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TEGNESERIER
Hvilken rolle bør filosofien 
spille inden for tegneserie-
genren, og hvordan 
skal filosofien forholde 
sig til populærkulturelle 
fænomener? Adjunkt 
Carsten Fogh Nielsen 
tager os kyndigt med ind 
i den tegnede verden.

NIETZSCHE OG DOPING
Er doping et etisk eller 
et æstetisk anliggende? 
Tanken følger med Arm-
strong og Nietzsche i en 
søgen på elitesportens 
væsen.

PHRONĒSIS
I stiller spørgsmålene, 
vi leverer svarene! Den 
filosofiske brevkasse har 
indtaget Tanken. Læs 
med og lær mere om 
sammenhængen mel-
lem væggelus og score-
tricks.
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Filosofi 
og tegneserier

Af Carsten Fogh Nielsen

Carsten Fogh Nielsen er adjunkt ved Aarhus Universitet og professionel fagfilosof. 
Hans ph.d.-afhandling omhandlede aristoteliske og kantianske tilgange til moralske 
agenters udvikling, men til Tankens læsere har han valgt at udfolde sin viden om 
en specifik særinteresse: Tegneserier. Artiklen gør op med den typiske forståelse af 
tegneserier som “lavkultur” og belyser genren som filosofisk relevant. Denne relevans 
er ikke kun noget filosofien kan gribe fat i, men også noget den bør gribe fat i - teg-
neseriegenren er nemlig fyldt med spørgsmål og diskussioner, som den ikke selv kan 
løse.
-Red.

Jeg er tegneserienørd. Før jeg selv kunne læse, fik jeg 
min mor til at læse Anders And, Edderkoppen (det hed 
Spider-Man dengang) og Asterix højt for mig. Senere 
brugte jeg alle mine lommepenge på brugte tegneserie-
albums hos Bogcentralen i Vejle, og gennemtrawlede 
Vejle Bibliotek for tegneserier og tegneserierelateret 
materiale. Jeg begyndte at samle på Marvel-serier og fik 
et læserbrev trykt i Superman. 

I dag er jeg endt som professionel filosof. Jeg har brugt 
de sidste 20 år af mit liv på at blive nogenlunde vel-
bevandret inden for mit fag, er ansat som adjunkt i 
pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet og forsker, 
skriver og underviser i bl.a. filosofihistorie, moralfilosofi, 
moralpsykologi og tysk idealisme. Og når jeg har tid, så 
skriver og forsker jeg også i tegneserier.

Der er mange mennesker, der har svært ved at forstå, 
hvordan filosofi og tegneserier kan hænge sammen. En 
grund til dette er formodentlig, at folk spontant rubrice-
rer filosofi og tegneserier forskelligt og efterfølgende 
har svært ved at sammentænke disse forskellige kate-
gorier. Filosofi er noget finkulturelt, noget dybt, noget 
alvorligt, som man skal gå til med respekt og omtan-
ke. Tegneserier er derimod populærkultur; de er over-
fladiske og underholdende og ikke værd at tage seriøst 
eller bruge tid på. ”East is East and West is West and never 
the twain shall meet”, som Kipling engang berømt for-
mulerede det.1

Jeg er andetsteds2 kommet med en mere detaljeret anal-
yse og kritik af denne ”Kipling-model” for forholdet 
mellem (fin)kultur og underholdning og har forklaret, 
hvorfor jeg mener, at den både er forkert og ufrugtbar. 
Det vil jeg ikke gentage her. I stedet vil jeg ganske kort 
forsøge at skitsere nogle af de gode grunde, der er til at 
beskæftige sig filosofisk med tegneserier. Jeg vil starte 
med nogle generelle og overordnede overvejelser om 
superheltefilmatiseringer og populærkultur og slutte af 
med nogle betragtninger, som mere direkte knytter an 
til tegneseriemediet.3

Tegneseriefilmatiseringer er big business
Der er ikke penge i at filosofere om tegneserier (der er 
sjældent penge i at filosofere om noget som helst). Og 
tegneseriemarkedet, såvel i Danmark som internation-
alt, er ikke, hvad det har været. Der er generelt færre 
folk, der læser tegneserier, end der var i 1970’erne og 
1980’erne (for slet ikke at tale om 1940’erne). Men teg-
neserier er ikke desto mindre big business.  På diverse 
Top 10 lister over de bedst indtjenende film finder 
man mindst tre superheltefilmatiseringer: Marvel’s The 
Avengers; Iron-Man 3 og The Dark Knight Rises. Udvid-
er man listen til en Top 50 eller en Top 100, så dukker 
der endnu flere superheltefilm op.4 Mens jeg skriver 
denne artikel, er Guardians of the Galaxy godt i gang 
med at blive én af årets mest indtjenende film. Og de 
mest pålidelige rygter på internettet fortæller, at mel-
lem 25-30 nye superheltefilmatiseringer er i støbeskeen 
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i perioden frem til 2020. Samtidig er en række tv-seri-
er baseret på Marvels og DCs superhelteserier i netop 
disse år på vej ud på tv-markedet. Superhelte er kort 
sagt blevet en af Hollywoods mest stabile og bedst indt-
jenende pengemaskiner.

Mange vil her måske mene, at dette er irrelevant for 
filosofien. Siden hvornår er indtjening blevet et krite-
rium for filosofisk relevans? Der er ikke desto mindre 
gode grund til at mene, at netop fordi superhelte er så 
populære, som de er, så ikke alene bør, men skal filoso-
fien underkaste superheltegenren et grundigt eftersyn. 
Ud fra et samfundskritisk perspektiv inspireret af f.eks. 
kritisk teori og Frankfurterskolen er en af filosofiens vig-
tigste opgaver at kritisere og søge at underminere kul-
turindustriens konformistiske og magtunderstøttende 
bestræbelser (Locus classicus her er selvfølgelig Oplysnin-
gens Dialektik. Se f.eks. Horkheimer og Adorno 1993, 
s. 180-187). Ud fra et sådant perspektiv er der al mulig 
grund for filosoffen til aktivt at forholde sig kritisk-an-
alytisk overfor boomet i superheltefilmatiseringer. Hvad 
siger dette boom om os som samfund? Hvilke under-
liggende klasseskel markeres og underbygges i disse 
film? Hvilke ”brud” i den symbolske orden kan man 
efterspore i den filmiske repræsentation af magt, som 
superheltefilmatiseringerne tydeligvis (også) er?

Man kan også anlægge et mere forsonligt kulturana-
lytisk perspektiv og med Hegel sige, at filosofi er sin 
tid udtrykt i tanker. Filosofiens opgave er at gribe en 
tidsalders karakteristiske sociale, politiske, økonomiske 
og kulturelle strukturer og ophæve dem til begrebslig 

form.5 Superheltefigurens popularitet, og mere generelt 
populariteten af ”nostalgisk-nørdede”6 film og film-
genrer som f.eks. science fiction, fantasy, piratfilm og 
lignende, der udgør langt størstedelen af Hollywoods 
nuværende blockbustere, er ud fra et sådant perspek-
tiv et fænomen, der nok tåler en filosofisk behandling. 
Hvorfor er film baseret på tegneserier fra 1960’erne og 
1970’erne og legetøj fra 1980’erne så populære? Den te-
knologiske udvikling inden for CGI, der har gjort det 
langt billigere og lettere filmisk at visualisere de spek-
takulære scenarier, som kun tegneseriemediet og folks 
fantasi tidligere kunne udtrykke, er en af forklaringerne. 
Men er det den eneste forklaring? Filosofien både kan 
og bør yde et bidrag til at besvare disse spørgsmål. 

Tegneserier og populærkultur som 
filosofisk formidling
I takt med at de nørdede-nostalgiske genrer har vun-
det frem i Hollywood er den filosofiske interesse for 
populærkultur eksploderet. Dette skyldes formodentlig 
dels, at filosoffer er blevet mere opmærksomme på nød-
vendigheden af at forholde sig filosofisk reflekteret til 
tidens dominerende kulturelle trends, og dels at yngre 
filosoffer i dag typisk er vokset op med de populærkul-
turelle fænomener, der i form af film, tv-serier og com-
puterspil dominerer nutidens kulturelle markedsplads.

Inden for de sidste 15 år har bogserier som Open 
Courts Popular Culture and Philosophy,7 Wiley-Black-
wells The Blackwell Philosophy and Popculture8 og The 
University Press of Kentuckys The Philosophy of Popu-
lar Culture9 etableret sig som en fast bestanddel af det 
(populær)filosofiske marked. Hvert år udgives der en 
lang række titler, der underkaster film, tv-serier, compu-
terspil m.m. en filosofisk analyse. Jeg har fx selv bidraget 
til The Blackwell Philosophy and Popculture serien med 
artikler om Batman og Aristoteles10, Iron Man og dyd-
setikken11, Grønne Lygte og Leibniz12 og Superman, 
Hobbes og Hegel.13
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En fællesnævner for langt de fleste udgivelser indenfor 
”filosofi og populærkultur”-genren er, at formålet med 
at beskæftige sig med populærkultur (herunder super-
heltetegneserier) først og fremmest er pædagogisk. De 
populærkulturelle fænomener, der diskuteres og anal-
yseres, benyttes som redskaber til at få præsenteret og 
diskuteret filosofiske problemer og spørgsmål. Man kan 
f.eks. bruge spørgsmålet om, hvorfor Batman ikke slår 
Jokeren ihjel, selvom det helt åbenlyst ville forhindre 
meget lidelse og død, som udgangspunkt for en diskus-
sion af deontologi og utilitarisme. Håbet er, at man kan 
få filosofi bredt ud til et bredere publikum ved at tage 
udgangspunkt i noget ikke-filosofisk, som folk kender 
og er interesseret i. Som William Irwin, initiativtageren 
til såvel Open Courts som Wiley-Blackwells bogserier, 
udtrykker det:

“The aim of these books, then, is to take philosophy to people 
who might not otherwise be exposed to philosophy. People 
think better and more critically about things they like and 
are interested in, whether it be sports, movies, rap music, 
whatever. The hope is that if we can get them to think phil-
osophically about these things they will come to see the value 
of philosophy in itself”14

De populærkulturelle fænomener, der analyseres, hvad 
enten det så er superhelte, computerspil eller tv-serier, 
betragtes altså fortrinsvis som redskaber; som instru-
menter i en pædagogisk-filosofisk formidlingsproces, 
der bl.a. har til formål at fremme filosofiens omdømme 
i den brede offentlighed. Dette er et prisværdigt projekt, 
og som enhver, der har prøvet at undervise, vil vide, så er 
et godt eksempel en af de bedste måder at få gjort sine 
pointer konkrete og forståelige. Så der er al mulig grund 
til, at også filosoffer bør gøre brug af de pædagogiske 
ressourcer, som populærkulturen, herunder superhelte-
genren, tilbyder.

Filosofi i tegneserier
Hvis vi zoomer ind på tegneserien som et specifikt 
medium frem for blot en del af den populærkulturelle 
sfære, dukker filosofiske spørgsmål hurtigt op. Faktisk 
kan det være vanskeligt overhovedet at beskæftige sig 
med tegneserier i længere tid uden at blive konfronteret 
med filosofiske refleksioner. Man skal således ikke kig-
ge længe i forskningslitteraturen på området eller bruge 
meget tid på diverse tegneseriefora på nettet, før man 
bliver konfronteret med et helt grundlæggende spørg-
smål, nemlig spørgsmålet: Hvad er en tegneserie?
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Der er brugt utallige hyldemeter litteratur og uende-
ligt lange kommentarspor på nettet på at diskutere og 
forsøge at besvare dette spørgsmål.15 ”Hvad er proble-
met?” vil mange måske umiddelbart spørge. ”Er en teg-
neserie ikke bare en historie fortalt igennem en serie 
tegnede billeder?” ”Njah, njoh, måske”, er nok det bed-
ste svar. Der er nemlig en række problemer med denne 
simple definition. Hvis vi accepterer, at en tegneserie 
defineres som et narrativ formidlet gennem en serie 
tegnede billeder, hvad så med ”Jern-Henrik”, der op-
træder i mange danske aviser, og som oftest kun består 
af et billede? Er det en tegneserie? Og hvad med tegne-
film, der jo i sin klassiske hånd-animerede form netop 
er en serie af tegnede billeder, der fortæller en historie? 
Men er tegnefilm derfor tegneserier? Hvorfor skal teg-
neserier i det hele taget være bundet op på at fortælle 
en historie? Kan der ikke eksistere non-narrative teg-
neserier? Hvad med de tegninger, som IKEA bruger 
som instruktion til at samle deres møbler? Der er jo tale 
om en serie tegninger, der fortæller en form for historie, 
men det er ikke just et klassisk narrativt forløb.

Spørgsmålet ”Hvad er en tegneserie?” er altså betydeligt 
mere kompliceret, end man umiddelbart skulle tro. Der 
er tale om et spørgsmål, der bedst diskuteres af folk, som 
har et vist kendskab til de mange forskellige former, som 
tegneserier rent faktisk kan antage, og som samtidig har 
et vist greb om begrebsanalyse og begrebsafklaring. Kort 
sagt: Der er tale om et spørgsmål, som en tegneseriekyn-
dig filosof ville have virkeligt gode muligheder for at 
bidrage til. Og hvad mere er: Spørgsmålet ”Hvad er en 
tegneserie?” er så intimt knyttet til tegneseriemediet, at 
det i sagens natur ikke kan stilles inden for andre me-
dier. Der er selvfølgelig andre spørgsmål, der minder 
om det, som f.eks. ”Hvad er litteratur?”; ”Hvad er en ro-
man?” og ”Hvad er film?” Hvad disse spørgsmål har til 
fælles er, at de vedrører den grundlæggende begrebslige 
afgrænsning af bestemte kulturelle fænomener. Og en af 
filosofiens vigtigste arbejdsopgaver har alle dage været 
at bidrage til at besvare præcis den slags spørgsmål.

NOTER

1 Kipling 1988, s. 233
2 Nielsen: 2010 
3 Se evt. Nielsen 2009 for en uddybning.
4 Se f.eks. http://boxofficemojo.com/alltime/world/
5 Hegel 2004, ”Fortale”
6 ”Nostalgisk-nørdet” er mit forsøg på at formulere et fællesbegreb for den type science fiction-/superhelte-/fan 
 tasy-/piratfilm, som dominerer billetsalget i USA og resten af verden i disse år. Der er tale om nostalgi, fordi  
 filmene ofte trækker på publikums længsel efter og erindring om deres egen barndom. Og der er tale om nør 
 dethed, fordi superhelte, fantasy og Hasbro-legetøj i mange år blev betragtet som nørdernes kerneområde.   
 Begrebet kan muligvis lyde en smule patroniserende, men det er absolut ikke intentionen. Jeg betragter mig selv  
 som en stolt nostalgisk nørd.
7 Se http://www.opencourtbooks.com/categories/pcp.htm for en oversigt over udgivne titler. http://www.popu 
 larcultureandphilosophy.com/ er en blog for bidragydere og redaktører til Open Courts serie.
8 Se http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-324354.html for en oversigt over seriens titler. http://andphi  
 losophy.com/ er et website med supplerende tekster og blogindlæg om seriens udgivelser.
9 Se http://www.kentuckypress.com/live/series_detail.php?seriesID=PPCS for en introduktion til serien.
10 Nielsen 2008
11 Nielsen 2010a
12 Nielsen 2011
13 Nielsen 2013
14 Irwin 2010. Se også Irwin 2006 og 2014
15 Se f.eks. Strömberg 2013. Den danske udgivelse af Strömbergs bog affødte en lang og ophedet diskussion på  
 www.nummer9.dk, som fint illustrerer kompleksiteten i spørgsmålet: ”Hvad er en tegneserie?”. Se kommentar 
 sporet på http://nummer9.dk/artikler/forsmag-hvad-er-en-tegneserie/.
16 Se f.eks. Meskin & Cook 2012


