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Kritik af den rene spekulation? 
skrevet af Lars Pihl Bjerre, SDU      ·      udgivet 7. februar 2014     ·     2547 ord 

Abstract 

Critique of Pure Speculation? This paper offers a critique of Kant’s 

transcendental aesthetics. I argue that Kant cannot, without involving 

contradictions, hold knowledge of the pure intuitions of time and space 

while maintaining the epistemic demarcation principle: noumena and 

phenomena. A trilemma is offered to illustrate that pure intuition must be 

subjected to the same structural assimilation of the mind as perceptual 

entities, thus potentially undermining the Kantian transcendental 

idealistic philosophy. 

 

Indledende bemærkninger 

Siden Descartes har spørgsmålet om erkendelsens grænser været aktuelt, 

for kun få filosoffer har villet efterlade mennesket i det solipsistiske 

tomrum, som følger af Descartes’ metodiske tvivl. Med udgangspunkt i 

Kritik af den rene fornuft (1781/1787), hvori Kants projekt er at besvare 

spørgsmålet ”hvad og i hvilket omfang forstanden og fornuften er i stand 

til at erkende” (A XVII)1, søger jeg i denne artikel at udfordre Kants forsøg 

på at fastlægge grænserne for den menneskelige erkendelse. Kant ønsker 

at vise, at erkendelsen rækker længere end Descartes’ cogito ergo sum. 

Min intention er at udfordre Kants transcendentalfilosofi – ikke i en 

cartesisk ramme, men med Kants egen filosofi som udgangspunkt. 

Det aspekt ved Kants filosofi, som jeg ønsker at problematisere, 

opstår i spændingsfeltet mellem den epistemiske demarkationsdistinktion 

Kant drager, noumena og phenomena, og erkendelsens betingelser. 

 
1 Referencer til ”Kant (2008): Kritik af den rene fornuft (C.B. Østergaard, overs.) Det lille 
forlag” følger den typiske henvisningsform for dette værk: A og B refererer til henholdsvis 
1. (1781) og 2. (1787) udgave, mens tallene refererer til det originale sidetal i A- eller B-
udgaven.  
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Distinktionen mellem noumena og phenomena afgrænser, hvad 

mennesket meningsfuldt kan udtale sig om, og hvad der principielt er 

epistemisk utilgængeligt. Erkendelsens betingelser – der i egenskab af at 

være netop betingelser – former eller strukturerer enhver erkendelse; 

enhver tænkelig erkendelse er underlagt bestemte principper (Shabel 

2010:96). Det potentielle problem kan indledningsvis betragtes på 

følgende måde: Kan Kant undersøge fornuften ved hjælp af fornuften uden 

at bryde eller overskride distinktionen mellem phenomena og noumena? 

Man kan præcisere denne tanke ved en analogi: For at jeg kan have et 

givent synsindtryk, må der nødvendigvis være et noget, der ser. Men dette 

noget er ude af stand til at se sig selv. Jeg ser ganske vist det sete, men 

dette nogets ”udseende” er principielt utilgængeligt.  

Kants Kritik af den rene fornuft er opdelt i to hoveddele, 

”transcendental elementarlære” og ”transcendental metodelære”. Den 

transcendentale elementarlære kan yderligere opdeles i to dele: ”Den 

transcendentale æstetik” og ”den transcendentale logik”. Kun den 

transcendentale æstetik er genstand for denne artikel, og idet der kun 

præsenteres et udsnit af Kants filosofi, vil artiklens rækkevide i sagens 

natur være begrænset. Ikke desto mindre er den transcendentale æstetik 

og de konklusioner, der i dette hovedafsnit drages, essentielle for Kants 

filosofi, for disse konklusioner er grundlaget for den tese, Kant kalder ”den 

transcendentale idealisme” (B519f). I den transcendentale æstetik vil Kant 

finde ”alle sansningens a priori principper” (B35) – altså formen enhver 

sansning er underlagt. Inden vi vender os mod den transcendentale 

æstetik, vil det være formålstjenesteligt kort at præcisere den allerede 

omtalte distinktion mellem phenomena og noumena. 

 

Grænseprincippet noumena/phenomena 

Kants distinktion mellem noumena og phenomena implicerer en 

epistemisk opdeling af verden, hvor verden forstås i bredest mulig 
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forstand: Noumena betegner den del, der principielt er utilgængelig – jeg 

kan, uanset hvordan jeg gebærder mig, ikke få kendskab til tingen-i-sig-

selv (B63). Det er ikke muligt for forstanden at tillægge noumena 

egenskaber og således end ikke udstrækning, form, kausalitet etc. Sådanne 

egenskaber tilhører fremtrædelsen, phenomena, der betegner den del af 

verden, der er epistemisk tilgængelig. Enhver given intelligibel oplevelse 

vil således være en oplevelse af en mulig konfiguration af phenomena. 

Distinktionen er altså skellet mellem fremtrædelserne (Erscheinungen) og 

det ukendte2. 

Når jeg sanseligt erfarer mit skrivebord, hvorpå der til højre står en 

hvid kaffekop, og umiddelbart ud for min krop står en computer, hvis 

taster mine fingre rammer for at skrive dette, kan jeg kun forestille mig, 

hvordan disse ellers særdeles velkendte genstande forekommer mig at 

være. Hvis jeg derimod ønskede at give en komplet beskrivelse af 

kaffekoppen, der ikke blot dækker min oplevelse af kaffekoppen, men også 

kaffekoppen-i-sig-selv, ville jeg overskride rammerne for erfaringen og 

udtale mig om blotte illusioner (A246/A247). Der er således, i hvert fald på 

overfladen, en todeling af erkendelse: Den ene side af erkendelsen, der 

anskues (phenomena), og den anden side af erkendelsen, der kun kan 

begribes intellektuelt (noumena) (A249). Kant formulerer det således: ”en 

inddeling af verden i en sanseverden og en forstandsverden (mundus 

sensibilis & intelligibilis) ” (A249). 

Som følge af ovenstående kan man ikke tillægge Kant en Berkeleysk 

forståelse af forholdet mellem fremtrædelserne og tingen-i-sig3, idet der 

foreligger et erkendbart forhold mellem de to komponenter i 

 
2 Arne Næss skriver i Filosofiens historie, bind II:291, at en betegnelse ”X” er mere 
passende end betegnelsen tingen-i-sig-selv, fordi ordet ”ting” kan give anledning til en 
forestilling om, at der er et en-til-en forhold mellem ting, som de fremtræder for 
subjektet, og det ukendte (angiveligt) ikke-tingslige objektive.  
3 Med en Berkeleysk forståelse af forholdet mellem fremtrædelserne og tingen-i-sig selv 
refereres til den metafysiske position, som Kant kalder materiel idealisme (B519). Kant 
tager afstand fra denne position i afsnittet Gendrivelse af idealisme (B274ff), dvs. Kant 
afviser ideen om det værende som det, der perciperes.  
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demarkationsprincippet – vores oplevelser ”udspringer” fra, eller i hvert 

fald påvirkes af, tingen-i-sig-selv. Kant kalder dette påvirkningsfænomen 

fornemmelse (B34). En nærmere undersøgelse af dette 

påvirkningsfænomen vil på nuværende tidspunkt være uhensigtsmæssig – 

vi kan for nu blot bemærke, at a posteriori sanseerfaring stammer fra det 

ukendte ”udenfor”. 

 

Erfaringens struktur: Rum (og tid) 

Erfaring er, som ovenfor beskrevet, opdelt i to størrelser: Noget 

uforanderligt og noget foranderligt. Kant søger at finde frem til, hvad det 

uforanderlige er, mens det foranderlige kun er interessant, for så vidt det 

underkaster sig det invariable: Rum og tid. Jeg følger her Lisa Shabels 

eksempel og fokuserer hovedsagligt på rumanskuelsen, for selvom der er 

væsentlige og vigtige forskelle mellem udledningerne af henholdsvis rum 

og tid, synes argumentationen for tidsanskuelsen at bygge oven på 

argumentationen for rumanskuelsen (Shabel 2010:93). Desuden vil Kants 

ide om rummets transcendentale natur være genstand for nærværende 

undersøgelse, snarere end tidens transcendentale karakter vil være det.  

Kant indleder den transcendentale æstetik ved at identificere den 

evne, han kalder receptivitet, der er evnen til ”at udvikle forestillinger alt 

efter måden, vi afficeres af genstande på” (B33). Dette er sansning, og 

sansning er således at blive påvirket (afficeret) af genstande, der tilhører 

det noumenale domæne (jf. kaffekopeksemplet ovenfor). Receptivitet kan 

ses som den kognitive evne til umiddelbart at erkende, at subjektet står i 

forhold til en ydre omverden, der i sig selv ikke er konstitueret af 

bevidstheden. Hvad der derimod er konstitueret af bevidstheden er 

måden, hvorpå påvirkningen fremtræder. Der er på denne måde en 

opdeling i den a priori form, som sanseerfaringen er underlagt, og den a 

posteriori fornemmelse, der er sanseerfaringens variable indhold. Dette 

resulterer i to typer erkendelse – Kant kalder disse for henholdsvis 
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empirisk og ren. Sansningens rene form kalder Kant for ”ren anskuelse” 

(B34). 

Den rene anskuelse er ren i den forstand, at den rene anskuelse er 

renset for alle elementer af a posteriori fornemmelse og kun indeholder 

det, der ”allerede ligger parat i sindet. Formen [den rene anskuelse] kan 

dermed betragtes adskilt fra enhver fornemmelse” (B34). Disse rene 

anskuelser er som beskrevet ovenfor rum og tid. Uden rum og tid som 

transcendentale betingelser er der ingen erfaring. Vi skal derfor betragte 

rum og tid som konstituerende for ”fænomenernes 

[oplevelsernes/sanseerfaringens] mulighed, ikke som en bestemmelse, der 

er afhængig af dem” (B39). Rummet er ganske vist noget, der knytter sig til 

subjektet, men det ville imidlertid være at misforstå Kant, hvis man 

hævdede, at man som følge af dette ville kunne ”finde” forskellige rene 

anskuelser hos forskellige individer. Den rene anskuelse er af objektiv 

karakter, idet rummet (som objektiv og fælles størrelse) faktisk viser sig 

for os, når vi betragter genstande. På den måde er rummet empirisk realt. 

Samtidig hævdes dog rummets transcendentale idealitet, for hvis det var 

muligt at se bort fra rummet som betingelse for sansning, ville rummet 

være intet (B44). Rummet er således trods den subjektive forankring en 

objektiv størrelse. 

Resultatet af borttænkningen af eller abstraktionen fra 

sanseerfaringens variable komponent (sansningens mangfoldighed) er 

altså forudsætningen (den rene anskuelse) for erfaringen, men hvad 

rummet ifølge Kant mere præcist er, har vi endnu ikke berørt. Kant 

præsenterer i Kritik af den rene fornuft en række argumenter (fem 

argumenter i A-udgaven, der i B-udgaven er sammenflettet til fire), der 

tjener til at præcisere, hvad indholdet af den rene anskuelse af rummet 

faktisk er. Disse argumenter skal vise, (1) at ”rummet er ikke noget 

empirisk begreb abstraheret fra den ydre erfaring" (B38), (2) at rummet er 



TIDskrift [Vol. III]: 6 
 

en nødvendig a priori forestilling, der ligger til grund for ydre fænomener4, 

(3) at rummet ikke er relativt (ikke blotte relationer mellem ting), og (4) at 

vores forestilling om rummet er en ”uendelig givet størrelse” (B39). Det vil 

til vores formål ikke være nødvendigt at forfølge indholdet af den rene 

rumanskuelse yderligere. Vi skal blot holde os for øje, at rummet ikke 

knytter sig til tingene, men til vores subjekt – og at rummet er ren 

anskuelse og ikke en begrebslig størrelse. Kant skriver: ”Rummet er ikke 

andet end den form, der gælder for alle fremtrædelser for den ydre sans. 

Rummet er sansningens subjektive betingelse, og kun rummet gør ydre 

[empirisk] anskuelse mulig for os” (B42). 

 

Betingelsernes epistemiske status 

Som indledningsvis nævnt er Kants overordnende projekt i Kritik af den 

rene fornuft at undersøge grænserne for forstanden og for fornuftens 

erkendelse. Dette kan, givet udgangspunktet fra hvilket Kants 

transcendental idealisme udspringer, kun opnås ved en indadskuende 

undersøgelse af subjektet – en undersøgelse af et subjekt, der skal 

tilvejebringe objektive konklusioner, mens undersøgelsens 

genstandsområde er det undersøgende subjekt selv. Denne 

undersøgelsesform risikerer delvist at forplumre klarheden af den kritik, 

der i denne artikel søges fremført mod de ovenfor introducerede aspekter i 

Kants filosofi og overfor disse aspekters indbyrdes forhold. Men på trods af 

at disse vanskeligheder besværliggør kritikken af Kant, er det de selv 

samme vanskeligheder, der udløser kritikken. 

 
4 Kant skelner mellem ydre og indre fænomener, hvor rummet er forudsætningen for ydre 
fænomener. Denne distinktion synes dog svært problematisk, for phenomena/noumena-
distinktionen fordrer jo netop, at en sådan skelnen ikke vil kunne forekomme, fordi alle 
oplevelser er underlagt subjektets indre betingelser for erkendelsen. Det må derfor 
antages, at Kant ved denne skelnen blot søger at gøre opmærksom på, at der er visse 
forestillinger, der forekommer at være rumlige og tidslige, mens andre (de indre 
forestillinger) kun er tidslige.  
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Enhver intelligibel sanseoplevelse konstituereres af en påvirkning, 

der ”stammer” fra det noumenale domæne og fra den form, som ligger a 

priori i subjektet (altså erkendelsens betingelser). Rigtigheden af et sådant 

udsagn synes at hvile på, at vi faktisk kan erkende, (1) at subjektet står i et 

erkendbart forhold til det noumenale, og (2) at erkendelsens betingelser 

ligeledes er erkendbare. Hvis ikke begge ”krav” er opfyldt, må resultatet 

være, at Kant overskrider de rammer for forstanden, som han selv har 

opstillet, og teorien må betragtes som spekulation. 

Jeg ønsker at præsentere dette som et trilemma, jeg vurderer er 

udtømmende: Hvis det er tilfældet, at erkendelsens betingelser tilhører det 

noumenale domæne, må anskuelsen betragtes på samme måde som det 

transcendentale objekt, altså uden for den menneskelige erkendelses 

rækkevide. Hører erkendelsens betingelser til det phenomenale domæne, 

synes der at opstå en uendelig regres, hvor erkendelsen af den rene 

anskuelse er underlagt ”dybereliggende” betingelser. Alternativt kunne 

udvejen bestå i en tredje størrelse (ikke-noumena og ikke-phenomena), 

det vil sige i en slags fri-for-anskuelses-position, der kan danne værn mod 

indvendinger som disse. Lad os på skift betragte trilemmaets ben. 

Første ben af trilemmaet synes at være overskueligt at afvise som en 

mulig løsning på det præsenterede problem, for hvis erkendelsens 

betingelser, rum og tid, er noumenale, findes der ingen udvej ved dette 

ben: Mennesket kan per definition ikke begribe tingen-i-sig-selv og således 

heller ikke erkendelsens betingelser, hvis den rene anskuelse 

grundlæggende er forankret heri. 

Andet ben i trilemmaet, altså at erkendelsens betingelser 

grundlæggende er phenomena, præsenterer et andet problem. Hvis det 

antages, at den rene anskuelse fremtræder for subjektet på samme måde, 

som subjektet afficeres af noumena i en ”normal” sanseakt (”akten”, der er 

muliggjort af receptivitet), må fremtrædelsen af erkendelsens betingelser 

ligesom enhver anden tænkelig fremtrædelse være underlagt betingelser. 
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De betingelser, som Kant forfægter, vil således være fremtrædelser, der er 

underlagt andre ubestemte betingelser. De dybereliggende betingelser vil 

enten være grundlæggende noumenale – og hvis ikke de er noumenale, 

opstår en uendelig regres af fremtrædelser, hvor subjektet afskæres fra en 

ikke-struktureret erkendelse af Kants oprindeligt præsenterede 

betingelser: Tid og rum. Der vil således ikke længere kunne være tale om 

rene anskuelser, men ”kun” empiriske anskuelser. 

Trilemmaets tredje ben, nemlig at Kant er nødt til at indføre en 

størrelse, der står uden for noumena/phenomena-distinktionen, er en 

tvivlsom løsning og sandsynligvis ikke en løsning, som Kant ville 

acceptere, for der synes ikke at optræde et begreb i ”Den transcendentale 

æstetik”, der kan opfylde et sådant krav. Hvad der derimod optræder er en 

passage, der kan tolkes som en styrkelse af trilemmaets første eller andet 

ben: 

Og således anskuer denne evne [subjektets evne til at skue subjektet] ikke sig selv, 
som den umiddelbart forestiller sig i sin selv-aktivitet – men i overensstemmelse 
med den måde, hvorpå den afficeres indefra; altså forestiller den sig som den 
fremtræder for sig selv, ikke som den er (B69). 
 

Denne passage, såfremt den sammenholdes med de følgende sider, kan (og 

bør) dog ses som et forsvar mod netop den indvending, som jeg forsøger at 

præsentere. Kants forsvar hviler på, at man betragter fremtrædelserne som 

”blotte illusioner” (B70), der, fordi fremtrædelsens epistemiske værdi 

undervurderes, ikke kan tjene som sikkert grundlag for erkendelse. Dette 

forsvar kan dog kun tvivlsomt være tilstrækkeligt til at afvise den fremførte 

kritik, for trilemmaets andet ben synes upåvirket. Hvis alle fremtrædelser 

er underlagt subjektets strukturering, så vil selve fremtrædelsen af 

struktureringen ligeledes være struktureret, uafhængig af den epistemiske 

værdi man måtte tillægge fremtrædelsen.   Resultatet må være, at ren 

anskuelse (erkendelsens betingelser) må ligge hinsides menneskets 

erkendelsesrækkevide. Der må på denne måde være betingelser for 
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erkendelse, hvis indhold ikke kan erkendes, men hvor tilstedeværelsen af 

betingelserne erkendes på samme vis som subjektets forhold til det 

transcendentale objekt: Man kan vide, at det eksisterer, men ikke udtale 

sig yderligere uden at gøre sig skyldig i spekulation. 

Man må trods dette konstatere, at Kant på det umiddelbart 

erkendbare niveau er berettiget til at hævde, at rum og tid inden for de 

naturgivne grænser af menneskelig erkendelse er ”rene” anskuelser. Kants 

filosofi stikker altså lige præcist så ”dybt”, som det undersøgende og 

undersøgte subjekt principielt kan. Det, der ligger hinsides dette punkt, må 

være ukendt, og det hele synes at kunne føres tilbage til, at menneskets 

forstand i egenskab af at være menneskelig er dømt til en begrænset form 

for erkendelse, og at det transcendentale objekt virkelig er en ukendt 

størrelse. 
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 Nye rødder - gamle veje  

 - eller om den moderne 
(gen)opdagelse af mystikken 
skrevet af Andreas Mebus, KU      ·       udgivet 7. februar 2014     ·      5440 ord 

Abstract 

Når talen falder på det okkulte eller det mystiske, er der desværre mange, 

der står af. Denne artikel vil derfor behandle nogle af de forudsætninger, 

der gør sig gældende, når man taler om det okkulte, det esoteriske, 

mystiske eller det ukendte. Artiklens metodik vil til dette formål løst 

basere sig på en genealogi-filosofisk, religionssociologisk, og 

religionshistorisk tilgang for derigennem at give et så bredt perspektiv på 

det okkulte og mystiske som muligt. Som vi derfor senere skal se, er det 

mystiske måske slet ikke så mystisk som først antaget, og måske kan det 

vise sig, at man uden at ville det allerede gør brug af det i sin hverdag. 

 

„Verden er tvefoldig for mennesket ifølge dets tvefoldige holdning”  
                                         - Martin Buber, Jeg og Du, første del, stk. 28 

 

I ethvert dameblad eller en gratis avis med respekt for sig selv er at finde 

den reserverede sektion til éns ugentlige horoskop. I sådanne horoskoper 

er det ikke unormalt at støde på råd og vejledninger angående éns 

nuværende situation, hvortil de mest almindelige råd angår emner som 

økonomi, kærlighedslivet og sundhed. Men disse råd indeholder også et 

fremtidigt aspekt, da rådene ofte er opportunistiske i deres udfordringer, 

for det gælder nemlig om at tage bestik af de gunstige forhold, man er 

underlagt i fx perioden d. 13 marts til d. 19 marts. 

Men allerede her melder der sig nogle spørgsmål, for hvordan kan 

ens stjernetegn have noget at gøre med éns nuværende og fremtidige 
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situation? Har stjerners geometriske position en nærmest kosmologisk 

betydning for éns samlede tilværelse? Hvordan kan diverse sandsigersker 

eller journalister så rammende beskrive éns nuværende situation og tilmed 

give én råd desangående? Disse spørgsmål kan blandt andet rejses, når det 

kommer til astrologien, men det skal bemærkes i denne sammenhæng, at 

det ikke kun er astrologien, der prætenderer denne virkende ledetråd i 

tilværelsen, hvortil de mest almindelige fænomener såsom tarok-kort, 

hånd-læsning, drømmetydning etc. også kunne nævnes. Det er således i 

forlængelse af ovennævnte spørgsmål og anførte emner, at vi i den 

kommende artikel vil se nærmere på, hvad der egentlig gør sig gældende, 

når det kommer til sådanne virksomme fænomener. Niels Bohr blev 

engang spurgt om, hvorfor en så vidende mand som ham havde en 

omvendt hestesko hængende, for det kunne han umuligt tro på. Bohr 

svarede i bedste montaigne stil: „Det gør jeg heller ikke, men jeg har ladet 

mig fortælle at det virker”. Denne artikel afviser derfor ikke de 

ovenstående fænomener som værende hverken falske eller overtroiske, da 

dette blot ville være udtryk for en negativ værdi-skepticisme, hvilket 

bremser enhver genealogi-filosofisk undersøgelse. 

Vort formål og hensigt er snarere at se på hvilke bevægelser i 

historien, der kunne gøre sig gældende for disse fænomener. Derfor vil vi 

nu kort bevæge os ind på forudsætninger for overhovedet at be-gribe disse 

fænomeners virke, samt  religionshistorisk, disse fænomeners effikacitet5 

(Podemann 2006:74-76). 

 

I: Om altet, menneskets position og deltagelse 

Som det blev nævnt i det foregående, har disse fænomener den fordel, at 

de virker. Hvad vi derfor (religions)historisk vil se på, er hvordan man kan 

 
5  Religionsfænomenologisk term som beskriver et givent ritual som selvgenerende. 
Ritualet har således noget indbygget i sig (immanent), der symbolsk aktiveres som 
ritualets ”virkningsfuldhed” og som er af betydning for det sociale eller individet. 
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tænke denne virksomhed, for som det skal vises, betyder dette endvidere 

en antropologisk samhørighed med kosmos. 

I den romerske kultur var det en fast bestanddel af det daglige liv at 

rådføre sig med enten det områdebestemte eller officielle panteon, når 

man skulle fortage sig noget, der havde almene konsekvenser. Dog skal 

man bemærke, at Romersk ”religion” ikke sammenfattende kan betegnes 

som ét samlet hele med tilhørende religiøse dogmer, men snarere skal ses 

som en praksis eller ortopraksi, der via rituelle handlinger groft sagt 

sikrede, at pax deorum6 blev bevaret og opretholdt (Rothstein, Podemann, 

Jensen 2011:138,140,141). Blandt disse rituelle handlinger var 

varselstagning vigtig, hvilket dermed rejser spørgsmålet om divination. Af 

kilder til dette er vi i den heldige situation, at Ciceros skeptiske façon, 

nysgerrighed, dannelse og indgående interesse for sin samtid affødte et 

helt skrift dedikeret til denne divination. Dette skrift De Divinatione [Om 

spådomskunsten] (ca. 45 f.v.t.) omhandler i mere moderne termer, 

spådomskunsten, der endvidere er opbygget på bedste platonisk vis dvs. 

som en majeutisk samtale. Samtalepartnerne i denne tekst er Cicero selv 

og hans elev Quintus, og hvor Cicero indtager skeptikerens rolle, så står 

Quintus for den dengang indflydelsesrige filosofiske retning stoicismen. 

Sammen diskuterer Cicero og Quintus fænomenet divination, hvorfor det 

her ville være passende med en kort filosofihistorisk præsentation af 

stoicismen for derigennem at vise, hvad der må gøre sig gældende, for at 

divinationen eller (spå)domme om det fremtidige overhovedet kan have en 

virkning. 

 

I,a : Stoicismen, en kort præsentation af menneskets kosmiske 

participation  

Som vi kort så religionshistorisk, var indsigten i det fremtidige en vigtig 

bestanddel af den romerske kultur. Men spørgsmålet er nu, hvad der rent 

 
6 ”Gudernes fred”, eller fredelige attitude overfor mennesket. 
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filosofisk må til for at praktisere sådanne fænomener? Dertil er Ciceros 

skrift de Divinatione vor kilde til denne antikke tankegang, hvorfor vi nu 

skal vende blikket mod en kosmologi som er kompatibel med sådanne 

forudsigelser.  

Den stoiske skole, som Cicero beskriver i sin tekst, kan betegnes som 

den ældste stoicisme med hovedrepræsentanter som Zenon og Chrysippos 

(Johansen 1998:559). Stoikernes grundkonception ses i deres 

teoribygning, hvor etik, epistemologi og logik er uløseligt forbundet og 

derved udgør den stoiske 'dialektik' (Johansen 1998:560). Denne dialektik 

er egentlig en bestræbelse på at begribe eller fatte kosmos (MacDonald 

2004:33-34)7 som et sammenhængende hele, eller som Cicero gengiver 

Chrysippos´mening: „[...] at guddomskraften har taget ophold i fornuften 

og i alnaturens sind og tanke[...]” (Cicero 1970:47[38,39]). Det er på 

baggrund af dette citat, at Chrysippos' idé om kausalitet i kosmos må ses. I 

kosmos er alle begivenheder indbyrdes forbundne, hvilket betyder en 

overensstemmelse mellem naturen (physis) og fornuften (logos). 

Implikationerne af denne tankegang udelukker derved en transcendent 

guddom, da denne stoiske tanke skal ses som en art panteisme (monisme), 

hvor den immanente virkende kraft logos for en stoiker overtager en evt. 

transcendent antropomorf gud (Reesor 1965:285-286). Denne immanente 

logos bevirker, at verdenen, som mennesket lever i, er fornuftigt indrettet, 

og siden mennesket er en del af denne verden, er mennesket også 

underlagt denne allestedsnærværende fornuft (in casu 'Verdens sjæl'– 

psychĕ tou pántos) (Cicero 1970:117[14-16]). At mennesket er underlagt 

denne fornuft eller denne ubrydelige årsagskæde (den kosmiske 

sympátheia)(Peters 1967:186), ses i stoikernes tanke om skæbnen 

(heimarmenē). Hertil ville det være snublende nært at tolke skæbnen som 

en fatalistisk størrelse, der intet overlader til den menneskelige vilje. Dog 
 

7  Den stoiske kosmogoni  deler med Platon, fortællingen om dēmiourgós. Dog skal 
demiurgen hos stoikerne ikke forveksles med en omnipotent skaber, men snarere ses som 
den genealogiske ophavsmand til et ordnet kosmos. 
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skal den stoiske skæbne ses som en indre frihed (synkatathesis), hvor der 

ingen modsætning er mellem nødvendighed og frihed. Friheden består 

netop i at erkende nødvendighed for derigennem med stoisk ro (ataraxìa) 

at affinde sig med denne orden. Endvidere er denne orden et 

fornuftssystem (zoön logikon), hvilket er drevet af og med en bestemt 

hensigt (telos)(Cicero 1970:115-116[11-16]). Denne hensigt kan mennesket 

med en hilsen til Platon participere i. Mennesket er således et minikosmos 

(udtrykt ved sjælens pneúma (ånde)) - en afspejling af den universelle 

logos (Peters 1967:160-161), og herved er vi fremme ved det springende 

punkt; divination. Hvis mennesket har del i den universelle logos og 

hensigt, må det også være mennesket forundt at kunne skue eller få indsigt 

i denne plan, hvilket er nøjagtigt, hvad en stoiker ville hævde (Cicero 

1970:157-158 [73-76]). Hvad vi derfor kan tage med os fra denne korte 

filosofihistoriske gennemgang af den stoiske lære er, at for at 

forudsigelserne skal have en virkning, må menneskets nødvendigvis 

udover at være en del af verden, også som vi så, være en del af 

kosmogonien 8 , hvorfor dette også har implikationer for den samlede 

antropologi 9 . Derfor skal vi nu religionshistorisk og filosofisk kort 

behandle divination ud fra vor samtidige kilde nemlig Cicero, for som han 

kort fortæller sin elev Quintus, så gælder det om at: „[...]lade alle 

synspunkter komme til orde[...]” (Cicero 1970:553 [150]). 

 

I, b: Deltagelse, forudsigelser, og den menneskelige trang til det 

fremtidige 

Som vi kort så i det forrige, har den stoiske lære - repræsenteret ved 

Quintus - den fordel, at mennesket er en del af verdensaltet, hvorfor det 

 
8 Religionshistorisk term; ”Læren om hvordan blev kosmos til”. Et kendt eksempel på 
dette er Platons Timaios. 
9  I denne artikel vil der ikke blive taget hensyn til selve den akademiske disciplin 
'Antropologi', hvorfor denne term bruges som en samlet betegnelse for menneskesyn, 
menneskeanskuelse, menneskelige evner etc. 
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også er mennesket forundt at skue i Librum Naturae10. Men som nævnt i 

indledningen er dette en artikel om, hvordan man kan se de moderne 

fænomener såsom astrologi, håndlæsning, spådomme, etc., hvorfor det 

kommende også blot skal ses som et kort (religions)historisk omrids af 

datiden divinationsformer hvorefter vi vil forlade Cicero og Quintus for at 

vende os mod en moderne bevægelse, der er eksponent for disse antikke 

strømninger. 

Religionshistorisk taler man om det klassiske do ut des11 forhold, 

hvor man udførte ritualer for at tilfredsstille guderne. Guderne kunne 

dermed via menneskets ofringer give mennesket gunstige forhold til 

gengæld. Imidlertid er denne divinering for en stoiker ikke udtryk for 

sådan et forhold, men et medieringsled mellem guder og mennesker, 

hvilket i en stoisk aftapning viser gudernes omsorg (providentia) for 

mennesket (Cicero 1970:391 [82]). Men som man kan se i skriftet, er 

fastlæggelsen af divination én ting, noget andet er selve divinationens 

væsen, der af Cicero beskrives udførligt i de tre næstkommende passager 

(Cicero 1970:381 [71-72], 409 [109-111], 417 [118-119]). I disse passager 

nævnes der den naturlige, den tekniske divination og selve udførslen, 

divineringen. Den naturlige er bl.a. drømmen (oneiromantik), mens den 

tekniske divination udgøres af bl.a. fugles adfærd og tydning af indvolde 

(haruspicium), hvilket er blevet til på baggrund af en ufattelig mængde 

optegnelser om fortidige hændelser. Den tekniske divination er derfor 

mere sikker end den naturlige, da den ydermere støtter sig til overleveret 

tradition. Hvis vi medtænker os den føromtalte realpolitiske betydning, 

divination spillede i det romerske rige, ville denne tydning af indvolde 

være kvintessensen af, hvordan man tolkede fx krigslykke i det antikke 

Rom. For en moderne læser synes det måske noget tilfældigt og risikabelt, 

at man sætter sin lid til tydning af indvolde, men som Cicero, vor 

 
10 Lat. ”Naturens Bog”. 
11 Lat. ”Jeg giver, dermed giver du”. 
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samtidige kilde bemærker, er denne procedure værd at holde i hævd for 

den menige romer: „[...] af hensyn til staten og statsreligionen[...]”(Cicero 

1970:344 [28]). Dog var datidens spåmænd ikke blinde for det tilfældige 

element i selve ritualet, for der var altid en risiko for, at disse forudsigelser 

kunne slå fejl, imidlertid skyldtes dette ikke fænomenet selv, men 

uvidenhed hos augurerne eller dem, der tolkede begivenhederne (Cicero 

1970:.417[118-119]). Hvis vi religionshistorisk skal gøre os begreb om, hvad 

Cicero taler om, ville den foregående beskrivelse af fx fejlagtige 

forudsigelser i en nutidig terminologi benævnes som divinationens 

stokastiske element (Podemann 2010:10). De to nævnte former for 

divination klassificeres som ontologisk divination, hvor naturen eo ipso er 

det medie, man benytter sig af (jf. den tekniske divination) og den mere 

maniske12 divination, som den naturlige divination kan rubriceres som13. I 

forlængelse af det ovenstående og som en indskudt bemærkning synes 

denne divination ikke at være så fremmed endda, for hvem husker ikke 

Freuds berømmelige bemærkning om at almindelige menneskers drømme: 

„[...]kommer sandheden nærmest.” (Freud 1984:63[VII])? Og omhandler 

relationen mellem analytikeren og analysanden i denne 

drømmetydningsakt ikke det ubevidste ved den menneskelige natur, 

hvormed en kortlæsning af drømmen kunne bruges som ledetråd i éns 

tilværelse? Med denne korte bemærkning in mente vil vi nu forlade den 

antikke verden for at se på genoplivningen af den universalistiske stoiske 

tanke, hvilket har betydning for menneskets egentlige Seinkönnen i denne 

verden. 

 

 
12 Allerede Platon beskriver ekstasen eller vanviddet (mania), som oraklet i Delphi efter 
sigende var ”besat” af.  Se Platon, Phaidros, p. 417, [244b-c.]. 
13 I Det antikke Rom sås det som et godt varsel, hvis de hellige høns (Gallus) åd så livligt, 
at de tabte noget af føden (tripudium)(Cicero 1970:344 [28]), hvilket også indebærer - 
som vi tidligere var inde på -  med nutidige øjne en vis tilfældighed i selve akten. Dette 
ritual eller denne forudsigelse er således en ad hoc modificering af det tidligere nævnte 
stokastiske eller det uforudsigelige i divinationsakten (Podemann 2010:10,61), men ikke 
desto mindre en vigtig del af det realpolitiske i den (sen)antikke verden. 
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II: Teosofien som eksponent for den antikke verden  

I de foregående afsnit har vi kort behandlet, hvad man kunne kalde den 

antikke divinationslære dvs. læren om, hvorledes man filosofisk og 

religionshistorisk kan forstå fænomener som diverse tydninger og 

forudsigelser på baggrund af en akkumuleret viden om det fortidige. 

Endvidere så vi, hvordan man kunne se denne form for tydninger i mere 

moderne (psykologiske) teorier. Men hvordan har disse antikke tanker 

nået den moderne eller blot vor tid? Vort postulat vil i denne forbindelse 

være at netop teosofien, står for denne udbredelse af det mystiske. I det 

kommende må vi således religionssociologisk berøre denne bevægelse der 

filosofisk og mystisk beskriver dels en anderledes antropologi, dels en 

anderledes kosmologi, der har sat sig spor i nutiden og ikke kun i 

damebladene. Imidlertid er det nødvendigt inden vi giver os i kast med 

teosofien kort at bestemme sociologisk hvordan sådanne nyreligiøse 

bevægelser overhovedet kan ses. 

Når man taler om nyreligiøse bevægelser som fx Scientology, New 

Age og Satanisme, kan man gribe disse an på flere forskellige måder. 

Sociologisk kan man have visse parametre, hvorudfra man kan rubricerer 

deres lære fx deres tilhænger(konverterings)mønster og deres 

kontroverser med det omkringliggende samfund. Dog er det parameter, 

som vi vil kigge på i det kommende, selve lederskabet, for som Clausewitz 

rammende kunne bemærke, så gælder det at hvis :„[...] en leder har høje 

ambitioner, og hvis han vil forfølge sine mål med vovemod og viljefasthed, 

vil han nå dem på trods af alle hindringer[...]” [min 

oversættelse](Clausewitz 1942:IV,6). Men Clausewitz er ikke den eneste 

tysker, der har beskæftiget sig med lederskab. Som Max Weber engang 

pegede på, må en hver organisation have en leder, og for nyreligiøse 

bevægelser som teosofien er det især det karismatiske lederskab som er af 

interesse. Groft skitseret omhandler det berømmelige karismatiske 

lederskab, som Weber karakteriserer det, en person - der via sine 
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ekstraordinære evner oratorisk som menneskeligt - der formår at samle en 

så tilstrækkelig anerkendelse af disse evner, at denne evt. kan danne en 

organisation (Riesebrodt:1998:2-4,11-12). Denne person skal altså ses som 

fængende, dragende og tillokkende, hvilket kan resultere i, at denne 

persona sagt med Gadamer får tildelt eller givet denne autoritet på 

baggrund af de just anførte personlige karakteristika, hvilket altså skal 

forstås som en frivillig akt14. Sociologisk set er sådanne organisationer med 

en karismatisk leder ikke svære at genkende, hvortil Scientology og dets 

leder in absentia L. Ron Hubbard ville være skoleeksemplet på dette 

(R.Lewis 2012:135-136). Dog skal vi i det kommende se på en anden 

karismatisk leder nemlig én af grundlæggerne af teosofien; Helena 

Blavatsky. 

 

II, a: Fagre nye verden, teosofien og dens lære  

Som vi så i de tidligere afsnit, har vi forsøgt os med den filosofiske retning 

stoicismen, religionshistoriske forklaringer og termer, historiske og 

kulturelle vilkår og en kort sociologisk cementering af, hvordan man kan 

se et lederskab i en nyreligiøs bevægelse. Som lovet må vi derfor i det 

kommende også kort skitsere hvad teosofien har at gøre med den moderne 

konception af mystikken, for på den måde at se bevægelsens indvirken på 

det nutidige. 

Den teosofiske bevægelse blev grundlagt i 1875 af den ukrainske 

immigrant Helena Blavatsky og Henry Olcott, hvoraf Blavatsky er den 

 
14 Herved vil vi afvise den gængse opfattelse af ”hjernevask” teorien, når det kommer til 
nyreligiøse bevægelser. Problematikken ang. denne teori er tredelt. Det første problem er, 
at personen, som indtræder i en sådan bevægelse, udelukkende bliver set som passivt 
offer og bevægelsen som overmagten, der aktivt tvinger, hvilket fremskriver et falsk 
dilemma. Det andet problem er, at personen, det drejer sig om, i sin offer rolle får frataget 
enhver form for selvbestemmelse og værdighed, mens bevægelsen på reduktionistisk vis 
fremstår som en homogen og fjendtlig størrelse, hvilket bremser enhver form for 
akademisk undersøgelse og forståelse. Det sidste og tredje problem er, at det samfund, 
den pågældende person er vokset op i dvs. er socialiseret ind i, på bekvemmelig vis kan 
afskrive sig et hvert ansvar, da – for at sige det med Girard – fjenden og syndebukken (in 
casu den nyreligiøse bevægelse) allerede er fundet og defineret. 
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vigtigste for teosofien (A.Santucci 2012:232-233). Bevægelsen kan ikke 

betegnes som en decideret religion, for som Blavatsky selv skriver det i 

Nøglen til teosofi i underafsnittet "Hvad navnet betyder": "[...]Teosofi er 

Guddommelig Viden eller Videnskab." (Blavatsky 1890:1). Derfor kan man 

nærmere se teosofien som en intellektuel og esoterisk nyreligiøs 

bevægelse, der søger efter de ultimative Sandheder og "The Ancient 

Wisdom", eller som stoikerne; indsigten i Librum Naturae. Som 

underbygning af Blavatskys lederskab postulerede denne at have kontakt 

med de såkaldte Mahatmas", dvs. væsener med særlig indsigt i 

Sandhederne og "The Ancient Wisdom" (A. Santucci 2012: 237). Dette 

cementerede Blavatskys karismatiske position, da hun var den eneste der 

blev kontaktet af disse Mahatmas, og var den eneste, som kunne tyde deres 

sprog Senzar (Hammer, Rothstein 2012:117-118). Ud fra disse kunne 

Blavatsky forfatte en del skrifter hvoraf Nøglen til teosofien og Isis 

Unveiled: A Master-Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science 

and Theology var de mest betydningsfulde. Uden at gå i dybden med disse 

skrifter, er den underliggende tese eller forudsætning i begge skrifter en 

forening eller en philosophia perennis15, som den sidstnævnte titel også 

indikerer, da Blavatsky så datidens teologi og videnskaben som:„ [...]to 

stridende titaner” [min oversættelse] (Blavatsky 1875:xix). På baggrund af 

dette er teosofiens erklærede mål derfor også: „At genfinde kernen i 

menneskehedens universelle broderskab” [min tilføjelse] (A. Santucci 

2012:232). Hvad denne sammenføring så nærmere går ud på, ville være 

for omfattende at behandle her16, dog vil vi kort - med den ovenstående 

 
15 Lat. ”Vedvarende/evig filosofi”. 
16 Til interesserede læsere kan der henvises til: I: Den historiske forudsætning: Willi 
Braun & Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, Chidester, David: 
"Colonialism".Cassell, 2000: 423-437. II:  Moderne brug af bl.a. teosofi: Dorthe 
Refslund Christensen: "Viljen til form – Kulturteoretiske refleksioner og et eksempel på 
postmoderne religiøsitet". Chaos: Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier, 
34, 2000: 27-51. III: Teosofien historie: Lewis, James R. & Lewis, Sarah M., Sacred 
Schisms - How Religions Divide, Hammer, Olav, 9. ,”Schism and consolidation: the case 
of the theosophical movement”, pp.196-217, Cambridge University Press 2009. IV: 
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form in mente - skitsere hvad teosofien indeholder, og hvordan den 

indoptager gammel filosofisk, kosmologisk og teologisk tankegods. 

Med udgangspunktet i den antropologiske ”kerne” er der således tale 

om et essentialistisk menneskesyn, der, som vi så, væsentligt er at se som 

samhørighed mellem menneske og kosmos. Dette har dog også visse 

konsekvenser for den interne historieskrivning i bevægelsen, hvorfor man 

kan - med et lån fra Levi-Strauss - se teosofiens intellektuelle bricolage 

som en bestræbelse på en historieskrivning, der er makro-historisk og 

restauratorisk (Trompf 2012:63-64)17. Denne måde at skrive historie på 

som bevægelse må forstås sociologisk som et forsøg på at se historiens 

gang som en naturlig del af bevægelsens virke, eller som Blatvasky 

prægnant skriver, så gælder det at: "[...]alle de gamle trosretninger 

indikerer eksistens af en enkeltstående teosofi før dem. Den nøgle, som 

kan åbne een, skal kunne åbne alle; ellers kan det ikke være den rette 

nøgle". (Blatvatsky 1890:4). Den rette nøgle, som omtales af Blatvatsky, er 

en eklektisk metodik, som anvendes i komparative analyser af såvel 

filosofien, teologien, religionshistorien som naturvidenskaben, hvilket er i 

overensstemmelse med teosofiens samlede programerklæring (A. Santucci 

2012:232 punkt II/III). På denne måde kan teosofiens undersøgelser ses 

som eklekticisme rent filosofisk, sociologisk som en etablering og 

opretholdelse af ny bevægelse og religionshistorisk som synkretisme18, da 

teosofien indarbejder elementer fra andre religioner (in casu Hinduismen, 

Buddhismen, Katolicismen, Kristendommen etc.). Hvad man derfor kort 

                                                                                                                                           
Teosofisk selskab, skrifter m.m. : http://www.global-theosophy.net  (sidst ajourført 
d. 06.08.13). 
17 Makro-historisk bruges i denne sammenhæng til at beskrive det ikke usædvanlige 
fænomen, som en bevægelse gør for at beskrive deres egen opkomst og dermed 
berettigelse, hvilket historisk materialisme kunne være et eksempel på. Denne måde at 
skrive historie på kan så foregå enten fremadskuende eller bagudskuende. I teosofiens 
tilfælde er der således tale om en restauratorisk historieskeskrivning. 
18 Religionshistorisk, eller mere korrekt; religionsfænomenologisk, bruges denne term i 
beskrivelsen af bevægelser eller en allerede etableret religions indoptag fra andre 
bevægelser eller religioner. Til den interesserede læser henvises til: Kraft, Siv Ellen, "To 
Mix or Not to Mix": Syncretism/Anti-Syncretism in the History of Theosophy”,  Numen, 
Vol. 49, No. 2 (2002), pp. 142-177. 
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kan sige om teosofien, er at den som bevægelse i slutningen af det 19. 

århundrede kombinerer tidens religiøse, filosofiske og naturvidenskabelige 

tendenser under et samlet hele, som netop kunne betegnes som videnskab 

om altet eller blot teosofi. Men ét er de filosofiske, og religionshistoriske 

forudsætninger, noget andet er, hvordan man kan se teosofiens 

virkningshistorie, for som vi skal se, har denne bevægelse mere end blot en 

finger med i spillet når det kommer til de moderne tanker om det 

spirituelle, det mystiske, eller blot dét, man ikke troede var mennesket 

forundt at være en del af. 

 

III: Hvordan religiøsitet og filosofi kombineret finder vej til 

populærkulturen eller om antikkens spor i det moderne 

Som vi så i de foregående afsnit, er den vesterlandske idéhistorie en noget 

broget omgang, hvor brydninger indenfor teologien og filosofien har sat 

sine tydelige spor i antropologien, og den samlede kosmologi. Menneskets 

muligheder er også, som vi så, væsentligt udvidet i forhold til den 

naturvidenskabelige beskrivelse af mennesket, hvilket næsten som en 

selvfølge sætter sit præg på populærkulturen. Som et banalt, men ikke 

desto mindre i vor sammenhæng basalt eksempel på denne religiøsitet i 

populærkulturen kan tallet 666 nævnes. Dette tal optræder i Johannes 

evangeliet og bliver beskrevet som dyrets tal. Et andet eksempel på en 

mere religionsfilosofisk brug i populærkulturen kunne være Kátia Lund og 

Fernando Meirelles' City of God fra 2002, hvor titlen er hentet fra 

Augustins velkendte skrift af samme navn. Som vi så, gik Freud heller ikke 

af vejen for at undersøge drømmes betydning og for at blive ved de 

tidligere psykoanalytikere, så synes det nærliggende at se Jungs kollektive 

ubevidste som et udtryk for den føromtalte menneskelige samhørighed 

med kosmos, som teosofien netop var en vigtig eksponent for.  

Når det kommer til den før omtalte astrologi, kræves, for så vidt, at 

dette fænomen skal have den tilsigtede virkning, at mennesket på en måde 



TIDskrift [Vol. III]: 23 
 

er af astralt kosmologisk ophav. Derfor kan vi som en krølle på halen af vor 

behandling af disse populærkulturelle eksempler her en passant drage en 

parallel til Babylonsk religiøsitet. Som vi tidligere beskrev, så skriver 

Cicero, at spåmændene eller augurerne benytter sig af en akkumuleret 

viden indenfor tydningen af naturfænomener. Denne metode eller tendens 

til at slutte fra hidtidige til nutidige eller at noget stadig bør være fordi det 

altid har været sådan (jf. Ciceros realpolitiske begrundelse for 

divinationen) kunne som nævnt for den moderne læser være en noget 

risikabel affære for det synes ikke at være en så sikker metode efter Humes 

påpegning af den naturalistiske fejlslutning samt induktionsproblemet. 

Imidlertid genfindes denne metode også hos Babylonerne hvor divination 

og nærmere astrologi havde en altafgørende betydning for samfundet. På 

individ-niveau var denne astrologi også gældende, hvorfor beregninger af 

stjerners placering i forhold til fødselstidspunktet var en afgørende, 

nærmest skæbnesmæssig faktor, hvilket stadig gør sig gældende i det 

moderne horoskop (Rochberg 1998:7-10)19.. Og for at knytte an til vor 

behandling af stoicisme kan man med stoisk ro, konkludere at både det 

religiøse og det filosofiske lever videre i såvel populærkulturen som i 

sproget. 

 

III, a: So ein Ding muss ich auch haben, eller om 

populariseringen af teosofisk tankegang 

Som før nævnt funderer teosofien sig på nogle filosofiske og religiøse 

forudsætninger, som trækker tråde helt tilbage til Platon, stoicismen, antik 

divination og for de specifikt mytisk interesserede; gnosticisme til 

pythagoræisk (tal)mystik (Hammer 2003:49)20. I denne forbindelse er 

vores postulat, at det mytiske eller okkulte ikke - og dette er ikke ment som 

 
19  Se endvidere: Koch, Ulla, ”Mesopotamisk Religion” for en beskrivelse af denne 
akkumuleret viden via  Multảbiltu Tavle. Se endvidere  Koch, Ulla, ”Multảbiltu  Tablet”. 
20 For interesserede læsere kan der henvises til: Brakke, David, The Gnostic – Myth, ritual 
and Diversity in Early Christianity, Harvard University Press 2012. 
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pragmatisk historieskrivning, men som en genealogi eller utidssvarende 

betragtning, der kan virke: [...]imod tiden og dermed på tiden og 

forhåbentligt for en kommende tid”(Nietzsche 1962:15[Forord]) - havde 

gjort sit tydelige indtog i det moderne, uden reminiscenserne fra teosofien. 

Dog er det værd at bemærke, nu hvor vi allerede har nævnt 

naturvidenskaben, gik denne ikke ram forbi når det kommer til det 

mystiske eller esoteriske. Derfor skal det også parentetisk bemærkes, at 

naturvidenskaben var influeret af disse mystiske strømninger i den 

vesterlandske idéhistorie, hvorfor fx en Newton eller en Francis Bacon ikke 

var for fine til at prøve kræfter med alkymien (Koch  2013: 241-246, 256-

266). 

Det der imidlertid kendetegner det esoteriske eller det mystiske - som 

vi så i vor sociologiske undersøgelse af nyreligiøse bevægelser - er netop 

det hemmeligholdte, det alternative, eller slet og ret den skjulte lære, som 

Blatvasky var eksponent for. Dog forekommer hendes værker at være så 

kringlede og utilgængelige, at en bearbejdning derfor syntes nødvendig. 

Netop denne popularisering og bearbejdning stod amerikaneren Edgar 

Cayce for, og i sine mange skrifter behandler han alt fra healing, astrologi, 

aura-læsning, krystal tydninger til parapsykologiske fænomener, hvilket 

næsten tenderer til det, man i dag med en paraplybetegnelse kunne kalde 

for New Age (Hammer 2003:56-57) 21 . Imidlertid skyldes denne 

udbredelse teosofiens centrale evne til at kombinere det okkulte med det 

videnskabelige, således at læren fremstår kohærent og troværdig 

(Viswanathan 2000:5-7). Edgar Cayce var derfor blot at se som en 

eksponent for en populariseret udgave af den teosofiske lære, men ikke 

desto mindre nåede den ud til et bredt publikum, især i USA (Hammer 

2003:66-75). Som et andet eksempel på denne eksponering af teosofien vil 

vi nævne et andet prominent medlem af teosofien nemlig Rudolf Steiner. 

 
21 For en humoristisk behandling af dette henvises der til Hans Scherfigs Idealister fra 
1944. 
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Hvad Blatvasky og Steiner delte i deres antropologiske syn, var, at 

mennesket må ses som et nærmest overnaturligt eller åndeligt væsen, der 

som vi før har beskrevet, havde del i verdensaltet som et astralt 

kosmologisk væsen. Disse forhistoriske væsner eller Roots Races som 

teosofien benævner dem, holdt til på øererne Lemuria og Atlantis, og 

derfra koloniserede de resten af verden (Trompf 2012:66-68). Apropos 

Atlantis -  som Platons Timaios og Kritias  er de egentlige kilder til (Platon 

2013: Timaios 551-558 [20d-27b] / Kritias 643-644[113a-133e] - hvem 

kan så ikke genkalde sig Jules Vernes berømte novelle En 

verdensomsejling under havet (Vingt mille lieues sous les mers) fra 1869, 

og den lige så berømte filmatisering af Richard Fleischer fra 1954 20000 

Leagues Under the Sea. Med ovenstående eksempler på hvordan filosofi, 

religiøsitet og navnlig teosofi indgår i populærkulturen, er vi nu rede til 

afslutningsvist dels at opsummere dels cementere, hvilke forudsætninger 

der gør sig gældende i forbindelse med den moderne spiritualitet og 

mysticisme. 

 

III, b: Den historiske bevidsthed og den moderne kultur 

Det har gennem artiklens forskellige afsnit været forsøgt vist, hvorledes 

man kan se de filosofiske, historiske, sociologiske og religionshistoriske 

forudsætninger, der gør sig gældende, når man kigger på fænomener som 

astrologi, healing, aura-læsning og deslige. Postulatet i denne forbindelse 

er således, at forudsætningen for at disse fænomener skal besidde den 

fornødne effikacitet, eller blot skal have en effekt i ens tilværelse, er at man 

i ens antropologiske syn, nødvendigvis må betragte mennesket som, mere 

eller mindre, delagtiggjort i verdensaltet a lá stoicismens kosmologi. Uden 

denne astrale kosmologiske sammenhæng er det vanskeligt at skulle 

forklare, hvordan det planetære system skulle have en indvirkning på ens 

liv eller have konsekvenser for ens tilværelse. Uden at vi her skal gøre os 

kloge på hvad spådomme, forudsigelser, aura-læsning og andet nærmere 
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indeholder, kan den antikke divination bringe nyt lys over, hvor sådanne 

fænomener har deres ophav, begyndelse samt anvendelse, der, som vi så, 

ikke er så forskellige fra den moderne adoption af selvsamme fænomener. 

Teosofien blev kort behandlet, og som fast inventar i fx Det Ukendtes 

Boghandel på Vestergade 8 i København, står udvalgte skrifter af Helena 

Blavatsky samt Rudolf Steiners antropologiske lære, eller for at være 

Steiner tro; Antroposofi. Vi har derfor via vor udlægning og læsning vist, 

hvordan disse antikke strømninger og tendenser gør sig gældende i den 

moderne populærkultur – som vi alle i større eller mindre grad benytter os 

af - hvortil teosofien har været mere end behjælpelig. Udover Atlantis, 

aura-læsning, healing, kan fænomener som reinkarnation i en vestlig 

forstand, karmalæren, chakrasystemet i en vestlig aftapning, og Gud som 

en personlig energi, som vi også så i stoicismen, ikke have fundet sin vej til 

det bredere publikum uden teosofien.  Teosofiens imponerende, ja, 

nærmest arkæologiske arbejde, som nyreligiøs bevægelse står derfor som 

et betydningsfuldt mellemled i aftenslandenes åndshistorie og moderne 

konception af spiritualitet (Hammer 2003:73-84) 22 . Om man så vil 

medtage eller acceptere disse filosofiske, religionshistoriske, sociologiske 

og historiske aspekter og forudsætninger, er så en anden side af sagen, og 

at spørge, om fx Blatvatsky var en større okkultist end Steiner giver i denne 

sammenhæng ingen mening, da de begge havde en stor betydning på hver 

deres område, og på hver deres måde både i deres samtid og for eftertiden. 

Men ligesom Aristoteles stod på skuldrene af Platon og Platon på 

skuldrene af Sokrates, er det som bekendt en god idé at stifte: „[...] 

Bekjendtskab med, hvad der tidligere er skrevet om den samme sag” 

(Kierkegaard 1844: 313 [V,3-4]), hvorfor vi blot afslutningsvist her kan 

sige, at den moderne New Age, dele af den moderne spiritualitet og andre 

alternative miljøer og vigtigst; meget af populærkulturen idémæssigt 

 
22 For teosofiens behandling af disse emner henvises til  Blatvatskys Isis (1877), og Nøglen 
til teosofien (1890). 
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væsentligt står i gæld til babylonisk samt antik divination, filosofiens 

kosmologi og antropologi samt religionshistoriens landvindinger. Dette 

kunne vi via de nyreligiøse bevægelser kalde genopdagelsen eller 

genoplivningen af gamle tankesystemer, som netop gjorde en dyd ud af 

stifte bekendtskab med hvad der tidligere var blevet skrevet om samme 

sag. Dog vil vi snarere hævde at dette med artiklens samlede undersøgelse 

in mente, også er en sag for mennesket anno 2014, hvorfor vi lakonisk vil 

se dette som modernitetens eller nutidens brug af mysticisme. 
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Mening og virkelighed 
Husserls transcendentalfilosofi, noemaet og diskussionen mellem 

semantisk internalisme og eksternalisme 

Skrevet af David Ekdahl, SDU      ·       udgivet 7. februar 2014     ·       4616  ord 

Abstract 

Husserls transcendentalfænomenologi, som den udformes i Ideen zu einer 

reinen phänomenologie und phänomenologischen philosophie 23  og 

fremefter, anskues ofte som en fænomenologi der, på trods af sin egentlige 

målsætning, ikke bevæger sig ud over den semantiske internalisme. Jeg vil 

i denne artikel forsøge at argumentere imod denne påstand. Min hensigt 

vil være at påpege hvorfor Husserl ikke bør sættes i bås som hverken 

semantisk internalist eller som semantisk eksternalist. Jeg vil gennemføre 

dette ud fra den igangværende diskussionen mellem to overordnet 

forskellige måder at læse Husserls transcendentalfænomenologi på. Min 

hensigt vil være at vise, at Husserls transcendentalfænomenologi, som 

enten ren internalistisk eller eksternalistisk, udgør et falskt dilemma: 

Fører man den fænomenologiske reduktion til ende, giver spørgsmål om 

de ”indre” og ”ydre” fænomener simpelthen ikke længere mening, hvorfor 

ethvert forsøg på at sætte Husserl i bås som internalist eller eksternalist er 

et tegn på en fejlforståelse af kernen i hans projekt 

 

Husserls transcendentalfænomenologi som en oprørsfilosofi 

Fænomenologien ses klarest som et udspring af og en reaktion imod visse 

af samtidens tankestrømme, primært reduktivismen, men ligeledes 

underliggende –ismer som relativisme og scientisme. Filosoffer som John 

Stuart Mill frem til Ernst Mach fremlagde argumenter, der søgte at 

reducere eksempelvis logiske og matematiske sandheder til empirisk 

 
23 Værket refereres herefter til blot som Ideen 
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betingede sandheder. Mill forfægtede blandt andet, at kontradiktions-

princippets gyldighed havde rod i vores manglende evne til at fastholde to 

modsatte overbevisninger til samme tidspunkt, hvorfor princippets 

gyldighed måtte være funderet psykologisk.  (Mill, 2009:345) 

The Principium Contradictionis should therefore put off the ambitious phraseology 
which gives it the air of a fundamental antithesis pervading nature, and should be 
enunciated in the simpler form, that the same proposition can not at the same time 
be false and true.[…] I consider it to be, like other axioms, one of our first and most 
familiar generalizations from experience. The original foundation of it I take to be, 
that Belief and Disbelief are two different mental states, excluding one another. 
This we know by the simplest observation of our own minds. […] I consider the 
maxim in question to be a generalization from all these facts. (Mill, 2009:345) 
 

Ernst Mach, hvis syn på psykologien som en form for 

fundamentalvidenskab mindede om Mills, havde en lignende tilgang til 

sindet: Bevidsthedens kræfter måtte være naturlove, og den mest basale og 

sikre beskrivelse af dem måtte være psykologiens 24 . Husserls 

fænomenologi trodser denne tendens: Den videnskabelige tilgang til 

bevidstheden forveksler tankeprocessen med selve tænkningen. For 

Husserl er der et tankemæssigt indhold, der forbliver lig sig selv uanset det 

mentale indhold, på samme måde som Pythagoras’ sætning altid forbliver 

gyldig for enhver retvinklet trekant i et todimensionelt system. Det hører 

essentielt til sætningen, at den gælder uafhængigt af, hvordan man vender 

og drejer den pågældende trekant. Hvorvidt et individ har benyttet sig af 

Pythagoras’ sætning korrekt, er ikke et spørgsmål, der kan reduceres til 

psykologi eller hjernevidenskab, men noget hvis gyldighed kun en 

matematikkyndig kan undersøge. Denne ikke-reduktivistiske tilgang til 

tænkning ligger til grund for fænomenologien: Fænomenologien 

undersøger, lig matematikken, apodiktisk sandhed blot med udgangspunkt 

i fænomeners givethed. Forestillingerne, der følger i en bevidsthedsstrøm, 

 
24

 Selvom hjernevidenskaben i dag har vundet mere grund som nøglen til bevidsthedens 
hemmeligheder, er den positivistiske grundtanke bag denne forhåbning om tænkningens 
mulige reduktion til det empirisk undersøgbare, fra et filosofisk perspektiv, stort set 
identisk med Machs tiltro til psykologiens evne til at gennemføre det selvsamme. 
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er muligvis kontingente, men dette betyder ikke, at alt i bevidstheden er 

kontingent. Det forholder sig i stedet således, at man er nødt til at 

forudsætte gyldigheden af det grundlag, der umiddelbart skal danne 

grundlag for det gyldige: Som Zahavi skriver, skal fænomenerne beskrives 

som de fremtræder og ikke reduceres til noget andet. (Zahavi, 2001:71) Vi 

skal, i tidens jargon, ”tilbage til sagerne selv” (Husserl, 2001:168). Det 

følger, at fænomenologien er en slags abstrakt, ikke-reduktivistisk 

empirisme; en empirisme der kun forholder sig beskrivende til de rene 

fænomener og ikke kausalt-forklarende lig videnskaben 

 

Intentionaliteten  

Hvis man skal udpege ét aspekt i Husserls filosofi, som er af altafgørende 

betydning for resten af hans (transcendental-)fænomenologiske projekt 

(samt den senere diskussion i artiklen), er dette uden tvivl Husserls 

udvikling af begrebet om bevidsthedens intentionalitet 25 . Der ligger i 

intentionaliteten en bestemt, abstrakt tilgangsvinkel til bevidstheden. 

Denne tilgangsvinkel har udgangspunkt i det nødvendige træk ved 

eksempelvis tænkning eller perception, at man her altid er sig et indhold 

bevidst, eller at tænkning og perception retter sig mod noget26. Dette kan 

lyde trivielt, men bag udsagnet ligger et opgør med århundreders filosofi 

og erkendelsesteori, eksempelvis repræsentationalismen (el. den indirekte 

realisme)27. Skelner man som repræsentationalisten erkendelsesteoretisk 

mellem mentalt indhold og eksterne genstande, opstår usikkerheden 

vedrørende forholdet mellem genstanden ”i bevidstheden” og genstanden 

”uden for bevidstheden”, og Husserl forkastede fuldstændig enhver sådan 

erkendelsesteori, da det blandt andet rent erkendelsesteoretisk fører til en 

 
25 At bevidsthedens grundtræk er intentionaliteten, er noget Husserl arver fra den tyske 
psykolog Franz Brentano, der igen sporerede det tilbage til skolastikerne.  
26 Husserl forfægtede ikke, ulig Brentano, at alle bevidsthedsakter var intentionale. 
27  Repræsentationalismen (el. den indirekte realisme) som en erkendelsesteoretisk 
position forfægter at mennesket som erkendende subjekter forholder sig til virkeligheden 
via bevidsthedsmæssige repræsentationer af virkeligheden.  
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uendelig regres28. Fænomenologien ville dog komme i karambolage med 

de andre videnskaber hvis den blot beskrev hvad vi oplevede. Opgaven er i 

stedet at beskrive såkaldte ”rene fænomener”: fænomener renset for 

reduktioner, hvorfor fænomenologien er en eidetisk29 videnskab. Der er 

nødvendige momenter30 i vores erfaring, og bevidstheden er derfor ikke 

blot en tom beholder, der registrerer forskellige samlinger af sansedata, 

men noget i højere grad aktivt. 

Så snart det bliver tydeligt, at bevidstheden er sig et indhold bevidst 

(uafhængigt af personlige associationer), og at dette indholds givethed 

grundlæggende kan beskrives transcendentalfænomenologisk, (og ikke 

traditionelt-empirisk), er døren åbnet op for en mere præcis 

bevidsthedsforståelse. Bevidstheden er for Husserl ikke en passiv, 

modtagende størrelse, men i stedet noget med visse essentielle, aktive 

træk. En forståelse af disse træk medfører en klarere forståelse af givethed 

(og senere væren) end en ren positivistisk erkendelsesteori kan præstere. 

At nå ud i virkeligheden fra fænomenernes givethed, er derfor uudførligt 

igennem filosofisk diskurs på forældede, kartesiske præmisser. Det 

forudsætter i stedet en grundigere indsigt i måden hvorpå den 

transcendente omverden er givet, og hvorledes denne givethed adskiller 

sig fra, hvad vi i dagligdagsforstand forstår som ”indre”. I sit berømte 

cogito tangerer Descartes hermed det samme egologiske grundlag som 

Husserl ønsker at opbygge sin filosofi på (Descartes, 2002:83-84). Det er 

tydeligt, at meget af Descartes’ metodologi har ligget til grund for Husserls, 

men Descartes overså, at tænkningen netop altid er sig et indhold bevidst. 

Det er ikke nok at udlede egoet fra det faktum at der er tænkning; denne 

tænkning må nødvendigvis være tænkning af noget, hvorfor 

 
28 Hvis man kun forholder sig til sit indhold (el. repræsentationer) og ikke virkeligheden 
selv, kan man igen kun forholde sig til sine repræsentationer som repræsentationer, osv. 
Kun hvis man på en eller anden måde medgiver, at det er den virkelige genstand 
bevidstheden retter sig mod, bryder man med dette problem. 
29 Fra det græske eidos, betydende form (el. essens) 
30 Moment forstås af Husserl overordnet som væsenstræk. 
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sammenhængen mellem selv og omverden allerede her anes. På grund af 

denne manglende indsigt, endte Descartes med at opsætte sit noget 

problematiske skel mellem de to substanser: res extensa og res cogitans.  

Den kartesiske tilgang til virkeligheden, hvori ”det inde i hovedet” og 

”det uden for hovedet” adskilles, florerer stadigvæk i dag og har fremavlet 

adskillige filosofiske uenigheder. 

 

Diskussionen mellem semantisk internalisme og semantisk 

eksternalisme
31

 

I sit opgør med internalismen fremsagde Hillary Putnam berømt ”Cut the 

pie any way you like, ’meanings’ just ain’t in the head” (Putnam, 1975) – et 

udsagn der groft kan siges at præsentere selve diskussionens natur. 

Semantiske internalister fastholder, at et individs mentale liv, herunder 

overbevisninger og erfaringer, er fuldstændigt determineret af hvad der 

foregår ”inde i individets hoved”. Dette følger naturligt, hvis man forstår 

en persons erfaringsliv som noget, der udelukkende foregår 

bevidsthedsinternt og er væsensforskelligt fra verden selv, altså som noget 

der er uafhængigt af omverden. En internalist ville derfor fastholde, at en 

erfaring af noget som helst potentielt er uafhængigt af dette nogets faktiske 

eksistens: Den indre erfaring er en tilstrækkelig betingelse for at kvalificere 

erfaringen som erfaring af ’noget’. 

En eksternalist ville, modsat internalisten, fastholde, at kun et 

individ, der har haft et virkeligt engagement med sit miljø eller sin 

omverden, kan siges at have overbevisninger om denne verden. 

’Eksternalisme’ er dog et bredt begreb, og flere udgaver af dette er blevet 

fremlagt. En eksternalist kan forfægte, at referencen alene er ekstern, men 

dog nødvendig for de indre overbevisninger; eller han kan fastholde at 

mening er funderet i en kausal sammenhæng mellem indre og ydre; eller 

 
31 Disse refereres fremefter til som blot ’internalisme’ og ’eksternalisme’. 
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han kan helt forkaste mening som noget nødvendigt for forståelse af en 

reference, osv. (Zahavi, 2004:5) 

Donald Davidson fremstillede i sin artikel ”Knowing One’s Own 

Mind” et tankeeksperiment, der sidenhen er blevet kendt under 

betegnelsen ’the swampman’. I eksperimentet lader han en mand (sig selv) 

vandre ud i en sump, hvorefter et lynnedslag pulveriserer ham samtidig 

med, at et sekundært lynnedslag frembringer en ny kopi af præcis den 

samme mand ud af et dødt træ ved siden af lynnedslaget. Davidson døber 

denne person sumpmanden, og han medgiver at denne person ville 

fortsætte Davidsons liv præcist som Davidson ville have gjort. Det ville 

imidlertid være forkert at sige om sumpmanden, at han genkendte eller 

huskede noget (eller nogen) som helst fra sit ”tidligere” liv, eftersom han 

aldrig har erfaret det. Tankeeksperimenter som dette søger at fremhæve 

vigtigheden af personers faktiske omgang med sine miljøer, når man 

forsøger at forstå og forklare mening. En internalist ville, imod Davidson, 

oftest være nødt til at argumentere for, at sumpmandens og Davidsons 

overbevisninger rent faktisk er identiske, da disse udelukkende kan 

afhænge af interne størrelser. (Davidson, 1987:443-444) 32 33 

 

Husserl og diskussionen 

Men hvor står Husserls transcendentalfænomenologi henne i denne 

diskussion? Visse fortolkninger præsenterer Husserl som prototypisk 

internalist (McIntyre, Dreyfus), andre klassificerer ham som en 

eksternalist (Smith), og igen andre forfægter, at Husserl bryder med selve 

”indre/ydre”-paradigmet; noget man ellers oftest medgiver først sker ved 

eksistentielfænomenologiske filosoffer som Martin Heidegger og Maurice 

 
32  Et andet tankeeksperiment af samme kaliber er Hilary Putnams 
tvillingejordseksperiment 
33  Tankeeksperimentet er siden blevet udsat for kritik, og det er her udelukkende 
fremstillet som en overordnet afbildning af tanken bag semantisk eksternalisme 



TIDskrift [Vol. III]: 36 
 

Merleau-Ponty, hvis man ikke, som nogen, tolker disse som prototypiske 

eksternalister. (O'Murchadha, 2008:1-2) (Zahavi, 2004:2) 

Jeg vil først præsentere den internalistiske tolkning af Husserl og 

forklare hvorfor jeg mener, at denne bygger på en fejlagtig forståelse af 

hans projekt. I forbindelse hermed vil det være nødvendigt kort at 

introducere den mere fregeanske meningsforståelse, som man oftest finder 

hos disse tænkeres tolkninger af Husserl, primært som den udspringer af 

Føllesdals noemafortolkning. Før det bliver muligt at fremhæve, hvad jeg 

ser som det fejlagtige i en rent internalistisk eller eksternalistisk 

fortolkning af Husserl, vil det være nødvendigt først at udfolde Husserls 

intentionalitetsanalyse videre. 

 

Noemaet 

I sin analyse af intentionaliteten fremhæver Husserl en parallelisme 

imellem, hvad han betegner noema34 35 og noesis36. Noema og noesis udgør 

to af de tre overordnede komponenter knyttet til en akt37, hvor den sidste 

komponent betegnes hyle38. I denne treenighed forstås hyle overordnet 

som det immanente, råt sansede (til dels lig begrebet sansedata), noesis 

som et udtryk for det immanent-intentionale knyttet til en jeg-pol, og 

noemaet udgør slutteligt det transcendente intenderede-som-det-

intenderes 39 . Sidstnævnte begreb har siden vist sig, at være et 

sprængfarligt fixpunkt i uenigheden mellem ”østkystfortolkningen” 

(primært centreret omkring Drummond, Hart og Sokolowski) og 
 

34 Groft taget betydende ’det tænkte’. 
35  Det er vigtigt at holde for øje at noemaet er et mangfoldigt begreb i Husserls 
transcendentalfænomenologi. En ren tekstnær analyse af de mange komponenter det 
fulde noema består af overskrider dog langt denne artikels hensigt. En enkelt interessant 
pointe er at Husserl selv mere eller mindre ophører med at videreudvikle begrebet efter 
udgivelsen Ideen til fordel for andre fænomenologiske fixpunkter.  
36  Fra det græske nous, betydende ånd eller fornuft, hvor noesis her forstås som 
’tænkning’ eller ’det som fornuften ser’. 
37 Akt betyder for Husserl enhver intentionel oplevelse (dette bør ikke misforstås: Ikke at 
al bevidsthed har akt-karakter). 
38 Fra det græske hulē, betydende ’materie’.  
39 Hvad Husserl forstår ved immanens og transcendens uddybes senere.  
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”vestkystfortolkningen” (primært centreret omkring Føllesdal, McIntyre, 

Dreyfus og Smith) af Husserls fænomenologi, opkaldt således grundet 

fortolkernes primære lokaliteter på henholdsvis USA's østkyst og vestkyst. 

Vestkysten arbejder ofte med en mere fregeansk læsning af Husserls 

fænomenologi, og derfor ligeledes af hans begreb om noemaet, hvorimod 

østkystens fortolkning kan betragtes som mere ortodoks og aristotelisk. 

Den tolker derfor ikke Husserls forståelse af mening og væren ud fra 

Freges forståelse af selvsamme. Den fremhæver endda ofte Husserls 

transcendental-fænomenologi som en måde at tænke på der potentielt kan 

gå bag selve logikken og undersøge hvad det vil sige overhovedet at 

forholde sig logisk-semantisk til noget. (Sokolowski, 1987:527) Jeg agter, 

langt hen af vejen, at tage udgangspunkt i fortolkningerne af noemaet 

situeret inden for både vestkysten og østkysten, men slutteligt vil jeg 

præsentere min egen forståelse af Husserls noema. 

 

Frege og noemata 

Den platoniske forståelse af mening Frege fremlægger i artiklerne ”Über 

Sinn und Bedeutung” og ”Der Gedanke”, dvs. en forståelse af mening som 

noget virkeligt i en objektiv, men ikke-empirisk forstand, er, som nævnt, 

oftest den samme forståelse vestkystens fortolkere lægger i Husserls 

noema. 

What Husserl did, therefore, was, in effect, to combine the theory of intentionality 
with the theory of name-meaning-reference. (Føllesdal, 1972:422) 

Frege indførte berømt sit tredje rige bestående af meninger, tanker40 og 

sandheder 41  i et forsøg på at redegøre for disses objektive gyldighed 

mennesker imellem (Frege, 1956:302): Et navns mening var for Frege den 

 
40 En tanke er i Freges betegnelse ikke noget subjektivt, men det objektive, informative 
indhold i en sætning (el. sætningens måde at henvise til sandhed/falskhed)  
41 Sandhed var for Frege den reference knyttet til en sætnings mening el. tanke: Alle 
sande sætninger har Det Sande som reference, alle falske sætninger har Det Falske som 
reference. 
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objektive måde, hvorpå navnet henviste til sin reference, hvorfor Frege 

arbejdede med en triadisk sprogforståelse af navn-mening-reference. 

Udelukkelsen af den platoniske, medierende mening eller givethed havde 

tidligere ført til adskillige sprogfilosofiske problemer; heriblandt 

problemet med tomme udsagn 42 , problemet med informative 

identitetsudsagn43 og problemet med intensionelle kontekster44. 

A third realm must be recognized. What belongs to this corresponds with ideas, in 
that it cannot be perceived by the senses, but with things, in that it needs no bearer 
to the contents of whose consciousness to belong. Thus the thought, for example, 
which we expressed in the Pythagorean theorem is timelessly true, true 
independently of whether anyone takes it to be true. It needs no bearer. (Frege, 
1956:302) 

Dette triadiske forhold, navn-mening-reference, skulle ifølge Føllesdal 

have inspireret Husserl til at indføre sit noema som noget, der på samme 

vis muliggjorde transcendente genstandes givethed, og samtidig vor 

intentionale forhold til dem, altså et forhold i form af akt-noema-

reference; McIntyre betegner endda Husserls transcendentale vending 

som den ”fregeanske vending”. (McIntyre, 1987:534) Det er derfor, i 

vestkystens optik, via noemaet, at virkeligheden intentionalt kan siges at 

være givet meningsfuldt:  

The impressions our senses receive when we see a tree are only a small portion of 
the sense impression we expect to receive from the tree if we move a little, walk 
around, for example. A series of such expectations corresponds to the noema in our 
act. (Føllesdal, 1972:423) 

 
42 Problemet opstår ved udsagn der behandler referencer der ikke eksisterer, men som 
stadig synes at være meningsfulde for os, eksempelvis ’Odysseus’ eller ’den nuværende 
konge af Frankrig’. 
43  Hvis et ords mening sættes lig dets reference, opstår problemet omkring den 
erkendelsesmæssige forskel på tautologier (A=A) og informative, sande identitetsudsagn 
(A=B). 
44 Eksemplificeret ved udsagn som ”Peter tror Morgenstjernen er en planet” og ”Peter tror 
Aftenstjernen er en planet” hvor der tydeligvis opstår et substitutionsproblem hvis man 
fastholder at Morgenstjernen og Aftenstjernen, på grund af sine identiske referencer 
(Venus), må have samme mening, hvorfor man burde være i stand til at bytte rundt på 
navnene og fastholde samme mening i de to sætninger. 
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Noemata er, i vestkystens optik, platoniske af natur (Føllesdal, 1972:421-

422). De er evige og objektivt tilgængelige, men vigtigst: væsensforskellige 

fra genstandene, hvis (intentionale) givethed de netop muliggør.   

The way I interpret Husserl, the noema is like a Peircean type, which is instantiated 
in various individual acts. These acts are characterized by a pattern of 
determinations whose common structure is the noema. Husserl’s noemata, like 
geometrical shapes, are timeless. Husserl is hence a Platonist in his conception of 
the noemata […] (Føllesdal, 1990:271) 

Dreyfus’ forståelse af Husserls transcendentalfænomenologi bygger på 

Føllesdals noema-tolkning. I forsøget på at frembringe de essentielle træk 

ved bevidsthedens begribelse af verden, er Husserl nødsaget til at 

bortskære al empirisk viden samt vor dagligdagsaccept af realismens tese. 

Han bortskærer, så at sige, ’omverden’ og retter fokus mod den rene 

bevidsthed, eller ’det fænomenologiske residuum’ (Husserl, 1983, §33). 

Husserl betegner denne procedure epoché45, og det er via denne, at den 

fænomenologiske reduktion kan udføres. (Husserl, 1983, §32) 

We put out of action the general positing which belongs to the essence of the 
natural attitude; we parenthesize everything which that positing encompasses with 
respect to being: […] I am not negating this “world” as though I were a sophist; […] 

rather I am exercising the “phenomenological” ἐποχή which also completely shuts  

me off from any judgment about spatiotemporal factual being. (Husserl, 1983, §32) 

Det er, ifølge Dreyfus, derfor alene med bevidstheden som forskningsfelt, 

at Husserl undersøger virkeligheden, som den er givet via meninger 

(noemata), og ikke via disses forhold til den eksterne verden, hvorfor 

Husserl nødvendigvis må være en prototypisk internalist. Den eneste måde 

hvorpå fænomenologien kan træde ud af den interne sfære og ud i verden, 

er, ifølge Dreyfus, ved accepten af en mere eksistens-orienteret 

fænomenologi som Heideggers, og ikke en transcendentalfænomenologisk 

version som Husserls, for hvem det aldrig lykkedes, at bevæge sig ud over 

den interne, private sfære. (Dreyfus, 1991:73-74) 

 
45 Begrebet stammer fra de antikke skeptikerne, og betegner en indstilling hvori man 
forholdte sig agnostisk mht. det sansedes virkelighed. 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
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Der er andre punkter i Husserls transcendentalfænomenologi som 

synes at tale til fordel for en internalistisk forståelse af ham; heriblandt det 

faktum at Husserl forfægter et asymmetrisk forhold mellem den rene 

bevidsthed og den reale væren. Den rene bevidsthed har for Husserl en 

forrang og en uafhængighed af den reale verdens sammensætning, noget 

der kan synes at støtte op om internalismen.46 

Et andet punkt vestkysten oftest fremhæver i sit forsvar af noemata 

som medierende entiteter, er igen knyttet til deres fregeanske forståelse af 

mening, da denne åbnede op for et muligt svar på det sprogfilosofiske 

problem vedrørende tomme referencer. Freges indførsel af den 

medierende platoniske meningssfære muliggør, at man meningsfuldt kan 

snakke om at være rettet mod noget, omend den eksterne reference ikke 

eksisterer i rum-tidslig forstand. Bortskærer man noemaet som et 

mellemliggende led mellem akt og reference, er det på samme måde 

besværligt at redegøre for illusioner og hallucinationers mulighed, men, 

hvis noeamet er den tilstrækkelige betingelse for rettethed, er der åbnet op 

for mulig rettethed mod referencer der ikke eksisterer ”eksternt”. 

Vestkysten benytter altså noemata som størrelser, der muliggør rettethed 

helt uafhængigt af genstandes faktiske eksistens, på samme måde som 

Freges Sinn muliggjorde rettethed mod eksempelvis fiktive karakterer som 

Odysseus (Frege, 1948:214-215); og vestkysten argumenterer videre, at 

adskiller man ikke noemata fra referencer, er man ude af stand til 

overhovedet at redegøre for rettethed mod eksempelvis hallucinationer. 

 

Østkysten 

 
46 Dan Zahavi påpeger dog i denne forbindelse at Husserl fortsatte med at videreudvikle 
sin transcendentalfænomenologi fra en mere egologisk-orienteret 
transcendentalfænomenologi til en mere sociologisk-orienteret 
transcendentalfænomenologi. Det er desuden, i forbindelse med den rene bevidstheds 
forrang, vigtigt at have den rigtige forståelse af forskellen på empirisk bevidsthed og ren 
bevidsthed for øje. 
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Jeg betragter Føllesdals noematolkning som fejlagtig, og min forståelse af 

noemaet ligger tættere på østkystens mere aristoteliske forståelse af 

selvsamme. Noemaet, det-intenderede-objekt-som-det-intenderes, forstås 

her ikke som en abstrakt eller platonisk entitet, hvorigennem den 

intentionale bevidsthed kan begribe omverdens indhold meningsfuldt, 

men i stedet som genstanden selv anskuet på en mere fundamental måde. 

Hvor vestkysten forstår Husserls intentionalitetsteori som en ren 

mediator- eller meningsteori, forstår østkysten den som en teori om 

verden selv, blot med et langt mindre naivt47 perspektiv pålagt.  

But, for Husserl, the objects remain there for us in our new, philosophical stance, 
only now we see objects in their correlation with ourselves and our intentionality. 
We can now analyze objects, but we analyze them noematically, as correlated to 
noeses. We do not turn away from objects to noemata. (Sokolowski, 1987:527)  

Denne tilgang til verden synes umiddelbart at åbne op for en mere 

eksternalistisk forståelse af Husserl. Hvis man i stedet for at betragte den 

fænomenologiske reduktion som noget, der fjerner omverden, betragter 

den som noget, der bringer os tilbage til omverdens basale givethed, 

begynder det at blive tydeligt, hvorfor et rent internalistisk syn på Husserl 

er fejlagtigt. At fjerne verden vil for Husserl ikke sige internt at opdage 

forklarende, abstrakte elementer i bevidstheden, men at undersøge netop, 

hvad der ligger til grund for vor accept af verdens eksistens,  

When we speak of a noema, we mean any thing, state of affairs, feature, aspect, or 
dimension, insofar as it is examined in its presentability to us and to what we do; 
and we mean it insofar as it is examined from the stance adopted by the 
philosophers. (Sokolowski, 1987:527) 

En revideret forståelse af Husserls noema fremhæver den komplicerede 

problematik, der følger af at betegne Husserl som enten internalist eller 

eksternalist: En af de ting Husserl forsøgte at bryde med i sin 

transcendentalfænomenologi, var netop det kartesiske paradigme, og det 

ved at fremhæve problematikken angående ”det ydre” og ”det indre” som 

 
47  Naiv betyder for Husserl noget i retningen af ”ubegrundet overbevisning”. Den 
naturlige accept af realismens tese ville være et eksempel på fænomenologisk naivitet.  
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noget andet end bestemte givethedsmåder.48 Hvad det vil sige for noget at 

være transcendent i Husserls optik, er intet andet end for noget i verden at 

lade sig fremstå via en bestemt givethedsmåde. (Husserl, 1983, §97) 

Husserls fænomenologi er derfor ikke blot et forsøg på at bryde med 

den kartesiske dualisme, men ligeledes den kantianske dualisme bestående 

af ting-for-os (den fænomenale virkelighed) og ting-i-sig-selv (den 

noumenale virkelighed). Transcendens er ikke et udtryk for nogets 

eksistens som kantiansk ”bagvedliggende”, lige så lidt som immanens ikke 

er ensbetydende med noget kartesisk ”indre”. Denne forståelse af 

transcendens giver ingen mening fænomenologisk, da Ting-i-sig-selv per 

definition ikke er meningsfuldt givne.  (Zahavi, 2001:87).  

By acts directed to something immanent, […], we understand those to which it is 
essential that their intentional objects, if they exist at all, belong to the same stream 
of mental processes to which they themselves belong. […] Intentive mental 
processes of which that is not the case are directed to something transcendent. 
(Husserl, 1983, §38)  

Sætter man immanens lig internt for Husserl, fejlforstår man hans 

fænomenologi. Hvad der opdages som immanent, efter den 

fænomenologiske reduktion er udført, er ikke, hvad der er ”internt” til 

bevidstheden, men hvad der erfares ”absolut”. (Husserl, 1983, §44) Som 

O’Murchadha påpeger: 

[…] one of the principle discoveries of the reduction in relation to the philosophical 
tradition is that consciousness is not something in which anything can be. […] In 
order to understand this it is imperative to perform the reduction. (O'Murchadha, 
2008:379) 

I forlængelse af mentaliteten bag Husserls forkastelse af kantiansk 

transcendens, giver det derfor lige så lidt mening, at han skulle have 

forfægtet noemata som noget ekstramentalt, der forklarer fænomenernes 

givethed. 49  Noemaet er i stedet den intenderede genstand selv givet 

transcendent, og forbundet med et noesis. En manglende gennemførsel af 
 

48 Der er tydelige metafysisk-idealistiske tendenser at finde i denne tænkemåde, og det er 
en problematik man let kan rette mod østkystfortolkningen. 
49 Dette er selvfølgelig et historisk argument og ikke et rent filosofisk. 
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reduktionen er, hvad både den fregeanske læsning samt enhver 

internalistisk tolkning kan kritiseres for. Der gives ikke et ”meta-

fænomenologisk niveau”, hvorfra den fænomenologiske indstilling kan 

kritiseres eller tolkes via en fregeansk realisme som Smith og McIntyre 

forsøger på. (Smith & McIntyre, 1971:543) En ren eksternalistisk tilgang til 

Husserl er dog ligeledes utilstrækkelig, da den fortsat arbejder ud fra 

temmelige kartesiske forudsætninger. Om meningerne knytter sig til 

interne eller eksterne faktorer, er, i mine øjne, et spørgsmål, Husserls 

transcendentalfænomenologi sætter sig ud over. 

Forstår man transcendentalfænomenologien som noget, der, internt 

eller eksternt, opdager platoniske størrelser, hvis job det er at gyldiggøre 

en metafysisk realisme, står man nødvendigvis stadig med mindst ét ben i 

den naturlige indstilling. Fastholdelsen af et skel mellem, hvad vi opdager 

internt som forudsætningen for, at den eksterne verden kan være 

”virkelig”, er et symptom på, at man stadig sidder fast i den kartesiske 

dualisme, hvorfor man misforstår Husserls fænomenologiske reduktion. 

Husserls fænomenologi påstår ikke at kunne forklare, hvordan 

bevidsthedens intentionalitet er mulig, men udelukkende at frembringe 

beskrivelser af de komponenter, der essentielt hører til det at være bevidst 

i en verden. Man ”opdager” ikke forklarende metafænomener i Husserls 

transcendentalfænomenologi, og ethvert forsøg på at argumentere for 

disses mulighed 50  fejlforstår Husserls fænomenologiske reduktion og 

derfor selve hensigten med transcendentalfænomenologien.  

 

Reduktionen forstået anti-kartesisk 

Internalisme/eksternalisme-uenigheden hviler, som nævnt, på en 

forudsætning af skellet mellem det indre og ydre, men en af hensigterne 

med Husserls transcendentalfænomenologiske projekt er, som påpeget, at 

bryde med dette skel. Reduktionen forstået korrekt muliggør en langt mere 

 
50 Se eventuelt: Smith & McIntyre, 1971: s. 543 
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grundlæggende forståelse af, hvad man i den naturlige tilstand fejlagtigt 

tager for givet som noget ”ydre” eller ”indre”, og forklarer videre, hvad det 

vil sige for noget at være givet meningsfuldt overhovedet. Træder man ind 

i den filosofiske indstilling som et resultat af udførelsen af den 

fænomenologiske reduktion, åbnes der eksempelvis op for muligheden for 

forståelser af givethed inden for et virvar af forskellige måder at forholde 

sig til verden på.  

These people [the philosophers after the reduction has been performed] enjoy a 
peculiar detachment and interest. […] they merely contemplate and describe all 
these things for what they are, as ways of being known, intended, and presented. 
These philosophers also examine the various stances we have distinguished as well 
as the activities executed in them, and they clarify how one and the same self can 
enter into all these stances and activities. (Sokolowski, 1987, s. 526) 

Vestkystens hallucinationsargument 51  er forfejlet, da det forudsætter 

skellet mellem det ydre og det indre, som man forstår det i den naturlige 

tilstand, hvilket er, hvad den fænomenologiske reduktion umuliggør, når 

først den forstås korrekt. Efter reduktionen er udført, er Husserls 

problemstilling ikke en der garanterer ”den ydre verdens eksistens”. Den 

er snarere en metodologi, der kan forklare, hvad det fænomenologisk vil 

sige for noget at være, i den gængse forstand, ”ydre” eller eksternt. 

Østkystens modsvar til hallucinationsargumentet, foruden påpegningen af, 

at den forudsætter et skel, der er nedbrudt efter reduktionen, kunne derfor 

være, at hallucinationer godt kan udforskes noematisk på østkystens 

præmisser, og det selvom der i ekstern forstand ikke findes en reference 

knyttet til noemaet, da det netop ikke giver mening at snakke om noget 

”eksternt” efter reduktionens udførsel. I stedet ville en noematisk 

udforskning af hallucinationers givethed i østkystens optik munde ud i en 

undersøgelse af eksempelvis, hvordan hallucinationer adskiller sig 

fænomenologisk fra intersubjektivt-tilgængelige, perciperede objekter. 

(Zahavi, 2004:7-8)  

 
51 Se side 7 om Freges meningsbegreb og tomme referencer. 
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Reduktionens gennemførsel gør spørgsmål om ”det der er knyttet 

internt til bevidstheden” til fejlagtige spørgsmål. Reduktionen sætter ikke 

en verdensløs bevidsthed i fokus, men i stedet den nødvendige 

sammenhæng mellem subjektiv akt og intentional genstand, eller noesis og 

noema. At udføre transcendentalfænomenologi, er at undersøge objekters 

konstitution i deres forhold til vor intentionalitet. (Sokolowski, 1987:527) 

I forbindelse hermed kunne et afsluttende punkt være, at en 

eksistensfænomenologisk filosof som Heidegger selv kritisk fremstiller 

Husserl som en stadig både kartesisk og internalistisk filosof, der fejlagtigt 

forsøger at grunde væren i et verdensløst jeg: 

Die Herausarbeitung des reinen Bewußtsein als thematischen Feld der 
Phänomenologie ist nicht phänomenologisch im Rückgang auf die Sachen selbst 
gewonnen, sondern im Rückgang auf eine traditionelle Idee der Philosophie. 
Deshalb sind alle bestimmten Charaktere, die als Seinsbestimmungen der 
Erlebnisse auftreten, keine ursprünglichen. (Heidegger, 1925, § 11) 

Flere pointer kan fremhæves her: Dan Zahavi, hvis syn på Husserl jeg er 

meget sympatisk overfor, påpeger eksempelvis, at det rent 

fænomenologisk ville være et tab at forkaste Husserls detaljerede 

fænomenologi med dens dybdegående intentionalitetsanalyser til fordel 

for Heideggers og Merleau-Pontys mere eksistens-orienterede, da en 

fænomenologi, der har plads til at inkorporere begge tilgange, simpelthen 

står stærkere fænomenologisk. (Zahavi, 2004:12) På samme måde som 

Husserl fandt stor inspiration hos Descartes til sit fænomenologiske 

projekt, uden dog at mene, at han havde været radikal nok, kan Husserls 

fænomenologi i forlængelse heraf betragtes som mindre radikal og knapt 

så udvidet sammenlignet med Heideggers: Og ligesom dette ikke betyder, 

at Descartes er filosofisk irrelevant, når først man påbegynder arbejdet 

med Husserl, ville det på samme måde være et tab at forsømme Husserls 

transcendentalfænomenologi, når man ønsker at udforske væren og 

mening; (O'Murchadha, 2008:394) specielt hvis bruddet med den 

kartesiske tankegang er så markant i Husserls transcendentalfilosofi, som 
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jeg har argumenteret for. Det er derudover vigtigt at bide mærke i, at 

Husserls fænomenologi, som tidligere nævnt, på ingen måde er 

færdigudviklet ved udgivelsen af Ideen; og at han fortsatte med at 

videreudvikle og inkorporere elementer af intersubjektivitet og indlejring-

i-verden i sine senere værker. 
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At gribe til tvivl:  

En øvelse i at følge en filosofisk 
bevægelse 
skrevet af Anna Cornelia Ploug, KU    ·     udgivet 7. februar 2014   ·    5899 ord 

Abstract  

Hvordan blev erkendelse til det problem vi kender i dag? Tvivl er et 

fuldstændigt fundamentalt foretagende i filosofien: skepsis overfor 

menneskets mulighed for at opnå viden har gennem historien taget mange 

former og er blevet brugt i grundlæggende forskellige projekter. Men hvad 

mener vi egentligt med ’at tvivle’? Hvordan motiveres tvivlen og hvornår 

bidrager den til at stille spørgsmålet om erkendelsens mulighed? Jeg vil 

her undersøge tvivlens figur og funktion hos Montaigne og Descartes (I), 

vise hvordan disse leder til hhv. en livspraksis og et metodisk greb i søgen 

efter sikkerhed (II), og endelig fremhæve elementer af den kartesiske 

tænknings forhold til traditionen (III). En sådan tankebevægelse er central 

at gøre sig for at kunne forstå den dominerende dyrkelse af fornuften der 

sidenhen har udspillet sig. 

 

Tekstbaggrund 

I denne artikel vil jeg undersøge det filosofiske grundbegreb tvivl med 

udgangspunkt i en sammenstilling af Montaignes position i Forsvar for 

Raymond Sebond 52  (1580) og Descartes’ projekt som det kommer til 

udtryk i Filosofiens grundsætninger 53  Del I (1644) og Afhandling om 

metoden54 (1637). 

 

 
52

 Eller bare ’apologien’, en kendt tekst i anden bog af Montaignes Essays 
53

 Ofte kaldet Principia efter den oprindelige latinske titel Principia Philosophiae I-II 
54

 Der henvises til originalteksten Discours de la méthode og i de tilfælde hvor der 
optræder citater ligeledes til en dansk oversættelse 
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DEL I: To udgangspunkter for tvivl 

For at en egentlig udfoldelse af spørgsmålet om hvad der ligger i 

tvivlsbegrebet kan finde sted, er det nødvendigt at redegøre for de mere 

isolerede dele af den respektive erkendelsesfilosofiske baggrund, hvad der 

imidlertid ikke er plads til her. I stedet vil jeg i det følgende fremhæve de 

væsentligste punkter som er centrale forudsætninger for at forstå hhv. 

Montaigne og Descartes’ tvivlsfigurer. 

 

Montaignes retning mod det eneste der egentligt er at kende 

1. Montaigne placerer sig i den pyrrhonæiske tradition 

Man kan ifølge Sextus – og med Montaigne (Montaigne 1998:178;183) – 

dele filosofferne op i tre typer: Dem der mener at have fundet sandheden – 

dogmatikerne, dem der positivt fremfører umuligheden af at opnå viden – 

kendt som de akademiske skeptikere, og endelig pyrrhonæikerne som 

sætter en dyd i netop ikke at mene noget (Friis 1998:604). 

Den pyrrhonæiske skepticisme bygger på begrebet om epoché 

forstået som konsekvent afholden sig fra domsfældelse, samt 

følgefænomenet af ikke at holde noget for sandt eller falsk: en tilstand af 

sjælefred (ataraxia). For så vidt Montaigne viderefører en sådan kobling 

mellem erkendelsesskepticisme og livsfilosofi, placerer han sig i de mest 

antidogmatiske rækker der kan tænkes inden for skepticismen. Montaigne 

roser pyrrhonæikernes indstilling, som aldrig tillader at dømme 

endegyldigt, men gerne at argumentere snart for det ene, snart for det 

andet for at insistere på tvivlen selv (Montaigne 1998:179), og han bruger 

selv grundformen: ’hvorfor p snarere end q?’  bl.a. ift. Aristoteles’ 

naturlære (Montaigne 1998:218f). 

 

2. Sanserne er upålidelige, og fornuften udtryk for menneskets 

gudsbespottende hovmod 
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Al viden stammer fra sanserne (Montaigne 1998:171), men idet vi dels ikke 

kan vide om vores sanser er ufuldkomne, dels bliver påvirket af kroppens 

tilstande, må vi erklære sanserne for upålidelige. Heller ikke fornuften bør 

tillægges nogen autoritet: ”Den menneskelige fornuft bestiller ikke andet 

end at fare vild overalt, og især når den kaster sig ud i guddommelige 

forhold” (Montaigne 1998:197). Foruden at opregne de utallige 

mærkværdigheder, menneskene i den smidige fornufts 55  navn har 

påberåbt sig som sande, vender Montaigne gang på gang tilbage til et tema 

om hvordan der er en modstrid forbundet med at ville begribe Gud ud fra 

den endelige menneskelige erkendelses vilkår. Når man forsøger at forstå 

Gud vha. tænkningens begreber indkapsler og begrænser man det 

guddommelige i sin egen, forgængelige og skabte væren: ”Vi vil gøre ham 

til slave af tingene som de tager sig ud i vores forfængelige og svage 

forstand, ham der har skabt både os og vores viden” (Montaigne 

1998:201). 

 

3. Usikkerheden får en etisk konsekvens 

Da selverkendelsen er dét sted hvor subjekt og objekt smelter sammen, er 

det den eneste mulige erkendelse mennesket kan opnå (Montaigne 

1998:237;241), og dermed tegnes et positivt projekt i forlængelse af den 

gamle aforisme Kend dig selv. Montaigne knytter således en klar etisk 

forskrift til spørgsmålet om erkendelsens mulighed: Man bør studere sig 

selv (Montaigne 1998:217), og på den måde finde sin egen, personlige 

sandhed. En konsekvens af denne relativistiske opfattelse56 er naturligvis 

at andres levevis anerkendes på lige fod, og netop dette skal imødegå de 

stridigheder og krigshandlinger, som totalitarisme og folks tagen patent på 

sandheden efter Montaignes mening er skyld i. 

 
55

 fornuften er et redskab der kan bruges til at få hvad som helst til at fremstå plausibelt, 
jf. Montaigne 1998:218;264 
56

 jf. det berømte citat: ”Vi er kristne på samme måde som vi er perigordinere eller 
tyskere” (Montaigne 1998:118) 
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Descartes’ opridsning af fornuftens muligheder og enhver tvivls 

motiv 

Allerførste paragraf i Descartes’ naturfilosofiske hovedværk Principia 

indstifter projektets drivkraft: ”Den, der søger efter sandheden, må én 

gang i livet tvivle om så vidt muligt alting” (Descartes 2011:§1). Descartes 

vil ikke være som skeptikerne der ” kun tvivler for at tvivle” men søger at 

”forkaste den gyngende grund og sandet for at finde klippegrunden eller 

leret » (Descartes 2009:39/2000:61), dvs. finde et sikkert fundament for 

videnskaben. 

 

1. Et mål om sandhed som sikkerhed 

Formålet med tvivlen er fra første færden sammenkædet med ambitionen 

om at opnå sandhed der kan begrundes med en helt ny og krævende form 

for sikkerhed, nemlig fornuftsmæssig nødvendighed. For at kunne opstille 

en metode til at udføre denne bedrift, og altså adskille det ubetvivlelige fra 

det usikre, må Descartes dels motivere og formulere en skeptisk 

udfordring, dels overvinde den og i samme bevægelse anføre et kriterium 

der korresponderer med hans sandhedsbegreb. 

Det strenge begreb om sikkerhed – at en sætning er sikker såfremt 

dens negation implicerer en selvmodsigelse –  er hentet fra matematikken, 

der som den eneste disciplin formår at give beviser, forstået som ”sikre og 

indlysende grunde” (Descartes 2009:30/2000:51), og derfor fungerer som 

idealvidenskab i opbygningen af et metafysisk grundlag (Koch 1999:95). 

 

2. Sanseerfaringen som grund til at tvivle og 

fornuftssandheders status 

For overhovedet at kunne rejse en så stor opgave som der skal til for at den 

ønskede grad af  tvivlsimmune og sikre aksiomer kan fås som resultat, må 

der gives positive grunde til at tvivle. Det oplagte og velkendte sted at 
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starte er sanseerfaringen, idet vi jævnligt oplever at blive ledt på vildspor 

af sanserne (Descartes 2011:§4;2002:I), og netop er bevidst om deres 

upålidelighed. Det er altså en art ’lokal’ tvivl som beror på uvisheden om 

hvorvidt mit sanseindtryk i dette partikulære tilfælde repræsenterer den 

ydre ting korrekt. 

At vi godt ved at solen i virkeligheden er kæmpestor, selvom den 

tilsyneladende er lille (Descartes 2002:III.11), skyldes en korrektion – ikke 

foretaget af sanserne men af rationel tænkning. En fornuftsandhed, dvs. en 

ide det bogstaveligt talt er utænkeligt ikke skulle være tilfældet 57, har 

objektiv gyldighed uafhængigt af ydre omstændigheder (Diderichsen 

2009:85): ”hvad enten vi er vågne eller sover, så bør vi altid kun lade os 

overbevise af vores klare fornuft” (Descartes 2009:48/2000:75). Når 

Descartes alligevel kan udvide tvivlsbetragtningen til at omfatte 

fornuftsandheder skyldes for det første at folk af og til fejlagtigt tager en 

ide for selvindlysende og for det andet, og vigtigst, at vi ikke ved om Gud 

”har villet skabe os på en sådan måde, at vi tager fejl hele tiden, selv hvad 

de ting angår, som forekommer os allermest bekendt” (Descartes 2011:§5). 

 

3. Tvivlen anspores principielt og ikke partikulært 

I 1. meditation gennemføres en radikal udvidelse af tvivlens genstand ved 

hypotesen om en Genius Malignus. Denne såkaldt hyperbolske tvivl skal 

vise at vi godt kan tage fejl selv når vi indser en fornuftsandhed og slutter i 

fuld overensstemmelse med den rationelle logik. Selv matematisk gyldige 

beviser må kunne være falske – hvis Gud vil det (Descartes 2002:III). At 

Gud kan ville at fornuftsandheder ikke gælder, og at han dermed er i stand 

til at skabe selvmodsigelser, er et ikke ukontroversielt standpunkt i 

traditionens diskussion omkring interpretationen af almægtighed 

(Diderichsen 2009:92). Descartes tilhører den såkaldte voluntaristiske 

 
57

 dvs. som nødvendigvis har formal/aktuel realitet jf. skolastisk terminologi 
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fløj, og dennes opfattelse af Gud som ’supralogisk’ betinger muligheden for 

en så radikal skepsis. 

Dette tredje trin i tvivlen er det mest truende da det ikke er afhængig 

af partikulære positive grunde til mistro men baserer sig på en udpræget 

usikkerhed. Tilsvarende må løsningen være af generel karakter, den må 

være den bedrageriske dæmons negation: den sanddru Gud. Men først skal 

der overhovedet etableres et ubetvivleligt dogme der kan fungere som 

aksiom for den videre erkendelse. Efter Cogito’et gives begrundelse for at 

fornuftens modalkategorier faktisk kan bruges på den virkelige verden, på 

trods af Guds almagt og takket være hans vilje. 

 

4. Selvet udgør udgangspunktet for en deduktiv og metodisk 

drevet erkendelse 

Descartes vil gøre filosofien til videnskab, dvs. opdage de grundlæggende 

metafysiske principper  og føre bevis med karakter af matematisk 

sikkerhed. Efter det eliminative element, den metodiske tvivl, præsenterer 

han den ’konstruktive’ del af metoden: retningslinier for erkendelsen. 

At erkendelsen begynder som selverkendelse ændrer naturligvis ikke 

på at Gud er det ontologisk set mest nødvendige, og denne ændring fra det 

traditionelle holdepunkt i værensordenen (ordo essendi) til en 

begrebslogisk erkendeorden (ordo cognoscendi) (Hass 2011:28;Copleston 

1994:79) markerer videnskabens formål som det at beskrive hvordan den 

fornuftsindrettede verden tager sig ud. Selvet eller fornuften er således 

ikke mere metafysisk forankret end Gud, men fungerer som det primære i 

overvindelsen af tvivlen, idet det er det eneste sted, det ontologiske og 

epistemologiske, væren og tænkning, smelter sammen – alle andre steder 

er forbindelsen kontingent. 

Idealet om videnskabernes enhed og brugen af en deduktiv metode 

betyder ikke, at Descartes helt afskærer sig fra erfaringens rolle og mener a 

priori at kunne udlede naturlove af sine aksiomer. Det betyder nærmere, at 
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de metafysiske grundsætninger fungerer som en begrænsning af 

erkendelsens rum til én form for virkelighed, nemlig den rationelle. 

Matematikken tjener som det bedste tilgængelige eksempel på en eksakt 

videnskab, men metafysikken bliver ikke som den i en ideal sfære. 

Tværtimod får den i kraft af sine position som fysikkens rødder (jf. 

træanalogien58) konsekvenser for de øvrige, empiriske videnskaber, og hele 

filosofiens nytte ligger i træets frugter, dvs. moralen, medicinen og 

mekanikken. 

 

A. Tvivlen fungerer som et teoretisk redskab på vejen mod 

sandhed 

Descartes opstiller en tvivl som er langt mere omfattende og udfordrende 

end den hidtil kendte, der ofte drejede sig om specifikke problemstillinger. 

Denne universelle tvivl behøver hverken positive eller sikre grunde at 

tvivle med – at de kun er tilsyneladende er tilstrækkeligt (Diderichsen 

2009:53). Det radikale element afspejler den tilstræbte sikkerhed for 

begrundelser, og ligesom motivationen er generel – sansningens struktur 

leder os på vildspor – er metoden til sjælens orientering fælles for al 

videnskab. 

Man kan spørge om en så omfattende tvivl overhovedet kan lade sig 

gøre – er den ’ægte’? Betvivler Descartes virkelig at Gud ikke findes? Hvis 

man forstår tvivl som en psykologisk tilstand er det klart at Descartes’ 

projekt synes uoverkommeligt, men den metodiske tvivl er snarere 

filosofisk. Kravet om sikkerhed angår (kun) de begrundelser der gives for 

sjælen, materien og den infinitte substans, og skal slet ikke overføres på 

dagligdagen (eller de almene moralske regler), hvor man ofte er nødsaget 

til at træffe hurtige beslutninger ud fra kun sandsynliggørende overvejelser 

(Descartes 2011:§3). 

 
58

 i brev til Picot, jf. Hass 2011:20 
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Tvivlen er at betragte som provisorisk (Copleston 1994:85), nemlig 

som et led hen imod opdagelsen af ubetvivlelige sandheder. I den forstand 

er tvivlen altså et forsøg på at imødegå og overvinde den skeptiske 

udfordring, og dermed bliver det skeptiske element hos Descartes en art 

”apologi for fornuften” (Hass 2011:21) med det formål at stadfæste et 

foundationalistisk system til begrundelse af viden. Tvivlen angår 

bevisførelse og er på sin vis uafhængig af om vi forstår dommen 

(Descartes 2011:§36). Blikket er således slet ikke rettet mod ’hvorvidt der 

nu også findes en omverden’, men koncentrerer sig om en epistemisk 

kvalifikation af ontologiske domme, og på den måde er tvivlen et brugbart 

redskab i opstillingen og løsningen af erkendelsen som problem. 

 

DEL II : Erkendelsesproblem eller livspraksis? 

Descartes og Montaigne anerkender begge splittelsen mellem subjekt og 

objekt og står derfor ved samme sikre begyndelsespunkt: jegets erkendelse 

af sig selv. Mens jeget hos Descartes fungerer som aksiom til en 

fremadskridende bekræftelse af grundprincipper der skal fundere 

videnskaben, bliver Montaigne så at sige stående ved jeget, og mener ikke 

at man bør endsige kan bevæge sig videre. De skeptiske elementer i deres 

tænkning er grundlæggende forskellige fra hinanden, idet det for den ene 

fungerer som en bydende ambition om at opnå absolut sandhed med 

fornuften som drivende kraft, og for den anden udmunder i en individuel 

søgen efter personlig sandhed i en foranderlig verden – det eneste der ikke 

forandrer sig for Montaigne er hans forehavende. Denne modstilling er 

interessant, da udformningen af den skeptiske udfordring bestemmer om 

erkendelseslæren udfoldes som selvstændig disciplin eller i stedet fungerer 

som led hen i mod en morallære. 

Forkastelsen af autoriteterne i form af den etablerede tænkning, 

skolastikken, findes både hånligt hos Montaigne (Montaigne 1998:218) og 
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efter længere tids lovprisning af skolerne 59  hos Descartes (Descartes 

2000:40). Med dette følger ligeledes hos dem begge en art demokratisk 

opfattelse af menneskene som havende lige adgang til erkendelse – 

hvorfor en procedure for denne må være almen. 

Descartes anerkender det samme strukturelle problem som 

Montaigne når det kommer til at begrunde et kriterium for hvornår ens 

indtryk korresponderer korrekt med den afbildede ting. Løsningen finder 

han i det jeg, som identificerer subjekt med objekt: Ved at benytte 

Cogito’ets egenskab af direkte anskuelighed som evidenskriterium, 

muliggøres en fortsættelse af erkendelsen som transcenderer jeget. 

Hvor Montaigne hæfter sig ved hvordan sanseerfaring påvirkes af 

omstændighederne og derfor aldrig kan plædere objektivitet, samtidig med 

at han som empirist ikke anerkender andre kilder til erkendelse (såsom 

medfødte ideer) (Montaigne 1998:228), er Descartes’ kritik af sanserne 

principiel. Til gengæld er mennesket ifølge Descartes udstyret med en 

ovenud vidtrækkende fornuft, der i modsætning til dyrenes rent 

mekaniske adfærd kan begribe Guds rationalitet. Omvendt slår Montaigne 

et slag for dyrenes fornuft, og afviser hermed den traditionelle 

piedestalisering af mennesket som væsensmæssigt hævet over dyrene. 

Ydermere undrer han sig over hvorfor kun det som ikke udspringer af 

tilbøjelighed kaldes viden, og underkender dermed den kvalitative forskel 

på erkendelse og naturlig, instinktiv (determineret) adfærd som Descartes 

netop benytter sig af i sin ontologiske dualisme. Hvis rationaliteten ikke 

længere kan markeres som dét sted, hvor det menneskelige adskiller sig og 

løfter sig op over naturen, har erkendelsen ringe kår. 

Montaigne mener som følge heraf at mennesket har pustet sig 

overdrevent op ved at skabe et billede af sig selv som særegent rationelt. 

Egentligt udviser Descartes også en grad af den ydmyghed, Montaigne 

efterlyser, når han mener at der sagtens kan gives for os fornuftstridige 
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forhold hvis blot Gud vil det, og følgelig at det vi forstår ikke er 

begrænsende for hvad der kan være virkeligt. Descartes insisterer dog på 

at der gives fornuftgrunde, og er så erkendelsesoptimistisk at han finder 

sig nødsaget til at styre og dermed kvalificere fornuften ved at sætte regler 

for dens færden. At fornuften her betragtes som ’et universelt instrument’ 

som allerede er ladet med medfødte ideer (dvs. ideer der behæfter sig til 

sjælen, og som derfor bestemmer dens tænkning) og potentiale for 

erkendelse af nødvendige sandheder angiver også Descartes’ ambition: At 

føre bevis for et urokkeligt fundament for videnskaberne, så den skeptiske 

trussel en gang for alle er slået ned. Motivet hos Montaigne synes 

anderledes historisk eller pragmatisk betinget: da sandheden (måske nok 

findes men) ikke gives for os, og dogmatik leder til vold og konflikt bør 

jagten opgives, hvilket er hvad hans skepticisme skal vise. 

Formålet med Descartes’ tvivl er derimod at afdække den 

sandhedskonception som ligger til grund for opbygningen af et 

sammenhængende system af sikker viden. Descartes stræber efter ’at 

transcendere traditionen’, som Copleston udtrykker det (Copleston 

1994:152), i den forstand at han ønsker at finde et objektivt og universelt 

gyldigt grundlag, og gøre dette vha. fornuften alene og altså uden 

traditionen. Montaigne finder sig ubønhørligt bundet til den tradition eller 

kontekst han nu engang er en del af, og ønsker derfor ikke at skænke den 

mere omtanke end simpel lydhørhed. 

Af samme grund har han heller ikke noget system eller en universel 

metode – hans påbud lyder på ren (jeg)beskrivelse, ligesom hans egen 

tekst er et ’forsøg’ uden nogen bestemt dagsorden eller plan. Heraf følger 

ikke at sandheden er relativ – antagelsen af en guddommelig sandhed er jo 

en forudsætning for at kampen mod menneskets hovmod overhovedet skal 

give mening. Der er derfor ikke tale om at mennesket sættes i centrum i 

anden forstand end at det fordres at indse sit partikulære og begrænsede 

udsyn. Ifølge Descartes kan man opnå erkendelse af absolutte sandheder (i 
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den grad disse sandheder lader sig tænke)60 når man filosoferer ordentligt, 

dvs. følger hans systematiske metode – som ikke udelader noget 

(Descartes 2000:49). 

Denne ’metodeforskel’ afspejles også i teksternes form: Hvor 

Principia er opbygget deduktivt og ud fra klare argumenter, benytter 

Montaigne sig af en række billedfremkaldende empiriske eksempler. 

Tvivlen er hos Descartes teoretisk – opstillet ved abstrakte 

tankeeksperimenter – og hos Montaigne helt konkret og personlig. 

Montaigne kritiserer postulater om endegyldige afgørelser, men udtaler sig 

også positivt om at have bevist noget (Montaigne 1998:237). 

I Montaignes verden er alting under stadig forandring, og han finder 

det magtpåliggende at vi indser denne konstante bevægelse og dermed 

umuligheden af at ville fastholde noget som identisk over tid – herunder 

også én selv: ”Jeg bestiller ikke andet end at gå frem og tilbage, for min 

dømmekraft bevæger sig ikke altid fremad, den flyder og driver om” 

(Montaigne 1998:247). Vi skal anerkende denne bevægelse som det 

egentlige, i stedet for at søge efter det permanente værende bag 

virkelighedens skin. Hos Descartes derimod er hele bedriften at der 

fastholdes en gyldig sandhed gennem den tidslige og nærmest lineære 

proces som deduktionen foregår i. 

Også mht. den ellers fælles begyndelse, jeget, er der stor forskel: 

Descartes’ jeg er bestemt ud fra essensen tænkning, og antages at være 

grundlaget (subjectum) for denne handling, hvorfor jeget alene forstås 

som ’bærer’ af bevidsthed. Jegets bevidsthed om sig selv er en indsigt i at 

der foregår tænkning, og jeget bestemmes som det, den ’ting’ (res), der 

udøver tænkningen. Hos Montaigne derimod er jegets etablering som set 

det eneste sikre, og derfor også det eneste objekt for videre undersøgelse. 

Jeget anskues her (som Les Essais er et eksempel på) som en individuel, 

konkret forankret person. Forskellen kan måske illustreres ved at en 
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 jf. at Guds ’supralogiske’ almagt gør ham i stand til at skabe selvmodsigelser 
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fornuftsforestillings sandhedsværdi hos Descartes som nævnt er 

uafhængig af ydre omstændigheder ved det subjekt der ’har den’. 

Cogito’et beror på det forhold, at vi ikke kan ”tvivle på, at vi eksisterer 

alt imens vi tvivler” (Descartes 2011:§7) uden at få en selvmodsigelse. 

Montaigne ser netop dette sproglige kneb som pyrrhonæikernes 

udfordring: de risikerer at blive misforstået da ’jeg tvivler’ som et positivt 

udsagn gendriver sig selv, selvom de egentligt mener at ”denne sætning 

gør det af med sig selv sammen med resten” (Montaigne 1998:205). 

Ligeledes synes placeringen af ataraxia som det højeste gode at stride imod 

deres egen grundholdning, men Montaigne forsvarer dem ved at kalde det 

’en indre tilskyndelse’ (Montaigne 1998:260), dvs. en naturlig tilbøjelighed 

og ikke en egentlig domsfældelse. Ved at stille sig anderledes rent sprogligt 

kan denne problematik samt det selvgendrivende element ved 

skepticismen imidlertid undgås, og Montaigne eget projekt lader sig bedst 

indfange af et spørgsmål. Det er derfor i betydningen ’jeg afstår (fra dom)’ 

at man skal forstå Montaignes motto ’Hvad ved jeg?’ (Montaigne 

1998:205). Denne henholdsvise brug og undvigelse af sproget kan også ses 

som et udtryk for om man grundlæggende mener at kunne begribe den 

guddommelige sandhed med menneskets endelige tænkning. 

 

Tvivlen og dens placering i de traditionelle kategorier 

Hvor det skeptiske element hos begge optræder som en påvisning af et 

strukturelt problem i perceptionen samt en kritik af fornuften som 

erkendelseskilde, antager det forskellige former: Hos Descartes er tvivlen 

rent teoretisk, et intellektuelt forehavende uden moralske konsekvenser. 

Montaigne finder suspensionen af domme det mest tilstræbelsesværdige – 

som han siger er det pyrrhonæikerne der vinder ”førsteprisen med hensyn 

til tvivl” (Montaigne 1998:269). Så mens Descartes for en midlertidig 

periode og på et højt abstrakt plan anser alt hidtil antaget som falsk, 



TIDskrift [Vol. III]: 61 
 

fortsætter Montaigne med så vidt muligt at undlade at tage stilling, og i 

stedet pleje studierne af sig selv. 

Disse tvivlsfigurer er væsentligt forskellige: Descartes udfolder en 

afsindigt radikal skepsis som hidrører vores mulighed for at forstå 

virkeligheden overhovedet, og som har et definitivt konstruktivt sigte, 

mens Montaignes nærmest ikke engang går i gang – han vil ikke gå i gang, 

han insisterer på retten til – imod dogmatikerne – at blive ved tvivlen 

(Montaigne 1998:180), og mener at visse spørgsmål ikke engang skal 

afprøves. Der er selvfølgelig forbehold til denne pointe, da Montaigne giver 

en række positive grunde bl.a. til sansernes upålidelighed, hvilket fjerner 

ham lidt fra den pyrrhonæiske indstilling. 

For dem begge gælder at skepticismen er ’tæmmet’ eller brugt til et 

bestemt formål – ingen af stederne kommer den overrumplende udefra. 

Man kan sige at de tager to veje med det samme for øje: den absolut sande 

erkendelse som målesten. Hvor Descartes lykkes i at tilfredsstille sine krav, 

er projektet på forhånd dødsdømt – og betegnes som latterligt og 

forfængeligt – hos Montaigne. Dette kunne for så vidt godt føre til at 

Montaigne i stedet accepterer en lavere grad af sikkerhed (end Descartes’ 

logiske), og fx lader en hævdelses værd afgøre ud fra dens sandsynlighed 

eller kohærens med et vedtaget system, men det er ikke tilfældet. 

Montaigne retter sig aktivt mod det der faktisk er sikkert, jeget, og vender 

således ikke idealet ryggen. 

Descartes’ skepsis er ikke at forveksle med traditionen fra den 

antikke akademiske: Mens denne er et forsøg på at neddrosle 

dogmatikkens postulat om at have fundet sandhed og i stedet ty til den 

almindelige ’sunde fornuft’, afviser Descartes, som Diderichsen viser 

(Diderichsen 2009:89), netop hverdagserfaringens gyldighed, og søger en 

abstrakt matematisk og begrebslig forståelse af verden. 

 

B. Erkendelsen som problem fordrer en universel metode 
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Hos Descartes er der tale om en frugtbar, processuel tvivl, der fungerer 

som katalysator for et konstruktivt og erkendelsesoptimistisk projekt. 

Montaignes tvivl består mere i en konstatering af at man bør beskæftige sig 

med noget andet. Desuden ønsker pyrrhonæikeren sig slet ikke det 

samme: Han mener at sikkerhed er af det onde, og synes i stedet at vi skal 

anerkende vores mangelfulde væsen og de forskelligheder der er i verden. 

Vi skal ikke hævde at kende en absolut sandhed og bør tråd hermed 

anerkende relativisme som et vilkår for mennesket. Skepticismen får 

således udslag i en – positiv – grund til at forlade bestræbelsen på 

erkendelse af den ydre, objektive verden, til fordel for selverkendelse og de 

fredelige omstændigheder der resulterer af at mennesker ved hvem de er 

og hvorfor de er det. 

Med afsæt i denne modstilling kan man se at Descartes med sin 

formulering af tvivlen selv gøder til bålet for at få den skeptiske udfordring 

til at være så uoverstigelig som mulig, for dermed tilsvarende at kunne 

opnå et evidenskriterium der rummer det matematiske begreb om 

sikkerhed. I den forstand kan man sige at Descartes egentligt slet ikke 

betvivler hverken sig selv, Gud eller omverdenen, men søger at vise hvad 

der logisk set er sårbart overfor tvivl for derved at lokalisere og etablere sit 

strenge vidensideal. 

 

DEL III: Nybrud og fortsættelse 

På Descartes’ tid florerede to hovedstrømninger i vestlig tænkning: 

Skolastikken, som traditionelt præsenteres som bestående af en kristen 

fortolkning af aristotelisk lære, og renæssancenaturalismen, der ses som 

en tilbagevenden til nyplatonismen. Jeg vil nu pege på enkelte afgørende 

punkter hvor Descartes’ metode og naturfilosofi afviger fra eller fortsætter 

denne tænkning, for at se om man gennem disse brydninger kan 

bestemme hvilken motivation der ligger bag en stræben efter matematisk 

sikkerhed. 



TIDskrift [Vol. III]: 63 
 

Et væsentligt og iøjnespringende punkt hvor Descartes adskiller sig 

er ved hans opfattelse af videnskaberne som en enhed der fordrer en 

universel metode61 . Ønsket om en mathesis universalis vidner om en 

opfattelse af verden som ét: Uden skelnen mellem under og over månen62 

eller mellem hvad der kan åbenbares og hvad der kan bevises rationelt. 

Her afviger han drastisk fra den aristoteliske metodepluralisme, hvor hver 

af enkeltvidenskaberne kræver sin egen fremgangsmåde. Ideen om 

enhedsvidenskab kræver at der gives ét sprog alt kan formuleres i, og når 

Descartes viser hvordan man kan udtrykke geometriske sætninger 

aritmetisk (i koordinatsystem) (Copleston 1994:70f), er det netop en 

illustration af matematikkens paradigmatiske position i denne henseende. 

Også syllogismelæren blev kritiseret – af flere – for at indeholde for 

mange overflødige regler (Descartes 2000:49), kun at angå hypotetiske 

forhold, samt for ikke at være andet end et formidlingsredskab til at 

synliggøre hvad man allerede ved, og altså ikke en opdagelsesmetode 

(Descartes 2000:48). Francis Bacon deler med sin eliminative 

induktivisme det optimistiske syn på fornuften og ideen om at man må 

’rense’ sindet for fordomme og altså lede det frem mod opdagelsen af 

sandheder, en opfattelse der forudsætter den tilgrundliggende betragtning 

at sjælen i sig selv faktisk har stort potentiale for erkendelse. 

Hos Descartes er erkendelse ikke et eksklusivt privilegium der 

tilfalder udvalgte folk som i de esoteriske videnskaber, men en almen 

menneskelig evne alle har adgang til (Descartes 2000:29). I stedet for at 

indlære sig skolernes uprøvede dogmer, skal man selv ud og undersøge 

hvordan tingene hænger sammen i ”le livre du monde” (Descartes 

2000:40). Denne antiautoritære opfattelse af fornuftens autonomi 
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 Metoden skal også efterleves ved de enkelte videnskabsgrene, da vores vilje til 
stadighed kan løbe af med os (Descartes 2011:§42) 
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 henviser til den aristoteliske astronomis opdeling af verden i en jordisk (sublunar) og 
himmelsk (supralunar) sfære med tilhørende forskellige fysiske love 
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illustreres bl.a. når han skriver på fransk og ikke latin, ”qui est celle 

langue de mes précepteurs” (Descartes 2000:112). 

Når man sådan fremhæver fornuften, dvs. den fællesmenneskelige 

erkendekraft, flytter man samtidig autoriteten væk fra dens traditionelle 

plads i de overleverede dogmer. Ved at forestille sig at fornuften – givet 

den følger den rette metode – kan opnå sandhed, modsætter man sig den 

domænefordeling hvor åbenbaringens område tilfalder teologien alene, 

samt ideen om at legitimering foregår ved overdragelse fra autoriteter for i 

stedet at mene at gud og hvermand i princippet kan få indsigt i sandheden 

og dermed danne et fundament alene vha. fornuften. Det er værd at 

bemærke at de gamle dogmer ikke nødvendigvis forventes forkastet 

(Descartes 2000:44) – fjenden er ikke skolastikken men skepticismen. Det 

er i højere grad formen på end indholdet af videnskaben der ændres og 

som er centralt som fornyelse. 

Descartes’ vidensbegreb er snævert og udelader flere discipliner som 

før var velansete såsom retorik (Diderichsen 2009:27), idet det ultimativt 

kræver nødvendighed af sine domme – dog vil moralsk vished være 

tilstrækkelig på nogle områder63. Descartes udskiller det sikre fra det blot 

sandsynlige og søger i det hele taget præcision mht. sprogbrug. I 

overensstemmelsen med princippet om at jo simplere jo sandere reduceres 

de fire aristoteliske årsager til én, nemlig den bevirkende (causa efficiens), 

og en kvantitativ bestemmelse af verden gøres mulig. Generelt kan denne 

reduktion af det pluralistiske univers til én sammenhæng af 

forklaringsmæssigt homogene mindre dele ses i forlængelse af 

bestræbelsen på at overlade hele den materielle substans til en 

matematisk-mekanisk og altså deterministisk bestemmelsesmodel. 

Substansdualismens identifikation af materie med udstrækning 

sættes i stedet for form-stof doktrinen med sine forskellige essenser, 

former og enteleki, jf. ræsonnementet at siden matematikken har 
 

63
 assurance morale (Descartes 2000:73;Hass 2011:28) 
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ubetvivleligt sikker begrebsbrug, er det denne man bør applicere på 

naturen. Med denne bestemmelse ophører den teleologiske ordning af 

verden, alle de aristoteliske sjælevarianter på nær den fornuftige henvises 

til materien og alt i naturen kan nu beskrives ud fra mekaniske love (stød, 

træk, bevægelse etc.). 

En sådan materialistisk redegørelse bryder også definitivt med 

renæssancenaturalismens opfattelse af naturen som besjælet. Eksempelvis 

tilslutter Descartes sig den nye lægevidenskabs forklaring af kroppen som 

’et urværk’ (Hass 2011:29) og altså uden nogen åndelige kræfter. På sin vis 

etablerer Descartes med sin dualisme to konsekvente modpoler, og hver af 

dem bryder i kraft af sin konsekvens med den skolastiske tankegang: Fx er 

forstanden hos Descartes en evne der med egen kraft (nemlig vha. 

medfødte ideer) kan udvikle erkendelse, hvilket står i kontrast til det 

thomistiske princip ’intet er i forstanden som ikke tidligere har været i 

sanserne’ (Hass 2011:10). 

Viden er ikke noget allerede givent vi blot skal organisere, bruge og 

klassificere i forskellige systemer (som genus-species hierarkier), men en 

opgave der skal udføres. Så mens selve det at vide noget er en passiv 

tilstand hos Descartes (og før i højere grad var en praktisk kunnen og 

beherskelse, en savoir-faire (Diderichsen 2009:26;34)), er vejen dertil en 

udfordrende overvindelse af problemer, hvorfor den kræver en til 

lejligheden opstillet anvisning. 

Man kan spørge hvorvidt Descartes’ radikale tvivl ’lykkes’ ud fra dens 

egne præmisser, og her er der blandt flere punkter blevet peget på at han i 

Cogito’et for hurtigt og umotiveret slutter fra res til subjectum – dvs. at der 

ikke er givet nogen grund til at indføre at det er et substantielt subjekt der 

tænker, og der strengt taget ikke kan sluttes til andet end at der foregår 

tænkning. At der må være et grundlag for tænkeaktiviteten er en klart 

skolastisk præget opfattelse. 



TIDskrift [Vol. III]: 66 
 

Selve den metodiske tvivl bærer desuden præg af forestillingen om at 

kunne fundere filosofien på et ’absolut’ grundlag, en tankegang der også 

viser sig ved at Descartes bibeholder den skolastiske substans-accidens 

dikotomi. Selve ideen om begrundelse qua fundering i sikre dogmer bliver 

til et spørgsmål om muligheden for metafysikken som videnskab, som 

Hass fremsætter det (Hass 2005:24). 

Også ved et bærende element for fornuftsandhedernes garanti, 

nemlig Gud, fortsætter Descartes i vid udstrækning ældre tankegang: Gud 

betragtes som den stadige opretholder af verden (creatio continuam) – 

dvs. han skabte den ikke en gang for alle men kan siges at skabe den 

konstant (Descartes 2000:81). Strengt taget er der derfor snarere tale om 

enten tre eller én substans, idet de to finitte er afhængige af den eneste 

fuldstændig selvberoende, nemlig Gud. 

 

C.  Bruddet med skolastikken muliggør en sådan tvivl 

Når Montaigne spørger hvordan man kan vide at det er menneskets 

perspektiv og ikke slangens man bør anlægge når det drejer som om at 

vurdere spyttets egenskaber – ”for det står ingen steder skrevet at tingenes 

væsen bestemmes af mennesket alene” (Montaigne 1998:280) – rammer 

han netop det sted, hvor Descartes bidrager med en ny adgang til 

sandheden: Ved at beskrive naturfænomenerne kvantitativt og dermed 

løsrive sig fra den skolastiske kvalitetsbestemmelse mener han at have 

opdaget og udviklet et objektivt sprog, nemlig matematikkens. 

Hermed drejer hans skepticisme sig også væk fra den traditionelle: 

Det bliver ikke et spørgsmål om hvorvidt sneen nu også er kold, eller om 

mine sanser bedrages – i stedet fraskrives den ide at sneen overhovedet i 

sig selv kan besidde kvalitative egenskaber som ’varm’ og ’kold’. Hvor 

sneens immanente ’form’ hos Aristoteles er den selv samme som den 

”sneform” jeg oplever, er der tale omvendt tale om repræsentation hos 

Descartes, hvorfor der sættes en væsensforskellig distinktion mellem de 
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mentale sanseindtryk og den virkelige ting. Når der således er indstiftet et 

brud mellem verdens ontologiske struktur (udstrakt materie i bevægelse) 

og den måde hvorpå den fremtræder for os, stempler mennesket, som 

Diderichsen fremhæver (Diderichsen 2009:20), sin egen verden som 

irrationel. Omvendt ’bliver’ Montaigne ved menneskene, han søger ikke at 

række ud over hvad der er givet for dem i sædvane og coutume i deres egen 

begrænsede verden. 

Sammenhængen mellem de subjektive, konceptualistiske 

nødvendigheder som fornuften finder og Guds faktiske, muligvis 

selvmodsigende verden etableres af Guds godhed som garanti for 

forbindelsen mellem de klare og tydelige ideer og disses reale eksistens. 

Montaigne deler opfattelsen af denne dybe afgrund mellem fremtrædelse 

og virkelighed, men fastholder at man ikke skal forsøge at krydse den: ”At 

tro at der findes vished om noget er et sikkert vidnesbyrd om vanvid og 

den allerstørste uvished” (Montaigne 1998:220). 

 

Afslutning 

Tvivlen spiller en konstruktiv rolle i Descartes’ projekt om at 

videnskabeliggøre filosofien ved at kvalificere et tvivlsimmunt fundament, 

og således ende med at eliminere sig selv. Det altomfattende ved den 

metodiske tvivl afspejler et ligeså krævende sandhedsbegreb som tjener til 

at stadfæste begrundelsen for de metafysiske grundprincipper. 

Når Descartes’ begreb om tvivl sættes i kontrast til Montaignes 

skepticisme i apologien, springer det i øjnene at de ud fra samme 

begyndelsespunkt ender med vidt forskellige resultater: erkendelse bliver 

hos Descartes til et teoretisk problem, der kan imødekommes med den 

rette metode, mens Montaigne affejer hele bestræbelsen på viden og lader 

erkendelsesspørgsmålet munde ud i en individualistisk morallære. Så 

mens det partikulære menneskes sandhed er tilstrækkeligt hos Montaigne, 

kan den fællesmenneskelige rationelle forståelse af verden hos Descartes 
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først med sikkerhed bidrage med viden når Gud og hans godmodighed er 

etableret. 

I kraft af bruddet med skolastikken adskilles subjektet fra verden, da 

det altid opfatter objektet medieret gennem ideer og dermed er principielt 

afskåret fra virkeligheden på nær i selverkendelsen. Descartes’ 

naturfilosofi afviser den dennesidige verden som kontingent og åbner 

dermed det rum for tvivl der kræves for at kunne gennemføre en abstrakt 

eller erfaringstranscendent, matematisk forståelse af verden. 

Ved denne fornuftens emancipation fra teologien og traditionens 

dogmer fralægges ikke samtidig ideen om en guddommelig sandhed. Der 

er således ikke tale om en afmytologisering af sandhedsbegrebet, da den 

objektive sandhed stadig er transcendent for mennesket, men nu blot har 

fået en ny formidler i videnskaben. 

Verden kommer efter tvivlen tilbage i sin vante form – blot 

underbygget, dvs. opfattelsen af dens grundlæggende strukturer har 

karakter af sikker viden, og ydermere er der fundet en fremgangsmåde til 

benyttelse for videnskabens kumulative fremdrift. Det er dog, som 

Diderichsen påpeger (Diderichsen 2009:257), ikke sådan at tvivlen 

udelukkende bruges som middel til at rekonstruere den gamle 

verdensopfattelse på et nu epistemisk urokkeligt grundlag, da der 

undervejs som set er sket et afgørende brud mellem den subjektive 

opfattelse og objektiv gyldighed. 

Opfattet i sin filosofihistoriske kontekst markerer Descartes’ 

tvivlsbegreb og dettes funktion sig som udtryk for et grundlæggende nyt 

syn på videnskabens autonomi. Det strenge vidensideal samt behovet for 

en regelbunden ordning af erkendelsen vidner om en stærk optimisme på 

fornuftens vegne, men også om en uudtalt forudsætning om at man bør 

stræbe efter vished. Ved at opstille tvivlen sådan at den kun kan 

overvindes af det logisk ubetvivlelige og selvevidente, har Descartes 

allerede – inden han har defineret et evidenskriterium og fundet ud af 
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hvordan man ’filosoferer ordentligt’ – påbegyndt sit projekt som en søgen 

efter sikker erkendelse. 

Bestræbelsen efter et urokkeligt metafysisk fundament gør alt andet 

end subjektet selv objekt for erkendelse, og på den måde begrænser den 

rationelle tænkning hvad der kan gives som genstand for videnskaben. 

Dermed etableres erkendelseskløften og det moderne erkendelsesproblem. 
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Kierkegaard og kærlighed 
skrevet af Arman Teymouri Niknam,RUC  ·  udgivet 7. februar 2014 ·  5684 ord 

Abstract 

Søren Kierkegaard pointerer i Kjerlighedens Gjerninger, at intet 

menneske har nået det højeste i kærlighed. Ved denne kærlighed forstår 

jeg Kierkegaards stærke bud om kærlighed som et ideal, der opsættes for at 

påvirke os som mennesker, uden at det er muligt at nå til en fuldendelse af 

idealet. Igennem denne artikel vises, hvorledes netop dette ideal for 

kærlighedens praksis bør ses som nært knyttet til buddet om 

næstekærlighed og borttagelsen af forkærlighed. Jeg argumenterer således 

for, at Kierkegaard i sit opgør med forkærligheden ikke unddrager 

mennesket muligheden for at tage del i almenmenneskelige relationer 

såsom venskab. Derimod opsætter Kierkegaard et ideal for kærligheden: 

Idealet får indflydelse for individets forhold til alle mennesker på en måde, 

så selv kvaliteten af venskabelige og romantiske kærlighedsforhold kan 

anses for at være blevet styrket gennem Kierkegaards filosofi om 

kærlighed. 

 

Indledning 

I værket Kjerlighedens Gjerninger fra år 1847 fæstner Søren Kierkegaard 

sin fordring om kærlighed til det kristne bud om næstekærlighed. For 

Kierkegaard indebærer næstekærlighedsbuddet, at man har pligt til at 

elske alle mennesker ligeligt og ideelt set ikke bør gøre forskel i sin 

kærlighed:  

Kjerlighed til Næsten er derfor den evige Ligelighed i at elske, men den evige Ligelighed 
er Forkjerlighedens Modsatte. Dette behøver ikke nogen vidtløftig Udvikling. 
Ligelighed er jo just, ikke at gjøre Forskjel, og evig Ligelighed er, ubetinget ikke at 
gjøre den mindste Forskjel, grændseløst ikke at gjøre den mindste Forskjel; 
Forkjerlighed derimod, at gjøre Forskjel, lidenskabelig Forkjerlighed, grændseløst 
at gjøre Forskjel. (Kierkegaard 2013: 64) 



TIDskrift [Vol. III]: 72 
 

Næstekærligheden stilles her i modsætning til den forkærlighed, man 

eksempelvis kan have over for sin elskede. Det kan synes forunderligt, at 

det skulle være muligt at elske alle mennesker ligeligt. Går disse tanker 

mon ikke imod, at vi som mennesker kan have venskabelige og 

ægteskabelige forhold? 

Sharon Krishek (Krishek 2009) mener ikke, at Kierkegaard 

udelukker romantisk kærlighed i sin filosofi, men skriver derimod, at 

beskrivelsen af romantisk kærlighed er en central del af Kierkegaards værk 

Frygt og Bæven. Men hvad angår Kjerlighedens Gjerninger mener 

Krishek, at Kierkegaard her fremlægger et inkonsistent syn på kærlighed, 

der tangerer til at udelukke enhver form for venskabelig og romantisk 

kærlighed. Krishek mener, at Kierkegaard i Kjerlighedens Gjerninger ikke 

giver plads til, at vi som mennesker skelner mellem dem, vi har 

forkærlighed for (vores venner og elskede) og dem, vi ikke har 

forkærlighed for. Denne problemstilling tager jeg fat på i denne artikel. Jeg 

mener, at næstekærlighedstanken, som den opstilles i Kjerlighedens 

Gjerninger, er et ideal, som vi bør stræbe imod – uden at vi i denne proces 

giver slip på de menneskelige relationer, som vi er en del af. Efter min 

mening går Kierkegaard således ikke imod, at man holder af sin ven eller 

elskede. Det vigtige er, at man i elskov og venskab bevarer kærlighed til 

Næsten og ikke har en forkærlighed, der slutter sig om ét eneste menneske. 

I denne artikel startes udforskningen af Kierkegaards forståelse af 

kærlighed gennem et syn på kærlighedens praksis. Derefter tages der fat 

på, hvordan næstekærlighed er en del af romantisk kærlighed og venskab. 

Til slut argumenterer jeg for, at venskab og romantisk kærlighed kan anses 

for at være blevet styrket gennem kærlighed til Næsten. Artiklen er 

opbygget således, så min egen læsning af Kierkegaards 

kærlighedsforståelse gennemløbende relateres til andres forståelse af 

næstekærligheden hos Kierkegaard. 
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Kærlighedens praksis 

Kierkegaards filosofi om kærlighed indeholder en tanke om, at kærlighed 

bør være af en størrelse, der rækker ud til alle mennesker og ingen 

undtagelse gør i dette. Dette næstekærlighedsbud – som er en kristelig 

pligt - er i høj grad indvævet i et krav om at elske Gud. For Kierkegaard er 

Gud mellembestemmelsen for menneskelig kærlighed: ”Men ingen 

Kjerlighed og ingen Yttring af Kjerlighed maa verdsligt og blot 

menneskeligt unddrages Forholdet til Gud. Kjerlighed er en Følelses 

Lidenskab, men i denne Følelse skal Mennesket dog først, endog inden han 

forholder sig til Kjerlighedens Gjenstand, forholde sig til Gud og derved 

lære Fordringen, at Kjerlighed er Lovens Fylde” (Kierkegaard 2013: 116). 

Gud bliver en mellembestemmelse på den måde, at kærlighed går fra det 

enkelte individ til Gud og så derefter rækker ud til alle mennesker. Denne 

form for kærlighed relaterer sig både til en inderlighed og til en praksis. 

Næstekærligheden nedfældes i mennesket fra Gud og har at gøre med det 

indre, med det indvortes (ibid.: 147ff). Hele næstekærlighedstanken har 

derfor at gøre med en indre transformation, med en indre ændring af vores 

indstilling over for den måde, vi bør se på andre mennesker som vores 

Næste. Dermed har Kierkegaards filosofi om kærlighed et indre fokus, der 

i væsentlig grad kredser om individets individuelle næstekærligheds- og 

Gudsforhold. Disse forhold danner rammen om en form for kærlighed, der 

i sit indhold rækker ud over det enkelte individ, selvom kærligheden netop 

er funderet i den enkelte. 

I de Tre opbyggelige Taler skildrer Kierkegaard det menneske, som 

formår at gribe det evige: Dette menneske formår at have et virkeligt 

forhold til verden; et virkeligt forhold, der består af mere end blot en viden 

om verdenen (Kierkegaard 1998: 93). Det indvortes menneske besidder en 

indre bekymring, som giver sig udslag i en forståelse af ”hvad Verden har 

at betyde for ham og han for Verden” (ibid.). Og bekymringen forvandler 

sig ydermere til en ”handlen” (ibid.). Centralt i Kierkegaards filosofi står 



TIDskrift [Vol. III]: 74 
 

således idéen om, at filosofien ikke blot bør spekulere og reflektere over 

tingene, men derimod anspore os til handling. Denne handlingsorientering 

har i forhold til kærlighed især at gøre med det forhold, at man bør bringe 

godheden frem i andre mennesker ved i praksis at forudsætte, at andre 

mennesker indeholder kærlighed, også når det kan synes svært:  

Naar der i Hjertet boer Kjerlighed, da forstaaer et Menneske langsomt, og hører 
slet ikke et hastigt Ord, og forstaaer ikke dets Gjentagelse, fordi han giver det et 
godt Sted, og en god Mening, forstaaer ikke Vredens eller Spotens lange tale, fordi 
han venter endnu eet Ord, der skal give Talen Mening.”(ibid.: 70) 

Og just ved denne forudsætning bygges kærligheden i den anden op; man 

lokker herved det gode frem og ’opelsker’ kærligheden (Kierkegaard 2013: 

219f). Vi bør derfor møde vores Næste uden en fordom om, at den anden 

mangler en form for kærlighed, som vi bør tilføre, men derimod netop med 

den forudindtagede indstilling, at den anden rummer kærligheden i sig. 

Kærlighed består ikke i et noget-for-noget forhold. Modpartens kærlighed 

skal derfor heller ikke måles ad erfaringens vej – den skal hele tiden 

forudsættes at være til stede. Herved forstås det, at Kierkegaards 

kærlighedsfilosofi opererer med kærligheden som en pligt, der bør 

udtrykkes i praksis uanset om modparten reelt set er kærlig eller ej. Man 

bør netop gå frem i verden med den formodning, at modparten er kærlig, 

og dette er også med til at opbygge den andens kærlighed (Kierkegaard 

2013: 219). På denne måde er kærligheden med til at skjule over vores 

synder, over det som Kierkegaard kalder for ’syndernes mangfoldighed’. 

Kierkegaard pointerer, at der altid vil være en vis grad af synd i verden, 

men kærligheden kan netop skjule denne synd (Kierkegaard 1998: 71). 

Kærlighedens praksis er ikke knyttet til en bestemt udtryksmåde, idet 

man ikke kan gøre noget opbyggeligt ved at sige et bestemt ord eller bruge 

et bestemt sprog. Når noget derimod så at sige i sig selv er opbyggeligt, så 

er det fordi, at kærligheden i en inderlig forstand er med. Kierkegaard 

pointerer, at det at (kunne) opbygge ikke er enkelte begavedes fortrin, men 
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derimod noget som ethvert menneske i det daglige ved sin omgang med 

andre bør og kan gøre, når kærligheden eksisterer i én:  

Det er derfor saa saare langtfra (ak det er just ukjerlig og splidagtig Vildfarelse), at 
det at opbygge skulde være Noget, der er enkelte Begavedes Fortrin, som Kundskab 
og Digtergave og Skjønhed  og andet Saadant, at lige tvertimod ethvert Menneske 
ved sit Liv og Vandel, ved sin Adfærd i det Daglige, ved sin Omgang med de 
Jævnlige, ved sit Ord, sin Yttring burde og kunde opbygge, og vilde gjøre det, hvis 
Kjerligheden ret var i ham. (Kierkegaard 2013: 216) 

Dermed bliver kærligheden også en praksis, som kan udleves i det daglige. 

Samtidig er der tale om, at den kærlige har valgt at være næstekærlig over 

for alle mennesker. Her er tale om et valg, som i væsentlig grad knytter 

den enkelte til alverdens modstand. Kierkegaard skriver om en velhavende 

mand, der havde som ønske, som en kristelig trang i sig at være 

næstekærlig over for både de rige og de fattige. De rige ville da anklage 

ham for at være en selvkærlig forræder, mens de fattige ville misforstå ham 

og bringe ”Spot og Forhaanelse” over ham. Hvis han havde bragt de fattige 

sammen i et oprør mod de rige, ville de fattige have set anderledes på ham; 

men dette var jo ikke hans ønske (ibid.: 82). 

Angående tilstedeværelsen af det kærlige i et menneske kan 

kærligheden være til stede i større eller mindre grad (ibid.: 257). Det er 

væsentligt at pointere dette, da Kierkegaard kontinuerligt foretager en 

opdelen mellem den kærlige og dem, som han ikke ser som lig den kærlige. 

Dog skal det siges, at selvom enhver har mulighed for at blive den kærlige, 

er det langtfra enhver, som forstår, hvad den kærlige forstår. Samtidig er 

der også passager, hvor Kierkegaard klart skelner mellem den kærlige og 

den, som har en tilbøjelighed til at forvente noget negativt hos det andet 

menneske (ibid.: 256). Men på trods af denne klare skelnen kan ’den 

kærlige’ stadig være billedet på et ideal, altså en ideal-type, som bør 

efterstræbes. Ydermere er det vigtigt at forstå, at Kierkegaards filosofi om 

kærlighed rummer et fokus på handlen, hvor man tilstræber at nå det 

højeste uden at dette er muligt i praksis:  
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Christeligt forstaaet har intet Menneske i Kjerlighed fuldkommet det Høieste; og 
selv hvis det var saa, dette Umulige, der vilde dog i samme Øieblik, christeligt 
forstaaet, være ny Opgave. Men er der i samme Øieblik ny Opgave, saa er det en 
Umulighed at faae at vide, om man har gjort det Høieste; thi det Øieblik, i hvilket 
man skulde faae det at vide, er fæstet i Opgavens Tjeneste, og Mennesket altsaa 
forhindret i at faae Noget at vide om det foregaaende Øieblik, dertil har han ingen 
Tid, han er beskæftiget, i Handlingens Fart, medens der selv i Sværmeriets Høieste 
er noget Dvælende. (ibid., 188) 

Kierkegaards filosofi forsøger at løfte os mod en tilstand, hvor vi i det indre 

føler en pligt til at elske alle mennesker og til at være beskæftiget i 

kærlighedens gerninger, men vi kommer aldrig til en fuldendelse af denne 

tilstand. Herved forstås, at Kierkegaard med kærligheden opstiller et ideal, 

som bør efterstræbes, selvom det ikke kan nås til fulde. 

 

Næstekærligheden i romantisk og venskabelig kærlighed 

I Kjerlighedens Gjerninger kritiserer Kierkegaard de digtere, som har prist 

venskab og romantisk kærlighed i deres digte. Han skriver, at den form for 

kærlighed, som de har hyldet egentlig er en egennyttig form for 

selvkærlighed64 (Kierkegaard 2013: 25ff). Endvidere skriver han:  

Og om Venskab gjælder igjen hvad der gjælder om Elskov, forsaavidt ogsaa dette 
ligger i Forkjerligheden: at elske dette eneste Menneske fremfor alle Andre, at elske 
ham i Modsætning til alle Andre. Baade Elskovens og Venskabets Gjenstand har 
derfor ogsaa Forkjerlighedens Navn ’den Elskede’, ’Vennen’, hvilke elskes i 
Modsætning til hele Verden. Derimod er det den christelige Lære at elske Næsten, 
at elske hele Slægten, alle Mennesker, endog Fjenden, og ikke gjøre Undtagelse. 
(ibid.: 27) 

Kierkegaard går således imod, at vi som mennesker stiller en forkærlighed 

for nogle mennesker, der kan gå imod næstekærligheden til alle 

mennesker. Og han går imod en legitimering af denne forkærlighed ved at 

kalde de mennesker, vi udviser den mod, for vores ’ven’ eller ’elskede’. 

 
64 Ifølge Kierkegaard (2013: 25f) skal du elske din Næste på samme måde, som du giver 
kærlighed til dig selv. Kærligheden til din Næste skal derfor være på samme plan og 
samme niveau, som kærligheden til dig selv – og kærligheden til dig selv bør ikke være en 
form for selvkærlighed, der er rettet (udelukkende) mod dig selv. Hermed forstås, at 
kærlighed til en selv for Kierkegaard ideelt set er en form for kærlighed, der afspejler sig i 
kærlighed til det ydre. 
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Sharon Krishek (Krishek 2009) erkender, at der er passager i 

Kjerlighedens Gjerninger, hvor Kierkegaard anerkender tilstedeværelsen 

af venskabelige eller romantiske forhold, men hun fastholder, at 

Kjerlighedens Gjerninger grundlæggende er en tekst, der vender sig imod 

disse former for kærlighed. Krishek spørger, om vi virkelig kan bevare 

romantisk kærlighed, hvis den skal holdes inden for en ramme, hvor det 

kun er muligt at elske ligeligt og selvfornægtende på næstekærlig vis. Ifølge 

Krishek fremlægger Kierkegaard en usammenhængende fortolkning af 

næstekærlighedsbuddet i Kjerlighedens Gjerninger på grund af 

Kierkegaards opgør med forkærligheden: 

To say that love is essentially non-preferential, and yet that one of its 
manifestations is preferential, is to contradict oneself … If taken seriously, I claim, 
the ’radical commitment to equality’, that Works of Love posits as the ground for 
any form of love, implies the exclusion of preferential love (Krishek 2009: 122) 

Således mener Krishek, at pligten til at elske alle mennesker på samme 

næstekærlige vis ikke levner plads til, at vi skelner mellem dem vi har 

forkærlighed for (vores venner og elskede), og dem vi ikke har denne 

forkærlighed for. Krishek argumenterer herved for, at Kierkegaard 

umuliggør en legitimering af den form for (for)kærlighed, vi som 

mennesker har over for vores nære omgangskreds. 

Selvom Kierkegaard klart fokuserer på næstekærligheden over for 

alle mennesker, vil jeg mene, at hans opfattelser i Kjerlighedens 

Gjerninger muliggør, at vi kan differentiere mellem dem, vi giver vores 

kærlighed til. For det første er det værd at lægge mærke til de 

tekstpassager, hvor det udtrykkes, at den kristne gerne må have venner og 

gifte sig: 

Den Christne maa gjerne gifte sig, gjerne elske sin Hustrue, især saaledes som han 
skal elske hende, gjerne have en Ven og elske sit Fødeland; men dog skal der i alt 
dette være en Grund-Forstaaelse mellem ham og Gud i det Christelige, og dette er 
Christendom. (Kierkegaard 2013: 146) 
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Kierkegaard har dermed ikke noget imod, at man har en ven eller elsket, 

men det handler om, hvilken slags form for kærlighed, man udtrykker. 

Kærlighed bør være af pligt, og man bør ikke elske fortrinsvis på den måde, 

at man elsker nogen frem for andre; man bør elske alle. Kierkegaards 

opgør med ’forkærlighed’ er efter min forståelse et opgør med de former 

for kærlighed, der vil fokusere på forskelle mellem mennesker og derved 

dele mennesker op i venner og fjender. Som et middel mod dette 

indskriver Kierkegaard næstekærligheden, selvom han ikke er blind for, at 

vi som sådan altid vil være defineret ud fra de forskelligheder vi hver især 

rummer: 

Der har derfor aldrig i Christenheden, saa lidet som i Hedenskabet, levet noget 
Menneske uden at være iført eller være overklædt med Jordlivets Forskjellighed; 
saa lidet som den Christne lever eller kan leve uden Legeme, ligesaa lidet uden 
Jordlivets Forskjellighed, hvilken Enhver ved Fødsel, ved Stand, ved Vilkaar, ved 
Dannelse o. s. v. særligen tilhører – det rene Menneske er Ingen af os. 
Christendommen er for alvorlig til at fable om det rene Menneske, den vil kun gjøre 
Menneskene rene. (ibid.: 76) 

Når Kierkegaard skriver, at kristendommen er for alvorlig til at fable om 

det rene menneske, og at intet kristent menneske har været fri for at tage 

del i jordlivets forskelligheder, så peger dette netop på, at Kierkegaard har 

blik for den jordiske virkelighed. Denne jordiske virkelighed sætter 

begrænsninger op for, hvad der kan forventes af det enkelte menneske, 

samtidig med, at kristendommen til stadighed forsøger at gøre sin 

indflydelse gældende. Der er således en dobbeltsidighed i den filosofi, som 

Kierkegaard udtrykker: Mens den kristendomsforståelse, som Kierkegaard 

udtrykker, på den ene side ikke ønsker at pege på ’det rene menneske’, er 

det netop denne kristendoms ønske at ’gøre menneske rene’. Som jeg 

påviste i afsnittet om kærlighedens praksis hos Kierkegaard, er der herved 

en konstant higen mod et ideal i Kierkegaards kærlighedsfilosofi, samtidig 

med at dette ideal synes uopnåeligt. Kierkegaard forventer således ikke, at 

noget menneske kan opfylde dette ideal til fulde, selvom det er, hvad man i 

praksis bør stræbe imod. 
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Krishek (Krishek 2009: 126ff) mener, at et grundlæggende problem i 

Kjerlighedens Gjerninger er, at Kierkegaard her fastgør mennesket til den 

samme form for (næste)kærlighed, hvilket særligt skulle udgøre et 

problem i forhold til dem, vi elsker særligt meget. Med de forskelligheder, 

som er mellem mennesker, mener Krishek, at det er et stort problem, at 

Kierkegaard forsøger at gøre op med enhver form for forkærlighed: 

However, it seems to miss something crucial to say that my love for the beloved is 
the same attitude (directed towards persons with different needs) as the attitude 
towards the neighbour. For in the case of my beloved, I not only give something 
different, I also crucially, want something different (independently of my beloved’s 
needs) from what I want in the case of the neighbour. This different wanting, this 
different quality and intensity of wanting, is precisely what constitutes my love for 
my beloved as preferential. (Krishek 2009: 127)  

Krishek mener altså, at der altid vil være en kvalitativ forskel mellem den 

kærlighed, der udvises over for ukendte fremmede og den kærlighed, der 

gør sig gældende i ens nære omgangskreds. Derfor bør en holdbar 

kærlighedsforståelse ifølge denne argumentation levne plads til 

forkærlighed og ikke gøre forsøg på at komme denne til livs. Jeg mener 

dog, at det er væsentligt at notere sig, at Kierkegaard indrømmer, at 

mennesker elskes forskelligt i praksis, selvom det andet menneske altid 

først og fremmest ifølge Kierkegaard bør ses som Næsten: ”Thi vistnok 

elskes Hustruen anderledes end Vennen, og Vennen anderledes end 

Næsten, men dette er ikke en væsentlig Forskjellighed, thi Grund-

Ligheden ligger i Bestemmelsen Næsten” (Kierkegaard 2013: 143). Når 

hustruen elskes ’anderledes end vennen’ må Kierkegaard også have en 

forståelse af, at der er forskel mellem mennesker, og at mennesker derfor 

behandles forskelligt. 

Jeg er klar over, at der er passager i Kjerlighedens Gjerninger, der 

peger på, at Kierkegaard vender sig kraftigt imod, at den kristne lovpriser 

elskov og venskab:  

Det Fuskende og det Forvirrende (hvad der da er Hedenskabet og Digteren lige saa 
meget imod som det er Christendommen imod) fremkommer, naar Forsvaret løber 
ud paa, at Christendommen rigtignok lærer en høiere Kjerlighed, men tillige 



TIDskrift [Vol. III]: 80 
 

anpriser Elskov og Venskab. At tale saaledes forraader det Dobbelte: at den 
Talende hverken har Digterens Aand, ei heller Christendommens. (ibid.: 52) 

Dermed er der tydeligvis en spænding i teksten, som giver sig udslag i et 

opgør med tanken om, at menneskelig lykke først og fremmest findes i 

erhvervelsen af venskaber og romantisk kærlighed. Kierkegaard skriver 

også, at man befinder sig i en ”stor Vildfarelse”, hvis man ved at blive 

forelsket eller ved at have fundet en ven skulle mene, at man derved har 

lært den kristelige kærlighed (ibid.: 63). Men selvom Kierkegaard går imod 

en kristen lovprisning af elskov og venskab betyder dette jo ikke en 

udelukkelse af, at der findes elskov og venskab mellem mennesker. Det 

handler om, at Kierkegaard går imod digterens tolkning af elskov og 

venskab – ikke om, at han går imod elskov og venskab i alle tilfælde. 

Kierkegaard gør også tydeligt opmærksom på, at næstekærlighedstanken 

ikke indebærer, at man bør ophøre med at elske sin elskede, men at man 

derimod ”blot” bør tage forkærligheden bort (ibid.: 68). Og selv 

Kierkegaard indrømmer, at det er umuligt for mennesket at leve op til de 

kristelige idealer til fulde: ”Hvert øjeblik udelukkende at skulle leve i de 

høieste christelige Forestillinger vilde et Menneske ikke være i stand til, 

ligesaa lidet som ikke at leve af anden spise end den ved Herrens Bord” 

(ibid.: 54). 

Når det er umuligt at leve op til det kristelige ideal til fulde, må dette 

efter min mening betyde, at Kierkegaard indirekte indrømmer, at det 

sådan set er en umulighed helt at fjerne ens forkærlighed for ens nære. 

Selvom Kierkegaard tordner mod digternes lovprisning af elskov og 

venskab, skriver han netop også, at det ikke forlanges, at den kristne skal 

bringe det så vidt, så ”han ikke mere kunne taale at læse en Digter” (ibid.). 

Der er dog tale om, at den kristne må stille sig selv til prøve, idet den 

kristne selv må prøve sig i, hvorledes han forholder sig til digteren. Herved 

forstår vi igen, at Kierkegaard opsætter et næstekærlighedsideal for sine 

læsere, men det er op til læseren selv at efterleve dette bud i sin egen 
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inderlighed og gennem sin egen praksis. I artiklen ”Kierkegaard on 

Natural and Commanded Love” argumenterer Alastair Hannay netop også 

for, at Kierkegaards syn på kærlighed indbefatter en idé om et ideal, vi bør 

stræbe imod på trods af vore præferencer:  

Christianity itself sees only ‘one kind’, spiritual love, and sees it as the ‘essential’ 
love, against which, it seems we may conclude, all the kinds Christianity is not 
concerned with appear now in the light of an ideal we progress toward by treating 
the ‘other’ increasingly in terms of their possibilities, and decreasingly in terms of 
our personal investment in them, which is to say, more or less, in the respects in 
which they appeal to our preferences. (Hannay 2008, 118) 

Hannay skriver, at kristendommen omslutter de mange varierende former 

for kærlighed i én form for næstekærlighed, hvormed de 

kærlighedsformer, som ikke umiddelbart er baserede på næstekærligheden 

får indført næstekærlighedstanken som et ideal, vi i praksis bør bestræbe 

os på at praktisere (ibid.). 

Det er væsentligt at forstå, at Kierkegaard forsøger at vække os 

mennesker med sin filosofi – på en måde, der minder om den vækkelse en 

præst forsøger at gennemføre i forhold til sin menighed. Denne vækkelse 

kan synes stærk, men formålet er netop også at skabe en indre refleksion 

hos læseren, der måske befinder sig langt fra at tænke om 

(næste)kærligheden på samme måde, som Kierkegaard beskriver den. Det 

synes dog klart, at Kierkegaards filosofi om kærlighed ikke just tager sit 

udgangspunkt i en bekræftelse af de relationer, vi indgår i med vores 

nærmeste. Hvis to elskende ikke først og fremmest elsker Gud, vil 

kristendommen ifølge Kierkegaard skille de elskende ad uden betænkning, 

indtil de elskende forstår at elske Gud (Kierkegaard 2013: 112). Den form 

for kærlighed, som hyldes i Kjerlighedens Gjerninger, er altså en 

næstekærlighed, hvor Gud er mellembestemmelsen, og denne 

næstekærlighed kan stå i modsætning til de omstændigheder, der gør sig 

gældende, når man fokuserer på sine venner og elskede. Jeg vil mene, at 

dette ikke er lig med en umuliggørelse af venskab og elskov, mens Krishek 

altså indtager en anden position. 
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En styrkelse af venskab og romantisk kærlighed 

En anden udlægning af Kierkegaards syn på kærlighed i Kjerlighedens 

Gjerninger findes i M. Jamie Ferreiras artikel ”’The Problematic 

Agapeistic Ideal – Again’” fra år 2008. Ferreira mener, at Kierkegaard går 

imod enhver form for kærlighed, der ikke er funderet i næstekærligheden, 

men hun mener ikke, at dette betyder, at venskaber og romantisk 

kærlighed er moralsk forkerte former for kærlighed hos Kierkegaard. 

Ferreira argumenterer for, at næstekærlighed kan blive bevaret i erotisk 

kærlighed og venskab, hvorfor sidstnævnte former for kærlighed ikke 

nødvendigvis er umoralske (Ferreira 2008: 101). Hun mener herved, at 

Kierkegaards kristendomsforståelse indebærer en forandring af selve den 

romantiske kærlighed og venskab uden at udstøde disse former for 

kærlighed fra at være netop (det vi kender som) romantisk kærlighed og 

venskab. 

Ferreira (2008: 96) medgiver, at det i Kierkegaards optik kan lede til 

selviskhed, når vi agerer i forhold til andre mennesker på baggrund af vore 

præferencer. Hvis man eksempelvis behandler det andet menneske som 

blot et middel til optimering af sin egen fordel i stedet for et mål, så er 

denne adfærd umoralsk. Men hvis man i stedet behandler andre på god vis 

og ikke ekskluderer nogen fra at få del i ens kærlighed, så er forhold 

baserede på præferencer ifølge Ferreira ikke umoralske (ibid.). Ifølge 

Ferreiras læsning af Kierkegaard er præferencer i sig selv således ikke 

nødvendigvis noget dårligt: ”Examples of selfishness can only show that 

preferences can sometimes lead us to fail to appreciate the preferred one 

sufficiently (i.e., nonselfishly), and that preferences can sometimes lead us 

to fail to appreciate others in need. But these are possibilities, rather than 

logically entailed by the experience of preference” (ibid.: 98). 

Næstekærlighed og præferencer kan i denne optik gå hånd i hånd, idet det 

vigtigste er, at næstekærlighedstanken strømmer ind over alle former for 
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kærligheden og ikke gør kærlighed, der er baseret på forkærlighed, 

ukærlig. Bemærk, at selv ’forkærligheden’ i Ferreiras læsning altså ikke 

bliver tilsidesat som noget negativt:  

Kjerlighed is expressed in erotic love and friendship in a restricted way – that is, 
preference limits the expression of Kjerlighed. The crucial divide, for Kierkegaard, 
is between preferential love and nonpreferential love, expressed by the Danish 
words Forkjerlighed and Kjerlighed. Kjerlighed is, one could say, the (linguistic) 
substance of Forkjerlighed, but in Forkjerlighed it is qualified – focused, directed, 
centered on specific others with agreeable qualities. ... Kjerlighed is not love with 
concrete caring stripped away; rather, preferential modes of caring are restricted 
modes of immediate caring. (Ferreira 2008: 108f) 

Forkærlighed er ifølge denne forståelse blot en kærlighed, der har fokus på 

en snævrere kreds end (næste)kærligheden, men den er ikke forkert i sig 

selv. Jeg vil mene, at Ferreira her er galt afmarcheret, idet forkærlighed – 

som tidligere vist – tydeligvis er en form for kærlighed, der for Kierkegaard 

bør forsøges at tages væk fra al kærlighed – også når det gælder venskab 

og romantisk kærlighed. Jeg medgiver som sagt, at Kierkegaard opstiller et 

ideal, som er umuligt at nå til fulde, men jeg vil mene, at Ferreira foretager 

en misforstået simplificering af Kierkegaards kærlighedsopfattelse, når 

hun i sin læsning af denne ikke klart nok opfatter Kierkegaards opgør med 

forkærligheden. 

Når Kierkegaard skriver, at kristendommen ikke har noget imod, at 

hustruen elskes på særlig vis, så længe hustruen ikke bliver en undtagelse 

fra at være Næsten, så mener Ferreira om dette, at Kierkegaard her minder 

os om, at hustruen bør behandles som en Næste af os:  

I take this to be Kierkegaard’s way of reminding us that we can no more take 
advantage of our wife, because she is our wife, than of another neighbor. We cannot 
make a sex object out of our wife or husband; we cannot emotionally or physically 
abuse them, we cannot take them for granted – because however intimate and 
specific the relationship is, each remains a neighbor, an equal before God. (Ferreira 
2008: 104) 

På denne måde mener Ferreira altså, at næstekærlighedsbuddet faktisk 

kan styrke relationen til vores romantiske elskede, idet vi på grund af 

buddet kommer til at elske på en mere hensigtsmæssig måde. Frem for at 
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være en forhindring for venskab og romantisk kærlighed, bliver buddet om 

næstekærlighed i denne læsning af Kierkegaard til noget, som i praksis er 

med til at forbedre vor tilgang til de nærmeste mennesker i vores liv. Det er 

således muligt at drage paralleller mellem denne analyse af Ferreira og 

min forståelse af de praktiske aspekter af Kierkegaards filosofi om 

kærlighed. I afsnittet om kærlighedens praksis hos Kierkegaard beskrev 

jeg, hvorledes at den kærlige kan opelske kærligheden i den anden. Man 

bør bringe godheden frem i andre mennesker ved at forudsætte, at andre 

mennesker indeholder kærlighed, og kærligheden skjuler både andres og 

vores egne synder. Den kærlige har foretaget et valg om at være kærlig over 

for alle mennesker, og dette valg forbinder mennesket til en vedvarende 

opgave i at udtrykke sin kærlighed i praksis. Ferreiras analyse tillader os at 

bygge bro mellem næstekærlighedens praksis hos Kierkegaard og de 

kærlighedspraksisser, som gør sig gældende ved venskab og romantisk 

kærlighed. For når den kærlige netop har foretaget et valg om at være 

kærlig over for alle mennesker, så må dette jo også gælde over for ens 

venskaber og romantiske kærlighed; i hvert fald så længe Gudsforholdet er 

på plads. Denne analyse kan dog godt diskuteres, idet den kærlige jo – som 

tidligere nævnt - udsætter sig for alverdens modstand med sin indstilling 

til næstekærligheden. Man kan derfor spørge, hvorledes en sådan 

modstand fra omverdenen kan hænge sammen med en styrkelse af 

venskaber og romantiske forhold. I Kierkegaards univers eksisterer der 

uden tvivl en kamp i verden om forestillingerne for, hvordan kærlighed bør 

være. Og i visse tilfælde er had endda ifølge Kierkegaard legitimeret i et 

forhold, hvis den anden part ikke forstår sig på kærligheden til Gud 

(Kierkegaard 2013: 112f). Kierkegaard gør dog opmærksom på, at der ikke 

er tale om et virkeligt had, men at det drejer sig om, at ”Kjerligheden, den 

guddommeligt forstaaet trofaste og oprigtige, af de Elskende, de 

Nærmeste, de Medlevende maa ansees for Had, fordi disse ikke ville 
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forstaae, hvad det er at elske sig selv, at det er at elske Gud” (ibid.). Vi 

fornemmer her igen, hvor stærk vægt Gudsforholdet har for Kierkegaard. 

Det stærke Gudsforhold stiller spørgsmålstegn ved, hvilken rolle og 

plads mennesket selv egentlig har i Kierkegaards filosofi om kærlighed. 

Krishek (Krishek 2009) mener netop, at Kierkegaard i Kjerlighedens 

Gjerninger er stærkt tilbageholdende med at skabe et menneskeligt selv, 

som kan fungere med sine naturlige drifter og tilbøjeligheder (til 

eksempelvis at ville være sammen med nogle mennesker frem for andre): 

In Works of Love there is an acceptance of our finitude, of our bodily existence 
(which necessarily entails self-focused elements such as feelings, inclinations, and 
desires) – but this is an unhappy acceptance (it is more like a grudging acceptance; 
something we have no choice but to accept). Although it never explicitly states so, 
Works of Love grants our finite existence – in its full expression as including our 
bodily, self-interested needs and desires – a secondary place. Needs are solemnly 
respected – but never joyfully celebrated. Accordingly, the account of the meaning 
of our existence given here is necessarily incomplete. (Krishek 2009: 128f) 

Krishek retter herved en grundlæggende kritik mod det syn på mennesket, 

som kommer til udtryk i Kjerlighedens Gjerninger, idet hun mener, at 

Kierkegaard ikke levner ordentligt plads til vore behov, følelser og begær. 

Sidstnævnte størrelser er ifølge Krishek noget, som Kierkegaard kun 

nødtvunget accepterer. Jeg medgiver, at menneskelige behov, følelser og 

begær ikke står i centrum i Kjerlighedens Gjerninger. Efter min mening 

kan man med rette spørge, om Kierkegaard i Kjerlighedens Gjerninger 

levner plads til den nysgerrighed, som er en væsentlig drivkraft i vores 

møde med andre mennesker. Den nysgerrighed i vores kærlighed, der 

tillader og støtter op om, at vi finder en person særligt interessant og 

ønsker at indgå i en nærmere relation med denne. Der er dog passager, 

som tyder på, at drifter og tilbøjeligheder ikke er afskrevet af Kierkegaard, 

men at de derimod kan fungere, hvis næstekærlighedsidealet er indskrevet 

hos det enkelte menneske. Kierkegaard tilkendegiver således, at det 

kristelige intet har imod den sanselige elskov:  

Man har til andre Tider, hvor man dog gjorde Alvor af at forstaae  det Christelige 
ind i Livet, meent, at Christendommen havde Noget mod Elskov, fordi den er 
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begrundet paa en Drift, man meente, at Christendommen, der, som Aand, har sat 
Splid mellem Kjød og Aand, hadede Elskov som Sandselighed. Men dette var en 
Misforstaaelse, en Aandighedens Overspændthed. (…)  siger ikke Paulus, at det er 
bedre at gifte sig end at lide Brynde! Nei, netop fordi Christendommen i Sandhed 
er Aand, derfor forstaaer den ved det Sandselige noget Andet, end hvad man 
ligefrem kalder det Sandselige, og saa lidet som den har villet forbyde Menneskene 
at spise og drikke, lige saa lidet har den taget Forargelse af en Drift, Mennesket jo 
ikke har givet sig selv. (ibid.: 59) 

Ovenstående passage er vigtig at relatere til Krisheks kritik, idet citatet 

efter min mening viser, at Kierkegaard tilstræber at vise, at det kristne liv 

ikke står i modsætning til at føle de drifter, der er forbundet med elskov og 

romantisk kærlighed. Derudover er det væsentligt at være bevidst om, at 

Kierkegaard forsøger at få det enkelte individ til at foretage en selvstændig 

refleksion og et valg på baggrund af denne refleksion – et valg om at vælge 

at være næstekærlig i samhørighed med Gud. Kierkegaard opstiller en 

tilgang, hvor det enkelte menneske – på trods af eventuel modstand – går 

frem i verden sammen med Gud i en kærlighed til alle individer. Derfor - 

hvis vi tager Kierkegaards ideal for kærligheden alvorligt – mener jeg godt, 

man kan sige, at kærligheden inderliggjort og praktiseret ud fra 

Kierkegaards vision kan styrke kvaliteten af et venskab eller et romantisk 

parforhold. 

 

Konklusion 

Jeg mener at have fundet et muligt svar til den stærke kritik, der rettes 

mod kærlighedsforståelsen i Kjerlighedens Gjerninger af Sharon Krishek i 

hendes værk Kierkegaard on Faith and Love. Krishek udlægger 

Kierkegaards syn på kærlighed i Kjerlighedens Gjerninger som en 

umuliggørelse af venskab og romantisk kærlighed på grund af 

Kierkegaards opgør med forkærlighed og tilsvarende indførelse af en 

næstekærlighed, der ligeligt rækker ud mod alle mennesker. Det er dog 

muligt at se Kierkegaard stærke fordringer for næstekærligheden, der 

indebærer at man elsker alle mennesker og tager forkærligheden for ens 

nærmeste bort, som et ideal, der umuligt kan opnås, men som ikke desto 
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mindre bør efterstræbes. Kierkegaard pointerer desuden, at man ikke bør 

holde op med at elske sin elskede, og at ens hustru gerne må elskes særligt, 

så længe den elskede først og fremmest ses som ens Næste. Han giver 

herved plads til, at vi kan elske mennesker på forskellig vis; det væsentlige 

er dog, at vi forsøger at ophøje enhver anden til at være vores Næste. Jeg er 

derfor nået til den konklusion, at Kierkegaard i Kjerlighedens Gjerninger 

ikke umuliggør eksistensen af almenmenneskelige relationer såsom 

venskab og romantisk kærlighed, men at Kierkegaards filosofi – når den 

forstås som et ideal, der bør efterstræbes – tværtimod kan styrke 

relationen og kvaliteten af vort forhold til vores nærmeste, når vi 

behandler enhver anden på god vis som vores Næste. 
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