenhed om religion. Forfatterne fremhæver Nietzsche, Freud og Marx som idealer for en religionskritik, og ønsker med
bogen at demonstrere, at den nye ateisme end ikke når de tre herrer til sokkeholderne.
At det forholder sig sådan fremgår klart af bogens citater fra nyateisternes populære
bøger, men hvordan dette bedst formidles er ikke så ligetil. Lars & Lars har truffet et
radikalt valg: ”Fordi vi finder deres [de nye ateister] behandling af kristendommen
fornærmende ringe, har vi valgt at formulere os i en lige så provokerende og polemisk stil”. Det gør de så de to herrer, med fynd og klem og kun en lille smule dårlig
samvittighed over at forråde deres akademiske herkomst - de to herrer er henholdsvis
cand.mag. i tysk og historie og ph.d., cand. Theol. En vis betænkelighed meldte sig
hos anmelderen efter læsningen af så bastant en erklæring, hvorom man dog må sige,
at Lars & Lars holder ord. Bogen er konsekvent skrevet i en polemisk, provinsielt
provokerende tone med passager af direkte fornærmende karakter, der overskygger og undergraver de konstruktivt kritiske passager, hvor der rent faktisk formidles
noget, som kunne være interessant og lærerigt for læseren. Man undrer sig over, at
Lars & Lars med deres moraliserende formaninger til nyateisterne om at se ’bjælken
i eget øje’, er endt med valget af en sådan stil. Nødvendigheden af en skarp kritik af
nyateisterne synes indlysende, når det påtænkes, hvor stor indflydelse deres forsimplede, unuancerede postulater tilsyneladende har vundet i den brede befolkning. Forfatterne rubricerer med rette nyateisterne i samme skuffe som de fundamentalistiske
kristne og forsøger at vise, hvor skadeligt det er for en helhedsforståelse af mennesket
og dets vilkår, at fundamentalister får lov at sætte dagsordenen. En blot biologisk og
neuropsykologisk menneskeopfattelse synes lige så forkert som den menneskeopfattelse, der fremkommer af en strengt bogstavelig læsning af bibelen. Især i sidste del
af bogen, hvor grundlaget for den nye ateisme granskes og biologismen kritiseres, er
der glimrende analyser fra både forfatterne og blandt andre Hannah Arendt og journalisten Chris Hedges. Det udpensles, hvordan det positivistiske menneskesyn bag
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biologismen tænker mennesket som en robot, der i fremtiden kan justeres for dets fejl
og skavanker, så maksimal utilitarisme opnås, og hvordan videnskaben går og bør gå
forrest i virkeliggørelsen af dette paradis på jord. Netop biologismen – dét at forklare
alle aspekter ved menneskets i-verden-væren ud fra en reduktionistisk tankegang,
der hævder at ’mennesket bare er et dyr’ – ser forfatterne som den største fare ved
nyateisternes nyvundne indflydelse i opinionsdannelsen. De mener, at vi går glip af
fundamentale menneskelige indsigter - kulturelle, eksistentielle, åndelige, moralske
- ved en sådan livsopfattelse. Blandt de mere harmløse konsekvenser af nyateismens
øgede indflydelse rangerer komiske forslag såsom udtænkning af særligt ateistiske
ritualer(!), afskaffelsen af helligdage til fordel for fridage og omskrivning af påskeferien til forårsferien, som man kan ”fejre med æg, snaps og gule ting, som i forvejen
er uden reference til biblen”. At mange af disse nyateistiske forfattere er professorer
ved højtestimerede universiteter synes efter læsning af uddrag fra deres bøger ganske
enkelt u-fatteligt. I bogen citeres der rammende fra Max Weber: ”fagmennesker uden
ånd; nydelsesmennesker uden hjerte”.
Gudløse Hjerner er yderst gavmild, hvad angår filosofisk name-dropping, den strør
om sig med personligheder som Sartre, Nietzsche, Kant, Kierkegaard, Johannes Sløk,
Habermas, Slavoj Zizék, Max Weber, Bertrand Russell osv., problemet er blot, at
de respektive synspunkter sjældent uddybes. Man sidder som læser med en fornemmelse af, at Lars & Lars har følt behov for en intellektuel retfærdiggørelse af deres
synspunkter, som desværre snarere antager form af en ”det siger Nietzsche selv”henvisning, end en egentlig udfoldelse af en fagligt funderet argumentation. Gudløse
Hjerner er simpelthen en bog man ikke kommer udenom i den herskende religionsdebat, ikke som følge af bogens litterære eller saglige kvaliteter, men fordi den stiller
skarpt på den nye ateismes unuancerede, fundamentalistiske religionskritik, og som
sådan er aldeles påkrævet. Således nås Lars & Lars’ proklamerede formål måske alligevel: ”Bogen skulle gerne være med til at skabe debat i den brede offentlighed om
fænomenet den nye ateisme, og det er vores opfattelse, at man bedst skaber en sådan
debat ved at trampe i jorden, så slangerne kommer frem”.

39

Det ligner sgu da en…
En artikel om Århus Universitets nye logo.
af Rolf Dyrberg

Der er en ting omkring Århus Universitets nye logo. En ting, der måske slet ikke bør
siges, og måske slet ikke på siges i et blad som Doxa (nå ja, måske netop i et blad
som Doxa), alene af den grund, at det kunne synes barnligt. Der er en overhængende
risiko for, at læserne, vil ryste på hovedet og sige: ”come on”, da en sådan betragtning
næppe passer til noget ideal om, hvordan et dannet menneske opfører sig.
Ligeledes er det også en bekymring, at man slet og ret ødelægger logoet for folk, der
endnu ikke har indset, hvad der er ved det – man mister simpelthen evnen til at se,
hvad det er meningen, at det skal forestille (eller hvad der antages for at være meningen, at det skal forestille): bogstaverne ’A’ og ’U’ – for Aarhus Universitet. Jeg har
fortalt det til nogle, for hvem logoet nu for altid vil være ødelagt – de ser ikke længere
et ’A’ eller et ’U’. Ligeledes blev det fortalt til mig, hvorfor mit syn på logoet aldrig
vil være det samme igen.
Jeg påtager mig altså ikke at være ophavsmand til dette andet syn på logoet, ligeledes
gør den, der fortalte om det til mig, heller ikke. Hvem ved, hvordan disse ting starter?
En enkelt skarpsynet studerende – måske flere uafhængigt af hinanden? Én fortæller
det til en anden, der igen fortæller det videre; en tur gennem de uformelle informationskanaler, indtil det, som en uheldig episode til et firmas julefrokost, er kendt af
næsten alle?
Måske det i virkeligheden havde været bedre at lade det blive i undergrunden; at bibeholde tabuet for så vidt, der overhovedet var et. At gøre det officielt, gør det måske
bare pinligt for designerne, for universitetet. Sagen er bare, at universitetets logo
ligner en… Ja altså en… øh… Hmm… Hvordan kan man sige det på en sober måde?
Jo, men, nå… som jeg sagde… en… okay, nu siger jeg det bare: det ligner sgu da en
tisseleif!
Jeps... Så er katten ude af sækken, jeg vil her undlade at gå i detaljer omkring, hvordan logoet er analogt til mandens anatomi. Og det er jo ikke for at være lummer, det
må læseren endelig ikke tro! Det er snarere et forsøg på at gøre det åbenlyst på alle,
hvad allerede tales om af mange. Nogle vil allerede have set det, mens andre ikke
havde. Nogle vil måske stadig have deres tvivl, hvorfor der vil forsøges et billede, der
kan anspore fantasien.
På billedet ses Michelangelos David statue, hvor universitetets nye logo er blevet sat
ind over. Sammen med logoet viser denne statue, der selvfølgelig allerede er berømt
for sin nøgenhed (og sikkert også andre ting) med al ønskelig tydelighed, hvad det er,
logoet ligner.
Nu må læseren ikke tro, at jeg er den slags person, der ser fallos-symboler overalt
– jeg er jo ikke dansklærer – det er som sagt noget, der har spredt sig, og allerede
tilbage i november 2008 gør en blogger opmærksom på det.[1]
Hvad er pointen så, spørger De nok. Jo, ser De pointen er, at det er svært at tage et
universitet seriøst, der ville udskifte sit meget fine, gamle logo med det nye, mere
uheldige logo – endda når man tager det i betragtning, at universitetets nye stil skal
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”styrke universitetets position som anerkendt, international uddannelses- og forskningsinstitution.”[2]
Nuvel skal man huske på, at logoet indgår som en del af en
ny visuel stil – man har ”udviklet et nyt alfabet med baggrund
i de tre geometriske figurer kvadrat, trekant og cirkel skabt i
den såkaldte Bauhaus-stil.”[3] Det er også meget fint, hvis så
bare den nye font, man havde skabt sig, ikke var ulæselig – se
bare blot på billedet: hvad står der? Det er rigtigt, det er universitetets motto: Solidum petit in profundis. Derudover er det
altså heller ikke lovende for ens design, når den mest centrale
del af ens det – logoet – ligner et Jens Rohde-type missil.
Til slut kan man næsten ikke undgå at spørge sig selv, om det
fra designernes side var et uheld, eller om det snarere var et
væddemål om, hvad man kunne have held med at snige forbi
administrationen. Man kan på baggrund af følgende udtalelse
fra en af designerne, Clea Simonsen fra designbureauet 1508,
have sin tvivl: ”Vi mener, at der ligger en lille gåde i logoet, og
da universitetsfolk er meget kloge folk, så de skal nok regne det
ud. Og så får de en lille glæde, når de løser gåden.”[4] Det er
bare så uheldig en bemærkning, når man har designet et logo,
der ligner en diller.
Noter
[1] http://soren.overgaard.org/2008/11/12/aarhus-universitysnew-corporate-identity/
[2] http://www.au.dk/da/adm/komm/nytdesign/
[3] http://jp.dk/indland/aar/studie/article1442803.ece
[4] http://jp.dk/indland/aar/studie/article1442803.ece
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Doxa hylder:

Claude Levi-Strauss
1908-2009

"The wise man doesn't give the right answers,
he poses the right questions."
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