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hvorfor præsenterer

KILL YOUR DARLINGS

Schlachtung

unter einer Schlachtung ver-
steht man das töten von nutz-
tieren, um deren Fleisch für 
den menschlichen Verzehr zu 
gewinnen. Die Schlachtung 
darf in den meisten westlichen 
Staaten ausschließlich durch 
ausgebildete Fleischer (region-
al auch Schlachter, Metzger 
oder Fleischhauer genannt)  
durchgeführt werden.

billede thomas butcher
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leder

   Ambitionen er klar, en kyndig slagter ved, hvordan nyttedyrene skal håndteres, hvordan 
kniven skal slibes, og snittet lægges - nu skal der skal slagtes! 
   I dette nummer af Hvorfor agerer studietidsskriftet slagtebænk; vi præsenterer her et 
Stridsskrift, hvor Redaktionen har været i mesterlære hos de kyndige i kunsten at slagte, og 
læserne opfordres til at følge samme spor. 

Matias søndergaardthoMas kleM andersen

ulrik brorsonsebastian revolver belMark

billeder fra “slagteren ved kultorvet” 



HVORFOR
foraar 2009

5

   Vores titel til dette nummer er Kill Your Darlings, hvilket har været en direkte opfordring til de 
skribenter, som har bidraget til dette nummers blodsudgydelser. Inspireret af den metodiske tvivl 
sætter vi kniven for struben, til blodet strømmer klart og distinkt ud af legemet. Enhver kniv synes 
at være tveægget, idet hvert snit, enhver kritik tiltrækker og afskyr - dræber og skaber. Spørgsmå-
let hvorfor Kill Your Darlings? er uomgængeligt. For spændingens skyld? Morskabens? Måske på  
grund af trangen dertil? På grund af kedsomheden? Vi har konfronteret mesteren Thomas Butcher, 
der henviste os til Kødbyen og de dertilhørende slagtehaller for at finde svar:

   Vores møde med denne fagdisciplin starter med overblikket, en indføring til den generelle slagterg-
erning, med andre ord en undersøgelse af kritikken. Vi tager et blik på hele Kødbyen udefra, hvor 
vi endnu ikke er trådt ind over tærsklen til de mørke slagtehaller. Vandringen i disse slagtehaller 
begynder først for alvor, da vi pludselig står midt i den første, dunkle hal. Atmosfæren en klam, luften 
varm og tomheden endeløs. Der er én skinnende genstand i rummet: Guillotinen. Siden den fran-
ske revolution har over 5000 mennesker i Frankrig fået hovedet skilt fra kroppen af Dr. Guillotins 
ydedygtige maskine - inklusiv ham selv. Her får to herrer den tvivlsomme ære af en tur i maskinen - 
Deleuze og Foucault. Hvilken begivenhed! Dette er altså ikke et eventyr, hvor vi nøjes med at klippe 
en hæl og hugge en tå. Hele hovedet kan ryge, hele genstandsfeltet opløses.
   Da den drabelige stemning har overvældet én og drænet alt liv ud af kroppen, må denne fangeleg 
også have sine grænser. Sjælen er tvunget til det kolde klinkegulv, og vi slæber os ud af første hal for 
at søge et lille fristed, hvor lidt frisk luft kan nydes.
   I næste hal finder vi Gabestokken. Fordommene og hjertebørnene bliver hevet frem og stillet til 
skue i dette monster, som de tragiske mennesker der led samme skæbne på Gammeltorv, Amagertorv 
eller Kultorvet i fordoms tid. Indimellem har vi små paradokser, sentenser, der end ikke lader sig 
indfange af selv den dygtigste bøddel. Derimod er forskningsmiljøet omkring LPF og diverse analy-
sestrategier lettere at låse fast til dette instrument. De får sig en tur, fastlåst, og i al offentlighed bliver 
disse straffet og kritiseret for deres syndighed.
   I tredje og sidste slagtehal bliver vi mødt af vore egne. Dem vi har kærest - vores kæreste darlings.
Den hårdeste ofring af dem alle møder os, og med frygt og bæven, med eksistentiel ængstelse står 
vi overfor opgøret med os selv. Kærligheden er altafgørende, idet det netop er kærligheden, der 
gør opgøret værdifuldt. Uden kærlighed ingen darlings. Her er helt tomt. Huggeblokken er os selv, 
slagtemesteren er forduftet og fremstår nu kun i hukommelsen. Vi søger svar i slagtergerningen, 
hvorfor dræbe vores kære? Den har kun ét svar: Slagtningen udføres, fordi den er nyttig, fordi den 
transformerer materie til andre mere brugbare former, hvor alt sjælefedtet er skåret nådesløst fra.

   Med blod på tanden er vi yderst stolte over at kunne præsentere dette nummer af Hvorfor. Hvorom 
alting er, er der nu kun opfordringen tilbage: hvæs kniven, fat hammeren, grib boltpistolen.

Matias Søndergaard, chefredaktør
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Det er i dag blevet populært blandt sociologer at 
omtale det, de laver, som “samtidsdiagnoser“. 
En  diagnostisk selvbevidsthed har tilsynelad-

ende afløst tidligere tiders kritiske bevidsthed, og parallelt 
hermed taler man i dag hellere om “sociale patologier“ end 
om “kriser“. Sociologer tager dog sjældent de teoretiske, 
analytiske og retoriske implikationer af diagnoseperspek-
tivet alvorligt. Af samme grund bemærker man heller ikke 
farerne ved en ureflekteret og metaforisk omgang med 
diagnose-termen, f.eks. den at man uforvarende kommer 
til at forskrive sig til den medicinske diskurs’ dualismer 
(sund-syg, normal-patologisk). I takt hermed ignorerer 
man imidlertid som oftest
diagnosekategoriens ikke-medicinske og specifikt tidsdi-
agnostiske og samtidskritiske potentialer. Artiklen bely-
ser i et etymologisk og idéhistorisk perspektiv forholdet 
mellem krise, kritik og diagnostik. Tesen er, at det ety-
mologiske og idehistoriske forhold mellem krise, kritik og 
diagnostik kan bruges til at skandere forskelle og ligheder 
mellem aktuelle typer af kritik og samtidsdiagnostik.
I dette øjemed præsenteres og kontrasteres tre nyere 
former for samtidsdiagnostik, nemlig fornyelsen af den 
Kritiske Teori fra Habermas til Honneth, Foucaults his-
torisk-genealogiske form for kritik og samtidsdiagnostik, 
samt den form for socialanalytisk samtidsdiagnostik, der 
herhjemme er udviklet af filosoffen Lars-Henrik Schmidt i 

kølvandet på Marx, Nietzsche, Freud og Foucault.

For at afklare disse farer og kategoriale glidninger har jeg 
i det følgende forsøgt mig med en kort etymologisk og 
idéhistorisk belysning – ikke blot af kritikbegrebet, men 
mere præcist af de historiske relationer mellem krise, kri-
tik og diagnostik på det samfunds- og kulturkritiske om-
råde. Disse tre ord er som antydet ikke blot beslægtede i 
deres etymologi og begrebshistorie. De har på forskellig 
vis henvist til og impliceret hinanden i den moderne ver-
dens kritiske traditioner fra Oplysningstiden og frem til i 
dag, hvor nye konstellationer og glidninger, som antydet, 
gør sig gældende. Tesen er derfor, at det indbyrdes ety-
mologiske og idehistoriske forhold mellem krise, kritik 
og diagnostik også kan bruges til at skandere forskelle og 
ligheder mellem aktuelle kritikformer og typer af samtids-
diagnostik.

Etymologisk om krisE, kritik og 
diagnostik

Allerede i den græske antik fjerner kritik sig imidlertid 
fra krise og forbeholdes den lærde kunst at dømme og 
bedømme. Den nære forbindelse mellem kritik og krise er 
helt frem til det 17. århundrede forbeholdt det medicinske 
forhold mellem sygdommens krise og den lægelige dom. 

krise, kritik og 
samtidsdiagnostik

tekst     jens erik kristensen,  
  lektor ved institut for pædagogisk filosofi ved dpu 
  (uddrag fra artikel i “dansk sociologi” nr. 4, 2009) 
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En ny og overført politisk brug af krisebegrebet samt en 
ny, men endnu implicit forbindelse mellem krise og kri-
tik, dukker først op i sidste halvdel af 1700-tallet med 
oplysningstidens historiefilosofi og den politiske kritik af 
absolutismen. Fra 1780’erne og frem udtrykker krise en 
ny tidserfaring som indikator på et epokalt ombrud, men 
det indre etymologiske forhold mellem krise og kritik 
bliver dog først eksplicit i og med den dialektiske histo-
riefilosofi fra Hegel til Marx i første halvdel af det 19. 
århundrede. Det er særligt denne historiefilosofiske gen-
forening af krise og kritik, der er af interesse her, for netop 
historiefilosofien og bruddet med den danner baggrund for 
moderne og aktuelle former for tidsdiagnostik.

Som betegnelse for den kritiske fase i en febertilstand eller 
et patologisk forløb har udtrykket krise spillet en central 
rolle i medicinens historie helt frem til i dag. Ordet har 
dog i denne sammenhæng været mere knyttet til diagnose 
end til kritik, selvom disse to intellektuelle forholdsmåder 
også er indbyrdes beslægtede, og selvom lægen ofte his-
torisk er blevet omtalt som en criticus. Diagnosis er også 
forsøget på at fatte og prognosticere kroppens krisis, altså 
dens objektivt kritiske tilstand, men som erkendelses-
form forbindes diagnose i den antikke medicinske kon-
tekst først og fremmest med den nøjagtige erkendelse, 
skelnen og bestemmelse af en sygdom eller en anormal 
fremtrædelse. For så vidt forudsætter og bidrager diagnos-
er i medicinsk regi også til en patologi, altså en lære om 
sygdomme og vurderingskriterier for, hvordan man ud fra 
bestemte tegn og symptomer kan skelne dem og andre or-
ganiske funktionsforstyrrelser fra den normalfungerende 
og sunde krop. En diagnose skal vurdere og bedømme, 

hvor det bærer hen ad med patienten – og gerne resultere 
i en beslutning om, hvad der eventuelt kan gøres for at 
fremme den rigtige afgørelse og udgang af den kritiske 
proces.

Diagnose er siden hen blevet præciseret medicinsk som 
tydningen af (forskellige og eventuelt spredte) symptomer 
som tegn på tilstedeværelsen af bagvedliggende sygdom-
stilstande, og som tilordning af symptomer og sygdom-
stegn til forud givne sygdomsbegreber. Disse baserer sig 
på samlinger af fortidige tilfælde, for i medicinen som for 
den enkelte læge er erfaring helt afgørende
for den konkrete diagnostiske dømmekraft (jf. Kristensen 
& Pildal Hansen 2006; Wulff 1987). 

To ting er på denne etymologiske baggrund vigtigt i den 
medicinske prægning af kategorien: at diagnoser forud-
sætter et patologisk vurderingskriterium og dermed son-
dringen mellem det sunde/normale og det syge/patolo-
giske, og at diagnostik som erkendelsesform implicerer 
en tidslig erfaringsstruktur i forhold til den levende krops 
nutid, fortid og mulige fremtid. Den må på én og samme 
tid være fortidshenvendt og fremtidsorienteret i sit forsøg 
på at bestemme den aktuelle krise- og sygdomstilstand og 
det mulige udfald af den.

HistoriskE konstEllationEr af krisE 
og kritik

Ordet kritik vandt indpas i de europæiske nationalsprog 
som genrebetegnelse (critique, criticism etc.) fra omkring 
1600 og frem. Fra og med Pierre Bayles Dictionnaire his-
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torique et critique (1695) generaliseredes kritik som genre 
til at gælde principielt alle områder af den menneske-
lige viden og historie. Bayle gjorde kritik til fornuftens 
egentlige aktivitet og kritikeren til “fornuftens advokat“, 
hvormed han lagde grunden til Oplysningsfilosofiens al-
mengørelse af kritik som filosofisk attitude i
løbet af 1700-tallet. Kritik var nu det, der udmærkede “les 
Philosophes“, og den blev i 1700-tallet til en art univer-
saldyd, der var synonym med den rigtige brug af fornuften 
og sanserne, men også mere alment med oplysning med 
henblik på bevidstgørelse og myndiggørelse. 

Oplysningsfilosofiens kritik antog to hovedformer op 
igennem 1700-tallet: religionskritikkens og den juridisk-
politiske kritiks – de to former, Kant henviste til, da han 
i forordet til Kritik der reinen Vernunft i 1781 karakter-
iserede sin tidsalder som “den egentlige tidsalder for kri-
tikken, der må underkaste sig alt“. Kant både fuldendte og 
negerede oplysningstidens begreb om kritik ved at under-
kaste selve den fornuftsevne, som oplysningsfilosofferne 
havde taget for givet, en ny form for erkendelseskritisk 
undersøgelse. Han lancerede i denne forbindelse et nyt 
begreb om filosofisk kritik, hvor kritik betegnede under-
søgelsen af erkendelsens mulighedsbetingelser (konstitu-
tionskritik). 

Rousseau brugte som en af første udtrykket krise i denne 
politiske betydning. I Emile hedder det i 1762, at “Vi 
nærmer os krisetilstanden og revolutionens århundrede“, 
hvor de store monarkier i Europa vil gå under (Rousseau 
1973:468). Når Rousseaus kunne overføre krisebegrebet 
fra medicinen til det politiske område, hang det sammen 
med, at han forstod og beskrev staten som den politiske 
krop (le corps politique), der med en kommende revolu-
tion nødvendigvis ville blive kastet ud i en krisetilstand 
af anarki og borgerkrig, hvis udfald principielt ville være 
uvis og åben (Koselleck 1979:141f). 

Det er Kosellecks tese, at kritikbegrebet siden da har stået 
i ledtog med forskellige arter af utopisk historiefilosofi og 
med krisebegrebet. Denne konstellation har ifølge ham 
givet anledning til en bestemt type af samfundskritik, der 
beskriver det aktuelle samfund som befindende sig i en 
kritisabel krisestilstand, men gør det med historiefilosofisk 
vished om, at det blot er en forbigående tilstand, og at der 
ligger et bedre fremtidigt samfund i svøb bag det aktuelle 
kriseramte samfund. Denne historiefilosofiske tankefigur 
radikaliseres med Hegel og den unge Marx, men nedtones 
og opgives uudtalt hos den sene Marx, der hermed mark-
erer overgangen fra historiefilosofi til  tidsdiagnostik.

fra HistoriEfilosofi til modErnitEt-
stEori og tidsdiagnostik

Modernitetsteorier er ikke i sig selv tidsdiagnostisk an-
lagte, selvom de ofte rummer momenter heraf. Tidsdiag-
noser vinder udbredelse i sidste halvdel af 1800-tallet. I 
lighed med de sociologiske modernitetsteorier indfinder 
de sig i og overtager rummet efter historiefilosofien, men 
som en specifik moderne måde at erstatte historiefilo-
sofiens teleologiske forestillinger om, at fortiden bestem-

k r i s e ,  k r i t i k ,  d i a g n o s e

“nietzsche danner 
sammen med Marx den 
helt afgørende bag-
grund for mange mod-
erne former for sam-
tidsdiagnostik.”
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mer fremtiden med nødvendighed og dermed nutidens 
retning. Med opgivelsen af historiefilosofien havde selve 
tidsligheden og forandringsvilkåret derimod trængt sig 
på som problem, hvilket man som antydet allerede kunne 
spore hos den sene Marx. Tilskyndelsen til at lave tidsdi-
agnoser forudsætter ikke blot, at verden er blevet historisk 
og dermed tidslig, men at spørgsmålet om historiens men-
ing såvel som dens retning er blevet uvis og ubestemt.

Den nye tidsdiagnostiske problematik er m.a.o. affødt af 
og rettet mod tiden som det medium og den krisis, hvori 
historien, kulturen og samfundet udfolder sig. Det er ble-
vet påtrængende at diagnosticere sin tid for at pejle sig ind 
på, hvor det bærer henad i og for tiden. En forløber for 
moderne tidsdiagnoser er i denne henseende forestillingen 
om Zeitgeist, der dukker op i Tyskland omkring år 1800. 
Forsøgene på at pejle, indkredse og identificere en epokes 
eller periodes tidsånd hører til de første forsøg på en tids-
diagnostik, der ikke har historiefilosofiens fremtidsvished 
som fundament. Siden da og helt frem til i dag har tid-
sånden kunnet fungere som en tilsyneladende uundværlig 
hjælpemetafor, når det handler om at pejle retningerne i 
“tidernes skiften“. Lige så udbredt og uundværlig katego-
rien er, lige så uklar er dens diagnostiske og analytiske 
status dog forblevet (Kristensen & Pildal Hansen 2006).

Nietzsche danner sammen med Marx den helt afgørende 
baggrund for mange moderne former for samtidsdiagnos-
tik, det være sig for den tidlige sociologi og kulturfilo-
sofi hos Simmel og Weber, for Frankfurterskolen og den 
kritiske teori og senere for Foucault og fransk poststruk-
turalisme. I årene
umiddelbart efter Nietzsche var man dog i første om-
bæring vidne til en række mere vidtløftige former for 
kulturelle tidsdiagnoser, der på basis af diverse livs- eller 
kulturfilosofier kappedes om at stille diagnosen af den 
moderne kulturs forfaldssymptomer, som de viste sig i 
dens kollektive “stemninger“ (menings- og håbløshed, 

dekadence, tab, trøstesløshed, kedsomhed, melankoli 
o.a.). Denne type af kulturdiagnostik har siden hen for-
lenet genren med en noget blakket ry (for en oversigt over 
det 20.århundredes forskellige typer af kulturfilosofiske, 
sociologiske og kritiske tidsdiagnoser henvises her til Lo-
hmann 1994:280ff; Reese-Schäfer 1996).

trE aktuEllE bud på samtidsdiagnostik

Kritisk teori og socialfilosofisk samtidsdiagnostik: 
kriser og sociale patologier
Det drejer sig for det første om fornyelsen af den Kritiske 
Teori i socialfilosofisk og samtidsdiagnostisk retning fra 
Jürgen Habermas til Axel Honneth. De har begge været 
drevet af ambitionen om at genoptage den ældre Kritiske 
Teoris socialfilosofiske og tværvidenskabelige bestræ-
belse på at udarbejde en kritisk teori om den sociale virke-
lighed, hvor teorien skal virke forandrende ind på den 
praksis, der kritiseres – en bestræbelse, der blev formul-
eret i Horkheimers
programskrifter fra 1930’erne (Horkheimer 1975; 1981). 
Det sker dog i kritisk distance dels til den ældre Kritiske 
Teoris historie- og bevidsthedsfilosofiske antagelser, 
dels til den sene Adornos negativistiske social- og ting-
sliggørelseskritik (jf. Habermas 1981:554f; Honneth 
2004:24f; 2007:57ff). Fornyelsen gælder kritikbegrebet og 
det normative grundlag for kritik, men også det marxske 
økonomiske krisebegreb, der udvides og senere suppleres 
med et begreb om sociale patologier. Hvad angår kritikbe-
grebet, så forsøgte Habermas i sine skrifter fra slutningen 
af 1960’erne, først og fremmest Erkenntnis und Interesse 
(1968), og på grundlag af sin daværende teori om de erk-
endelsesledende interesser at integrere psykoanalysen i en 
moderniseret form for ideologikritisk samtidsdiagnostik.

Genealogisk samtidsdiagnostik og kritik: aktualitetens 
historiske ontologi
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For det andet drejer det sig om den form for kritik og sam-
tidsdiagnostik, man finder hos Michel Foucault. Foucault 
havde oprindeligt sit afsæt i den franske hegelianisme 
og marxisme, altså i en dialektisk historiefilosofi. I for-
længelse af Nietzsches genealogi gjorde han i 1960’erne 
“samtidsdiagnose“ til sin centrale filosofiske og kritisk 
aktivitet, men i distance til historiefilosofien og helt uden 
referencer til hverken krise- eller patologibegrebet. Siden 
Nietzsche, hævdede Foucault i 1967, har filosofien haft 
til opgave at diagnosticere og ikke at søge at sige en 
sandhed, der er gyldig for alle tider. Jeg forsøger netop 
at diagnosticere samtiden. Jeg forsøger at sige, hvad vi er 
i dag og hvad det betyder at sige, det vi siger (Foucault 
1994:665).

Foucault forstod sin filosofiske praksis som en på én gang 
historisk og diagnostisk praksis. I 1960’erne ville han 
bedrive samtidsdiagnostik formidlet over vidensarkæolo-
giske studier af de anonyme tænkesystemers diskontinu-
erlige historie. Ved diagnose forstod Foucault derfor helt 
formelt og i overensstemmelse med etymologien kunsten 
at skelne og have blik for forskelle. Arkæologien er sam-
tidsdiagnostik, hedder det, fordi “den påviser at vi er for-
skel, at vor fornuft er diskursernes forskel, at vor historie 
er tidernes forskel...“ (Foucault 1969:172f.). Samtidsdiag-
nose handler om have sans for forskelle i de historisk a 
prioriske betingelser og grænser for, hvad der i en samtid 
er muligt at se og sige og tænke.

Socialanalytisk samtidsdiagnostik: tendenslæsning
Et tredje bud på et samtidsdiagnostisk perspektiv, der har 
et mellemværende med de to førstnævnte, men modsat 

disse har gjort en dyd ud af det specifikt tidsdiagnostiske, 
finder man i den form for socialanalytisk samtidsdiagnos-
tik, der herhjemme er udviklet gennem de sidste 25 år af 
filosoffen Lars-Henrik Schmidt o.a. Socialanalytikken har 
i sin tilblivelse som et selvstændigt teoretisk perspektiv 
og som en analytisk problematik taget vejen fra Marx og 
et dialektisk kritikbegreb, over den franske nietzschean-
ismes (Foucault, Deleuze, Lyotard o.a.) genealogiske for-
skelstænkning som diskurs- og magtanalytik, inden den 
mod slutningen af 1980’erne fandt sin selvstændige form 
som en socialanalytik, der er samtidsdiagnostik anlagt og 
udmønter sig i konkrete samtidsdiagnoser (Schmidt 1988, 
1990, 1992). På grundlag af den tragiske filosofi er der til 
gengæld åbnet for en ny og anderledes tematisering af det 
sociale, nemlig som erstatningsmetafysik og erstatning-
srealitet, der sætter kategorierne gentagelse og distance i 
centrum. En grundtese i socialanalytikken er som antydet, 
at metafysik i den moderne verden “er“ social, at det so-
ciale m.a.o. arver metafysikkens rum, nemlig for så vidt 
der gentagent afsættes og tilsættes metafysiske instanser 
(substans, jeg, subjekt, natur, nærvær m.v. eller umiddel-
barhed som den generaliserede instans) i og med det so-
ciale, herunder sproget. Metafysik viser sig derfor som en 
social metafysik, og for så vidt det sociale fremstår som 
erstatning for den tabte umiddelbarhed, antager den so-
ciale metafysik karakter af erstatningsmetafysik (Schmidt 
1988; 1992:53ff). Kategorien “erstatning“ bruges her om 
det forhold, at der gentages, men at gentagelsen i det so-
ciale aldrig er en ren gentagelse, men netop en erstatning, 
der rummer spillet mellem distance og gentagelse, som 
man bl.a. kender den fra smagens og modens dynamik.

k r i s e ,  k r i t i k ,  d i a g n o s e
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Nøglekategorien, der immanent forbinder socialanalytik 
og samtidsdiagnostik, er som antydet kategorien tendens. 
Tendens kommer etymologisk af “tendere“ og betegner 
en stræben, en hang eller tilbøjelighed, en ophobning af 
hændelser og bestræbelser, der driver i en bestemt retning. 
I socialanalytisk sammenhæng anvendes kategorien i tråd 
hermed om det sociale som en anonym vilje til orden, der 
viser sig i spillet mellem gentagelse og distance i det so-
ciale. 

Samtidsdiagnose handler således grundlæggende om at 
fatte tendenser i det sociale og mere konkret om at fatte, 
hvordan det sociale selv artikuleres for indeværende i 
konkrete sociale træf, hvor man står i forhold til forhold, 
f.eks. i professionelle forhold, hvor man har med men-
nesker at gøre. Som en moderne tidsdiagnostik, der er sig 
arven fra historiefilosofien bevidst, er det erkendelsesle-
dende spørgsmål, hvilke tendenser i samtiden der gør sig 
gældende med henblik på fremtiden, og denne interesse 
kan kun indløses ved at gå historisk til værks og analysere 
de tendenser i fortiden, der bærer igennem til nutiden. En 
tendensafsøgning og -læsning handler både om diagonalt 
at kunne tage tegn af tiden og i et diakront-synkront pers-
pektiv at kunne interpretere en samtids konfliktuerende og 
hegemoniske tendenser i og på tværs af dens tegn og tiltag. 
Samtidsdiagnose er derfor ikke en diagnose af “nutiden“, 
men netop af (u-)samtidigheden af tider i samtiden.

Dens kritiske ambition er i lighed med Foucault at prob-
lematisere en samtids selvfølgeligheder og sagsforhold 
for at få dem til at fremstå i et muligt anderledes lys – og 
for i kraft heraf at muliggøre eller bevirke en anderledes 

problematisering, prioritering og håndtering af opgaver og 
indsatser for indeværende. Kritik handler m.a.o. om at sk-
abe blik for andre muligheder ved interpretatorisk at pejle 
og problematisere samtidens konfliktuerende tendenser.

afslutning

Når Habermas og Honneth kan bedrive kritisk samtidsdi-
agnostik på et relativt afklaret normativt grundlag, hænger 
det som antydet sammen med, at de i deres ikke kun 
metaforiske tale om “sociale patologier“ har forsøgt at 
modernisere krisesemantikken og dermed også den klas-
siske dialektik mellem krise og kritik, selvom den histo-
riefilosofiske vished om udviklingens retning hos begge er 
nedtonet. Til forskel herfra har Foucault såvel som social-
analytikken via Nietzsche brudt med den dialektiske krise-
kritik-model i deres diagnostiske problematik. I Foucaults 
tilfælde via en modernisering af Nietzsches genealogisme, 
i socialanalytikkens tilfælde via Nietzsches metafysikkri-
tik og forligelses-tragik, der muliggjorde det for socialan-
alytikken i sin samtidsdiagnostik at arve og modernisere 
historiefilosofien med centrum i kategorien tendens – til 
forskel fra Foucault. For begge gælder imidlertid, at de 
har kunnet forfægte en form for kritisk samtidsdiagnos-
tik uden at rekurrere til quasimedicinske forestillinger om 
sociale patologier. De illustrerer dermed på hver deres 
måde, at talen om kritikkens krise og elendighed nok er 
lidt overdrevet. Det kan faktisk lade sig gøre at lave ve-
dkommende og træfsikre samtidsdiagnoser med kritiske 
effekter – uden et positiveret normativt grundlag og guden 
at disse effekters retning kan kontrolleres på forhånd. n
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Parmenides er en fiktiv herre af karakter forstået på 
den underfundige måde, at hans irettesættelse af 
den noget så næsvise Sokrates virkelig sætter gang 

i tankerne hos den interesserede Platon læser. Den dialog, 
der refereres til i denne artikel, udspiller sig i Platons sene 
forfatterskab og bliver her det ypperligste eksempel på, 
hvordan man på selvkritisk vis irettesætter sig selv i ram-
merne af en indre dialog - heraf kastes en lille flig af sig 
og gør plads. Med andre ord ser vi her, hvordan selvkritik-
ken medfører den lille død, såfremt dadlen er berettiget 
og velfunderet, idet vi da står i et sprogligt og rationelt 
morads - vi nedbrydes, og en ny holdning/praksis vil tage 
plads. Denne tekst vil vise, hvordan man bruger krikken 
affirmativt og gør sig dadelværdig. 

snaVsEts kritiskE dialog

   I Platons dialog Parmenides ser vi ved første øjekast som 
et af de eneste steder i Platons forfatterskab en dyb skepsis 
og en eksplicit famlen. Ikke nok med at Sokrates sære-
gen spørgeteknik bliver vendt mod ham selv, men Platon 
nærer samtidig tvivl med hensyn til den guddommelige 
intuition, han gør brug af i Staten.  Dialogen er mellem 
den høje Zenon, den temmelig gamle Parmenides og den 
unge Sokrates, der alle mødes til den store Panathenæer-

fest. Sokrates er, som han har for vane at være i Platons 
dialoger, tilpas næsvis og spørger ind til, hvad Zenon dog 
mener med, at hvis det værende er en mangfoldighed, kan 
det ikke både være ligt og uligt? Hvad nyt er, udfolder 
dette indledende spørgsmål sig til en dybdeborende kritik 
af Sokrates’ egne forestillinger, og dermed rammer kritik-
ken hovedet på sømmet af helt vitale dele af hele Platons 
filosofiske konstruktion.  Det interessante spørgsmål bliv-
er så, hvor lang tid kan konstruktionen mon holde, når de 
bærende elementer er begyndt at vise tegn på mørhed?   
Sokrates har svært ved at besvare følgende tre spørgsmål 
konsekvent: For det første, findes der idéer for det grimme 
og slette som fx snavs? For det andet, hvorledes tager 
fænomenerne del i idéerne? Og sidst men ikke mindst, 
hvorfra har idéerne deres oprindelse? Dette er ikke en 
let sag at klare, som Sokrates også ydmygt proklamerer, 
omend snarere en umulig sag for ham set med vore øjne, 
og hvorom alting er, lykkes det ej heller for Sokrates at 
give fornuftige svar på disse indvendinger.

“Jeg indrømmer, at jeg ikke rigtig ser nogen Udvej for 
Øjeblikket” (Parmenides s. 208)

Han bliver stående tilbage ved denne indrømmelse, hvor 
tvivlen bestemt ikke kommer Platon til gode. Her står 
han uden nogen udvej; dialektikken er gået i stå, og hele 

om dadel 
 en fortolkning af parmenides

tekst  matias søndergaard ha(fil) cbs
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det ontologiske projekt med at tænke idéerne overfor 
fænomenerne, dualismen, syntes unægteligt at have fej-
let. Man fristes til at give Aristoteles ret i sin kritik; Pla-
ton forsøger at forklare, hvordan forandringen kan finde 
sted, men ender i sidste instans med at lave en fordobling 
af verden i to riger og er så lige vidt. Vi kan indvende: 
hvis der ikke findes idéer for det ringe og det værdigløse, 
tænkes idéerne uden universalitet. Hvis der insisteres på, 
at idéerne og fænomenerne er absolut adskilte, hvordan 
kan de så have en relation og være betinget af hinanden? 
Samt hvordan undgår man at ende i en uendelig regres, 
hvis der er en uendelig mængde idéer, der alle tager del 
i hinanden?  

“Men når jeg kommer til dette Punkt, løber jeg min 
Vej for ikke at miste Fodfæstet og gaa til Grunde i et 

bundløst Dyb af Vrøvl” (Parmenides s. 201)

På trods af ovenstående er det spektakulære ved denne 
dialog, at godt nok har vi aldrig oplevet Sokrates på gla-
tis som her, men samtidig udføres der en virkelig skarp 
selvkritik af Platon. De tre (fiktive) herrer, som Platon 
fremstiller i denne dialog danner tilsammen et billede af 
en nuanceret selvkritik, der peger tilbage på store dele af 
Platons forfatterskab - selvfølgelig dybt problematisk men 
samtidig opløftende i den forstand at kritikken omdanner 
og transformerer Platons filosofiske projekt.

   Som vi alle ved, er Platon meget konkret i alle sine dia-
loger. Grundargumenter findes ofte i helt konkrete analo-
gier, som vi fx ser i bogstavslignelsen i Staten, hvor han 
vil finde frem til det retfærdige; her er det lettest først at 
se det retfærdige i den størst mulige skala, dvs. samfun-
det som helhed, hvorefter vi ved hjælp af dialogen kan 
arbejde os ned til mindre skala og slutteligt betragte det 
retfærdige menneske. Eller som i Parmenides hvor ek-
semplet med sejlet bliver omdrejningspunktet for en del 
af selvkritikken. Denne form giver Platon problemer. Så 
med andre ord, er Platons nok største filosofiske problem 
at tænkte det abstrakte så konkret, som han gør - at tænke 
relationen mellem fænomener og idéer konstruktivt. Det 
skelsættende er jo, det ved han godt. Det er lige præcis, 
hvad han gør os opmærksom på i Parmenides! Hvilket, for 
mig at se, fører os til noget langt mere interessant - nemlig 
tvivl, paradokser og selvkritik.    

fra sElVkritik til dEn lillE dØd 

   Denne irettesættelse af egne tanker er et pragteksemplar 
på, hvordan selvkritik kan udøves. Ikke nok med at Platon 
har holdninger på spil, han har sig selv på spil som konsis-
tent filosof. Han ekspliciterer problemstillinger, der senere 
skal vise sig at gå over i filosofihistorien, som nogle af 
de mest uomgængelige: problemstillingen ved at tænkte 
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det abstrakte konkret, problemstillingen ved at redegøre for relationen mellem 
fænomener og idéer etc.   
   Platon er, som berørt ovenfor, allerede her bevidst om svagheder ved sin egen 
filosofi, ved sine egne holdninger, men i særdeleshed også ved sig selv. Derfor ser 
vi i denne dialog Platon give afkald på noget af sig selv, en flig af konsistens for at 
åbne for Parmenides’ kritik igennem en nøgtern, indre dialog.
   
   Denne indre dialog er selvfølgelig i første omgang sproglig og dernæst rationel - 
dog vil jeg gerne pointere, at når Sokrates, som altid har stået for Platons rationelle 
opgør med den relativistiske sofisme, ikke kan se nogen udvej, at når han må stikke 
halen mellem benene og løbe sin vej, ser jeg også dette som en anerkendelse af en 
tvivl og af paradokser, som ikke kan umiddelbart kan løses med nærværende me-
toder. Den klassiske Sokrates står lammet, Platons Parmenides er gammel og er-
faren og påpeger på værdigste vis, hvordan Sokrates tager fejl, hvordan han er filo-
sofisk inkonsistent. Hvad kan han gøre, og hvad må han nødvendigvis gøre? Han 
må netop vise sig værdig til at blive irettesat - han må gøre sig daddelværdig!

o m  d a d e l



HVORFOR
foraar 2009

19

   Før vi kommer så vidt, må et andet fænomen introduc-
eres: den lille død. Den lille død er en momentan følels-
esmæssig tilstand, hvor tvivlen overvinder, hvor individet 
står tilbage og har mistet sproglig og rationel konsistens/
mening. Noget dør og giver plads. Hvis du er værdig til 
kritikken, og kritikken er berettiget, dræber den. Den 
lille død er et fænomen, der opstår som følge af værdig 
selvkritik; du ved ikke, hvilket ben du skal stå på, og kon-
struktionen er ved at vælte. Dit sprog er mangelfuldt, be-
greberne smuldrer, du transcenderer momentant det selv, 
du troede, du var, for at vende tilbage. Kritikken er at 
tænke det kontingente som reel mulighed til det eksister-
ende, og selvkritikken er derfor denne kritik rettet i mod 
dig selv.

gØr dig VÆrdig til dadEl 

   Det næste spørgsmål, der gør sig gældende, er, hvordan 
bliver jeg så værdig til kritik? Svaret må synes simpelt: 
Når du har noget på spil, noget at miste. For at blive i 
samme filosofiske historie må en af kardinaldyderne, tap-
perhed, give noget af svaret. Tapperhed og mod ses som 
karaktertræk hos den, der tør at give sig selv i en nøgtern 
selvkritik. I den indre dialog, som ses i Parmenides, viser 

Platon mod ved at eksplicitere en så sønderrivende kritik 
- en kritik uden gensvar. Der er noget på spil, når du tør 
give en flig af dig selv, når du tør risikere dine holdninger, 
når du i sidste ende tør give dig selv. Selvkritikken er ber-
ettiget, når den ikke kan gendrives, når den er dig værdig 
og påpeger paradokser, inkonsistens og famlen. Her må 
opgøret stå, og her er min pointe, at der opstår et sprogligt 
og rationelt vakuum, den lille død indtræffer momentant, 
en lille flig af dig dør i et følelsesmæssigt sammensurium 
og giver plads til nye holdninger og nye konstruktioner. 
Kritikken bliver i sig selv affirmativ, og selvkritikken 
bliver ikke bare dræbende men også skabende.  
   Efter dette nødsages man til at opstå på ny - man bliver 
nød til at vågne med et clean cut. Man må på bogstave-
lig vis tage kritikken til sig som affirmativ og skabende. 
Dette kræver dygtighed, mod og lærdom. Derfor må den 
unge Sokrates slutteligt gå hjem med følelserne uden på 
tøjet; han har mistet en flig af sig selv og flere bærende 
elementer i sin filosofiske konstruktion - dog ingenlunde 
forgæves. Med Parmenides’ noget polemiske ord præsent: 
At jeg må træne og øve mig for, at sandheden ikke slipper 
mig af hænde.  Dermed lad det være sagt, at vi må træne 
og øve os for at blive dadelværdige. n    

“Den lille død er et fænomen, der opstår 
som følge af værdig selvkritik.”
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Følgende artikel er et uddrag fra specialet: ’Ekspan-
siv empirisme” Skrevet af Birgitte Gorm Hansen 
(nu PhD-studerende ved institut for Ledelse, Poli-

tik og Filosofi på CBS). Specialet blev indleveret ved 
Institut for psykologi på København Universitet i 2005. 
Specialet består af to opgaver: Den første udvikler et sæt 
af metodologiske retningslinjer for en empirisk videnskab, 
der kan forholde sig kritisk til sin samtid, uden at etablere 
en transcendent yderside til denne – en såkaldt ekspansiv 
empirisme. Specialets anden opgave består i at crash-teste 
den ekspansive empirisme gennem et eksemplificerende 
empirisk studie af et projekt under sundhedsforvaltningen 
i Københavns Kommune ved navn: Motion og Kost på 
Recept (herefter MKPR).
Nedenstående er et kort uddrag, fra specialets første del. 
Forfatteren har umiddelbart inden kritiseret empiris-
mens kedelige vane med at opdele verden i primære og 
sekundære kvaliteter, og redegjort for de epistemologiske 
problemer en sådan to-deling medfører. Som alternativ 
foreslås begivenheden som en mere interessant måde 
tænke genstanden for et empirisk arbejde. Med afsæt i 
Michel Serres tanker om baggrundstøjen som et eksempel 
på immanens-princippet (baggrundsstøjen kan kun inklu-
dere mere - der er ikke noget ’udenfor’ til baggrundsstøj) 
foreslår forfatteren altså at den empiriske genstand for 

specialet – livsstilsinterventionen MKPR - betragtes som 
et sådan immanent felt. Et felt forskeren ikke kan trække 
sig ud af, betragte ovenfra eller på anden måde transcen-
dere. I det følgende udskiftes følgende denne ide om tran-
scendens med en ide om transformation, og der udvikles 
et bud på en såkaldt immanent kritik. 

immanEnt kritik1

Vi giver nu et bud på kritik, der skifter håbet om at tran-
scendere begivenheden ud med muligheden for at trans-
formere den. Vi vender tilbage til baggrundsstøjen og ser 
nu, at en immanent begivenhed altid har overskud til at 
omvælte vores artikulation, på samme måde som bag-
grundsstøjen har overskud til aldrig at underkaste sig et 
dominerende refræn. Artikulationsarbejdet finder sted fra 
midten af begivenheden, som følgelig ikke behøver at få 
tilført et transcendent princip udefra for at fungere som 
kritisk ressource. Vores opgave bliver således, at mod-
aktualisere begivenheden ved at eksperimentere os frem 
til en relevant artikulation. Dette kræver en metode, der 
gør empirikeren i stand til at åbne sig for baggrundsstøjen, 
få øje på det relevante, og derigennem producere en im-
manent kritik.

1 Udtrykket er lånt fra Carnera og Sørensen 2005

immanent kritik 

tekst  birgitte gorm hansen ph.d. studerende ved lpf

    ”Der er øjeblikke i livet, hvor spørgsmålet om, hvorvidt man kan tænke anderledes end man faktisk tænker, 
og opfatte tingene på en anden måde end man faktisk gør, er uundværligt for at kunne fortsætte med at op-

fatte tingene eller spekulere i det hele taget” (Foucault 2004, s. 20)
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bEgiVEnHEdEns oVErskud

Baggrundsstøjen kan ikke bringes til tavshed af larmen. 
På samme måde underkaster den immanente begivenheds 
virtuelle multiplicitet sig ikke vores artikulation, den ad-
sorberer den, en proces der transformerer begivenheden 
uden at determinere den (Deleuze & Parnet 1987, Serres 
1998). Der er altid mere baggrundsstøj end der er lyd. 
Selv når vi glemmer at være seriøse empirikere og i stedet 
bliver rationalister, når vi glemmer at lytte til det indeter-
mineredes urolige tummel og propper os med lyden af det 
refræn, vi allerede tænker med, for vores vedkommende 
”MKPR intensiverer den sociale kontrol og forhindrer 
os i at gøre modstand”  er begivenheden mere end, det 
vi allerede kan tænke om den. Det dominerende refræn 
kan aldrig determinere den immanente begivenhed. Rela-
tionerne er eksterne til deres termer, og derfor kommer de 
aldrig til at underkaste sig termerne. Når vi ikke har an-
dre muligheder end at tænke fra midten af begivenheden 
i sin nuværende aktualisering, betyder det således ikke, 
at vi nødvendigvis er dømt til kun at tænke MKPR igen-
nem sit dominerende refræn, det vil sige som dilemmaet 
med at man må lade sig kontrollere af Københavns Kom-
mune for at overleve epidemien. Der er mere i MKPR end 
det refræn, vi allerede synger med på, og dette mere vil 
altid være i stand til at trække tæppet væk under vores 
teorier og få os på andre tanker. Det som ikke underkaster 

sig vores artikulation, kalder vi begivenhedens overskud 
(Massumi 2002)

    Ekspansiv empirisme tænker kritisk fra midten, forstået 
på den måde, at den forpligter os til at åbne os for be-
givenhedens overskud. Det er fra kampen mellem refræn 
og baggrundsstøj at empirismen finder sin kreative kraft: 
Uanset hvor meget larm der fylder begivenheden, kan vi 
altid finde en lyd mere, måske en lyd, der kan inspirere 
til skabelsen af et nyt refræn der bryder den rytme vi lige 
nu tror er den eneste mulige. På denne måde vil baggr-
undsstøjen altid være i overskud, den rummer et poten-
tiale til at omvælte den rytme, som lige nu dominerer, 
den får os på andre tanker end dem vi kan tænke lige nu. 
Begivenheden er altid større end sig selv (Deleuze og 
Guattari 1994), på den måde at den inkluderer sin egen 
aktualisering, men den er i overskud i forhold til den. Be-
givenhedens overskud ligger i dens evne til at inkludere 
vores artikulationer uden dog at lade sig determinere en-
deligt af disse: 

“Reality is not fundamentally objective. Before and after 
it becomes an object, it is an inexhaustible reserve of 

surprise. The real is the snowballing process that makes 
a certainty of change. To be expected: the arrival of the 

new, the uninvited ingress of the singular.” 
(Massumi 2002, S. 214) 
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Begivenheden MKPR er at betragte som noget, der er 
selvberoende og i overskud, forstået som et uudtømmeligt 
lager af overraskelser eller singulariteter, der er ugenken-
delige for tanken. En ekspansiv empirisme tror således på 
verden som noget, der eksisterer som sådan. Den tror på be-
givenheden som noget, der er stærkere end det, der realiseres 
i den, og derfor er den nødvendigvis også stærkere end vores 
måde at begrebssætte den på. Begivenheden producerer også 
vores artikulationer, derfor rummer den i sig selv potentialet 
til at transformere dem, en kreativ kritisk kraft der kommer 
fra midten og ikke fra et transcendent princip udefra. Kritik 
bliver således hverken umulig eller håbløs, ved at vi dropper 
bifurkation af naturen og tænker fra midten. Den immanente 
begivenhed er ikke noget fængsel som transcendensen skal 
redde os fra (Smith 2005) tvær imod. ”Transcendensen er 
altid et produkt af immanensen.” (Deleuze 1995/2000, s.58). 
Begivenheden MKPR er således at betragte som en mang-
foldig kraft der eksisterer som sådan og ikke har brug for at 
få tilført noget udefra. Begivenheden mangler ingenting for 
at være en kritisk ressource. Som virtuel multiplicitet har 
den overskud til at omvælte sig selv som tingstilstand, til at 
producere et nyt refræn der bryder med det etablerede. At 
artikulere begivenheden med relevansen som eneste krite-
rium, gør artikulationsarbejdet til immanent kritik..

Mod-aKtualiSerinG: at få beGivenheden 
til at VirkE

I modsætning til en transcendent kritik, der former sig som 
en kamp imod det etablerede, en kamp der føres fra en fiktiv 

“Immanent kritik 
er ikke at brokke 
sig, men nærmere 
at skabe sig, at 
artikulere noget 
nyt ud fra det 
allerede fore-
liggende.”
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position udenfor begivenheden, er den immanente kritik i 
stedet en kamp imellem eller i relation til det etablerede2. 
Ekspansiv empirisme er ikke den transcendente kritik 
der stiller sig udenfor eller i modsætning til den aktuelle 
begivenhed med korslagte arme. At rette en kritik imod 
er netop bittert at acceptere det bestående, som tankens 
implicitte præmis - en mimetisk skyttegravskrig uden 
ende. Det er denne skyttegravskrig, vi allerede er godt i 
gang med når vi indleder med næsten at komme til at løbe 
ureflekteret efter et forskningsspørgsmål, der byder os at 
artikulere modstandsformer til den dividualiserende kon-
trolform vi overkoder begivenheden med.

    En videnskab, som arbejder uden brug af en transcen-
dent yderside, former sig i stedet som et artikulationsar-
bejde, der ekspanderer det empiriske felt fra midten, fra 
den allerede aktualiserede begivenhed og de muligheder 
den rummer. En god empiriker tror på denne begivenhed 
og denne verden, som det sted dette artikulationsarbejde 
tager sit afsæt fra. Vi kan parafrasere Foucault (der para-
fraserer Baudelaire), når vi her fraskriver os retten til at 
foragte nuet (Foucault 1987 s.96).

    Vi anerkender altså den aktualiserede tingstilstand, som 
vi kalder MKPR, og det allerede artikulerede refræn, som 

2 Se Sørensen (2004 s.30)for en gennemgang af forskellen på det 
reaktive combat against og det affirmative combat between. Se 
Star (1991) og Haraway (1991a, 1991b, 1995), for en et bud på 
hvordan en multipel marginalitet eller et partielt perspektiv kan 
udgøre en ressourcefuld politisk kategori. Stars monster og  Har-
aways cyborg inspirerer os her til at tænke affirmativt og kritisk fra 
midten, idet begge forfattere bestræber sig på at indtage partielle 
perspektiver der muliggør et combat between, en tankerække der 
i øvrigt finder genklang i Deleuze og Guattaris begreb om ”the 
Anomalous” (1988, kapitel 10). 

overkoder dens multipliciteter med mening, men vi tager 
den ikke for givet. At tage vores indledende artikulation 
af MKPR som social kontrol for givet får os til at opføre 
os som nutidens hånddukker, der kun kan producere tau-
tologier. Vi accepterer ikke begivenhedens nuværende 
aktualisering som den eneste mulige, men insisterer på at 
der immanent til denne specifikke begivenhed findes et 
overskud til at få os til at tænke anderledes og derfor også 
artikulere begivenheden på nye måder. Artikulationerne 
går kun en vej, og det er ind i verden, og hvis vi giver 
afkald på at artikulere noget nyt, giver vi også afkald på 
at skabe forandring. Immanent kritik er ikke at brokke sig, 
men nærmere at skabe sig, at artikulere noget nyt ud fra 
det allerede foreliggende.

    Vi vender os mod begivenhedens overskud for at finde 
frem til nye og uforudsete artikulationer, men disse poten-
tialer skal artikuleres for at virke, vi skal ikke bare pege 
på dem, men arbejde med deres aktualiseringer. Når vi, 
inspireret af Foucault og Deleuze sætter os for at tænke 
anderledes, er det netop et forsøg på at transformere det 
virkelige, ikke ved at forkaste eller ødelægge det, men ved 
at gribe ind i det med vores artikulationsarbejde (Foucault 
1987, s.97).

    For at gå efter det relevante, må vi altså først vi gøre 
os sensitive overfor begivenhedens vage konstitution som 
virtuel multiplicitet, som potentiale, men dette er ikke et 
mål i sig selv. Med Deleuze forsøger vi at blive sensitive 
med henblik på at modstå vores vane til at tænke som 
vores nutid byder os. Vi stritter imod vanen ved ikke at 
acceptere den tingstilstand, som vi finder som det givne, 
men at ville noget, der sker i det der sker, noget der ikke 
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artikuleret endnu. Begivenhedens overskud er det eksis-
terende potentiale, som vi kan eksperimentere med at ar-
tikulere og dermed føje noget til begivenhedens serie af 
aktualiseringer. At artikulere MKPR respektfuldt er ikke 
at finde ud af hvad det egentlig er der sker i MKPR, men 
at finde frem til det, som venter os inde i det, der sker 
(Deleuze 1990, s 149).

    Dette er hvad Deleuze og Guattari kalder at blive værdig 
til begivenheden. 

“Not willing what happens with that false will that com-
plains, defends itself and loses itself in gesticulations, but 
taking the complaint and rage to the point that they are 
turned against what happens so as to set up the event… 
Philosophy’s sole aim is to become worthy of the event.” 

(Deleuze og Guattari 1994, s.160) 

Ekspansiv empirisme er et forsøg på at gøre sig værdig til 
begivenheden ved at vende sig mod baggrundsstøjen som 
et sted, hvor vi kan sætte os i forbindelse med den vir-
tuelle begivenheds kraft til ikke at underkaste sig sin egen 
aktualiserede tingstilstand, som det problem vi sætter for 
den. Vi vender os mod det der sker inde i det der sker ved 
at blive sensitive for de allerede aktualiserede detaljer, der 
skaber turbulens og undren i relation til det dominerende 
refræn, vi tænker igennem. Igennem denne poetiske lytten 
til begivenheden får vi måske mulighed for at artikulere 
begivenheden på ny, og herved iværksætter vi dens næste 
aktualisering.

    Når vi således eksperimenterer uden bedøvelse eller sik-
kerhedsnet foretager vi et artikulationsarbejde, der har til 
hensigt at få begivenheden til at virke.3 Vi husker at ordet 

3 Vi parafraserer her Bent Meier Sørensens bog: ”Making Events 

virke viser tilbage til ord som værk og virkelighed, minder 
vi os selv om, at vores opgave som empirikere er at arti-
kulere begivenheden med relevansen som det immanente 
kriterium, et kriterium som ikke kender til sikre vindere, 
men som insisterer på en altid tilstedeværende mulighed 
for at transformere det virkelige. Vores opgave bliver at få 
begivenheden til at sparke fra sig ved at vende det der sker 
imod det der sker.

    Opgaven former sig altså som et eksperiment, der har til 
formål at stritte imod vores vanetænkning og vores gode 
vilje, og i stedet finde frem til værktøjer, vi kan tænke 
med, for at få begivenheden til at virke.

”…when we deal with “tools for thinking”, habit must 
be resisted. The stake here is “giving to the situation 
the power to make us think”, knowing that this power 

is always a virtual one, that it has to be actualized. The 
relevant tools, tools for thinking, are then the ones that 
address and actualize this power of the situation, that 

make it a matter of particular concern, that is, make us 
think and not recognize” (Stengers 2005a, s.3)   

   Vi husker, at vi kun kan tilføre begivenheden endnu 
et OG…, aldrig kan fremskrive begivenheden som ”ren” 
virtuel multiplicitet, og vi skal heller ikke prøve. Stengers 
gør os opmærksom på, at det virtuelle skal aktualiseres for 

Work – Or, how to multiply your crisis” (2004). Sørensen udvikler 
her metoden dekonstruktiv ekspressionisme, en metode som 
nærværende tekst trækker så kraftigt på, at det grænser til 
det flabede. Dekonstruktiv ekspressionisme sigter netop på at 
kaste den aktualiserede nutid op på sig selv og i denne proces 
fremskrive en modaktualisering af den ene gruopvækkende be-
givenhed efter den anden. At få begivenheden til at virke er, med 
Sørensen, at vride tanken ud af sin nutid og finde frem til måder 
at aktualisere begivenhedens potentiale til at omvælte sig selv som 
tingstilstand, hvad enten det er holocaust, langtidsledighed eller 
international våbenhandel der er den aktuelle begivenhed. 
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at virke. Det virtuelles potentiale til at omvælte det aktu-
elle virker ikke, med mindre vi skaber en ny aktualisering, 
det vil sige et nyt refræn, og dermed åbner en mulighed 
for at artikulere begivenheden en smule mere relevant end 
vi kan nu. Det gode eksperiment forsøger at få begiven-
heden til at virke ved at mod-aktualisere (Deleuze 1990) 
begivenhedens dominerende refræn, det forholder sig 
relevant men kreativt til sin virkelighed. Immanent kritik 
er således ikke bare en refleksion over det virkelige men 
en mod-aktualisering, et skabende arbejde, der forandrer 
begivenheden ved at arbejde med dens dominerende re-
fræn.

    I det empiriske artikulationsarbejde skal vi således skærpe 
vores sensitivitet for de detaljer i vores begivenhed, som 
kan konstruere et nyt refræn, hvorigennem begivenheden 
kan mod-aktualisere sig selv som tingstilstand. Ekspansiv 
empirisme er en kamp fra midten, et eksperiment, der har 
til hensigt at transformere begivenheden fra midten. Vores 
opgave bliver således at eksperimentere os frem med en 
artikulation af MKPR, som kan modaktualisere den be-
givenhed vi mødte i vores indledende problematisering. 
At reagere forskelligt på forskellige begivenheder er at gå 
efter det relevante, en besværlig proces som langt fra er 
lige så hurtig og berusende som det gode eller det sande, 
fordi den kræver sensitivitet og eftertænksomhed.  n
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tekst  thomas klem andersen  stud.merc.(fil.) cbs

Et lEVn fra oplysningEn?

Hvad er kritik? En kendt og respekteret herrer proklamer-
er, at spørgsmålet med en god portion ærefrygt må stilles 
på en særlig måde: ”... I could not, did not dare give a 
title to my conference [What is Critique?] since if I had it 
would have been: ”What is the Aufklärung?”

Når kritikken således etableres som en af samfundsv-
idenskabens kæreste hjertebørn i oplysningens klæder, 
må man spørge: Hvad er kritik? - et modigt og svulstigt 
opgør med dogmatisk vanetænkning eller forrådnede ef-
terladenskaber? – et ådsel vi stadig forsøger at sutte rent 
for oplysningens lovende renhed? Kan man stadig blive 
mæt af denne ambition, eller er den blevet så fattig, at 
man må koge suppe på den for at trække smagen ud af 
de benede rester? Man har givet afkald på festmåltidet – 

de gudbenådede værdier - og (god) suppe tager lang tid 
at lave. Alligevel ender den ofte med at blive så tynd og 
smagløs, at man må tilsætte en billig bullion for, at nogen 
gider spise (læse) sig mætte i den.

dEn immanEntE kritik og grundlagEts 
karrusEl

Tilsatte smagskoncentrater i forsøget på at give suppen 
substans er blevet præsenteret som nye ikke religiøst 
klingende fundamenter. Disse pejlemærker har givet os et 
håb om en autentisk eksistens i forhold til hvilken, man 
har kunnet kritisere enhver pervertering af menneskets 
væsenskræfter, en autonom fornufts stormmarch mod den 
afkodede verden eller en idé om menneskets ukrænkelige, 
naturgivne men fornuftserkendte rettigheder. ”For de fleste 

kritikkens nytte
EN POLEMIK OMKRING SAMFUNDSVIDENSKABENS SELVOPTAGEDE 
HJERTEBARN - DEN SELVTILSTRæKKELIGE KRITIK.
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marxister vedblev positiviteten at spille om ikke andet så 
en vigtig retorisk rolle for at legitimere nuets negationer” 
(Stjernfelt 2008: 40). Men selv disse forsøg på at grund-
fæstne et kritikbegreb har vist sig at kunne kritiseres som 
nye dogmatiker eller skjulte metafysikker.

Den fede måde at være kritisk på må derfor være at undslå 
sig enhver form for transcendens og etablere et kritikbe-
greb, der ikke henter inspiration og legitimation udenfor 
sig selv. Man giver således afkald på et kritikkens udenfor, 
men i stedet inviterer man den indenfor og kalder den im-
manent. For kritikken kan vi ikke undvære! Et nyt udenfor 
som et indre ydre – refleksionens yderste grænse.

Hvad er mest naivt? At forsøge at hæve sig fra virke-
lighedssumpen med en donkraft uvidende omkring dens 
manglende grundlag eller fornuftigt at erkende at dette 
aldrig kan være andet end et forsøg på at hive sig selv 
op ved håret for derefter faktisk at prøve?! Hvad skal vi 
med alt det hår, som vi river ud ved dets rødder? Totterne 
flyver om ørerne på os, men sker der andet end, at vi flår 
os selv skallede?

kritikkEns krumspring og 
sElVtilstrÆkkEligHEd

For at legitimere sig selv som kritik må den (post)mod-
erne samfundsvidenskab gøre utallige krumspring og 
ophæve sig selv i forskellige potenser, da den ved simpel 
metode ikke kan sikre vidensskabelsens validitet. Iagtta-
gelsernes meningsskabelse kan problematiseres, alt imens 
man selv forsøger at grave tænkningens mulighedsrum ud 
under en. Man går så langt som til at sige: ”Dette er ikke 

metode - her gælder spørgsmål om gyldighed ikke”. På 
trods af dette har den kritiske samfundsvidenskab him-
melskydende ambitioner og må legitimere sig selv. Den 
bygger et slot af rygdækning i dens kliniske, ikke-meto-
diske eller strategiske bestræbelser - et slot med så mange 
rum, så mange forskydninger så man konstant er i fare 
for at fare vild. Dens rømmen sig og store armbevægelser 
fylder siderne og marginaliserer problemernes genstand. 
Anvendeligheden af anstrengelserne negligeres. Prag-
matikken og den ubekymrede lad-problemerne-komme-
os-ved-indstilling må se til fra sidelinjen, mens de ikke-
metodiske validitetskrumspring forsøger at legitimere sig 
selv. Faren og angsten for at besudle genstandens unikke 
væsenstræk eller gøre sig blind for sit eget uundgåelige 
meningsbidrag og tilskrivning til genstandenes og prob-
lemernes altid tilblivende indhold og udtryk tager pladsen 
på førersædet og skubber fænomenet i baggrunden. Denne 
fortabelse i mystifikation er og tekniske udfordringer som 
Asger Sørensen påpeger i sin artikel i dette nummer kan 
måske endda forblænde den kritiske ambition, hvorved 
den egentlige kritik tabes af syne.

Man har droppet ildtangen, men tager stadig handsker på - 
så tykke handsker at genstandens karakteristiske konturer 
udviskes, og det eneste, man mærker og er interesseret i, 
er ujævnhederne i handskens syninger.

kritikkEns status

Er den samfundsvidenskabelige hang og trang til kritik 
så omfattende, at man kan sætte diagnosen som Foucault 
af en særlig moderne attitude? Eller døbe ’den negative 
opbyggelighed’ som en samtidskarakteristisk refleksions-
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figur, hvor: ”Negationen viser sig (…) som ideologiser-
ing af et af den vestlige civilisations fornemste træk: den 
stadige selvkritik som motor i civilisationens udvikling.” 
(Stjernfelt 2008: 49). I så fald kan man spørge sig selv, om 
det i virkeligheden ikke er usamtidigt ikke at ville være 
kritisk?

Faren er klar, hvis kritikken bliver en selvforherligende 
refleksionsform, hvor den kritiske negations selvtilstræk-
kelighed fejres. Problemet bliver, at det at bryde med det 
etablerede i sig selv udgør sin egen legitimation.

Men man kan også hurtigt lade sine mavesurheder løbe 
af med sig… Problemet er jo ikke, som Stjernfelt og 
Thomsen gør opmærksom på, negationen i sig selv, men 
nærmere hvad de kalder negativismen, som er ”… den 
ideologi, at negationen er tilstrækkelig som redskab til og 
kriterium for at skabe nyt i kunst, politik og videnskab.” 
(Stjernfelt 2008: 51). Med dette for øje kan man godt købe 
præmissen om nødvendigheden af at være kritisk. Enten 
må man bekende sig til negativismen og æde sit eget sure 
æble, eller også må man spørge sig selv, hvordan man kan 
bedrive kritik på den fede måde. Men den fede kritik er 
ikke så gratis og uforpligtende som den nemme udvej.

”Negationen er – isoleret taget – næsten gratis; enhver 
kan finde diskrepanser mellem tegn og tanke, som Peirce 

siger; enhver kan ponere sig som kritisk genius ved at 
afvise noget allerede etableret. Det er imidlertid notorisk 
sværere (…) at lade negationen følge af artikulationen af 

et eller andet positivt.” (Stjernfelt 2008: 51)

KritiK på den fede Måde: KritiKKenS tre 
modi og nØdVEndigE frEmtrÆdElsEs-
formEr for åndEn

Enhver fornuft eller ånd, der følger sin egen vilje, må løs-
rive sig fra, hvad der forsøger at tøjle den og indordne den 
under sig. Den dannede ånd kender kun alt for godt de 
dikterende normer, den lever under, men som fri ånd må 
den tage livtag på, hvad den har vænnet sig til og endda 
fundet kært.

”Som sit helligste elskede den engang dette ’du skal’: 
nu tvinges den til at se vildfarelse og vilkårlighed selv 
i dette helligste, for at den kan tilrøve sig frihed fra sin 

kærlighed: en løve behøves der til dette rov.” (Nietzsche 
2006: 23-24).

   For at dræbe vores hjertebørn må vores ånd tage form af 
løven. Løvens rov er den eneste måde, hvorpå vi kan sk-
abe frihed til at skabe på ny. I denne forstand er kritikken 
uomgængelig og nødvendig. Men løven når ikke langt, 
hvis den flår huller i den blå luft. Den er netop et opgør 
med en særlig dannelse, et særligt ophav, hvorfor den, før 
den erobrer sig selv og følger sin egen vilje, har taget form 
af det belæsselige dyr kamelen. Kamelen er den tålsomme 
ånd, der knælende belæsser sig med, hvad der forekom-
mer den svært. Kun sådan kan løven komme til at kende 
sin fjende – den tilegnede viden hvorunder den nægter 
at indordne sin vilje. Kun sådan kan løven få færden af 
”rummet i hvilken tænkningen udfolder sig, samt denne 
tænknings betingelser, dens konstitutionsmåde.”, som if-
ølge Foucault er arkæologiens rolle at afdække (Raffnsøe 

k r i t i k k e n s  n y t t e
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2008: 323). For at der kan åbne sig nye veje for tænknin-
gen, må løven insistere på dette røveriske og (rov)dyriske 
nej til det tilegnede. Men dette frirum skabes netop for 
at lade tanken gå nye veje, og derfor må kritikken ikke 
stoppe her. Hvis ånden ikke bevæger sig videre fra kamel-
en og løven, er der ikke andet tilbage end et sønderflået 
lig af en fjende, der stod os nær. Dette er kun det nødven-
dige – men ikke i sig selv tilstrækkelige forarbejde for en 
skabelsesleg, hvori ånden bliver barn og hengiver sig til 
en hellig ja-sigen, der rummer en uskyld, en glemsel og 
en ny begyndelse. For en fuldbyrdet kritik må ånden blive 
barn og give sit eget naive positive bidrag på baggrund 
af negationens afvisning af en utilstrækkelighed. Barnet – 
der ubekymret og uimponeret pointerer, at kongen faktisk 
er nøgen, på trods af den almene mening. Det er også her 
at samfundsvidenskaben kan gøre sig forhåbninger om at 
blive filosofisk, hvor den naivt kan lade sig forundre over, 
hvad den tidligere har accepteret som selvfølgeligheder, 
da ”Philosophy (…) is about continuously becoming na-
ive, becoming child.” (Jones 2007: 4)
Når man skal sætte sine egne værdier, fælde sin egen dom, 
komme med sit eget positive bidrag, må man nærme sig, 
hvad Foucault kalder den universelle intellektuelle ved at 
turde forlade det konkretes beskyttende og anonymiser-
ende læg, stille sig på toppen af det og med det som tales-
tol og bemyndigende podie vove sig selv og argumentere 
for en holdning. Måske skulle man hellere tale om den 

modige eller frygtløse1 intellektuelle. Han er ikke univer-
sel, da han er sit eget ufuldstændige grundlag bevidst, men 
han er mere en den specifikke intellektuelle (kamelen), 
fordi han anerkender, at kritikken trods alt forpligter ham. 
Her kan filosofien, når den river sig løs fra det konkretes 
normerende spilleregler, blive en spændende, ophidset og 
berigende dialog, hvor vi kan forholde os til hinanden med 
bevidstheden om, at ikke alle bidrag er lige gode trods 
alles fortolkning. Her handler det om at diskutere kriteri-
erne for tyngde, substans og relevans og holde sig åben 
for at se sig slået. n

litteratur

Stjernfelt, Frederik og Ulrik Thomsen 2005: Kritik af den negative opbyg-

gelighed

Nietzsche, Friedrich 2006: Om de tre forvandlinger i ’Således talte Zara-

thustra’

Jones, Campbell et. Al. 1997: Philosophy and Organization

Jones, Campbell, 2009: Philosophy in organization theory?

Foucault, Michelle: What is critique?

Raffnsøe, Sverre et. Al. 2008: Foucault

1 Foucault afdækker i ‘Fearless speech’ 2001 det græske parrhesia 
(fearless speech), som involverer “speaking truth to power” med 
en vis ubekymrethed for konsekvenserne (Jones 2009: 34)
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At behandle tænkere, der har haft vigtig indflydelse 
på ens egen udvikling som ”døde hunde” – som 
Marx foragteligt sagde om dem, der gjorde det 

mod Hegel – burde være under et menneskes værdighed. 
For mig har især fem tænkere betydet meget: Marx, Mer-
leau-Ponty, Heidegger, Wittgenstein og Deleuze i denne 
historiske og indflydelsesmæssige rækkefølge.
Heideggers ”Sein und Zeit” er stadig en stjerne i mit univ-
ers, men resten - især den ontologiske differens og hans 
begivenhedsbegreb - er jeg blevet kritisk overfor med 
årene. Merleau-Ponty står upåvirket, selvom jeg kan se 
visse svagheder i dag. Wittgenstein har jeg indimellem 
stadig en svaghed for. Marx har den særlige betydning, 
at jeg blev skolet til at tænke i hans tænkning. Så tilbage 
er Deleuze.
   Det første, der slår mig, er, at der er en forbløffende 
lighed mellem Heidegger, Wittgenstein og Deleuze deri, 
at ingen af dem lykkes med at tænke materiens rolle i 
virkeligheden systematisk. Selvom Heidegger jo bestemte 
mennesket som situeret og dermed kropsligt, ligger hans 
vægt på refleksionen. For Wittgenstein kunne problemet 
om forholdet mellem materie og meningsdimension alt for 
meget lugte af en ureflekteret omgang med sproget. Men 
det er jo underligt med Deleuze, hvis værk står i dyb gæld 
til to erklærede materialister, Bergson og Whitehead. Sel-
vom jeg nærmest gik i chok over alt det, som Deleuze har 
lånt fra Whiteheads ”Process and Reality”, da jeg læste 
den tidligere på året, har Deleuze naturligvis mere end det 

at byde på. Han tager Whiteheads materialistiske mon-
adologi, hans vitalistiske emergensteori, hans intensitets-
begreb, hans kreativitetsbegreb og essensen i den berømte 
distinktion fra ”Différence et répétition” mellem ”differ-
entiation” og ”differenciation” og måske mest vigtigt hans 
distinktion mellem det reelle og det virtuelle. Men også 
folden som begreb stammer fra Whitehead og naturligvis 
fra Leibniz, der selv tog den fra Nicolas Cusanus’ eminent 
systematiske udvikling af begrebsparret ”complicatio” og 
”explicatio”, som Cusanus atter overtog fra Plotin. Imp-
likationen af dette er ikke, at Deleuze er en epigon, men at 
han er med i en cirkusforestilling, hvor han står øverst på 
flere lag af andre begrebsakrobater. Det singulære er også 
en whiteheadsk kategori, og den stammer som bekendt fra 
Duns Scotus’ begreb ”haecceitas”, der atter er et lån fra 
Aristoteles’ ”tode ti”. Også Heidegger lånte dette begreb 
og oversatte det til ”fakticitet”.
   Svagheden er ved Heidegger og Deleuze er hullerne i deres 
erkendelsesteoretiske evne eller vilje til at tænke materien 
og deres mangelfulde begivenhedsbegreb. Det hænger 
sammen med, at de begge opfatter begivenheden som et 
produkt af mening på meningens plan – ”pragma”planet 
som stoikerne, hvis teori om begivenheden kræver beun-
dring, sagde. Det materielle plan, ”tynchanon”planet – for 
at blive i deres terminologi - kan da ikke forstås som an-
det end en bærer af mening, og Badiou går til ekstremet i 
”L’être et l’événement”, når han hævder, at begivenheden 
ikke findes, før vi har tilskrevet den mening. Dette afs-
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lører selvfølgelig Nietzsches princip om, at det er herrens 
ret at give navne, men immervæk er magt i en materiel 
relation, der beror på tæmning og destruktion af kroppe. 
De mangler den simple distinktion mellem begivenhedens 
betydning og betydningens begivenhed, hvor den sidste i 
sit væsen MÅ være materielt udløst – hvordan skulle den 
ellers kunne påvirke os? 
   Jeg har ganske vist selv skrevet noget tilsyneladende 
lignende som Deleuze og Badiou, men når jeg taler om 
begivenheden som en ”tom plads”, så mener jeg orkanens 
øje og ikke et jomfrueligt, afventende lærred (apropos: 
så er Deleuzes tale om begivenheden som det, hvori intet 
sker, men alt forandres, direkte taget fra Whitehead).    
At Deleuze ikke kan tænke materien ordentligt er indly-
sende, for det kan man ikke i en vitalistisk teori, der beror 
på emergens – for det emergeredes måde at virke tilbage 
på dets semikausale basis forbliver en gåde. Kausaliteten i 
emergensdynamik - om end en særegen blanding af causa 
materialis, efficiens og finalis - går kun én vej. Her kaster 
Bergson sin lange skygge ind over Deleuzes værk, for både 
”Matter and Memory” og bogen om den kreative evolu-
tion er deres fundamentale indsigter til trods uholdbare, 
erkendelsesteoretiske konstruktioner. Fejlene i ”Matter 
and Memory”, der rummer geniale tanker, angår hoved-
sageligt opfattelsen af perceptionsbegrebet og af erindrin-
gens elementer som et uforanderligt kartotek – hvor dog 
den døde tid bestandigt arbejder. Deleuze overtager delvis 
Bergsons ontologi. Det er ikke svært at se, at Bergsons ak-
illeshæl, som han deler med Whitehead, er deres blindhed 
for sproget. Den overtager Deleuze ikke, men han repro-
ducerer nogle af de fejltagelser, som en biologistisk og en 

vitalistisk materialisme uvægerligt fører med sig.
   Dette skal ikke underkende, at Deleuze fokuserer på 
magten, der jo også er en materialitet, og på kraften i det 
mulige. Det er en erkendelsesteoretisk kritik af hans måder 
at behandle begivenheden teoretisk på - ikke af hans værk, 
der i sit væsen er politisk.
   Dertil kommer så, at Deleuzes begivenhedsbegreb, og 
hvad man kunne kalde hans ”etik”, hviler på stoisk grund-
lag. Når det parres med ovennævnte ontologier, bliver det 
direkte forvirrende. Hans fejltagelser kan læses med stor 
skrift hos Alain Badiou, der efter min personlige mening 
ikke lægger noget særligt til Deleuzes værk.
Stoikerne skelnede som bekendt mellem en materiel og en 
ikke materiel dimension. Den materielle (corporealia) er 
rummet, tingene, kroppen, stemmen og bevidsthedsfores-
tillingerne. Den immaterielle (incorporealia) er tiden, det 
tomme rum, og meningen. Mellem denne sfære skydes en 
tredje ind, der selv er både immateriel og materiel, nemlig 
den kommunikerede mening, ”lekton”, og dens fysiske ba-
sis, stemmen. Dermed er materie og mening filtret uløse-
ligt ind i hinanden, men talens rammer er og bliver fysiske 
og underkastet love for tings og kroppes bevægelser.
   Stoikernes ontologiske manøvre skyldes, at de vil undgå 
determinismen, fordi den ville ødelægge deres etik. Jeg 
er i tvivl om, hvorfor Deleuze prioriterer meningssiden af 
begivenheden så højt, men måske spiller hans struktural-
istiske arv ind her.
   Konsekvenserne heraf er, at Deleuze bliver dualist, og 
at han i realiteten opbygger et idealistisk begivenhedsbe-
greb, der i værste fald reproducerer monadologiens død-
bringende sår, den psykofysiske parallelisme; eller at han 
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postulerer, at bevidstheden fremstår gennem emergens - en 
påstand der uundgåeligt fordrer en genealogi eller en me-
taetymologi, og denne dimension findes mig bekendt ikke 
hos Deleuze, selvom dens fundament faktisk er udviklet 
hos Bergson i ”Matter and Memory” gennem hans teori 
om ”motor diagrammet” - det handlingsberedskab som 
lyden af et ord udløser, gennem den mening det bærer.

I ”What is Philosophy” skriver Deleuze (engelsk oversæt-
telse):

“The distinction is not between the imaginary and the 
real, but between the event as such and the corporeal 
state of affairs which incites it about or in which it is 

actualized.” (Deleuze 1994, p.210)

“No doubt, the event is not only made up from insepa-
rable variations, it is itself inseparable from the state of 
affairs, bodies, and lived reality in which it is actualised 

or brought about. But we can also say the converse: 
the state of affairs is no more separable from the event 
that nonetheless goes beyond its actualisation in every 

aspect.”  (1994 p. 159)    
      
 “L’événement est immatériel, incorporel, invivavable: la 

pure reserve.” (What is ph. p.148.) 

   Det kan selvfølgelig anerkendes som en anerkendelse af 
materiens store rolle i begivenheden, men vi får aldrig at 
vide, hvad “corporeal state of affairs” er for noget, og slet 
ikke hvordan de påvirker og selv kan påvirkes af bevid-

sthedsaktivitet. Spinoza lurer bag Deleuzes ryg og forvan-
dler materien til begær, og nok er dette ifølge Spinozas 
og Deleuzes stoiske og epikuræiske forbilleder materielt, 
men det kan beherskes af tanken og viljen. Det kan mate-
rien qua de sociale lovmæssigheder for handling derimod 
i langt mindre grad. 
   Whiteheads postulat om alle begivenhedsobjekters reelle 
og virtuelle udødelighed parafraseres direkte af Deleuze i 
”Logique de sens”:

“Every event is like death, double and impersonal in its 
double. “It is the abyss of the present, the time without 
present with which I have no relation, towards which I am 
unable to project myself. For in it I do not die. I forfeit the 
power of dying. In this abyss they (“on”) die - they never 

cease to die, and they never succeed in dying” 
(1990 p.152)

Whitehead skriver i sine kapitler om Gud i “Process and 
Reality” (Whitehead 1985, p. 347):

“The consequent nature of God is the fluent world 
become “everlasting” by its objective immortality in 

God. Also the objective immortality of actual occasions 
requires the primordial permanence of God, whereby the 
creative advance ever re-establishes itself endowed with 
initial subjective aim derived from the relevance of God 

to the evolving world.” 

Dog går Deleuze ikke helt så langt som til at postulere 
en monas monadum, men hans filosofiske program er for-
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muleret af Whitehead en side før:

“He (God, OFK) does not create the world, he saves 
it; or more accurately, he is the poet of the world, with 
tender patience leading it by his vision of truth, beauty 

and goodness.” (op. cit. p. 346).  

Netop det poetiske er kernen i Deleuzes handlingsteori - 
ikke mindst det at skabe nye begreber og nye livsformer. 
I “Matter and Memory” udtrykker Bergson ligefrem af-
sky overfor repræsentationsfiguren. Mange store tænkere 
delte denne fobi fra 1900 og fremefter, ikke mindst Heide-
gger og alle jagtede de Descartes, og den kulminerer med 
Deleuze. Selvom repræsentationsfiguren ligger til grund 
for megen dårlig filosofi, så MÅ den tænkes, hvis an-
tinomien mellem ånd og materie skal løses i forhold til 
begivenheden. Det er Bergsons store fortjeneste at gøre 
perceptionen til et moment af og et forstadium for han-
dling og herigennem overvinde psykologiens binding 
til repræsentationsfiguren - denne erkendelsesteoretiske 
pointe deler han med sin samtidige, Dewey, men Dewey 
har meget mere sans for sprogets betydning; ligesom en 
anden tænker, der operer på samme boldgade, Ernst Cas-
sirer.
   Afvisningen af repræsentationsbegrebet følges meget 
ofte af en afvisning af et kausalforhold mellem materie 
og bevidsthed eller et epistemologisk svagt postulat om 
deres sammenhæng. I triumfen over tilsyneladende at 
have transformeret den mekaniske kausalitet til en dyna-

misk, ”ermergistisk”, smides barnet ud med badevandet. 
For det er rigtigt nok at nære bekymringer angående de 
årsagsmekanismer, hvormed materien sætter sig igennem 
på bevidsthedens plan og i sproget. Merleau-Ponty kom i 
svage øjeblikke i konsekvens heraf til at reproducere det 
fatale, strukturalistiske begreb om sproget som autonomt 
system, og måske lurer denne figur også bag Deleuzes be-
givenhedstænkning. I alle fald kan han ikke - og endnu 
mindre Badiou - tænke vejen tilbage fra bevidstheden til 
materien; dvs. tænke handlingens erkendelsesteori.  
   Ud over de nævnte bidrag inklusive hans selvstændigt 
udtænkte begreb, rhizomet, gentager Deleuze den stoiske 
etik formuleret af Chrysippos. Gælden til den sidste sig-
naleres formodentligt ved, at ”Logique de sens” ligesom 
Chrysippos store, ikke overleverede opus, var inddelt i 
serier. 
Maksimen i Deleuzes etik er at vise sig værdig til begiven-
heden. Epiktet formulerer det med prægnans:

“Do not seek to have everything that happens happen as 
you wish, but wish for everything to happen as it actually 

does happen, and your life will be serene.” 
(Enchiridion, Paragraph 8).

Deleuzes berømte udsagn I “Logique de sens”, om at såret 
i krigen venter på én hele livet, og at man skal modtage 
det i denne ånd, kan kaldes den neoneostoiske etik. Den 
deler jeg selv.

at  g l e m m e  d e l e u z e
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“There is a dignity of the event that has always been 
inseparable from philosophy as amor fati: being equal to 
the event, or becoming the offspring of one’s own events 
– “my wound existed before me, I was born to embody 

it”. 

Og jeg deler også med én undtagelse Adornos bemærkn-
ing om, at enhver filosofi, der kan refereres, er falsk – i 
alle fald hvad angår filosofien efter 1900. Undtagelsen er 
etikken. At man skal lave nye livsformer og nye begreber 
er vel ikke særligt epokegørende. Deleuzes kapitalisme-
kritik er heller ikke, at de kapitalistiske organisationer 
vil æde medarbejdernes liv. Tænk bare på Marcuses ”det 
én-dimensionale menneske”.  Men det er afgørende, at 
Deleuze ligesom Heidegger aldrig ekspliciterer sin etik. 
Hvis jeg får ”Sofie’s choice”, hvordan viser jeg mig så 
værdig til begivenheden? Den kan vel ikke blot bestå i den 
stoiske accept af skæbnen, der er en optimistisk udgave 
af Nietzsches ressentiment? Nietzsches etikskræk breder 
sig som en computervirus i Deleuzes værk. Den største af 
alle etikker, Aristotles’, viser os, at etik må ekspliciteres 
og eksemplificeres - ikke en mindst en etik, hvis kerne er 
begivenheden. Når Sophie SKAL vælge, må hun give sig 
selv grunde, der ikke umuliggør hendes fortsatte eksistens, 
dvs. at hun må kunne legitimere sit valg gennem normer. 
At være begivenheden værdig består i at forsone sig med 
selve situationen, med sin afmagt og måske med sin skyld, 
men gennem sådanne mentale handlinger forandrer man 

ikke verden; man lindrer kun sin egen smerte. 
   Til slut: Samarbejdet med Guattari resulterer i en stor, 
stilistisk øvelse i filosofiens genre og i opgøret med den 
vel fra ”newtoniseringen” af sandhedsbegrebet og fra 
Hegels refleksionsideal stammende symptomatologifigur 
mellem fænomen og væsen (drevet til den groteske pro-
totype hos Freud); men også her er en anden svaghed i 
Deleuzes værk markant, som netop er Freuds: Den ofte 
lidt for hurtige brug af metaforer fra matematik, fysik og 
biologi - en skabsscienticisme. Fænomenologien gjorde 
en dyd i at undgå denne fristelse, og Deleuze er jo en stor 
fænomenolog. Men prøv selv at tælle efter. Der er mildt 
sagt mange, og de tager alle forskud på erkendelser, som 
naturvidenskabsmænd tilsyneladende har gjort, hvor en 
stærk filosofi dog må gøre sine egne. Vis mig dine meta-
forer, og jeg skal sige dig, hvem du er!
   Se Deleuze og Heidegger på youtube. Der er en verden 
til forskel. Den første ligner en forvokset børnehavepæda-
gog, den anden en hysterisk degn. Men begge - både de-
gnen og pædagogen - har til opgave at vejlede. Måske er 
det vigtigste budskab i filosofien, at et menneske skal være 
sin egen vejleder. Men det er MEGET svært. n
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Opfordringen til at glemme Foucault er Baudril-
lards og måske værd at genopfriske i dag. Eller 
rettere: Det er på tide at gøre op med den del af 

Foucault-forskningen, som siden 1990’erne har tiltrukket 
sig mest opmærksomhed både herhjemme og i udlandet, 
nemlig de gouvernementale studier af neoliberale styr-
ingsformer. Som bekendt udviklede Foucault sit begreb 
om gouvernementalitet som led i en magtanalytisk bestræ-
belse, der bl.a. diskuterede liberalismens historie. Grundet 
hans død i 1984 nåede Foucault ikke selv at analysere de 
neoliberale strømninger, som for alvor tog fart fra slut-
1980’erne. Det gjorde til gengæld mange Foucault-forsk-
ere, som i en lang række undersøgelser tog udgangspunkt 
netop i gouvernementalitets-begrebet. Disse studier, nogle 
taler ligefrem om en ”skole” (hvad det bestemt ikke bliver 
bedre af), blev frem for alt sparket i gang med udgivels-
en af The Foucault Effect i 1991 (Burchell, Gordon og 
Miller, 1991) og efterfulgt ikke mindst af Foucault and 
political reason fra 1996 (Barry, Osborne og Rose, 1996). 
I disse bøger, som blev fulgt af en lavine af lignende stud-
ier, var omdrejningspunktet, hvordan moderne vestlige 
stater udøver ikke blot politisk magt, men gouvernemental 
magt ved at forskyde ansvaret for håndteringen af sam-
fundets problemer i retning af individer og lokalsamfund. 
Denne diagnose af en neoliberal regeringsform var, da den 
så dagens lys, original og inspirerende og kulminerede i 
engelsk sammenhæng med Nikolas Roses The powers of 
freedom (Rose, 1999).

Siden er der sket meget kvantitativt, men mindre kvali-
tativt. Der er således opstået en helt lille industri af anal-
yser, som gentager de grundlæggende pointer på stadig 
nye felter: Alle vegne ser man, hvordan moderne ledelse 
handler om at skabe aktive og ansvarlige individer og 
lokalsamfund; overalt er man med andre ord vidner til 
en gouvernemental bestræbelse. Disse analyser er ikke 
som sådan forkerte; man kan ganske givet iagttage de 
neoliberale strømninger, som fremskrives og undersøges. 
Spørgsmålet er imidlertid, hvor interessant den gouverne-
mentale diagnose kan siges at være i dag. Hvori består den 
overraskelseseffekt, som ellers hænger uløseligt sammen 
med Foucaults navn?
   Der er flere ting på færde her. For det første må man 
spørge, om kortlægningen af gouvernemental neolib-
eralisme er tilstrækkelig og præcis. Som nævnt kan der 
næppe herske tvivl om, at man ofte kan se neoliberale 
bevægelser gøre sig gældende i de moderne samfund. 
Men ofte er præmissen og konklusionen sammenfaldende 
for denne type af analyser: Man leder efter gouvernemen-
tal magt – og finder den så pudsigt nok! Et problem ved 
denne tilgang er, at man ofte overser, at meget andet end 
gouvernemental magt gør sig gældende på samme tid. Fx 
har der været påfaldende lille interesse for den suveræne 
magts genkomst i moderne ledelse – en kritik som også 
Pat O’Malley (2001) har fremført. Det synes imidlertid, 
som om netop neokonservative træk er langt mere domi-
nerende på nogle felter end den neoliberale styring. 

om igen at glemme foucault!
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Et andet centralt, om end mere teoriinternt, spørgsmål er, 
om den neoliberale gouvernementalitets-industri flugter 
med Foucaults egne analytiske bestræbelser. Dette kan si-
ges at være et spørgsmål om konsistens – og ikke mindre 
om noget så simpelt som korrespondens. Til eksempel er 
Michel Deans Governmentality: Power and Rule in Mod-
ern Society (1999) en glimrende guide til gouvernemen-
talitets-analysernes basale begreber og temaer, ligesom 
bogen skaber overblik over andre vigtige størrelser i tradi-
tionen (fx pastoral magtudøvelse, biopolitik, liberalisme, 
neoliberalisme, risiko, etc.). Men sammenholdes frem-
stillingen af disse emner med Foucaults egne uafsluttede 
analyser, er det vanskeligt at genkende sidstnævnte i den 
mere programmatiske tilskæring, de har fået i forlængelse 
af Dean. Hvad der var forsøgsvise koncepter i en historisk 
udforskning af den politiske suverænitets udøvelsesform-
er, fremstår hos Dean snarere som et teoretisk program om 
den moderne verdens beskaffenhed. Eller rettere: Hans 
bog er i vid udstrækning blevet læst som et program, hvis 
elementer ikke så meget udfordres og genudkastes, som 
de genkendes og genbekræftes i et stort kvantum empirisk 
arbejde.
   Dette fører for det tredje til spørgsmålet om analytiske 
alternativer, når nu man måske gør klogest i at gå ud over 

gouvernementalitets-industrien. Foucault sagde engang, 
at han trods sine kritiske analyser ikke ville lade sig af-
presse positive forslag til løsning af de problemer, han 
identificerede. Det er på mange måder en god strategi. Vi 
vil dog glemme Foucault på dette punkt og give to bud på, 
hvordan man for nuværende med fordel kan tilrettelægge 
analyser af moderne magtudøvelse – ihukommende oven-
stående kritik. 
   På den ene side kan man tage Foucault mere på or-
det, end mange gouvernementalitets-studier har gjort. 
Foucault lægger selv op til en åben empirisk analyse af 
de multiple dispositiver, der måtte gøre sig gældende, og 
som muligvis krydser hinanden på alskens interessante og 
modstridende måder. Her bliver det ikke kun interessant, 
hvordan det Foucault kalder “det generelle gouvernemen-
talitets-dispositiv” gør sig gældende i en prekær neolib-
eral tidsalder, men også hvordan det spiller sammen med 
disciplinens og lovens veletablerede dispositiver, historisk 
såvel som samtidigt. Og endnu mere interessant ville det 
være at identificere nye dispositiver, der både spiller sam-
men med de tidligere og afstedkommer helt anderledes 
former for social regulering og disposition. To bud herpå 
er allerede givet i dansk sammenhæng: Sverre Raffnsøe 
antydede med sin disputats i 2002, at et “forhandlingens 

“På den anden side kan man 
måske tage ved lære af 
moderne forskning i fårs 
adfærd.”
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dispositiv” var i færd med at træde frem inden for den so-
ciale logik. Og Anders Fogh Jensen har ikke kun skitseret, 
men for en stor del udfoldet et “projekt-dispositiv” i sin 
ph.d.-afhandling fra 2007.       
   På den anden side kan man måske tage ved lære af 
moderne forskning i fårs adfærd. I en uhyre interessant 
analyse af primatologen Thelma Rowells studier af får 
udsondrer videnskabssociologen Vinciane Despret (2005) 
en form for forskningsetisk program, som rækker langt ud 
over beskæftigelsen med får. Men fårene først: Idet hun 
først overfører primitologiens forskningsmetoder på an-
dre dyrefamilier, handler Rowells arbejde grundlæggende 
om at give får en chance for at fremstå mere interessante, 
end de typisk hævdes at være i forskningen. Bl.a. udfor-
drer hun en generelt accepteret tese om, at fårs adfærd er 
reguleret af kampen om knap føde. Det gør hun ved i et 
konkret eksperiment at stille 23 madskåle frem til 22 får. 
Med denne enkle manøvre er hun i stand til at ændre vores 
forestilling om får: Hvis fårene kæmper om føden, sky-
ldes det i hvert fald ikke knaphed, men andre grunde, og 
da kan vi begynde at formulere nye hypoteser om deres 
adfærd. Det er denne 23. madskål, Despret opfordrer os til 
at arbejde med i studiet af socialitet og, kunne man tilføje, 
i studiet af moderne ledelse. Det må således være et cen-
tralt og selvstændigt formål at give vore studieobjekter en 
chance for at fremtræde mere interessante, end vi ellers 
tror, de er. Ikke mindst fordi de skal kunne yde den mod-
stand, der gør, at studier af den verden, som vi deler med 
studieobjekterne, også siger noget om denne verden. Det 

er ikke nogen let fordring at indfri, men den peger ganske 
givet bort fra endnu et studie af neoliberal gouvernemen-
talitet. n
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tekst  marius gudmand-høyer 
 morten s. thaning 
 sverre raffnsøe

Teksten nedenfor udgør et lettere forkortet uddrag 
fra bogen Foucault forfattet i fællesskab af Sverre 
Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer og Morten 

Thaning og udgivet på Forlaget Samfundslitteratur i 2008. 
Udover på den ene side at repræsentere en omfattende in-
troduktion til hele Foucaults forfatterskab, inklusive de 
talrige posthumt publicerede interviews, lejlighedsskifter 
og ikke mindst forelæsningerne, og på den anden side en 
companion til støtte for læsningen af de enkelte hoved-
værker, er det samtidig hensigten med denne bog at 
præsentere en forskningsbaseret monografi der anlæg-
ger et nyt syn på Foucaults arbejde i forhold til gængse. 
Uden at afvise at der skulle finde en betydelig udvikling 
sted hos Foucault, forsøger monografien at bringe fokus 
bort fra den ofte kolporterede forestilling om at værket 
nødvendigvis falder i en række skarpt adskilte perioder, 
med hvert sit uafhængige emne (e.g. sprog og struktur i 
1960erne, magt og samfund i 1970erne, etik og subjektiv-
itet i 1980erne, etc.) og sine egne selvstændige begreber 
(e.g. diskurs, arkæologi, produktiv magt, overvågning, 
genealogi, gouvernementalitet, etc.). I stedet fremstilles 
en kontinuerlig bestræbelse i Foucaults forfatterskab der 
bindes samme af en række grundmotiver som går på tværs 
af den sædvanligvis hævdede diskontinuitet (e.g. kontek-
stuel og praktisk refleksivitet, empirisk begrebsarbejde, 
implicit engageret normativitet, erfarings- og begiven-
hedsbevidsthed, uafsluttet værk-begreb, etc.). Set fra dette 

anderledes perspektiv genopstår Foucaults tekster som en 
lang række samtidshistoriske konfrontationer med afsæt i 
aktuelle problematikker (e.g. seksualitet, ledelse af selvle-
delse, muligheder for kritik, selvdannelse, etc.). 
   Blandt de vigtigste af de tværgående motiver hos Fou-
caults er således hans gennemgående karakteristik af sit 
eget arbejde som samtidsdiagnostisk, sådan som det også 
fremgår andetsteds i dette tidsskrift (Se artikel Krise, Kri-
tik, Diagnose). Men samtidig med at samtidsdiagnosen ut-
vivlsomt udgør et af de helt centrale anliggender hos Fou-
cault, medfører dette arbejde samtidig i hvert fald to større 
problemer det er værd at forholde sig til. Det ene problem 
har at gøre med de i flere henseende anfægtelige kriterier 
for Foucaults eget arbejde: Hvorfra og med hvilke begrun-
delser kan det samtidsdiagnostiske og ofte kritiske arbejde 
lade sin stemme høre? Det andet problem drejer sig om 
vanskelighederne med at føre Foucaults arbejde videre 
på en både træffende og mindre redundant facon, hvilket 
ligeledes fremgår andetsteds i dette tidsskriftsnummer 
(Se forrige artikel Om igen at glemme Foucault): Er sam-
tiden ikke – på flere forskellige måder endda – kommet 
så meget på omgangshøjde med Foucaults (velkendte) 
arbejde at nye arbejdsgange må etableres for at vinde den 
nødvendige distance? Det er ikke mindst disse to prob-
lemstillinger der bliver genstand for behandling i udraget 
nedenfor.

foucault & samtidsdiagnosens 
udfordringer
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forkortet uddrag fra kapitel 15, 
afsnit vi af: 
sverre raffnsøe, 
Marius gudmand-høyer 
og Morten thaning: 
foucault. københavn, 
samfundslitteratur 2008.  

1. diagnosEns forudsÆtningEr. 

   I sin kritiske analyse tager Foucault afsæt i sin erfaring 
af en specifik bevægelse i samtiden som er i færd med at 
hænde. Hans samtidsdiagnose tager afsæt i erfaringen af 
samtiden som en særegen forskydning der er ved at finde 
sted – som en begivenhed vi er deltagere i – med henblik 
på at undersøge hvad samtiden som en sådan overgang 
indebærer for os (f.eks. fra menneske til sprog, fra gal-
skab til sindssyge, fra sygdommens egenværen til men-
neskets patologiske eksistens). I samtidsdiagnosen bliver 
samtiden et mellemværende som vi er impliceret i og hvis 
konsekvenser det drejer sig om at udfolde eller eksplici-
tere.
   For en sådan samtidsdiagnostisk tilgang bliver den cen-
trale opgave i forhold til samtiden ikke at benægte eller 
anerkende det krav om at være forpligtende for os som 
de samtidige fænomener umiddelbart melder sig med. 
Den umiddelbare udfordring bliver ikke at tage entydigt 
stilling til de samtidige fænomeners gyldighed, sådan som 
det er tilfældet i megen traditionel normativ og filosofisk 
teori. I stedet forskydes perspektivet fra den gængse vur-
dering af hvad der skal være gyldigt for os til en under-
søgelse af hvad der gør sig gældende. Spørgsmålet bliver 
ikke kun hvad der har gjort de studerede fænomener gæl-
dende, men også hvad der stadig gør dem gældende så 
at de melder sig med et krav om gyldighed for os. Dette 
indebærer en undersøgelse af hvad der stadig gør sig gæl-

dende i og igennem de pågældende fænomener og af hvad 
de peger frem imod.1

   Sådan en forskydning fra gyldighed til gældendegørelse 
indebærer ikke at Foucault suspenderer og indtager en 
neutral og distanceret holdning i forhold til enhver form 
for forpligtelse eller normativitet. Hans samtidsdiagnos-
tik er i stedet en engageret og situeret normativ tænkning. 
Den tager afsæt i samtiden som en altid allerede normer-
ende kontekst og forsøger at artikulere de målestokke for 
ret handlen der er i færd med at gøre sig gældende i tiden. 
Idet diagnostikken undersøger hvilke målestokke der er i 
færd med at virke ind, forskyder den samtidig den normer-
ende sammenhæng sådan som den umiddelbart foreligger 
i bestemte henseender. Den peger dermed ud mod andre 
målestokke. Diagnosen peger ud over den umiddelbare 
sammenhæng og forbinder den med en kontekst der virker 
bestemmende ind. Samtiden foreligger ikke uden videre, 
men foregribes og fremlægges indirekte i analysen. På 
denne måde taler samtidsdiagnosen ud fra en normativitet 
der er undervejs og som den fremskriver og forpligter sig 
på i sin egen særlige brydning.2

1 Se S. Raffnsøe: Moralens evindelige genkomst (København, 
Gyldendal, 2001, pp.16-19) for en nærmere redegørelse for denne 
skelnen mellem gyldighed og gældendegørelse.

2 I samtidsdiagnosen problematiseres den skelnen mellem fak-
ticitet og gyldighed der har forekommet selvfølgelig inden for de 
toneangivende filosofiske og teoretiske retninger siden begyn-
delsen af nyere tid, og som har udmøntet sig dogmet om at man 
ikke kan (eller bør) slutte fra ‘er’ til ‘bør’. En sådan skelnen mellem 
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   Hos Foucault bliver samtidsdiagnosen dermed en speci-
fik normerende bevægelse. Den er den refleksive fors-
kydning der viser sig mulig i en konkret sammenhæng og 
som peger frem mod og gør noget andet gældende. Den 
får dermed også en karakter af en løbende bekendelse til 
en normativitet der altid er undervejs og som aldrig kan 
forelægges endegyldigt. Analysen får dermed karakter 
af en løbende artikulation af en normativitet der tidligere 
virkede implicit eller uudfoldet.

2. diagnosEns VanskEligHEdEr. 

   Med en sådan tilgang bliver det misvisende at fores-
tille sig at vi i udgangspunktet befinder os på en sådan 
afstand af den samtidige kontekst og dens normativitet 
at den centrale vanskelighed bliver at angive eller at for-
mulere det normative udgangspunkt fra hvilket man taler. 
Ligeledes fremstår det som naivt at tro at man i analysen 
bestandigt kan uddistancere den konkrete sammenhæng i 
en sådan grad at man kan komme hinsides dens norma-
tivitet. Udfordringen for samtidsdiagnosen bliver derimod 
at vi er indlejrede i en kontekst der altid allerede virker 

hvad der er tilfældet og hvad jeg skal gøre fik et klassisk udtryk 
hos Kants filosof der viede sin første kritik til erkendelsen og dens 
grundlag og den anden kritik til moralen og dens grundlag idet 
han hævdede at der var tale om to væsensforskellige riger eller 
gyldighedsområder. I analysen af gældendegørelse fremstår det 
(faktisk) foreliggende imidlertid konstant som normativt bestemt, 
og det normerende konstant som faktisk foreliggende.

normerende ind på os og som vi kun kan forholde os dis-
tancerende til idet vi samtidig kommer til at fremstille og 
dermed indirekte bekende os til en ny form for norma-
tivitet. Netop dette forhold forhindrer diagnostikeren at 
angive et bestemt udgangspunkt som tillader ham at tage 
afsæt og et bestemt normativt endepunkt som han kan 
henvise til for at legitimere sin analyse. Den samtidsdi-
agnostiske analyse får dermed karakter af et løbende mel-
lemværende hvis afsæt nok er situeret, men som ikke har 
et bestemt fastlagt begyndelses- og endepunkt.
   Dette bevirker en løbende uafklarethed hvad angår 
analysens afsæt og afslutning. Diagnostikeren tager gan-
ske vist afsæt i den allerede igangværende bevægelse der 
gør sig gældende i en samtidig kontekst, men han kender 
ikke denne kontekst og dens implikationer til bunds; og 
han véd dermed strengt taget ikke hvad han tager afsæt 
i. Dette problem forstærkes af at analysen ikke tager den 
umiddelbart fremtrædende kontekst for givet, men læg-
ger sig på grænsen af den og søger at medvirke til at den 
overskrider sig selv. Endvidere er diagnostikerens over-
skridelse af den samtidige kontekst begrænset for så vidt 
som hans tekst er endelig og dermed må holde inde en 
givet tid og et givet sted. En sådan afslutning er muligvis 
ikke fuldstændig tilfældig i betydningen arbitrær; men den 
er heller ikke naturgiven eller nødvendig. Afslutningen af 
analysen kunne altid være anderledes. Den er kontingent; 
og det er dermed altid muligt analytisk at tage diagnosens 
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afslutning op til revision.3 Den samtidsdiagnostiske tekst 
ved peger sin afslutning ud over sig selv mod en videre 
kontekst samt en videre reception. Det bliver dermed van-
skeligt at sige hvor den egentlig slutter.
   At diagnosen får karakter af et løbende mellemværende 
der rummer en sådan dobbelt uafklarethed, forlener analy-
sen med en vis konturløshed. Det bliver særdeles svært at 
udpege hvor den begynder og slutter. I og med at analy-
sen således hele tiden befinder sig på grænsen af sig selv 
og overskrider sig selv, bliver det særdeles vanskeligt 
at aftegne analysens grænser; og et sådant rids får højst 
karakter af et forord til yderligere overskridelse. Diagnos-
ens egne grænser har ikke form af en ydre given ramme, 
men får status af kritikkens egne indre grænser som denne 
foreløbig har sat for sig selv og som den derfor selv må 
tage op og genaftegne.
   Som vi tidligere har været inde på, kan dette opfattes 
som diagnosens styrke. Men dette bevirker samtidig at 
den ikke kan tage sine udgangspunkter og afgrænsninger 
for givet. For så vidt som sådanne opleves som problema-
tiske og eventuelt efterlyses, bliver det en intern opgave 
for analysen at sætte og retfærdiggøre dem. Analysens af-
sæt og afslutning, dens konturer og dens retfærdiggørelse 
træder frem som en intern problematik i og for samtidsdi-
agnosen som den må forholde sig til. Det rejser en række 
udfordringer for analysen som det bliver vanskeligt at 
svare fyldestgørende på.
   I første omgang rejser problematikken vedrørende til-
blivelsen eller konstitutionen af den konkrete analyse 
sig for samtidsdiagnosen som en intern vanskelighed. 
I forbindelse med hvert af Foucaults hovedværker kan 

3 Et oplagt eksempel er afslutningen på Surveiller et punir (Paris, 
Gallimard, 1975) hvor Foucault ender med at skrive følgende i 
fodnoten på bogens sidste side: “Jeg afbryder her denne bog som 
skal tjene som historisk baggrundsmateriale for forskellige under-
søgelser af den normaliserende magt og vidensdannelsen i det 
moderne samfund” (p.315). Hermed understreger Foucault at hans 
‘værk’ er foreløbigt produkt med mange ‘udgange’ – ‘udgange’ der 
måske rettere er ‘gennemgange’?

man rejse spørgsmålet hvorfor han vælger at lade analy-
sen tage afsæt i netop denne samtidige samfundsdiagnos-
tiske problematik. Det umiddelbare svar er at det forekom 
ham påtrængende. Men et sådant svar rejser samtidig 
spørgsmålene hvad der i grunden gjorde de nævnte prob-
lematikker så presserende og om der for en dybere under-
søgelse viser sig at være hold i en sådan fornemmelse af 
uomgængelighed.
   Videre rejser der sig en problematik vedrørende analy-
sens udvælgelse og privilegering af en bestemt empiri. 
Givet at analysen har et bestemt afsæt, hvad berettiger så 
til at man selekterer bestemte begivenheder og fremhæver 
dem frem for andre? Og hvilke konsekvenser for analysen 
ville det have hvis man vægtede andre begivenheder? En 
sådan problematik er nært forbundet med spørgsmålet om 
analysens repræsentativitet – om omfanget eller rækkevi-
dden af den foretagne analyse. Hvor langt rækker en given 
analyse? Hvad er den dækkende for? I hvilken udstrækn-
ing repræsenterer den de behandlede begivenheder, og i 
hvilket omfang er den dækkende for de ikke behandlede 
begivenheder? Gives der overhovedet begivenheder der 
slet ikke rammes af eller ligger ’uden for’ en given anal-
yse? Og i hvilken forstand kan man overhovedet tale om 
at en analyse er dækkende eller ikke?
   I forlængelse heraf rejser sig ligeledes spørgsmålet hvor-
for Foucault i sine samtidsdiagnoser tillader sig at sætte 
netop den dagsorden som han gør i forhold til sit og afsæt 
og det behandlede. For så vidt som momentet i afsættet 
og det studerede i udgangspunktet ikke er entydig, kan 
man også tænke sig kontekstualiseringer der lader en an-
den ’iboende’ virtualitet i stoffet træde frem så det peger 
i afvigende retninger. Hvad tillader Foucault at mene at 
den virtualitet han fremhæver er den rette? Og hvorved 
udmærker den vej han bevæger sig ad i forhold til andre 
konkurrerende veje? I kraft af hvad kan den hævde sig 
eller vise sig at være bedre end andre konkurrerende mu-
ligheder?
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   Endelig rejser sig spørgsmålet hvem der er indbefattet 
eller omfattet af en given analyse og hvordan. Hvordan 
tager jeg som modtager af analysen stilling til i hvilket 
omfang den forelagte analyse rammer eller er forpligtende 
for mig? Dette rejser samtidig spørgsmålet om analysens 
efterprøvelsesinstans. Hvad kan jeg henvise til når jeg 
søger at tage stilling til i hvilket omfang analysen har forp-
ligtende status for mig?

3. fra EndElig myndigHEd til myndig En-
dEligHEd. 

   Hvis man tager afsæt i Foucaults samtidsdiagnose, vend-
er således en række af videnskabs- og erkendelsesteoriens 
traditionelle spørgsmål lettere forskudt tilbage i den nye 
kontekst. I og med at de her ikke længere kan besvares på 
traditionel vis, bliver det samtidig vanskeligt at se hvor-
dan de kan besvares.
   Den oplagte replik til de rejste spørgsmål melder sig i 
at der ikke kan gives nogle forhåndsgarantier i Foucaults 
refleksive univers. Foucaults umiddelbare afsæt for de en-
kelte værker og hans privilegering af en bestemt empiri og 
en bestemt dagsorden kan først retfærdiggøres i en mere 
omfattende forstand igennem den efterfølgende sammen-
hængende analyse han udfolder i hele værket. På samme 
måde kan man først afgøre rækkevidden og omfanget af 
analysen idet man forholder sig til det samlede konstrukt. 
I Foucaults rekonstruktive univers lader analysens konsti-
tution, privilegering, repræsentativitet, virtualitet og imp-
likationer sig først aftegne og retfærdiggøre retrospektivt. 
Først hvis man evner at danne sig overblik over og forhol-
de sig til sammenhængen i det etablerede univers, bliver 
det muligt at relatere sig til og levere begrundede svar på 
de rejste spørgsmål.
   I denne forbindelse bliver det imidlertid særdeles prob-
lematisk at den samtidsdiagnostiske undersøgelse es-
sentielt er uafsluttet og at dens resultater og normativitet 
dermed er dømt til i vid udstrækning at foreligge implicit. 

Dette bevirker nemlig at en sådan henvisning til et overb-
lik post festum ikke fungerer da afslutningen på det di-
agnostiske arbejde i princippet er midlertidig, hvorfor det 
overblik der bliver muligt ved en sådan afslutning kun le-
verer en foreløbig orientering indefra, der imidlertid bliv-
er obsolet så såre den analytiske fest genoptages og går 
videre. Problemerne angående validiteten af den forelagte 
analyse udskydes blot for i en uendelighed at vende tilbage 
og melde sig på et forskudt niveau. Som en pendant til 
videnskabsteoriens evige regres angående begrundelsen af 
vores viden, melder der sig når vi søger at tage stilling til 
Foucaults samtidsdiagnostiske analyser en urovækkende 
evindelig rekursivitet. Spørgsmålet om hvad der tillader at 
man hævder og retfærdiggør den forelagte analyse – både 
i al almindelighed og i forhold til andre konkurrerende 
bud – vender tilbage på de etablerede nye niveauer. Det 
åbner sig igen på ethvert etableret analyseniveau.
   Analysens foreløbige og uafsluttede karakter bevirker 
imidlertid ikke alene at konturerne og validiteten af det 
forelagte forbliver relativt uafklaret. Analysens åbne 
karakter bevirker samtidig at samfundsdiagnosens han-
dlingsanvisende karakter fortfarende fremstår forholdsvis 
uklart. Foucault pointerer ganske vist entydigt at han med 
sine værker ikke ønsker at være handlingsforeskrivende 
ved på traditionel vis at udforme en bestemt kodeks som 
andre skal rette sig efter. Alligevel er det tydeligt at han 
med sine værker ønsker at virke normerende ind, ikke 
alene på måden vi opfatter vores virkelighed på, men også 
på vores måde at forholde os på. Det præciseres imidlertid 
ikke hvilke former for normative effekter Foucault ønsker 
sig af sin analyse, f.eks. hvordan vi som modtagere af 
analysen bør forholde os til den, og hvordan vi selv bør 
forholde os normerende i forlængelse af dens normering. 
For så vidt som man kan forholde sig til analysen på for-
skellig vis, bliver det også usikkert hvorfor vi skal forhol-
de os på én måde frem for en anden. Og det er endvidere 
uklart hvordan man overhovedet kan koncipere analysens 
normerende karakter. I kraft af hvad og på hvilken måde 
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virker den overhovedet bestemmende ind på sin kon-
tekst? Foucault diskuterer ikke sådanne spørgsmål på et 
grundlæggende niveau og kommer ikke med bud på mu-
lige svar.
   Man kan replicere at også svarene på de senest fremhæ-
vede spørgsmål afhænger af den videre kontekst som vær-
ket indgår i og derfor nødvendigvis må overlades til denne. 
Sådant et svar bevirker imidlertid blot at spørgsmålene 
dukker op som interne forhold i analysen når man søger 
at forholde sig til den. Analysen er afhængig af den præci-
sion som modtageren og den videre kontekst evner at give 
den. Man kan derfor spørge om den sociale analyse over-
hovedet kan siges at have et præcist ‘indhold’ og en præ-
cis rækkevidde. Og man kan efterlyse en redegørelse for 
hvad der i givet fald kan forlene den med disse. Kan man 
overhovedet tale om at noget står centralt eller perifert i 
en socialdiagnostisk analyse; og hvad kan man i givet fald 
henvise til for at afgøre dette? Kan man overhovedet tale 
om at forstå og misforstå en social diagnostisk analyse, og 
ud fra hvilke kriterier? 
I forlængelse af alle disse uafklarede punkter rejser der sig 
ligeledes spørgsmålet hvad værdien og virkningen af en 
samtidsdiagnose af Foucaults tilsnit overhovedet er på et 
overordnet plan. Givet at vi er overbeviste om at en sådan 
diagnose nok kan føre videre, men at vi ikke ved hvor 
den fører hen, kan vi så bedrive den ud fra en overbevisn-
ing om at den fører til det bedre? Er bestemte former for 
samfundsdiagnose bedre end andre? Og ud fra hvad kan vi 
overhovedet tage stilling til hertil?
   I sin socialdiagnostiske forskydning fra hvad der skal 
være gyldigt for os (gyldighed) til hvad der gør sig gæl-
dende (gældendegørelse) evner Foucault ganske vist at 
sætte parentes om de gyldighedskrav som fænomenerne 
umiddelbart melder sig med og undgår umiddelbart at 
tage stilling til disse krav, for i stedet at diagnosticere 
hvilken forpligtelse der rent faktisk sig gør gældende 
bagom ryggen på os. Alle de skitserede genopdukkende 
problemer gør det imidlertid tydeligt at enhver gyldighed-

sproblematik ikke blot lader sig bortmane. Spørgsmålet 
om gyldighed vender tilbage som smerteligt uafklaret på 
niveauet hvor man skal tage stilling til Foucaults egen 
analyse og dens normative indvirkning. Det melder sig 
så såre man begynder at forholde sig til hvordan den kan 
være forpligtende – og dermed gyldig – for omgivelserne 
og én selv. Hvordan og i hvilken forstand kan Foucaults 
analyse være handlingsanvisende i en anden forstand end 
den relativt velkendte præskriptive lovgivende forstand 
som han distancerer sig fra?
   Samtidig med at Nietzsche angav den samtidsdiagnos-
tiske opgave som central for filosofien og skitserede mu-
ligheden for at løfte denne opgave gennem en genealogisk 
analyse, fremhævede han allerede en sådan vigtig rest-
problematik. I en efterladt aforisme gjorde han det klart 
at en historisk analyse af hvordan det aktuelt værdsatte 
og normerende er blevet gjort gældende som forpligtende 
ikke er det sidste ord, men er en nødvendig forberedelse 
til en mere kvalificeret kritisk stillingtagen til deres gyl-
dighed: “Spørgsmålet om vores værdisættelsers herkomst 
falder ikke sammen med kritikken af dem, sådan som man 
så ofte tror: også selvom indsigten i en eller anden pu-
denda origo [skamfuld oprindelse] ganske sikkert afføder 
en følelse af at den sådan opståede sags værdi forringes 
og forbereder en kritisk holdning i forhold til den”.4 Un-
dersøgelsen af de gældende værdier og deres herkomst 
dispenserer ikke fra en efterfølgende bedømmelse af de 
behandlede værdier og heller ikke fra en stillingtagen 
til værdien af disse værdier. Den dispenserer ikke fra en 
kritisk evne til at skelne. Og som søgt godtgjort kan en så-
dan ‘efterfølgende’ problematik ikke beroligende rubric-
eres som en udvendig problematik i forhold til den gene-
alogiske undersøgelse. Det er en problematik der allerede 
bryder op og gør sig gældende internt i den samtidsdiag-
nosens afdækning af hvordan de herskende normer virker 

4 F. Nietzsche: Morgenröte [1881], in F. Nietzsche: Werke IV 
(Leipzig, C.G. Naumann), §91.
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og er blevet gjort gældende.
   Pointen er altså at samtidsdiagnostikkens skitserede 
problemer er filosofiske. De kan på den ene side ikke en-
degyldigt løses med henvisning til eksterne objektive kri-
terier; men de kan på den anden side heller ikke ignoreres. 
Selvom parentesen om spørgsmålet om “gyldighed” er 
en forudsætning for samtidsdiagnostikken, kan den ikke 
samtidig ignorere det fundamentale krav om at måtte “re-
degøre” for hvordan den i den konkrete analyse forsøger 
at tage højde for sine grundlæggende metodologiske prob-
lemer, ligesom diagnosen også er svar skyldig hvad angår 
berettigelsen af de specifikke og engagerede indgreb som 
står i forbindelse med arbejdet.5 Prisen for også at undslå 
sig denne redegørelse er ikke alene at sammenhængen 
mellem diagnose og engagement bliver uklar. Diagnosen 
risikerer at blive videnskabelig uvederhæftig, ligesom 
engagementet på sin side står i fare for at blive forvek-
slet med irrationel decisionisme. Videnskabsteoretisk be-
tragtet risikerer engagementet at fremstå som funderet i 
ikke nærmere begrundet privat afgørelse. Til trods for det 
personlige engagement har dette næppe været Foucaults 
intention.

5 Sammen med skredet fra gyldighed til gældendegørelse arbejder 
samtidsdiagnosen også med et skred fra en “retfærdiggørels-
esproblematik” til en “redegørelsesproblematik”. Sidstnævnte 
kan opfattes som en revitalisering af den traditionelle sokratiske 
fordring om at vi må forsøge at give en “forklaring på” eller en 
“redegørelse for” (λόγον δίδοναι) det vi er og gør – vores egne 
selvfølgeligheder – inden for den sammenhæng vi er fælles om 
(se M. S. Thaning: Mellem akademi og agora—om to nye svar på 
spørgsmålet: hvorfor skrev Platon dialoger? AIGIS 4.1. [2004]: 
1-36). En umiddelbar forskel på de to er at alene retfærdiggørels-
en kan komme før det der skal retfærdiggøres, imens redegørelsen 
for samtidsdiagnosen alene kan komme efter – og da alene i 
form af yderligere samtidsdiagnose sådan som det også nævnes i 
teksten ovenfor.

   Afgørende bliver det derfor selvsagt at fordringen om 
at gøre rede for diagnosen opfattes som noget andet 
end kravet om en endegyldig retfærdiggørelse. I teksten 
“Hvad er oplysning?” fra 1784 bestemte Kant som bek-
endt oplysning som menneskets “udgang (Ausgang) fra 
dets selvforskyldte umyndighed”.6 I forlængelse heraf kan 
man betragte Foucaults samtidsdiagnose som et aktuelt 
bud på hvordan oplysning kan iværksættes i dag. Gen-
nem sin artikulation af hvordan menneskets selvskabte 
normeringer bliver til og uafvidende kryber under huden 
på os, skaber han rum for at vi kan betjene os af vores 
egen forstand og dømmekraft på selvstændig vis for at 
distancere os fra normeringerne og deres alt for selvfølge-
lige forpligtelse.
   Man må imidlertid samtidig præcisere at selvom sådan 
en Ausgang hos Foucault indebærer et ‘opbrud’ eller en 
‘udgang’, så når den alligevel aldrig frem til en ‘afslut-
ning’ eller en ‘ende’. Opbruddet må i stedet stadig gentag-
es på ny. Med Kants vokabular kan det siges at Foucault 
vedvarende bestræber sig på at udvirke en “oplysningens 
tidsalder”, men ligesom hos Kant ikke dette ikke ensbe-
tydende med at vi dermed når frem til at leve i en “op-
lyst tidsalder”. Vi når hos Foucault aldrig et stade hvor vi 
evner at træde endeligt i karakter som færdige myndige 
eller voksne individer. Vi forbliver i stedet umiddelbart 
børn af vor tid der gennem en anstrengelse i bedste fald 
kan opnå status af teenagere for så vidt som vi bestandigt 
synes at være på vej mod en tilstand af myndig selvstæn-
dighed. Hos Foucault kan vi ikke gøre os håb om at nå 
frem til en final og ideal tilstand hvor vi bliver selvlov-

6 I. Kant: “Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?” [1784], 
in: I. Kant: Werke in sechs Bänden (Köln, Könemann, 1995), 
pp.162-70.

“Vi forbliver i stedet umiddelbart børn af vor tid”
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givende individer sådan som Kant – måske – stiller det i 
udsigt i sin moral- og historiefilosofi, men er i bedste fald 
på vej til at blive oplyste individer. Og Foucault leverer 
ikke noget bud på hvordan vi bliver noget andet og mere, 
hverken når vi forholder os til vor tid eller forholder os til 
det af ham forelagte tekstkorpus. 
   At håbe på andet og mere er måske for Foucault at se 
blot at gøre sig illusioner. Hos Foucault kan vi kun gøre 
os håb om momentant og i bedste fald tilbagevendende at 
åbne for en form for “politisk spiritualitet” der baner vejen 
for og som hviler på en myndig ledelse af os selv. Isoleret 
fra de udfordringer den må forholde sig til risikerer en så-
dan selvstændighed at regrediere til en isoleret dogmatik.

4. foucault—tidssVarEndE, alt for tidss-
VarEndE?  

   Konstateringen af at en sådan insubstantialitet står 
centralt hos Foucault – ikke alene når han skildrer ak-
tualitetens ontologi, men også når han angiver hvor den 
filosofisk-kritiske aktivitet kan lede os hen – gør det 
imidlertid presserende at diskutere et sidste problemkom-
pleks: Hvordan forholder Foucaults bestemmelser af “ak-
tualitetens ontologi” og af den filosofiske-kritiske holdn-
ing sig i grunden til det der i vores samtid almindelighed 
hævdes som de højeste værdier? Er Foucaults tænkning på 
omgangshøjde med disse? Og eventuelt i en sådan grad at 
det bliver problematisk?
   Samtidsdiagnostisk kan en sådan mistanke også formul-
eres som spørgsmålet om Foucault, ikke alene med sine 
diagnoser, men også med den virtualitet de indeholder og 
den normativitet de medviser som deres mulighedsbet-
ingelse, i grunden ikke allerede har sejret ad helvede til i 
sin samtid. Kan den almindeligt udbredte Foucault-recep-
tion som vi er vidne til i disse år, og blandt andet har gjort 
ham til den mest citerede forfatter inden for humaniora og 
samfundsvidenskaberne, skyldes at vi alle i en eller anden 
grad genkender os selv i hans pointer? Er den akklamer-

ende modtagelse ikke motiveret af at Foucaults diagnoser 
dybest set er blevet samtidige? Og har hans værker ikke 
fået en ny klangbund og er blevet alment udbredte i kraft 
af at de er blevet stadigt mere umiddelbart genkendelige?
Aktuelt erfarer vi i en række sammenhænge at tidligere 
åbent formulerede og fastlagte værdier og retningslinier 
for handling svækkes og erstattes af andre langt mere 
vanskeligt genkendelige og mindre substantielle.7 Aktuelt 
fokuseres der på de enestående og særegne begivenheder 
og eksistenser. Og for disse særegne eksistenser står sel-
vaffirmationen gennem selvoverskridelse som en central 
opgave. I den forstand ser vi et vrangbillede af Foucaults 
insisteren på den individuelle ēthos i coaching- og man-
agementkulturen, ligesom ‘begivenheden’ og den ufo-
rudsigelige ‘revolte’ er blevet et værktøj til økonomisk 
udvikling i samtidens eventkultur. Vi lever i en tid hvor 
virtualiteten efterhånden fremstår som den centrale eksis-
tensmodus. Hvor momentet i hvilken vi peger ud over os 
selv som foreliggende ikke længere opleves som noget der 
udefra bryder ind i det faktiske og bryder det op, men i 
stedet fremstår som det vi i stigende grad organiseres af, 
organiserer og organiserer os omkring. For den enkelte, 
for organisationen og for samfundet har virtualiteten fået 
status af et indre organiserende princip. Kort sagt kan man 
få den formodning at Foucaults tænkning er blevet alment 
udbredt i kraft af at den er blevet sin tid sat på eller udtrykt 
i tanker. Når samtidskritik i mange sammenhænge ikke 
længere et subversivt foretagende, men et velkomment 
bidrag til en løbende optimering, stiller det diagnostikeren 
over for en ny udfordring. Med andre ord: Kan den kritiske 
“specifikke intellektuelles” accentuering af den implicitte 
virtualitet pege videre i en konjunktur hvor virtualiteten 
allerede ekspliciteres og formuleres som en opgave? Kan 
den filosofisk-kritiske tematisering af “revoltens” moment 
i historien gøre en overskridelse af aktualiteten mulig i 

7 Se S. Raffnsøe: Sameksistens uden commonsense (København, 
Akademisk Forlag, 2002, bd. I, pp.11-20) for en mere omfattende 
redegørelse for de sociale bånd nuværende tvetydige karakter.
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en samtid hvor revolten er blevet inkorporeret som res-
sourcen? Det er ikke umiddelbart givet at der kan svares 
enkelt og entydigt på sådanne spørgsmål. Snarere end at 
forkaste de begreber og strategier Foucault har lanceret 
som anløbne i sig selv, drejer det sig om at fastholde deres 
usamtidighed.
   Det er umiddelbart ikke nødvendigvis problematisk 
at komme overens med sin tid og at sejre ad helvede 
til, men det rummer samtidig faren for at sejre sig selv 
til døde. I hvert fald synes Foucault at have en ambition 
om andet og mere. Idet Nietzsche åbnede den samtids-
diagnostik som Foucault senere karakteriserer som en af 
de få tilbageværende selvstændige former filosofien kan 
antage, konfronterede han ikke alene eftertiden med den 
tidligere nævnte opgave, nemlig at give et bud på hvor-
dan undersøgelsen af den gemene herkomst til vores kul-
turs selvfølgeligheder kan muliggøre og suppleres af en 
egentlig kritik. Nietzsche overleverede desuden den filo-
sofiske samtidsdiagnose den ambition og den anstrengelse 
at være usamtidig med sin samtid. I den samtidsdiagnose 
som Nietzsche udfolder i den anden af sine Utidssvarende 
Betragtninger fra 1874 med titlen Vom Nutzen und Nach-
teil der Historie für das Leben, pointerer han hvorledes 
hans betragtningsmåde er utidssvarende i og med at han 
“for én gangs skyld” søger at forstå det som “tiden med 
rette er stolt af [i.e. den historiske dannelse] som en skade, 
gebrækkelighed og mangel ved tiden”.8 Tilføjelsen med 

8 F. Nietzsche: Unzeitgemässe Betrachtungen, Zweites Stück: 
Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben [1876], in F. 
Nietzsche: Werke I (Leipzig, C.G. Naumann), p.37 (fremhævelse 

rette peger på en vigtig pointe. Det drejer sig for Nietzsche 
ikke om at indtage en forestillet, illusorisk position uden 
for samtiden hvorfra man kan kritisere og eventuelt fork-
aste dens idealer. Tværtimod er den historiske dannelse 
kun interessant for Nietzsche fordi den ikke alene er af 
overordnet betydning, men også har positive dimensioner 
ved sig. Anliggendet er at fastholde et tvetydigt blik på 
fænomenet historisk dannelse ved i diagnosen at oprulle 
dens skyggesider og dermed opnå usamtidighed i forhold 
den. I en sådan undersøgelse hvor diagnostikeren indtager 
en grænseposition fastholdes fænomenets prekære kara-
kter.
   I en aktuel situation hvor Foucault kritiske ‘blik’ synes 
at være den samtidige selvfølgelige ‘optik’ er udfordrin-
gen tilsvarende at bevare usamtidigheden i hans tænkning 
snarere end at identificere sig med den som en position 
man kan overtage og docere. Dette er grunden til at vi 
igennem hele bogen Foucault understreger hvorledes Fou-
caults værker har karakter af replikker til deres tid. De er 
reaktionsfænomener forankret i personlige erfaringer og 
skrevet som stridskrifter, men som først får deres kant af 
forholdet til samtiden. Overtagelsen af begreberne i sig 
selv ingen garanti for at der er tale om samtidsdiagnostik 
i Foucaults ånd. Begreberne er i sig selv kun markører der 
peger mod interessante og komplekse erfaringer. Det er 
disse erfaringer som må genvindes og genartikuleres af 
nye læsere på en ny tids præmisser hvis samtidsdiagnosen 
skal genvinde sin usamtidighed. n   

tilføjet).

“Det er umiddelbart ikke nødvendigvis problem-
atisk at komme overens med sin tid og at sejre 
ad helvede til, men det rummer samtidig faren 
for at sejre sig selv til døde.”
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tekst  thomas klem andersen  stud.merc.(fil.) cbs

Et spøgelse går gennem FLØK. Det lurer i skyg-
gerne under det meste af studieforløbet som en 
ubestridelig darling. Man ser omridset i fagenes 

problematiseringer og i studerendes teorivalg og inspi-
rationsgrundlag. Men det spøger ikke kun i vores lokale 
studemiljø; bredt i samfunds- og kulturstudier støder man 
på genfærdet. Lad os kort dvæle ved det:

dElEuzE-fEticHismE og krEatiVE 
bEgrEbsorgiEr

Som passende fransk krydderi tilsættes Deleuze studier i 
innovation og kreativitet (Nepper Larsen 2008: §33). Og 
hvorfor ikke? Er det ikke oplagt med en vitalistisk filosofi, 
der synes at fejre det kreative liv. Man kan således begrun-
det sige ”Verden er kreativ!”. Når man vil imødekomme 
behovet og globaliseringens krav om kreativitet og in-
novation, handler det derfor bare om at lave legestuer i 
virksomhederne, der kan give den spontane og allerede 
præsente kreativitet frit løb. Og så er vi ude over det prob-
lem! Det er en sjov ontologi, der er på spil – et metafysisk 
princip, der gør det lidt for let at sige nogle lidt for hurtige 
ord om innovationspraksis.

Projekter og afhandlinger mobiliserer sexede og for-
førende begreber fra forfatterskabet, hvor forskel, singu-
laritet og multiplicitet bruges som i-sig-selv-forklarende-
og-forherligende hammerhoveder til at kritisere etablerede 
praksisser. Flugtlinjer og kreative begrebsdannelser går i 

front og spreder sig ud i alle retninger. Pragmatiske suc-
ceskriterier synes at tage roret i forskellige til- og fravalg: 
“Lader det mig tænke?”, “Lader det mig gøre noget nyt?”. 
Disse statements har ofte nok i sig selv og ser stort på be-
grebslig stringens, validitet og forpligtende benarbejde. I 
stedet favoriseres den evindelige, inspirerede knopskydn-
ing, der ender i vulgære, kreative begrebsorgier.

Arkitekturen adopterer foldbegrebet og hengiver sig in-
spireret til uskelneligheden mellem indenfor og udenfor. 
Man ser utallige eksempler på, hvordan dette kommer til 
udtryk i konkret, fysisk form, hvor folder ses tænkt, tegnet 
og muret ind i nye bygningsprojekter; eller kunstudstill-
inger hvor hvide vægge og sorte huller (Se ansigtsmæs-
sigheds-plateauet i Tusind Plateauer) ses afbilledet direkte 
overført som hvide flader og sorte pletter. Således gøres 
begrebet tilsyneladende. Folden behøver ikke forklares 
eller opleves - den kan simpelthen bygges!

problEm

Lader man sig provokere af denne lidt platte omsætning 
og anvendelse af deleuzianske begreber og sætter sig for 
at finde ud af, om det er et aspekt ved herrens egen tænkn-
ing, man ser afspejlet i forskellige kontekster, eller om 
det er en forfladiget og misforstået omsættelse af ellers 
substantielle tanker, overraskes man over, hvor lidt kvali-
ficeret kritisk-forholden-sig til forfatterskabet man støder 
på. Det er i hvert fald min erfaring efter at have ladet mig 

kritisk & klinisk

en kritik af deleuzianske begrebsorgier og et forsvar 
for det kliniske begreb
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irritere over disse eksempler det sidste halve års tid.

Mit umiddelbare indfald for at komme spørgsmålet til livs 
var at rette henvendelse til en person, som er bredt orien-
teret i forhold til konferencer, seminarer og publikationer 
angående herren. Jeg besluttede at følge et særligt meto-
disk princip som følge af en samtale med en amerikansk 
veninde, som insisterende gjorde mig opmærksom på: 
”It’s not real if it’s not on Facebook”. Hvem bedre i denne 
sammenhæng end Ian Buchanan, som administrerer Face-
bookgruppen ’Gilles Deleuze’. En henvendelse i forsøget 
på at skaffe kritisk materiale bekræftede dog kun min for-
dom om det manglende kritiske fokus i litteraturen: 

”Interestingly, not a lot of critical material comes across 
my desk. I guess most people assume I’ll only publish 

favourable stuff.” (Ian Buchanan: Facebook)1

Vender man blikket mod den Deleuze-reception, der lig-
ger os tættere institutionelt, kan man finde kritiske kom-
mentarer hos Ole Fogh Kirkeby, som i Eventum Tantum 
positionerer sit begivenhedsbegreb i forhold til det, man 
finder hos Deleuze.

Jeg vil ikke her gengive Oles interessante kritik, da den 
dels kan læses andetsteds i dette nummer af HVORFOR 

1 For at være helt fair henviste Ian mig faktisk til et kritisk stof, 
som jeg kunne tage et nærmere kig på med kommentaren: ”the 
obvious critical work on Deleuze is DeLanda’s new philosophy 
society (which is rubbish in my view) and Hallward’s out of this 
world (extremely one-eyed!)”.  Dette nærmere kig ligger desværre 
udenfor forhåndenværende blads deadline.

og dels ved et nærmere blik på indledningen i førnævnte 
Eventum Tantum, men også fordi problemet for denne ar-
tikel ligger andetsteds: Spørgsmålet om den irriterende, 
uforpligtende og iøjefaldende mobilisering af deleuzian-
ske begreber tilført egne kreative begrebskonstruktioner.

En fatal usammEnlignEligHEd – friHEd 
og forpligtElsE

Ikke desto mindre vil jeg tage udgangspunkt i Oles kara-
kteristik af den fatale usammenlignelighed mellem be-
givenheden og sproget som udgangspunkt og betingelse 
for alle filosofiske bestræbelser, som arbejder med be-
givenheden som centrum for sin tænkning. Med dette som 
udgangspunkt mener jeg at kunne komme nærmere nogle 
af de udfordringer og faldgrupper, man står overfor i et 
deleuziansk begrebsunivers – men også i enhver anden 
filosofisk bestræbelse der tager den radikalitet på sig, som 
det er at acceptere begivenheden som centrum for sine 
begrebsliggørelses-anstrengelser.

   Det, som ligger til grund for denne artikels problema-
tisering, er, som nævnt, irritationen over den manglende 
forpligtelse, som synes at karakterisere begrebsorgierne. 
Udfordringen er, at det selvfølgelig kan være problema-
tisk at snakke om forpligtelse, når vi må give afkald på 
den rene repræsentation eller overensstemmelse mellem 
begreb og virkelighed. Ole udtrykker det elegant:
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”Den måde hvorpå de mangfoldige sider af det umid-
delbart nærværende, af kraften i det, der sker, træder 
frem, passer ikke nødvendigvis til den begivenhed, der 

som spænding mellem ord og begreb sammenfatter eller 
opsummerer denne processuelle bevægelse. (…) Der er 

simpelthen ikke noget kriterium, der kan sikre , at jeg har 
givet begivenheden dens rette navn. Dette er den fatale 

usammenlignelighed, den ømtålelige ridse, sprække eller 
spalte, diaphora, mellem det der sker, og det, der sker 
med mig, mellem begivenheden som det, der overgår 

mig, og de ”sandhedsspil”, der står til min rådighed.” 
(Kirkeby 2005: 13-14)

   Heri ligger en kæmpe opgave, frihed og forpligtelse. Uden 
objektive kriterier kan den fatale usammenlignelighed 
forføre en utøjlet, inspireret, filosofisk eventyrer. Og når 
filosofiens opgave præsenteres på deleuziansk (og Guat-
tarisk) vis, som den kreative opgave, der ligger i det at sk-
abe begreber, kan eventyret (og begreberne!) hurtigt løbe 
af med en. For selv at bevare fatningen og forbindelsen 
med ens konstruktioner, må man tage den forpligtelse på 
sig, der hører til en sådan kreativ skabelse. PhD ved LPF 
Michael Pedersen udtrykker det klart i sin afhandling, når 
han forholder sig til denne filosofiens opgave:

“This should not lead to the conclusion that creating 
concepts is a wild manic endeavor promulgating into 

endless new creations in the effort to manifest differenc-
es, nor to the assumption that Deleuze’s philosophy is a 

vulgar vitalism celebrating difference and multiplicity as 
something inherently good and true. Deleuze’s concepts 
have a certain scholastic to them and his thought never 
celebrates change and creation as good in itself. For 

Deleuze there must always be sobriety in the conceptual 
palpating of something. The Deluzian ‘method’, then, is 

always a systematic unfolding of how multiplicity and 
difference are organized and regulated.” 

(Pedersen 2008/9: 80)

   At det at skabe begreber er filosofiens opgave, vil de fær-
reste nok modsætte sig - om ikke opgaven så i det mindste 
et overmådeligt vigtigt aspekt af filosofisk praksis. Men et 
vigtigt spørgsmål presser sig på, når mantraet er kreativ 
begrebsskabelse: Hvem råber op, når tøjlerne slippes?

   Man må ikke lade begivenheden løbe af med sig. Der 
er altid et begivenhedens overskud, som ikke lader sig 
fiksere, objektivere eller begrebsliggøre. Dette kan vi nok 
holde os for øje, men vi kan i sagens natur aldrig gen-
nemsigtiggøre det. Derfor må ambitionen om at tilpasse 
vores begreber en begivenhed i evigt overskud ikke lade 
os narre til at blive rene empirikere - begivenhedsbegrebet 
(!) må ikke foranledige os til at tro, at begreberne kan 
agere pasformer, der kan føjes begivenhedens altid over-
flødige residualmængde som det regulative ideal for vores 
erkendelse. På den anden side må vi ikke og kan ikke gøre 
vold på begivenheden med begreberne. Vi må snarere 
værne os mod enhver form for voldelige sammenstød og 
anerkende en gensidigt betingende påvirkning, hvor ingen 
af de uomgængelige poler får lov at overkode hinanden 
(som om det var muligt). Og så er det svært at se, hvorfor 
dialektik skulle være et fyord, som Deleuze og mange an-
dre franskmænd synes at diktere – men det spørgsmål har 
krav på at blive genstand for sin helt egen artikel.

   Udgangspunktet, udfordringen, forbandelsen og mu-
ligheden for en kritisk praksis eller en selvstændig tænkn-
ing må derfor være dette forhold, at den kun har sig selv og 
sin konkrete kontekst, hvorfra den må forsøge at balancere 
sig selv fra midten og arbejde på dette immanensplan. En 
inspirerende og frustrerende frihed, som må forstå sig selv 
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som forpligtet i sin egen praksis i allerhøjeste grad, hvis 
ikke den skal fortabe sig til sine egne private, spekulative 
grublerier og påståeligheder.

dEt kliniskE bEgrEb

   Spørgsmålet bliver nu: Givet dette forhold hvordan kan 
filosofien (og enhver anden fornuftig praksis) så manøvr-
ere og give sig af med anstændige begrebsdannelser?

   En klinisk undersøgelse er for medicinen en undersø-
gelse og behandling ved sengen. Det vil sige en særlig 
praksis, som adskiller sig fra teoretiske studier i labora-
toriet. At den begrebslige anstrengelse foregår ved senge-
kanten og ikke i laboratoriet udtrykker to aspekter af det 
kliniske begreb.

(1) Et klinisk begreb har jord under neglene og opfinder 
ikke noget ud af det blå. (2) Men det vil også noget – det 
er en praksis. Et vigtigt aspekt, der giver et sådant klinisk 
begreb eller diagnosticering dets gyldighed, er derfor dets 
gældighed - altså ikke hvad det siger i sig selv, men hvad 
det gør. Det kliniske begreb er således forpligtet på en vis 
performativitet. Opgaven for filosoffen eller forfatteren 

”(…) is to establish nonpreexistent relations between (…) 
variables (…) and thus participate in the construction of 
”new possibilities of life (…)” (Smith 1997: lii)

Den kliniske metode2 har to komponenter: ”(…) the func-
tion of the proper name (Begrebet red.) , and the assem-
blage or multiplicity designated by the name” (Smith 
1997: xx). Begrebet referer simpelthen til konstellationen 
af tegn og symptomer, som grupperes sammen (ibid. li). 
Der er et vist forpligtende arbejde i denne gruppering af 
symptomer og tegn, som giver begrebet dets udsigelsesk-
raft og legitimitet, således at vi ikke ender med begreber, 
der siger alt og intet. Dette er det ovenfornævnte første 
aspekt af det kliniske begreb, som betinger legitimiteten 
af det andet aspekt.

Den gode filosof må skabe et velskåret begreb, som la-
ver en distinktion: ”What really matters to philosophy is 
to know what unity, what multiplicity, what reality supe-
rior to the abstract one and the abstract multiple (…)” 
(Deleuze 2006: 45 – Bergson citeret).

2 Også kaldet den symptomatologiske, diagnostiske eller kritiske. 
Jeg slår her disse i hartkorn, men der kan være vigtige distinktion-
er herimellem som eksempelvis mellem det kritiske og det kliniske, 
som dog også flyder sammen på deres højeste.

“Modsat er dette ’barnlige vovemod’ heller ikke 
noget værd og kan på ingen måde være frelst, hvis 
ikke det legitimerer sig gennem den mere sobre og 
skolastiske opgave, der ligger i dannelsens slid og 
fornøjelser og i kritikkens rasende, blodtørstige 
uimponerethed.”
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    Et stærkt, klinisk begreb skaber anordninger og mu-
ligheder for nye udsagn, skaber et nyt sprog eller får det 
eksisterende til at stamme. Hvor begrebet skaber den 
skarpeste distinktion, når dets højeste individualitet, tab-
er det al personlighed - det bliver uopfattelig tilblivelse, 
der kan rive os med. (Parafrase over Deleuze 2002: 119-
123)3

kritikkEn, nEgationEn og dEt forplig-
tEndE skolastiskE slid

   Så vidt den kliniske metode. For at vende tilbage til den 
indledningsvist skitserede problematik: Er den iøjefal-
dende uforpligtethed et aspekt ved Deleuzes egen tænkn-
ing, eller det er en forfladiget og misforstået omsættelse 
heraf? Jeg mener det sidste, men jeg tror, at denne tendens 
skyldes, at det første aspekt ved det kliniske ofte under-
spilles (og hvilket Deleuze ofte selv ikke ekspliciterer). 
Dette er det systematiske og skolastiske arbejde, der ligger 
bag ethvert, sobert, klinisk begreb. Som Michael Pedersen 
gør opmærksom på, kan man ikke skabe flugtlinjer, man 
kan kun accelerere dem. Du kan kun påkalde og anråbe 
det allerede givne (se også Smith 1997: xlv).

”Mim strataene. Man når ikke frem til et LuO (Legeme 
uden organer red.) og dets konsistensplan ved at destrati-
ficere helt vildt. (…) Man må altså gøre følgende: Plac-
ere sig i et stratum, eksperimentere med de chancer der 
viser sig dér, finde et fordelagtigt sted, nogle eventuelle 

deterritorialiseringsbevægelser og mulige flugtlinjer (…) 
Med et omhyggeligt forhold til strataene kan man opnå 

at befri flugtlinjerne (…) Vi er i en social formation; 
først må vi se hvordan den er stratificeret for os, i os, 

3 Jeg kan her henvise Smith-teksten, jeg refererer til i denne ar-
tikel. I den uddyber han de skitserede momenter på eksemplarisk 
vis. Et nærmere kig på det 6. Plateau i Tusind Plateauer – Hvordan 
man laver sig et legeme uden organer - er også interessant i 
denne sammenhæng.

på det sted vi er; så må vi stige ned fra strataene til den 
dybereliggende montage vi er knyttet til; og så forsigtigt 
tippe montagen og få den til at vende om på konsistens-
planets side. Det er først dér LuO viser sig som det der 

er (…)”4 (Deleuze 2005: 204)

   Det kreativt skabende element i det kliniske arbejde må 
derfor ikke utøjlet gives frihjul. Der er et nødvendigt forp-
ligtende arbejde forbundet med kritisk, klinisk skabelse, 
og man kan derfor sige at “(…) det situerede afsæt i en 
bestemt praksis danner mulighedsbetingelserne for udsi-
gelsen af en forpligtende sandhed (…)” (Raffnsøe 2008: 
328). Vi må altid arbejde under de vilkår, der er os givet 
af vores situerethed, som ikke bare må betragtes som be-
grænsende men netop som mulighedsbetingende, hvorfor 
vi lige så godt kan forlige os med den.

“The writer like each of us begins with the multiplicities 
that have invented him or her as a formed subject, in an 
actualized world, with an organic body, in a given politi-
cal order, having learned a certain language. But at its 

highest point, writing as an activity, follows the abstract 
movement of a line of flight that extracts or produces 
differential elements from these multiplicities of lived 

experience and makes them function as variables on an 
immanent “plane of composition”. (Smith 1997: lii)

   Kritikkens negative opgave er således ikke tilstrække-
lig, MEN nødvendig propædeutik. Dannelsens pukkel og 
kritikkens klør er ikke noget værd, hvis ikke den formår 
og tør at sætte værdier og vove sig selv5, men modsat er 
dette ’barnlige vovemod’ heller ikke noget værd og kan 
på ingen måde være frelst, hvis ikke det legitimerer sig 
gennem den mere sobre og skolastiske opgave, der ligger 
i dannelsens slid og fornøjelser og i kritikkens rasende, 

4 Fremhævninger er indsat af mig.

5 Se artiklen Kritikkens Nytte i samme nummer.
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blodtørstige uimponerethed. Nok skal vi fejre den barn-
lige naivitet, der hører til det at lade os forundre, men ”It 
is when that wonder becomes fused with the torture of 
scholarship and the passion of engagement that wonder 
becomes philosophy.” (Jones 2007: 15).

   Stik hænderne ned i mudderet! Det må være fordringen, 
som dette underspillede, kliniske aspekt sætter for dagen. 
Det er herfra begreberne skal skabes.
   En anden fordring – givet et andet underspillet aspekt 
6–, som, jeg mener, man bør være sig bevidst, er: Husk 
handskerne! I filosofisk og samfundsvidenskabelig prak-
sis er det også påkrævet at arbejde med rene instrument-
er. Selvom instrumenterne er begreber, kræves samme 
nidkærhed, hvad angår desinficeringen for at undgå at 
inficere genstandsfeltet med aflejrede begrebslag og 
klistrende terminologisk vedhæng. At begreber altid må 
findes i og skabes fra mudderet betyder altså, at der er en 
væsentlig, filosofisk opgave i at undersøge, omdanne og 
gentænke eksisterende begreber, de kategorier, vi tænker 
i, og de ureflekterede antagelser, som disse indebærer (se 
Campbell 2009: 29).

   Med fare for at gøre vold på usammenligneligheden 
mellem Kant og Nietzsche vil jeg afslutningsvis antyde 
et sammenfald, som binder temaerne for mine to artikler i 
dette nummer sammen.

”Tanker uden indhold er tomme, anskuelser uden be-
greber er blinde” (Kant 2002:B75).

   Dette beskriver rammende, hvad begge artikler advok-
erer for: (1) Det kliniske begreb (begreber med indhold 
– hvilket har været genstanden for denne artikel) og (2) 

6 Dette kan jeg ikke underbygge referentielt som det første. Det 
kan være, at jeg i min videre Deleuze-læsning finder rygdækn-
ing for det, men det kan også sagtens være, at jeg, hvis jeg ikke 
finder det, må acceptere dette som min egen tilføjelse til, hvad jeg 
kalder det kliniske begreb.

den nyttige kritik, der hæver sig over ren deskriptivitet og 
selvtilstrækkelig negativitet (indhold med (nye) begreber 
– se ’Kritikkens nytte’):

   Kun analytisk kan der skelnes mellem kamelen og bar-
net, da enhver anstændig kritik må rumme begge. Me-
dieringen mellem de to gensidigt betingende fremtrædels-
esformer for kritikken er den filosofiske kritik – eller løven 
der glubsk, uimponeret flår huller i kamelens pukkel for at 
bane vejen for barnet. Holder man sig dette for øje, kan 
man manøvrere udenom begrebsorgiernes tomme tanker 
og den selvtilstrækkelige kritiks blinde anskuelser7.
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et fristed i fangelegen
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En torsdag aften i marts møder vi Kristian Weise 
– en ung arbejdsom mand, som vi hurtigt finder 
ud af er vant til at snakke. Han slog sine folder på 

FLØK fra 1999-2003 og tiden som FLØK studerende lig-
ger derfor lidt tilbage i hans hukommelse, men han havde 
for nyligt mulighed for at genopfriske minderne fra studi-
etiden, da han gæstede praksis-faget på 1. semester, for at 
berige de studerende med tanker om hvordan FLØK kan 
omsættes til praksis. 
   I denne udgave af artikelserien; ”FLØK in real life” vil 
vi berige resten af de studerende med de tanker, Kristian 
har gjort sig omkring den fløkske faglighed samt søge at 
give et indblik i hvad FLØK kan føre til når man forlader 
auditoriernes tykke mure.
   Vores samtale med Kristian kredsede om hvordan hans 
arbejdsliv har udviklet sig siden han forlod CBS og hvor-
dan FLØK har været med til at klæde ham på til de mange 
forskellige arbejdsopgaver han haft. Kristian Weise er 
aldrig blevet færdig med cand.merc.fil, men har en mas-
ter i Political sociology fra London School of Economics 
(LSE). I dag arbejder Kristian Weise for LO, men inden da 
har han arbejdet for Poul Nyrup i Europa Parlamentet og 
for International Trade Union Confederation i Bruxelles. 

springbrÆttEt

   Da eksamensbeviset fra HA(fil.) var i hus, begyndte 
Kristian på kandidatuddannelsen. På baggrund af sit kend-
skab til CBS’ interne politik, som Kristian havde fået gen-
nem sin erfaring som formand for De Studerendes Råd 
[red. Svarende til CBS Students] og en plads i konsis-
torium [red. bestyrelsen], blev Kristian tilbudt et job for 
ledelsen på LPF. I det første og eneste år på Cand.Merc.
fil. blev der kun tid til at studerer halvtid. En spændende 

opgave, han var med til der – og som skulle vise sig at få 
betydning senere - var da LPF besluttede sig for at lave 
en forelæsningsrække med  Poul Nyrup Rasmussen om-
kring globalisering. Kristian skulle stå for at koordinere 
det faglige indhold i forelæsningerne, presseomtale og 
lign., og der blev også født en ide om, at der skulle skrives 
en antologi på baggrund af forelæsningerne.  Nyrup blev 
senere adjungeret professor, men der blev ikke skrevet no-
gen antologi. 

london scHoll of Economics Vs. flØk 

   Kristian ville udlands og læse og han kom ind på den et 
årige master i Political Sociology på LSE. Han oplevede 
det som et stort kulturskifte at komme ind på et eliteuni-
versitet, hvor alle var meget fokuserede og dedikerede til 
netop deres uddannelse. 
   ”Der er stor forskel på CBS og LSE. Men jeg synes jeg 
stod forholdsvis godt med min FLØK baggrund. Vi havde 
en god måde at læse på, på FLØK. Læsemængden var 
enorm på LSE, men på andre områder blev jeg næsten 
mere udfordret på FLØK. Der var et større pres på FLØK 
for at lave noget selvstændigt og originalt – bryde nogle 
grænser og traditioner. På LSE blev der fokuseret på at 
vi kunne traditionen og at vi skulle kunne arbejde inden-
for den. Man skulle ikke på samme måde kunne bryde og 
overskride traditionen.” 
   Kristian oplevede således to forskellige tilgange til 
måden at studere på, på henholdsvis CBS og LSE, og når 
han ønskede at bruge den tilgang han kendte fra FLØK 
oplevede han at komme til at fremstå arrogant. 
   ”På LSE kunne jeg godt tilpasse mig disciplinerne. 
Fagene var meget empirisk orienterede og jeg ville gerne 
forholde mig til dem på – hvad vi kunne kalde – et højt re-

tekst  henrik jensen ha(fil) cbs

 minna nordahl ha(fil) cbs

fløk in real life
en artikelserie om færdiguddannede fløk’ere
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fleksivt niveau. Nogle professorer syntes dog, at jeg havde 
en arrogant omgang med deres fag og antød, at jeg følte 
mig for klog til det de underviste i. FLØK animerer måske 
til en vis akademisk arrogance.”

som blÆkspruttE i Ep

   Oprindeligt havde det været Kristians plan at vende 
tilbage til CBS og færdiggøre sin cand.merd.fil., men da 
studiet i London var færdiggjort, mente han ikke at det 
længere tjente et egentligt formål. Kristian ville ud og ar-
bejde, og da Poul Nyrup lige var blevet valgt til Europa 
Parlamentet, sendte han ham en uopfordret ansøgning.
   Kristian var lidt overrasket da han fik jobbet. ”Jeg 
havde hverken en baggrund i DSU [red. Danmarks So-
cialdemokratiske Ungdom] eller nogen socialdemokratisk 
partibog. Og jeg havde ikke det store kendskab til EU-sys-
temet. Det viste sig at Nyrups motivation var, at han gerne 
ville have en, der kunne skrive en masse og kunne arbejde 
med nogle nye problemstillinger, og således havde nogle 
bredere kompetencer. Han havde selv styr på EU systemet, 
mente han.” 
   Jobtitlen lød politisk assistent. En blæksprutte-stilling, 
der indeholdt alt fra skrive taler og læserbreve, til at un-
dersøge problemstillinger og lave dybdegående notater. 
Dog skulle han ikke lave kaffe, men ellers være generelt 
til rådighed. ”Det varede tolv måneder – men jeg blev tre 
år ældre på den tid.” 
   Nyrup arbejdede på daværende tidspunkt meget med 
globaliseringens indflydelse på Europa og især dens ind-
flydelse på den høje arbejdsløshed. Kristian blev sat til 
at arbejde med emner lige fra global økonomisk politik 
og finansielregulering, til EU’s indflydelse på arbejds-
markedsforhold. Det var et hårdt, men spændende job, og 
den eneste reelle erfaring med globaliseringen Kristian 

havde med fra FLØK, var et bachelorprojekt om Hardt og 
Negri’s Empiriet. Til gengæld havde han beskæftiget sig 
meget med de problemstillinger på LSE.
   Efter jobbet for Nyrup, åbnede der sig nogle døre og 
Kristian blev tilbudt et job som politisk analytiker i den 
globale paraplyorganisation for fagbevægelsen,  Interna-
tional Trade Union Confederation. Han tog jobbet og blev 
i Bruxelles i 2 1/2 år mere, indtil det danske LO tilbød 
ham et job i København. 

arbEjdEt  i  lo

   Efter knap 4 år i Bruxelles vendte Kristian således tilbage 
til Danmark til en stilling i LO, hvor han har været ansat 
siden januar 2008. Oprindeligt blev han ansat på baggrund 
af sine analytiske evner, hvilket var kompetencer de eft-
erspurgte i LO, og blev ansat som international rådgiver. 
Siden da har hans arbejdsopgaver taget en lidt mere or-
ganisatorisk drejning, og han sidder i dag med ansvaret 
for deres EU-koordinering og international økonomisk 
politik. 
   Kristian forsøger at tegne et billede af sin arbejdsfunk-
tion, hvilket tydeligvis ikke er en simpel opgave, da denne 
dækker over et mangefold af forskellige typer af funk-
tioner og opgaver.  Opremsende fortæller han at han går 
til mange møder, rejser meget, skriver indlæg, laver ana-
lytisk arbejde, orienterer fagbevægelsen, holder oplæg og 
repræsenterer LO’s synspunkter i forskellige fora etc. 
Med uddybende eksempler skildrer han hvordan han har 
været med til at skrive en stor rapport om kapitalfonde, 
ligesom han det seneste halve år har beskæftiget sig en 
del med finanskrisen. Ved at beskæftige sig så meget med 
krisen har han oparbejdet sig en ekspertise på området og i 
den forbindelse har han på få uger holdt oplæg i rundt om-
kring i landet samt i Belgien og Island om finanskrisen. 
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Kristian beskæftiger sig dog med mere og andet end 
økonomiske– og finansielle problemstillinger. Som nævnt 
dækker hans funktioner bredt, og han nævner at en helt 
anden type opgave han netop har haft i hånden, gik ud på 
at forberede en kommunikationsstrategi forud for et inter-
view mellem en tv-station og LO’s formand. Her udarbe-
jde han en guide for, hvad der ville være smart at sige og 
få kommunikeret ud. 
   Yderligere er det forudstående valg til europaparlamen-
tet, noget der vil optage en stor del af Kristians tid i de 
kommende par måneder. LO har en interesse i flest mu-
lige stemmer til valget, og at der bliver stemt på nogle 
kandidater, der fokuserer på det, der er vigtigt for LO. I 
den forbindelse er Kristian med til at udarbejde politiske 
oplæg og forholde sig kommunikationsstrategisk til dette, 
således at der fremstår et klart politisk budskab. 
   Kristian udtrykker, at det gode ved det job han har i dag 
er, at han får lov til at arbejde med så forskellige ting og 
er med i den aktuelle politiske debat samtidig med, at der 
er rum for refleksion. Arbejdet tilbyder en god blanding 
af strategisk politisk kommunikation, hardcore analyse og 
forståelse af problemstillinger, samt en menneskelig inter-
ageren ved møder, oplæg mm. 
   Foruden sit job i LO arbejder Kristian nu som analy-
seleder for tænketanken Cevea. Kristian har altid fundet 
tænketanksarbejde spændende fordi det kombinerer det 
forskningsmæssige arbejde med et fokus på en virkelighed 
man gerne vil påvirke, og måske ændre. I tænketanksar-
bejdet ser han, at han får lov at udfolde sine analytiske 
evner. 

disciplin sHopping, omsÆttEligHEd og 
akadEmisk snobbEri 

   Det er tydeligt, at Kristian i de seneste år har arbejdet 
med mange forskellige typer opgaver, dog alle med den 
fællesnævner at de omhandler politiske og samfundsmæs-
sige forhold. Det viser sig, at evnen til at kunne bevæge 
sig indenfor flere discipliner er en af de centrale ting, Kris-
tian mener, man kan tage med fra FLØK. Han mener selv 

at denne evne til at kunne skifte fagdisciplin udgør en af 
hans kernekompetencer. 
   ”Fordi man bliver udfordret på den måde, man gør, 
bliver alle andre emner lidt nemmere end det man har ar-
bejdet med på studiet. Hvis man skal sige det lidt smart, så 
kan man sige at min kernekompetence er, at jeg kan lave 
politik og analyse på et hvilket som helst område. Det kan 
jeg gøre hurtigere end de fleste andre mennesker, og jeg 
tror det bunder i, at jeg har arbejdet på det abstraktion-
sniveau som der findes på FLØK.  Fx har jeg lige skrevet 
et oplæg om finansiel regulering. Principielt burde man 
vel være cand.merc.fil-kandidat eller lignende for at gøre 
det, men med min FLØK-baggrund er det blevet lettere for 
mig at gå til andre fagområder. Det er lettere for mig at 
se hvilke logikker der udspiller sig. Generelt giver FLØK 
et godt indblik i de logikker og rationaliteten der udspiller 
sig i forskellige sammenhænge.”
   Kristian tegner på mange måder et rosenrødt billede af 
den fløkske faglighed. Den giver nogle refleksive kom-
petencer og en særlig måde at gå til problemstillinger 
på, som han oplever som værende frugtbar. Men som i 
så mange andre sammenhænge indeholder dette et billede 
et stort men - frugtbarheden af den fløkske faglighed er 
betinget af ens individuelle evne til at kunne omsætte den 
til en praksis. 
   ”Hovedopgaven er at man ikke kun tager FLØK-ting 
med sig, men at man kan omsætte dem så de fungerer in-
den for den disciplin man er i. Så selvom man med et 2. or-
dens blik kan se, at det blot er en diskurs, et sprogspil eller 
en særlig rationalitet der udspiller sig, så bliver man nødt 
til at agere udfra hvor man nu er, og selv spille med.”
   I forlængelse heraf understreger han, hvor vigtigt det 
er, at man kan omsætte det sprog og den tankegang man 
naturligt tilegner sig på FLØK. De seneste 6 år har han 
selv været meget fokuseret på, at holde sig for øje hvilken 
sammenhæng han kommunikerer i. 
   ”Når jeg ser tilbage, husker jeg det som om, at overlæg-
geren lå meget højt på FLØK. Underviserne lagde op til 
at man løbende overskred pensum. Vi fik nogle gange en 
fornemmelse af at vi var fortropperne i en nytænkning af 

f l ø k  i n  r e a l  l i f e
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politikken, filosofien, sociologien og erhvervsøkonomien. 
Det var ikke kun en god ting. Det kunne også skabe for-
virring og problemer. Man kan helt sikkert lære meget af 
at arbejde på den her måde, men man kan meget nemt få 
problemer med omsætteligheden. Vi fik et til tider meget 
selvrefererende sprog, der gjorde det svært at snakke med 
andre. For at kunne omsætte sin viden uden for FLØK, må 
man jo kunne tale et sprog, der er alment gældende.” 
Kristian mener godt der kunne være fag, der har større 
fokus på omsætteligheden, men mest af alt så ser han det      
som en individuel opgave. 
   ”Det handler om at skabe sin egen personlige profil. 
Måske er en af de ting FLØK kunne være bedre til, netop 
at fortælle og fokusere på at FLØK ikke er en færdig pakke 
– man skal som studerende selv tage et ansvar og udvikle 
sig i den retning man selv synes er spændende.”
   Kristian har ikke en lang liste med ting han mener bør 
ændres ved FLØK. Han udviser en grundlæggende stor 
tilfredshed med den måde han selv har oplevet studiet på.  
Men dog sætter han fingeren på et (måske ømt) punkt - en 
tendens til akademisk snobberi: 
   ”Blandt de, der var de dominerende FLØK’ere på min 
årgang – inklusiv mig selv - var der en ide om at den fran-
ske post-strukturalistiske tilgang var bedre end fx den 
systemteoretisk. Der var nogle undervisere, der gang på 
gang leverede retoriske festfyrværkerier med udgang-
spunkt i f.eks. Deleuze. Det var svært ikke at blive forført 
af det. Og vi fik nærmest en fornemmelse af at det de læste 
på de andre studier var pixibøger. Selvfølgelig skal man 
være kritisk overfor andre discipliner, men man skal også 
være selvkritisk. Lidt mindre benovet og lidt mere udfor-

drende overfor det, der er den aktuelle fløkske avantgarde. 
Stoppe op og midt i forførelsen spørge; ’hvad er egent-
lig den analytiske pointe med det her.’ Jeg tror det ville 
være sundt med lidt mere klassisk angelsaksisk filosofi på 
FLØK – også selvom jeg selv til en vis grad foragtede det, 
da jeg var studerende.”
   Han mener grundlæggende at det er en god ting, at 
der hersker stor selvtillid på FLØK, men understreger at 
denne ikke må tilsidesættes for en ydmyghed over andre 
studier og andre felter. Uden ydmygheden mener han ikke 
at FLØK er så konstruktiv. 

En torsdag aftEn lakkEr mod EndE..

   FLØK har blandt de mange andre ting Kristian har 
beskæftiget sig med, givet ham en god bagage til det 
’virkelige liv’ han for en årrække siden har taget hul på, da 
han forlod LPF’s andedam. En bagage han har kombineret 
med en stor politisk interesse og en praktisk kunne. Kris-
tian ser at han også i fremtiden vil beskæftige sig med no-
get indenfor det politiske område, og som udgangspunkt 
bliver han de næste år, hvor han er nu i LO. Men selvom 
tiden på FLØK ligger tilbage i hans hukommelse, ligger 
interessen for de områder han har beskæftiget sig med på 
FLØK og svømmer under overfladen. Han nævner, at han 
ville finde det sjovt at komme til en forelæsning en dag 
eller genoptage læsningen af filosofiske værker, men må 
dog også erkende, at hvis han har to timer til overs en dag, 
ja så bruges de på snarere på at skrive et debatindlæg til 
avisen end at gå i dybden med Heidegger.
   FLØK har givet ham en stærk baggrund, og som han 
siger: ”Der er en fordel ved at læse primærtekster. Man 
kan sige det sådan, at de, som hvis man var maratonløber, 
giver en hel del kilometer i benene.”  Som bekendt vinder 
man ikke ved at have mange kilometer i benene – men de 
hjælper! 
   Samtalen er slut, mørket er faldet på, og på vejen hjem 
passerer vi et fyldt Nexus hvor tonerne af Lady Gagas 
”Poker Face” drøner ud af højtalerne. Men denne tors-
dag aften er rusen fra fadøllen udskiftet med højtflyvende 
tanker, om at den fløkske faglighed kombineret med en 
individuel formåen til omsættelighed kan føre noget godt 
med sig. Det er en rus af tanker der opererer på et andet 
plan, end den der traditionelt findes på en glad torsdag 
aften. Godt eller skidt, det må være op til læseren at vur-
dere. n   

“Selvfølgelig skal man 
være kritisk overfor 
andre discipliner, men 
man skal også være 
selvkritisk. lidt mindre 
benovet og lidt mere 
udfordrende overfor 
det, der er den aktuelle 
fløkske avantgarde.”
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Kære FLØK’ere  

Et nyt tiltag er undervejs på FLØK studiet, så vi har brug for jeres opbakning for at det kan 
blive en forening der er fra FLØK’ere til FLØK’ere for FLØK’ere.  

Formålet er at skabe en platform hvor alle på HA(fil.) og cand.merc.(fil.) kan søge støtte 
til sociale og faglige initiativer, såsom afholdelse af foredrag, seminarer, studieture og 
fredagsbarer. Derudover skal foreningen være et forum for FLØK’ere på alle årgange med 
et fast månedligt møde.  

FLØK Studenterforening skal fungere på fast frivillig basis på tværs af årgangene.  

De overordnede rammer og vedtægterne for foreningen bliver vedtaget på den

stiftEndE gEnEralforsamling 
ONSDAG D. 20/5-09 KL. 16:15-17:30

I DELOITTE AUDITORIET, SPS10, CBS

Efterfølgende vil den nystiftede studenterforening byde på øl i solen.  

Forslag til vedtægter bliver sendt ud onsdag. d. 13/5-09.  
Forslag til ændringer i vedtægterne skal skriftligt meddeles nedenstående mailadresse 
senest mandag d. 18/5-09 kl. 23:59. 

floEkstudEntErforEning@gmail.com

Vi håber på at se jer til en givende og sjov
eftermiddag.  

Venligst 
Projektgruppen for oprettelsen af 
FLØK Studenterforening

invitation til stiftende
generalforsaMling for fløk

studenterforening
Sapere aude !
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Tidspunktet er engang i januar. Det danske vinter-
vejr er koldt og gråt. Stedet, et mere eller mindre 
anonymt rum på CBS. En englænder, der lyder 

som en australier, læser noget op af et papir. Desto flere 
ord der kommer ud af munden på mennesket, desto mere 
flyder ordene sammen til en lind strøm af lyde, der bev-
æger sig langsomt ud i et vel besøgt rum i Porcelænhaven. 
Uden min åndelige indvirken fanges lydene af mine ører, 
hvorefter de, uden at møde nogen modstand, forsvinder ud 
på den anden side igen. Jeg befinder mig til et arrangement 
organiseret af Ledelse, Politik og Filosofi. Overskriften er 
vist nok ”Philosophy and Management”, og i et desperat 
forsøg på at finde ud af hvad der foregår, snupper jeg i 
et uopmærksomt øjeblik dagens program fra min nabo.  
Det første jeg lægger mærke til er punktet ”Frokost”. Den 
skal der åbenbart ikke betales for, så min mave og tomme 
pengepung drager et lettelsens suk.  Derudover er der ikke 
megen hjælp at hente i programmet. Efter at have læst det 
to, tre ja fem gange, kan jeg stadigvæk ikke kapere, hvad 
det er herren forsøger at fortælle mig. Jeg trøster mig med 
min hjernes uformåen til at indsamle viden, sikkert kan 
begrundes med dens placering i en utrænet første års stu-
derendes hovede. Det første foredrag afløses af et andet 
og jeg hører en bid om self-management, hvorefter no-
get af min opmærksomhed forbrødrer sig med min kon-
centration, og de tager hinanden i hånden og forlader mit 
hoved.
   Mens jeg støtter mit hoved imellem mine hænder, kom-
mer jeg til at tænke over hvordan jeg endte her? Udsigten 

til en programmeret dag med erhvervsøkonomi og virk-
somhedshistorie, og en lang kedelig eftermiddag på bib-
liotekets læsesal, må havde været udslagsgivende i valget 
af det ukendte alternativ. Uforudsigeligt var det hvert fald, 
at jeg med det valg indvilligede i et overfald af gloser på 
min hjerne. Videre lægger der sig langsomt en tyk tåge 
rundt omkring den sidste del af min opmærksomhed, den 
del der ikke har valgt at søge flugten ud af øregangen. 
Fuldstændig udmattet, kan jeg mærke søvnen trænger sig 
på og jeg kan mærke trangen til at gabe. Min mund rives 
op, men inden gabet kommer til fuld udfoldelse, springer 
en bestemt Ole Thyssen adræt hen foran mig. Igennem 
sine briller kigger han ned på mig og beder mig venligt, 
men bestemt, om at tage hensyn til en gentlemans føl-
somhed. Hvorefter min mund, som ført af en ”usynlig 
hånd”, helt af sig selv klapper i. Mister Thyssens oplæg 
er slut, og han forlader lokalet for at svinge sig op på sin 
cykel, for at suse bort.
    Jeg når ikke at undre mig over Thyssen’s pludselige exit, 
før en lille mand i et skrigende grønt fe kostume, svæver 
ind i mit synsfeldt, kigger venligt på mig og siger: ”Jamen 
så lad os få det interview startet.”  Hvorefter han forsætter: 
”Poker, the new Chess!” Han danser lidt frem og tilbage, 
bokser ud i luften og udbrydder: ”Det er hjernegymnastik 
det hele.” Dette sætter en fortælling om ideernes verden 
på LPF igang. Feen forklarer, at arrangementet havde til 
hensigt at, på den ene side kreere muligheden for intern 
indsigt i hinandens arbejde, og på den anden side at åbne 
op for instituttet, til andre nysgerrige væsners fornøjelse. 

tekst   stephan christensen ha(fil) cbs

billede the absinthe drinker af viktor oliva fra 1901

der var engang ... 
philosophy and Management 
en drømmetilstand ?
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Udover det, pointerede feen, gav det også muligheden for, 
at forskerne kunne præsentere ufærdige tanker for hinan-
den, og publikum kunne inddrages til at deltage i udviklin-
gen af projekterne. 
   Nu hvor feen er ved at være flyvende i sin fortælling, 
kan jeg ikke lade være med at spørge, hvad LPF er for en 
størrelse. Det lader til ikke at være et helt nemt spørgsmål, 
for vi bliver kastet ud i et længere foredrag. Pludselig slår 
det mig, at det minder meget om den reaktion man får, 
når man spørger en Fløkker hvad denne studerer. Fore-
draget starter med af feen sammenligner LPF med soci-
ologi på KU. På deres institut har man en klart defineret 
opfattelse af, hvad det er en sociolog gør. Derfor er der 
ikke nogen grund til at stille spørgsmålstegn ved deres 
faglighed. Modsat, har man på LPF, eller mere præcist, 

det der bliver kaldt filosofi-gruppen, ikke nogen ”klar” 
forståelse af fagligheden. Feen forklarer at man på LPF 
undersøger et genstandsfelt ud fra et større teorifællessk-
ab. Det betyder at man ikke tager udgangspunkt i en teori 
eller metode, og derved undgår man det, som feen kalder 
”teori- og metode-fascisme”. For at gøre det mere klart 
hvad feen mener, kan man forestille sig det sådan, at for-
skerne undersøger et genstandsfelt, en organisation - en 
virksomhed for eksempel. Videre pointere feen betydnin-
gen af, at man samtidigt skal hævde sig lidt mere over-
for andre faglige retninger, der har en klarere forståelse 
for deres faglighed. Imens feen fortæller mig alt det, kan 
jeg ikke lade være med at tænke over at det minder ret 
meget om FLØK. Faglighed er også på studiet genstand 
for problematiseringer. Faglighedens mere eller mindre 
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uklare rammer synes ikke at genere feen. Han fortsætter 
ufortrødent at forklare LPF’s er aktivitet i medierne, ud 
fra den uspecifikke faglighed og behovet for profilering. 
Udover det, synes noget også at tyde på at feen mener, at 
dette skaber en større dynamik på Instituttet. Feen poin-
terer at den ”uspecificerede” faglighed, er et grundlag til 
et større drive i filosofi-gruppen. Afslutningsvis roser han 
miljøet på LPF for at være socialt, og have en meget flad 
hierarkisk struktur.  Samtidigt kan jeg ikke lade være med 
at tænke på at den kære fe’s beskrivelse af instituttet, eller 
mere precist filosofi-gruppen, fordi det trodsalt er der feen 
kommer fra, minder meget om beskrivelser der kan anv-
endes til at beskrive FLØK. 
   Pludseligt fortrænger en stor hvid hest feen fra bille-
det. På hesten sidder der en Konge med et trukket sværd. 
Kongen ligner til forveksling Bent Meier, der med dyb 
røst udråber: ”En ny ideologi, jeg giver et kongerige for 
en ny ideologi.” Overvældet af lidenskab tænker jeg; ”Ja 
for den store hokuspokus mester!” Manden har jo ret, der 
er ikke nogen idealisme i dag. Eller er der? Takket være 
Bent, kommer jeg til at tænke på Milton Friedmann, der 
prøver at markedsføre sig som den store ideolog, men den 
reklamekampagne virker ikke særlig sexet, da det økono-
miske i Friedmanns hænder, ikke ser ud til at kunne regne 
sig til ret meget andet end at tjene penge og være prag-
matisk. Hvis det er det eneste man skal tro på, så virker 
tilværelsen pludselig ret trist. Penge som idealisme ville 
jo nærmest betyde, at ordsproget burde gå fra at hedde: 
”Penge er ikke alt, men de er godt at have” til ”Penge er 
alt og derfor er de gode at have.” Jamen skal vi så overlade 
det til pengene, at ordne den globale opvarmning, finan-

skrisen og terrorismen?  For så foreslår jeg, at vi sender 
et par millioner til Osama bin Laden, da han som lovet 
selvfølgelig bygger små huse til alle terrorist-gutterne, 
sender dem i skole og giver dem noget dannelse, så de 
ikke mere behøver at sprænge sig selv i luften.  Jeg kom-
mer lige til at studse over, at manden vist kommer fra en 
velhavende familie, da jeg ikke når længere, fordi jeg 
rives ud af min drøm, ved at Uffe prikker mig til. 
   Forvirret kigger jeg rundt for at orientere mig, og mit 
blik krydser Sverres. Jeg kan ikke undgå at blive lidt un-
derligt til mode, fordi jeg ikke helt ved om han ser på mig 
med en ironisk-fornøjelse eller en irriteret-ironi. Efter mit 
blik har løsrevet sig, får jeg øje på en forsker, der efter at 
dømme ud fra det der står på hans slide taler om depres-
sioner, hvilket får mig til at blive rigtigt forvirret. Hvordan 
hænger det nu sammen med filosofi og management? Det 
er noget med at menneskers arbejde gør dem afhængige, 
fordi arbejde gør dem glade, samtidigt bliver de både de-
pressive hvis de arbejder og hvis de ikke arbejder. Jeg kan 
godt se jeg er gået glip af en helt masse og længes tilbage 
til min drøm og min ideologi.
   Inden jeg kommer for godt igang igen, afbrydes mine 
tanker brat da frokosten annonceres, og jeg, sammen med 
de andre, begiver mig ned til buffetten, hvor jeg kan styrke 
mig før næste hold foredragsholdere præsenterer deres 
forskning. Jeg kan nu ikke lade være med at tænke, at det 
var en dejlig drøm og det er godt at FLØK og LPF har så 
meget tilfælles.  Hvis man tænker nærmere over det, er det 
måske ikke så underligt, de har jo trodsalt begge meget at 
takke filosofien for.   n   

d e r  va r  e n g a n g . . .
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Piradio søger lyttere
Går du rundt med en lille lytter i maven?

Er du et udadvendt menneske og kan du håndtere 
ustyrligt morsomme udsendelser?

Kan du li’ at lytte til go musik og til folk der er ligeså 
morgentrætte som dig?

Er du generelt go til at lytte, og har du overhovedet en 
radio?

- så er Piradio noget for dig!
Lyt, fredag i lige uger fra 9:00-11:00 på 95,5 FM

(universitetsradioen)

Du glæder dig til at høre fra os.
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Det længeventede svar på, hvordan verden blev 
moderne, er nu udkommet i bogform. Historien 
fortælles af historiker Søren Mørch i hans nye 

bog ”Store forandringer”. I 61 fortællinger går den tæt på 
forandringer, der ifølge Søren Mørch er de mellemreg-
ninger, der har resulteret i det moderne – den verden vi 
lever i i dag.
   Ifølge Søren Mørch findes der i dag groft sagt to gen-
rer af litteratur: sagprosa og skønlitteratur. Det lader til, 
at Mørch tager genren sagprosa ret alvorligt. Han har i 
hvert fald gjort meget for at undgå en kronologisk, ke-
delig opremsning af historiske fakta pakket ind i en tyk 
suppe af gloser. Den klassiske historiebog er skiftet ud 
med en mere dynamisk form – fortællingen. Sproget er 
let tilgængeligt, ja nærmest snakkende, samtidig med at 
pointerne præsenteres i skarpe vendinger. Derfor er det 
ret god underholdning at læse denne bog. Forfatteren læg-
ger ikke skjul på sin personlige holdning: at den vestlige 
civilisation er en kæmpe bedrift. Aldrig før har så mange 
mennesker levet med en så høj velstand og ja været så 
sunde. Udover det oplyser han læseren om historieforfat-
terens udfordringer: at genfortælle fortiden vil altid være 
en konstruktion, der vil blive interpreteret ud fra nutidens 
”mode” (eller tidsånd). Fortællingerne er løst sammensat, 
meget fragmenteret, men de præsenterer dog tilsammen en 
god oversigt over oplysningstidens forskellige tendenser. 
Ydermere trækker Mørch i fortællingerne på sin viden om 
antikken, samtidig med at der reflekteres over det skrevne 
med tydelig adresse til vores tid. 
   Det mest interessante afsnit, hvis der nu endelig skal 
fremhæves et, er det, hvori Mørch præsenterer ud-
viklingen fra mundtlighed til skriftlighed. Læsningen af 
fortællingerne sætter skriftlighedens og skolastikkens be-
tydning for nutidens samfund i relief. De skriftkloge havde 
inden den moderne tid en meget høj status i samfundet, 

fordi de, idet de havde ejerskab over skriften, også havde 
patent på viden samt udvikling og udveksling af viden. 
Det betød, at deres indflydelse på magten var enormt stor, 
da deres viden og råd, takket være oligopoliet, var dyre-
bare.  Med skolesystemernes udbredelse og skriftens in-
dtog i det borgerlige hjem var det ikke forbeholdt de få 
at tyde og bruge skriften. Så muligheden for tilegnelse af 
viden var ikke længere forbeholdt de privilegerede. Al-
fabetet, som det fremhæves i afsnittet, karakteriserer den 
vestlige civilisation; kendetegn er skriftens klare differen-
tering fra tegnet som udtryksmiddel.  Tegnet var omfattet 
af større mysticisme, da det både blev brugt i fortællinger 
i forlængelse af andre tegn, samtidig med at det havde en 
rituel værdi i sig selv. Bogstavet udtrykker kun mening i 
sammenhæng med andre bogstaver. 
   Set i lyset af Mørchs udlægning af alfabetet er det ikke 
underligt, at Goethe spiller den meget store rolle som det 
moderne menneskes prototype. Goethe, mesteren over 
skriften, det ultimative billede på klassicismens genius 
ånd, er Mørchs store helt. Han stilles overfor et andet 
såkaldt oplyst menneske – Newton, naturvidenskabens 
store fader. Mørch gør i mine øjne noget meget relevant. 
Han tager den naturvidenskabelige (matematiske) tankeg-
ang og stiller den overfor den ”sproglige” tankegang. I 
form af farvelæren og Goethes andre værker illustrerer 
Mørch hans dybsindighed, hvilket bliver vægtet højere 
end Newtons forsøg på at lave en formel, der kan give 
en enkel forklaring på verden. De repræsenterer dermed 
to forskellige forståelser af den ”nye”, rationelle verden. 
Newton repræsenterer den mekaniske, der lægger sig 
mere strengt i linje med Descartes, hvorimod Goethe er 
repræsentant for den rationalistisk panteistiske. Set i lyset 
af at det er ham, der genopdager Spinoza, virker det ikke 
overraskende. Goethe er moderne, fordi han er indstillet 
på forandringen og ikke er bundet til dogmer eller nogen 

tekst   stephan christensen ha(fil) cbs

det moderne i 61 fortællinger
en boganMeldelse af store forandringer, søren Mørch
(politikens forlag). 
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religiøsitet, men derimod ser genius – det 
evigt skabende og forandrende i tilværels-
en. Med Goethe minder Mørch os om de 
gode sider ved det moderne og det poten-
tiale, som befinder sig i mennesket. New-
ton er repræsentant for en dobbelthed, da 
han kun officielt agerede videnskabsmand, 
men i virkeligheden var meget mere optaget 
af teologiske spørgsmål, der dog gik imod 
kirkens holdning og måtte holdes skjult. 
Ydermere ville det selvfølgelig havde miskrediteret hans 
videnskabelige ry, hvis hans virke som ”troldmand” ville 
havde blevet offentligt.
   De andre fortællinger er meget spændende og indeholder 
nogle gode fortællinger, der er værd at mindes. Når det 
er sagt, mener jeg dog ikke, at Mørchs fortælling om det 
moderne er fyldestgørende. Han definerer det moderne 
som: ”[...] ’det moderne’ bliver defineret i denne bog: 
Som det tidssvarende, det nutidige, det umiddelbart up-
roblematiske, som den måde, ’man’ uden at tænke over 
det bærer sig ad på nu til dag.”1 Jeg mener, at den måde, 
vi uden at tænke bærer os ad på nu til dags, lige såvel er 
præget af verdenskrigene. De skal og må inddrages for at 
kunne give en afrundet fremstilling af det moderne. Det er 
der i mine øjne ingen tvivl om. Her har Mørch ladet sig 
drage alt for meget af sin mission, der har villet gøre det 
moderne til vores altomfattende alfader, som vi skal takke 
for, at vi privilegeret kan opleve at leve i den velstand, vi 
gør. Men at den velstand ikke kommer af sig selv, og at 
det samfund, vi lever i, i virkeligheden er meget skrøbe-
ligt, oplever vi hver dag, især i de tider hvor krisen står på 
dørtærsklen. 
Derfor er facit, at bogen er vellykket uden at være helt 

1 Søren Mørch, Store Forandringer, Politikens forlag, side 27

afrundet.  Begrundelsen er, at man ikke har taget en prob-
lemstilling op, der er ligeså vigtig som alt andet, Mørch 
nævner - nemlig den fortælling der inddrager verdenskri-
gene. Forandring er essentiel, men den skal følges op af 
stabiliserende faktorer, der vedligeholder sammenhæng-
skraften i samfundet. Spørgsmålet om, hvordan sammen-
hængskraften eller nomos kan vedligeholdes, er så essen-
tiel, at den havde fortjent en plads i bogen. Især for at blive 
mindet om at det er et spørgsmål, som til stadighed ikke 
kan besvares entydigt, da samfundets sammenhængskraft 
og nomos uigenkaldeligt udfordres af forandringen. Det 
betyder ikke, at samfundet er nær en undergang, men bare 
at opretholdelsen af det samfund, vi lever i, kræver den 
enkeltes engagement på daglig basis. Forandringen foran-
drer nomos’ udseende - spørgsmålet er bare hvordan? En 
bog som Mørchs skal i mine øjne bidrage til, at spørgsmå-
let aldrig igen besvares ved, at et totalitært regime med 
forvrængede, fremmedfjendske teorier som dets grundlag 
udnytter en undergangsstemning til at gribe magten.  Det 
kunne han havde gjort ved en fortælling om for eksempel 
Stauffenberg eller andre modstandskæmpere, hvilket ville 
falde i tråd med resten af hans fejring af oplysningen. Her 
til slut kan jeg ikke lade være med at kommentere, om det 
måske er en afskedsfest, hvor alt det, der antydningsvis 
forvrænger gloriebilledet af ”monumentus modernus”, er 
blevet udeladt? n

billede søren mørch
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Der er et særligt tidspunkt på året hvor jeg elsker 
at gå gennem fabrikshallen på Solbjerg Plads. 
I Januar er der en særlig stemning af frygt og 

bæven i korridorerne foran de små glasbure med grøn dug 
bordene. Sved på den nybarberede overlæbe,  en nervøs 
tissen-af inden det sker, lugten af røg på toilettet og det 
halve, skoddede smøg i håndvasken, den messende re-
citering fra nedskriblede noter. Eksamenstid. Der er en 
aura af angst i hele bygningen. Men der er selvfølgelig 
også glæden over resultatet, skuffelsen over afgørelsen 
eller bare lettelsen over at det er overstået. På FLØK er 
det ingen undtagelse. Eksaminerne er blevet hyppigere 
men eksamensformen er stadig varieret og stadig omdis-
kuteret, især på det store tre-semestres filosofifag der afs-
luttes midt på bacheloruddannelsen. Eksamen synes altid 
at være genstand for diskussion og i dette forår gennemgår 
faget en større revidering. 
   Det har givet mig anledning til at tage et kig på den store 
buffet af filosoffer der bliver undervist i på faget. Eller 
snarer, at se på hvad der bliver undervist i, og hvad der 
bliver eksamineret i, for det viser sig at de to ikke stemmer 
helt overens. Som bekendt er det jo en synopsis-eksamen 
og den studerende bliver principielt hørt i hele pensum. 
Synopsis er afgrænset af 5-7 filosoffer samt en overskrift 
og udgør således eksaminationens indgangsbøn. Men 

lige så vigtigt markerer den de filosofiske positioner den 
studerende skal forholde sig skriftligt til inden eksamina-
tionen, og i den forstand bliver det kernepensum. Når man 
således ser nedover listen af eksamensspørgsmål i de fire 
år fra og med 2006 til i år, hvor Lektor Øjvind Larsen har 
været fagansvarlig, er der flere ting der springer i øjnene. 
Man har valgt at beholde en tænker som Adam Smith i 
faget og eksaminationen, på trods af at Økonomiens 
Teorihistorie, der rettelig mener jeg, fik en selvstændig 
eksamination og således er blevet sit eget fag. Om Smith 
kan blive i filosofifaget når det revideres (læs: skæres ned) 
som følge af budgetmæssige nødvendigheder er tvivlsomt, 
men ligesom alt andet politik er studiets udformning en 
balancegang hvor man nogen gange må, ja, slå yndlingen 
ihjel; Adam Smith får den nødvendige plads og betydning 
i Økonomiens Teorihistorie.  
   Mere diskutabelt er eksaminationsvægtningen af filosof-
ferne efter anden verdenskrig. Rawls og Habermas vægter 
her relativt tungt mens både Gadamer og Sartre samt 
Luhmann og Foucault har en mere moderat plads idet de 
indgår i et enkelt spørgsmål om året. Argumentet mod 
denne vægtning af Rawls og Habermas er, at de begge 
bliver behandlet omfattende i det efterfølgende Etik-fag 
som Lektor Øjvind Larsen også kører. På den anden side 
er Habermas en væsentlig tænker, der spinder tråde fra 

tekst  esben hegnsholt olsen stud.merc.(fil.) cbs  

filosof af guds nåde 
om den hellige alliance og fadermordet der bestandigt udebliver
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antikken frem til den sproglige vending. Tilsvarende skal 
vi naturligvis gøre brug af, at den fagansvarlige er en ka-
pacitet på Habermas—ligesom vi skal udnytte at Profes-
sor Sverre Raffnsøe og Professor Ole Thyssen er mere end 
velbevandrede i henholdsvis Foucault og Luhmann, just 
som denne Habermas-Foucualt-Luhmann triangel udgør 
et vigtigt teoretisk fundamenter for mange fløkkeres år-
sprojekter.
Knap så overbærende kan man være når blikket falder på 
hyppigheden af filosofferne mellem antikken og Kant, 
hvor den fagansvarliges kulturkristne aspirationer har tag-
et overhånd. At den studerende i løbet af fire år er blevet 
bedt om at forholde sig til Augustin 11 gange er i sig selv 
diskutabelt idet den fundamentale men relativt tilgænge-
lige indsigt om det splittede menneske næppe retfærdiggør 
at denne kirkefader optræder næsten tre gange så ofte som 
Descartes, som på sin side kan siges at indstifte det mod-
erne subjekt således som det indtones i filosofien fremeft-
er. Endnu mere grotesk er, at den kvalme højkirkelighed 
hos Sankt Thomas Aquinas ikke blot er gejstligt men nu 
også filosofisk kanoniseret som altomfavnende. Denne 
katolske hof-tænker optræder i seks til syv spørgsmål per 
år og den studerende skal altså hyppigere forholde sig til 
denne middelmådige hverdagspragmatiker end til Platon 
og Hegel?! Jeg ved godt at tråden fra Aristoteles til Aqui-
nas er en komfortabel lille bro at bygge, ligesom den mel-
lem Platon og Augustin, men det retfærdiggør næppe at de 
papistiske skriblerier ophøjes til en hellig alliance. 

   Længere fremme i vores tidslinje er den også gal, når vi 
ser på hvor margial en placering Nietzsche og Heidegger 
har fået, eller endnu mere tydeligt: Wittgenstein der blot 
har optrådt en enkelt gang i eksamensspørgsmål på fire år. 
At den angelsaksiske sprogfilosofi ikke er en stor ting på 
LPF er fair nok, men så vidt jeg ved, er der på instituttet er 
der akademikere der beskæftiger sig med eksempelvis Ni-
etzsche og Heidegger på ganske indgående niveau. Hvor-
for bliver positioner reflekteret i eksamensspørgsmålene?
Kritikere af min position vil da hævde at tænkere som 
Descartes, Berkeley eller Heidegger rettelig er ude i kul-
den da filosofifaget på FLØK vægter den politiske filosofi 
højere end de erkendelsesteoretiske diskussioner. Hvis 
det er tilfældet hvorfor er Machiavelli, Hobbes, Locke og 
Rousseau da så fælt underprioriteret i forhold til de kirke-
lige tænkere? Når den politiske realisme fra Machiavelli 
over Hobbes til Weber er en del af faget, hvorfor er det 
så ikke en del af eksamen? Og tilsvarende, hvorfor bliver 
den studerende til overflod hørt i Aquinas begreb om det 
Guddommelige Forsyn og de Evige Love når transforma-
tionen af det politiskes begreb fra Rousseau til Nietzsche 
til Heidegger er fuldstændig udgrænset? Det højkirkelige 
fadermord udebliver bestandigt på FLØK, og det er en 
skam, for man snyder sig selv for en hel del mere interes-
sante filosofiske indsigter. Og når misforholdet er så grelt 
som det er tilfældet her, kan man godt slå yndlingen ihjel 
uden at skylle barnet ud med badevandet. n

f i l o s o f  a f  g u d s  n å d e
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tekst  sebastian ”revolver” belmark ha(fil) cbs

 

Paradoksale Paradok-
saliteter serveret som 
Paradokser, eller Pro-
legomena til enhver 
filosofi, der vil frem-
staa som filosofi 
oM filosofi generelt
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meningen med livet må altid være et paradoks, hvis livet 
skal give mening. 

Et paradoks er altid at foretrække frem for en verdensfor-
dobling. 

Sandheden om det værende søges med sproget i et univ-
ers, der ikke er et sprog. 

Læs ikke for lære noget nyt; læs for at få noget nyt at 
tænke over.

Når filosofien er mest nytænkende, er den samtidig også 
mest basal.

Aldrig har der fundets noget så falskt som sandheden. 

En filosof er en poet, der tror han er videnskabsmand; en 
videnskabsmand er en filosof, der tror han er poet; en poet 
er en videnskabsmand, der tror han er filosof.

Når man skriver en bog om noget ”sandt” har man allerede 
sagt, at sandheden findes i sproget… filosofferne burde 
have forholdt sig stille og ledt efter sandheden i ”virke-
ligheden”. 

At være sikker på noget er at være usikker på sig selv. 

Storhed? Nej, god timing.

Skal man tolerere intolerance?

På trods af, at filosofien er død flere gange over, er der 
stadig folk, der kaldes filosoffer.

Filosoffer kaldes folk, der er længst fra Sokrates.

Når man siger ”handsken falder”, så siger man ikke at 

handsken falder, men, at man har lavet en logisk-spro-
glig konstruktion der forsøger at afspejle en handske der 
falder. 

Sandheden skal åbenbares og har ingen præmisser – alle 
andet er malerier og metaforer. Da sætningen før modsiger 
sig selv, er sproget og denne sætning også noget sådant. 

”Filosofi” er blevet et buzzword som vi må dræbe, hvis 
den skal kunne indtage sin retmæssige plads som udtryks-
form for menneskets vilkår og diagnoseredskab herpå. 

At have en kultur uden filosofi er, at have en filosofi uden 
kultur.

Jo mere lidenskabelig man er for livet, jo mindre bekym-
ret er man for at miste det. 

Universet efterligner sproget i langt højere grad end spro-
get efterligner universet. 

Til specifikke filosoffer og filosofiske doktriner

Marxismen og liberalismen er politiske modsætninger på 
trods af, at de begge søger frihed.

At slutte fra ”er” til ”bør” er ikke en naturalistisk fejlslut-
ning, det er en menneskelig fejlslutning. 
 
Tiden er hverken kontinuerligt i bevægelse eller altid still-
estående, den er begge dele på samme måde som, den er 
finit og infinit: tiden springer og er således infinit, men 
øjeblikke isoleres som punkter på en linje og her står tiden 
stille og er finit. Dertil er den finit i sin infinittet og infinit 
i sin finittet. 

Sproget er ikke blot alles og ingens, men også værens og 
intets.
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pa r a d o k s a l e  pa r a d o k s a l i t e r

Intet behøver ord til at forklares, men bare fordi man ikke 
taler om det, forsvinder det ikke. Hvilket giver anledning 
til at tro, at der er noget, selvom man ikke kan forklare det 
med ord eller har begrebsliggjort det. Det er altså forkert 
at tro, at alting (alt, hvad der er) og intet er modsætninger. 
Intet er ting, der ikke er blevet sat begreb på og ikke 
fraværet af ting. Imidlertidig hænger det således sammen 
i en sætning, der aldrig vil give mening for andre end mig: 
Intet er alting, for alting er blot intet sat på ord.

Der er kun en ting værre end at snakke om det, hvorom 
man ikke kan snakke, og det er ikke at snakke om det. 

Hvorom man ikke kan tale, derom må man vrøvle.

Eksistens er en kategori som vedrører hin enkelte, men 
som vi alle har del i. 

Da Gud døde sejrede filosofien… ad helvede til.
Før man kan turde at tænke, må man turde at føle. 

Over indgangen til LPF bør stå ”her lades alt håb (for filo-
sofien) ude”. 

I kapitalismens krise søger filosofferne (d.v.s. tumperne) 
svar hos dens besejrede fjender. 

I matematikken findes sikker viden, skønt matematikkens 
grundlag er usikkert.

Frihed er lighed.

Statsborgerskab kan betragtes som medlemskab af en 
klub. Alligevel vil man i en klub ikke insistere på, at folk 
betaler et kontingent, der er afhængig af indkomst og ikke 
de rettigheder eller ydelser man får. 

At være en utilfreds Sokrates er mindre nyttigt for sam-
fundet end at være en glad gris. 

Det er ikke muligt at sige noget sandt med sprog; dog in-
gen sandhed uden sprog. 
”You gotta cry without weeping, talk without speaking
Scream without raising your voice.
You know I took the poison, from the poison stream
Then I floated out of here, singing
Ah la la la de day
Ah la la la de day.” – U2

Myndighed er det mest eftertragtede for dem, der ikke har 
det og det mest forhadte blandt dem, der har det.

Den gode verden har brug for selv tumperne og de onde. 

Når kapitalismen lider tyer tumperne til kommunisme 
med en tro på, at historiens fejltagelser indeholder frem-
tiden, hvis blot man siger man har tænkt den på ny eller i 
forhold til noget andet end sig selv.

De mest magtesløse overfor kapitalismen er dens kritik-
ere.

Hvis verden kommer til udtryk i ens a priori erkend-
elsesapparat, må erkendelsesapparatet også komme til 
udtryk i ens a priori erkendelsesapparat, som udtryk af ens 
a priori erkendelsesapparat osv.. Når Kant fortæller dig, at 
Hume ledte det forkerte sted efter jeget, så fortæl ham, at 
hans eget jeg heller ikke eksisterer. Kant glemte at ”jeg” 
er endnu en kategori man som menneske ikke kan lade 
vær at tænke i. Man fristes næsten til at sige, at Kant ikke 
tænkte, derfor var han ikke. 

Logikken findes kun i sproget – man kunne endda fristes 
til at sige, at den passende kunne være endnu en af Kants 
glemte kategorier.

Jeget er ikke én, men en masse ting, der kan kaldes ”roll-
er”, og alligevel mere end summen af ”rollerne” – nemlig 
også kombinationen. Jeget er en cirkel af en bestemt stør-
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relse, der er skåret ud i nogle bestemte figurer, der inde-
holder alt fra udseende over dårlige vaner til oplevelser 
og to kan først siges at være fuldkomment identiske, hvis 
disse to cirkler ikke bare har samme størrelse, men også 
samme figurer i samme proportioner og placeringer. Det 
gør også, at samme handling har to forskellige former og 
størrelser i cirklen. Stræben efter at være rig og berømt 
er stræben om at udviske rollerne og være én (da man er 
nødt til at være et unikt individ for at være én i forståelsen 
af en enhed). 

Ikke tid og rum, men tid ER rum.

Enhver modstander af systematisk filosofi må undsige sig 
et hvert system og sammenhængende filosofi. 

Nok må man have kaos i sig for at føde en dansende 
stjerne, men man må samtidig have orden i dette kaos, 
hvis det skal blive en dansende stjerne og ikke en blot en 
rød dværg.  

Nok er filosofi at leve frivilligt blandt bjerge og is og skue 
ned i de fredelige dale, men man må, som Zarathustra, 
også bevæge sig derned og tale med menneskerne. 

Hvor den frie ånd så menneskelige ting, ser nu jeg dyriske 
ting, ak, alt for dyriske – jeg kender de levende bedre. 

Man må forestille sig nihilisten, en lykkelig og fri person, 
da denne har indset, at ingen fri ånd er bundet til livet; at 

være så passioneret for livet, at man ikke har noget imod 
at gå under, er at være en fri ånd (og dermed er det at være 
gået over). At være en fri ånd med sygdom til døden, er at 
være lykkelig. 

Filosofiens problem som anekdote:
En solskinsrig sommerdag er geniet Albert Einstein på 
besøg hos hans kollega og gode ven, Niels Bohr, i dennes 
idylliske sommerhus, der i sommermånederne altid er ak-
kompagneret med saglig fuglesang og piletræernes blide 
hvislen. Efter at have vist Einstein den smukke, stadig 
forårsgrønne eng og det naturskønne, omkringliggende 
område (og i øvrigt livligt diskuteret kvantemekanik og 
københavnerfortolkningen), sætter de to herrer i afslap-
pende tempo, ja nærmest spankulerende, kurs mod som-
merhuset, hvor der er planlagt te og kage til de to kæmper 
blandt mennesker. Men som Einstein skal til at træde ind 
ad døren tøver han. 
 - ”Hvad er det for noget?” udbryder Einstein i ude af sig 
selv og med en blanding af blasfemi og vantro i stemmen. 
Han peger på hesteskoen, der ellers så fredeligt hænger 
over husets grønne trædør, hvilket jo som bekendt er al-
men overtro for godt held. I sit skingre toneleje fortsætter 
han ”Men du er jo videnskabsmand. Du tror da vel ikke 
på den slags?”
 - ”Næh, det gør jeg ikke, men jeg har hørt det skulle virke 
alligevel” svarer Niels Bohr og trækker på smilebåndet. 
n 

“Intet er alting, for alting 
er blot intet sat på ord.”
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tekst asger sørensen, lektor på dpu

fløk in memoriam

dEt tragiskE som indlEdning 

Ni år med Fløk har lært mig en del om modsigelser, konf-
likter og ikke mindst om den specifikke form for mod-
sigelse, der kendes som det tragiske. Jeg tænker her på 
forskningsmiljøet omkring uddannelsen på Institut for 
ledelse, politik & filosofi (LPF), hvor man kan møde 
mange sære figurer, fortællinger og skæbner, og det er 
dem, jeg med årene har lært at genkende som variationer 
over en bestemt æstetisk figur, nemlig den tragiske. Den 
figur, jeg tænker på, kender de fleste: Man elsker en, som 
ikke gengælder ens følelser; til gengæld oversvømmes 
man af kærlighed fra en, man ikke selv elsker. Og dette 
kan udvikles gennem den tragik, der kan ligge i, at den 
man elsker faktisk slet ikke findes. Man elsker en bestemt 
forestilling om den anden eller det andet, en fantasi, et 
fantasme; og skulle ens følelser derfor i sidste ende blive 
gengældt, ja, så er der alligevel ingen happy ending. Eller 
som det sker i mere offentlige sammenhænge: Man higer 
efter anerkendelse hos nogen, som blot foragter en, og den 
anerkendelse, man rent faktisk får, ja, den får man fra no-
gen, som man selv foragter. Eller i forhold til arbejde og 
uddannelse: Man elsker et fag, som man ikke kan få lov 
at arbejde med, fordi ens arbejdsplads godt vil have ens 
arbejdskraft og talent, men ikke ens faglighed - og man 
tør ikke risikere arbejde, social identitet og fremtid for det, 
man virkelig elsker. Men så kan man selvfølgelig spørge, 
hvor meget virkelighed der så er i ‘virkelig’. 
Nuvel, tag nu mig selv. Fra første dag på LPF i 2000 blev 

jeg som filosof optændt af en stor kærlighed til Fløk. Jeg 
kunne straks se Fløk som en fantastisk idé, en fantastisk 
sammenstilling af grådighed og idealistisk blåøjethed, 
begge rationaliseret på hver deres måde til deres yderste. 
For det menneskelige liv er jo bestemt af denne modsæt-
ning; hver eneste dag, ja, ofte fra sekund til sekund svinger 
vi mellem disse ekstremer og at studere deres særegne 
logik og lære at håndtere denne modsætning, ja, det er 
bestemt en uddannelse værd. Den optimale instrument-
elt rationelle håndtering af præferencer og begær overfor 
fornuftens mest konsistente og systematiske udfoldelse af 
almengyldighed i teori og praksis; men - og det er så det 
tragiske - desværre blev det en kærlighed, der ikke blev 
gengældt - eller i hvert fald kun blev det i perioder. En 
stor del af min tid med Fløk har således været kendetegnet 
ved en envejskærlighed til en, der absolut ikke ville vide 
af mig. Godt nok blev jeg ansat som lektor i 2001 på LPF, 
men allerede i efteråret 2003 blev jeg formelt ekskluderet, 
da mit lektorvikariat ikke blev forlænget, og kun takket 
været en del meget autonome medarbejdere lykkedes det 
mig som ekstern lektor at bevare mine kontorfaciliteter i 
årene derefter. Og det er fra denne yderst usikre position 
jeg har forsket og undervist helt til jeg blev ansat som lek-
tor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) i 
2008. Dvs. jeg har været marginaliseret fra det kollegiale 
forskningsmiljø bag Fløk i mange år, og mine sidste år på 
LPF kan bedst beskrives med udtrykket ‘tålt ophold’. Dvs. 
jeg undlod at gå, selvom jeg blev bedt om det. At man kan 
gøre noget sådant i en organisation, altså nægte endelig 



HVORFOR
foraar 2009

87

eksklusion er i sig selv interessant, men det skal jeg ikke 
dykke nærmere ned i her. 

Disse forhold er selvfølgelig ikke undgået opmærk-
somheden hos Fløk-studerende, hvis overlevelse i den 
flerfaglige LPF-jungle ikke blot afhænger af højt udvik-
let fornemmelse for faglige fordomme og konflikter, men 
også i høj grad afhænger af deres statussensitivitet. Sjæl-
dent er jeg således blevet spurgt om specialoplæg til Fløk-
seminarer, og trods megen (synes jeg selv) vellykket BA-
vejledning, er det kun blevet til få overbygningsopgaver 
og et enkelt speciale - og aldrig tidligere er jeg blevet bedt 
om at skrive til Hvorfor. Flere generationer af studerende 
har således - sandsynligvis uden at drøfte det - fundet det 
upassende at bede mig bidrage til den konstruktive op-
bygning og udvikling af Fløk diskursen. Først til dette 
særnummer, hvor Fløk skal gribe i egen barm og gøre op 
med gamle diskursive selvfølgeligheder, hvor der skal 
destrueres og dræbes darlings (og jeg i parentes bemærket 
er blevet lektor igen!), ja, så inviteres jeg til at skrive. Og 
det er jeg meget, meget glad for; men I kan jo se tragik-
ken. Først når Fløk skal dekonstrueres og nedbrydes, ja, 
så inviterer man den, der hele tiden gerne har villet være 
med til at konstruere og bygge op, men ikke har fået lov. 
Og denne tragedie skærpes af, at det Fløk, som jeg stadig 
elsker, uden tvivl blot er en idé, som aldrig har fandtes i 
virkeligheden, altså et fantasme, jf. ovenfor.  

Med begrebet om det tragiske kan jeg således genkende 
både struktur og dynamik i mit eget forhold til Fløk og 

LPF. Som nævnt mener jeg, det tragiske kendetegner 
mange andre skæbner og figurer i forskningsmiljøet om-
kring Fløk, men jeg vil overlade det til Hvorfors læsere 
selv at tænke videre i den retning, da sådanne analyser 
nemt bliver personlige på en meget upassende måde. Det 
er præcis derfor, jeg har valgt at udstille mig selv som ek-
sempel, altså for at vise strukturen uden at blive for per-
sonlig overfor andre; men det betyder så, at jeg kommer 
til at lyde flæbende og patetisk. Men sådan går det ofte, 
når de ekskluderede, altså taberne i konflikter får ordet, og 
lad mig derfor straks undskylde for de tendenser, man vil 
støde på i den retning nedenfor.  

For at komme tilbage til noget mindre betændt vil jeg der-
for gå fra idéen om det tragiske i retning af en analyse af 
nogle af de begrebslige grundkonflikt, som jeg tror disse 
tragedier er udtryk for. For bag det tragiske er der konf-
likter, som er helt reelle og virkelige, f.eks. den nævnte 
konflikt mellem grådighed og blåøjethed, som idet den 
undertrykkes bestandigt skaber nye tragedier, menneske-
lige såvel som faglige. Jeg vil derfor se lidt nærmere på 
denne konflikt, uden jeg dog derved kommer helt fri af 
den alt for menneskelige virkelighed, da det diskursive, 
institutionelle og det privat menneskelige er viklet ind i 
hinanden på kryds og tværs. Skulle det imidlertid blive 
for galt, ja, så lad mig understrege, at jeg i dag er en lyk-
kelig mand. På DPU er jeg nu igen en del af et miljø, hvis 
diskurs bestemmes af filosofisk faglighed, og det er kilde 
til glæde hver eneste dag. Når jeg ser tilbage på Fløk er det 
blot min fortidige marginale talepositionen på LPF, der 
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ind i mellem sætter sig igennem på en lidt uheldig måde. 
Følelser er jo befordrende for erkendelsen, men stærke 
følelser kan gøre det svært at ramme den rette retoriske 
balance mellem ethos, logos og pathos.  
 

mEllEm grådigHEd og blåØjEtHEd 

Konflikten mellem grådighed og blåøjethed er sandsyn-
ligvis en af de vigtigste grunde til, at Fløk trods utallige 
lovprisninger aldrig rigtig er blevet elsket af nogen, bort-
set fra netop de Fløk-studerende. Filosofferne fra andre 
universiteter har hele tiden været skeptiske overfor Fløk 
pga. det erhvervsøkonomiske islæt, der f.eks. jf. Aristo-
teles blot er udtryk for en individuel grådighed uden no-
gen almen legitimitet. Man accepterede dog uddannelsen 
pga. de politiske økonomiske elementer, der er en del af 
den klassiske praktiske filosofi, og da man havde tillid til 
de filosoffer, der tegnede uddannelsen. På selve LPF var 
der selvfølgelig ansatte, der ligesom mig havde ladet sig 
forføre af idéen om Fløk, men så vidt jeg kan bedømme 
var vi kun få, og der var bestemt ikke enighed om, hvad 
denne idé egentlig var eller skulle være. Fløk har således 
ligesom Obama i høj grad været et ubestemt ideal, man 
har kunnet spejle sig i, en flydende betegner, som Laclau 
ville kalde det.  

På resten af Handelshøjskolen (HHK) var man omvendt 
fra begyndelsen skeptisk over for netop det ideale begreb-
slige indhold. Grunden er uden tvivl, at det er svært at se 
relevansen af filosofi på en skole, hvis mål er teknisk at 
forfine redskaber til privat berigelse, og videnskabsteori 
har således også været svær at implementere på en sådan 
principielt ikke-videnskabelig uddannelsesinstitution. 

Dertil skal imidlertid også lægges, at Fløk netop tydelig-
gør de afgørende begrebslige træk ved den side af den 
sociale virkelighed, som HHK oprindeligt er skabt til at 
understøtte, altså det rationaliserede private begær. Og det 
er præcis denne virkelighed, som rigtig mange nuværende 
ansatte helst vil ignorere via omfattende teoretiske mysti-
fikationer af den foreliggende empiri.  

Med en filosofisk tilgang til virkeligheden vil en uddan-
nelse som Fløk bestandigt tematisere forholdet mellem 
det normative og det deskriptive, mellem det almene og 
det partikulære, og i praktisk henseende vil det f.eks. sige 
konflikten mellem egennytte og almennytte. Det er præcist 
denne konflikt, som Adam Smiths usynlige hånd og den 
generelle ligevægtsteori har gjort deres bedste for lægge 
slør ud over. Konflikten er således også en politisk konf-
likt, og Fløk har potentialet til at tydeliggøre denne konf-
likt og ikke mindst, at en handelshøjskole som oplæring 
til business altid vil være nødt til at tilsløre denne konflikt 
ideologisk. En skole skal som skole levere almen lærdom, 
men på en handelshøjskole består den tilbudte lærdom 
typisk af tekniske rationaliseringer af partikulær egennytte 
i et 1. persons perspektiv. Fløk minder om dette grundfor-
hold, som de fleste anstændige mennesker på HHK helst 
vil glemme, og det er derfor ikke underligt, at Fløk ikke 
elskes af HHK. Ja, faktisk vil dette også være grunden til, 
at en del Fløkkere, i takt med at dette forhold går op for 
dem, vil blive mere dæmpede i deres begejstring for den 
handelshøjskole, som de er en del af. 

Det er denne konflikt, der gør at virksomhedsetik, busi-
ness ethics aldrig rigtigt kommer i gang på en interessant 
måde. Grundkonflikten gør, at man så at sige ikke kan 
komme videre, og derfor var det fuldstændigt rationelt og 
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meningsfuldt at gøre som Peter Pruzan gjorde det oprin-
deligt, nemlig at moralisere over for virksomhedsledere. 
For det var deres moralske ansvar, de skulle mindes om, 
deres moralske pligter og forpligtelser over for det almene 
vel. Som økonomiske mennesker, opdraget til individuel 
grådighed var en sådan bevidstgørelse en udfordring i sig 
selv. Og den moralske bevidsthed skal være på plads, hvis 
den filosofiske etik overhovedet skal forekomme men-
ingsfuld. I forhold til den alt for nærværende grådighed 
i erhvervsøkonomisk praksis, så var filosofisk etik sim-
pelthen ikke etisk nok; for den filosofiske etik forudsatte 
den moralske indstilling med allerstørste selvfølgelighed, 
og det betød i virkeligheden, at etikken ikke moraliserede 
nær så meget, som der var brug for i forhold til erh-
vervsøkonomien. For den virkeligt engagerede moralist 
var den filosofiske etik nærmest uetisk, og hørte i hvert 
fald ikke hjemme på LPF eller Fløk.  
 

mEllEm filosofi og 
samfundsVidEnskab 

Der har således været stor modstand mod Fløk både som 
idé og som institution, både teoretisk og praktisk, både 
udefra og indefra. Fløk har derfor som udgangspunkt haft 
svært ved at gøre sig gældende og institutionalisere sig i 
en form, man kunne nære forhåbninger til på lang sigt. Og 
så var det alligevel tæt på engang. For Fløk blev skabt af 
den bølge af ideologisk overmod, der greb verden efter 
murens fald, altså idéen om historiens slutning, om en 
postmoderne kapitalisme uden modsætninger, uden kriser, 
en kapitalisme med et menneskeligt ansigt, uden ulighed, 
eller i det mindste kun den ulighed, der var til fordel for 
den dårligt stillede, jf. Rawls’ formel. Det var før neo-lib-

eralisme og markedsfundamentalisme endeligt var blevet 
skældsord, og det var denne ideologiske optimisme, jeg 
oprindeligt mødte på LPF. Det gav Fløk et så fortryllende 
udtryk, at man simpelthen måtte falde for det. Fløk fik de 
bedste studenter, og deres krav til uddannelsen var store. 
Det Fløk, jeg forelskede mig i, var således et virkeligt 
Fløk. Jeg havde ikke på forhånd læst om Fløk eller fået 
den konstrueret teoretisk på anden måde, jeg greb det blot, 
som det viste sig for mig som ting, som fænomen og som 
væsen.  

Det Fløk, jeg begreb, fandtes således i virkeligheden, 
men set i bagklogskabens lys, ja, så var det kun Fløk som 
potentialitet, ikke aktualiseret. Selvfølgelig er en idé, en 
form eller et begreb aldrig fuldstændigt realiseret, men 
de første år kunne man stadig forblændes af mulighed-
erne og håbe på det umulige. Den filosofiske konstruktion 
var stadig klar, dvs. at der var økonomifag, der handlede 
om økonomi (og ikke organisation), der var filosofifag, 
bestyret af uddannede filosoffer, og endelig var der in-
tegrationsfag, der forsøgte integration ved at fokusere 
på begrebslige mødesteder for filosofi og økonomi, dvs. 
modulerne Rationalitet, Værdi og Viden på hhv. 1.,2. og 3. 
år. Ved at lade forskellige diskurser mødes i knudepunkter 
eller flydende betegnere, ja, så skabes der en dynamik i de 
filosofiske refleksioner, som den almindelige filosofi ofte 
savner.  Det filosofiske niveau sikredes af de mange filo-
soffer, der underviste og vejledte, Peter Pruzan gjorde det 
legitimt at have samvittighed og moraliserede overfor rel-
evante erhvervsøkonmiske beslutningstagere, mens Mar-
tin Fuglsang med dødsforagt forvarede filosofien udadtil 
på resten af HHK.  

Personligt glædede jeg mig over den vilje til teoretisk 
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mangfoldighed og saglighed, der kunne trives under Mar-
tins vinger som studieleder. Desværre var det dog ikke 
det eneste, der kunne finde ly under disse bredtfavnende 
vinger. Fløk var også hele tiden udsat for trusler fra sig 
selv, fra eget overmod, egen genidyrkelse og usaglighed, 
egen utiltrækkelighed og frygt for middelmådighed, eget 
ressentiment overfor den etablerede filosofi,  videnskab 
og erhvervsøkonomi, jf. de ovennævnte tragiske logik-
ker. Her er det især forskellige aktører på LPF, jeg tænker 
på, som hver især har deres helt personlige dagsordner, 
konflikter og modsigelser at slæbe rundt, således at den 
grundlæggende konfliktuelle struktur bag Fløk flere gange 
er kommet til udfoldelse i personlige tragedier jf. mit eget 
eksempel. Læg dertil at nogle aktører på LPF blev så for-
tryllede af Fløk, at de ikke kunne se andet end deres eget 
spejlbillede, altså deres egen faglighed i Fløk, og man 
forstår, hvorfor Fløk længe har været en slagmark i Bour-
dieus forstand, altså et sted, hvor de stridende diskurser 
demonstrerer, at de ud over at være meningsfulde også 
har en meget håndfast materiel side, således som Foucault 
viser de har. 

Den mest afgørende strid på Fløk stod mellem samfundsv-
idenskab og filosofi, altså i første omgang mellem den tra-

ditionelle teknisk-pragmatiske faglighed på HHK og den 
universitære filosofiske videnskabelighed, som mange af 
Fløks skabere har haft med fra andre universiteter. For 
HHK er ikke et universitet, men en professionshøjskole 
for handelsstanden, altså en skole for dygtiggørelse udi 
i det merkantile felt. Det interessante er imidlertid, at 
filosofien langt hen ad vejen kan bidrage positivt til en 
sådan dygtiggørelse. På et marked og i en pulserende or-
ganisation drejer det sig typisk om at tage beslutninger, 
hurtigt og så rigtigt som muligt. Med Platon lærer man at 
fokusere på det væsentlige, altså den idémæssige, begreb-
slige kerne, og at abstrahere fra diverse fænomenale dis-
traktioner. Man lærer altså at fokusere på det væsentlige, 
på sagen, som Husserl ville sige det. Hvis man så accept-
erer Aristoteles’ idé om, at en handling får gyldighed gen-
nem dyder, hvis sandhed erkendes med forstandighed og 
kunstfærdighed, så er praktisk filosofi en glimrende for-
beredelse at handle hurtigt, præcist og rigtigt. Det eneste 
problem er etisk-politisk, altså at erhvervsøkonomien alt 
for tydeligt accepterer egennytten som ideal for handling. 
Den rigtige handling er således ikke nødvendigvis den, 
der er den bedste for mig. 

Trods de senere årtiers ideologiske indoktrinering så virk-

f l ø k  i n  m e m o r i a m

“Men store mængder empiri og særdeles ind-
viklede teorier gør det muligt at fortabe sig 
fuldstændigt i mystifikationer og tekniske ud-
fordringer.” 
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er kravet om profitorientering heldigvis stadig ubehageligt 
på mange mennesker. Dette problem kan den almindelige 
samfundsvidenskab imidlertid bidrage til at løse, nemlig 
ved at skubbe dette krav så meget i baggrunde, at det i 
praksis bliver usynligt. Det er så vidt jeg kan se en del af 
forklaringen på den empiriske samfundsvidenskabs suc-
ces på HHK og også på LPF. For i forhold til praktisk 
handling er empirisk videnskab kun en forsinkelse. Men 
store mængder empiri og særdeles indviklede teorier gør 
det muligt at fortabe sig fuldstændigt i mystifikationer og 
tekniske udfordringer. Dermed bliver det muligt at lade 
som om, man ikke bidrager til strategisk ledelse, altså at 
man ikke deltager som underordnet lakaj i den system-
atiske kapitalistiske udbytning.  

Det er således påfaldende, hvor stor udbredelse Foucault, 
Deleuze og Luhmann har fået, ikke på blot på HHK, men 
også på business schools rundt omkring i verden. Med 
de ideologikritiske briller, så er det imidlertid ikke så 
underligt. Hvis vi tager dem bagfra (!!), så understøtter 
Luhmanns biologisk inspirerede systemteori opfattelsen 
af virkeligheden som styret af kræfter hinsides vores fat-
teevne og kontrol. Den kognitive konstruktivisme betyder, 
at man ikke kan erkende virkeligheden, som den er, og 
med systemteorien kan subjektet kun finde mening inden 
for et system, mens alt udefra blot kan forstås kausalt som 
støj og irritation. Med et sådant teoriapparat fratages sub-
jektet muligheder for bevidst og velbegrundet handling i 
almen forstand. I Foucaults univers er subjektets erkend-
emuligheder tilsvarende underlagt diskurser, episteme og 
ordner, både indholdsmæssigt og materielt. Disse overin-
dividuelle strukturer har en faktisk gyldighed som givne 

for subjektet, og denne gyldighed ikke står til diskussion.  

Hvor Luhmanns anti-humane diskurs er aggressivt vendt 
mod alle former for pladderhumanisme og venstresnoede 
tankegange, så får vi med Foucault en liberal afmagts 
diskurs, som lægger op til drømme om frihed, men ikke 
til velbegrundet tro på, at man faktisk kan skabe en poli-
tisk virkelighed, der er værd at leve i. Begge tankegange 
fungerer som politisk-ideologisk opbakning til neo-liberal 
markedsideologi, hvor systemerne har deres egen logik 
og kausalitet hinsides menneskelig bestemmelse. Denne 
ideologi får sin metafysik med Deleuzes vitalisme, hvor 
livet beskrives som ustyrligt, som grundlæggende ikke-
identisk, singulært og uordentligt. Dvs. at alle tre bidrager 
til, at man forholder passivt sig til den sociale og politiske 
virkelighed som noget givet, dvs. ikke som noget man 
selv er en del af og kan ændre. Det er det, der kommer 
til udtryk i den kombination af empirisme og liberalisme, 
som er bestemmende for megen samfundsvidenskab i dag. 
At være kritisk betyder ikke, at man er hinsides liberal-
isme; det er man først, når man med kritikken tør tro på 
en politisk fremtid, hvor markedsmekanismerne ikke er 
altafgørende.  

Disse forkortelser yder ingen af de nævnte retfærdighed, 
men det er heller ikke meningen i denne sammenhæng. 
Pointen er her at sætte fokus på, at hvordan man med en 
hårdnakket vilje til mystifikation og ideologisk selvbe-
drag erstatter det normative praktiske perspektiv i filo-
sofien med en kombination af ideologisk afmægtighed og 
fokus på empiri og værdifri teori. En tilsvarende udvikling 
sket med glidningen fra den oprindelige normative virk-
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somhedsetik til det, man i dag kender under titlen Corpo-
rate social responsibility, og som typisk først og fremmest 
studeres empirisk som ethvert andet samfundsfænomen, 
dvs. gennem teorier, som antages at kunne være værdif-
rie. På den måde undgår man nemlig at skulle begrunde 
en stillingtagen til den grundlæggende konflikt, som etik-
ken hele tiden sætter på dagsordenen. Da den hidtil en-
este stilling i virksomhedsetik blev slået op på LPF valgte 
man således helt at ignorere det normative etiske pers-
pektiv. Stillingen var defineret på en sådan måde, at den 
kun kunne søges, hvis man var kvalificeret til at forske i 
etiske spørgsmål omkring erhvervslivet ud fra samfunds-
videnskabelige metoder, dvs. uden at behandle dem som 
filosofiske spørgsmål. Igen en tragisk struktur, altså både 
at ville og ikke ville etikken. Og det tragiske slog næsten 
over i komik, da der siden blev opslået en stilling i ledels-
esfilosofi på LPF. Fra det relevante dekanat på HHK var 
den nemlig defineret således, at ledelsesfilosofi ikke hørte 
under filosofi, og da det alligevel kom til at lyde for be-
synderligt, ja, så henholdt rektoratet sig til retten til frit at 
forholde sig til og fortolke den akademiske tradition.  
 

mEllEm konstruktion og VirkEligHEd 

Mulighederne for selvforglemmelse, selvbedrag og ide-
ologisk sløring i empirisk-teoretisk arbejde øges betyde-
ligt, når man følger de almindelige metodekrav til em-
pirisk videnskab. Kravene til repræsentativitet, validitet 
og reliabilitet betyder nemlig typisk krav om endnu større 
mængder empiri, som man sagtens kan bruge flere liv 
på at undersøge, og resultatet er det vi kender som sam-

fundsvidenskab.  For de fleste studerende virker klassisk 
empirisk samfundsvidenskab dog helt uoverkommelig. 
I stedet for kvantitative metoder vælger mange derfor at 
lave kvalitative undersøgelser, som imidlertid ofte i prak-
sis regrederer til mikrofonholderi og tilfældige kreative 
konstruktioner, hvor fantasi og kunstnerisk idérigdom 
afløser videnskabelig gyldighed som idealer. Denne måde 
at gå til samfundsvidenskab på får imidlertid ideologisk 
opbakning og dermed legitimitet af en form for samfunds-
videnskabelig metode, der har vundet stor indpas på LPF, 
nemlig den såkaldte analysestrategi.  

Analysestrategi er en metode, der angiveligt kan vælges 
frit som et redskab. Der tilstræbes værdifrihed i rekon-
struktionen af sociale hændelsesforløb og strukturer, men 
repræsentativitet er ikke et krav; tværtimod opmuntres 
konstruktioner af fortællinger, som angiveligt ikke giver 
sig ud for at beskrive virkeligheden som sådan, men kun 
forpligter sig på konstruktionen selv. Når man så alligevel 
skriver om det selv samme, som andre ville betragte som 
virkeligt, så er man imidlertid med til at sløre, hvad der 
egentlig snakkes om, altså om det er fiktion eller fakta, 
der diskuteres. Det analysestrategiske svar på muligheden 
for selvbedrag i empiri og metode er således den kreative 
selvforglemmelse i kunstnerisk konstruktiv aktivitet.  

Ser man så på den form, som man typisk afhandler sam-
fundsvidenskab i, og som er model for den opgave, som 
de studerende forventes at skrive, så kræves der i en sam-
fundsvidenskabelig afhandling typisk først en begreb-
safklaring og så derefter afsnit om hhv. teori, metode, 
empiri, diskussion og til sidst konklusion. Også her viser 
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kontrasten sig til den klassiske filosofiske bestræbelse. I 
filosofi er der ingen specifik metode eller teori, idet sa-
gen typisk er disses eventuelle gyldighed. Selve målet 
for den filosofiske refleksion er at bidrage til klarhed om 
grundlæggende og almene forhold, dvs. at filosoffer typisk 
ønsker at bidrage til afklaringen af begreber, evt. gennem 
skabelsen af nye begreber, ligesom man i filosofi forven-
ter, at både teori og empiri diskuteres kritisk undervejs i en 
afhandling og ikke i et selvstændigt afsnit.  

De netop nævnte krav til videnskabelige afhandlinger 
virker derfor kontraproduktive for den filosofiske reflek-
sion og dannelse. Men de bidrager glimrende til at fast-
holde den fænomenale distraktion og dermed til selvbe-
draget, ligesom de modstridende signaler fastholder Fløk 
studerende i en situation af konstant krydspres. Fra de 
filosofiske forelæsninger får Fløkkere begrebsligt input 
fra filosofien, som er alment og normativt, men til projek-
tvejledningen, der typisk foretages af samfundsvidenska-
beligt uddannede kandidater, stilles der krav om specifikt 
definerede empiriske problemstillinger, der kan under-
søges metodisk, og den filosofi, som Fløk-studerende er 
blevet undervist i, kender vejlederne ikke.  
 

mEllEm indHold og matErialitEt  

Disse konflikter er skærpet af det enkle faktum, at sam-
fundsvidenskaben og ikke mindst politologien har haft 
større institutionel succes på LPF end filosofien. Ande-
len af samfundsvidenskabeligt udannede ansat på LPF er 
således vokset relativt i forhold til de filosofisk uddannede. 

De filosofisk uddannede plus diverse filosofisk sindede og 
nogle lidt tilfældige vedhæng udgør samlet en af LPFs for-
skningsgrupper, og sådanne grupper er på LPF i dag prin-
cipielt er selvstyrende og selvforsørgende. Problemet er 
imidlertid, at det kun gælder forskningsøkonomien, ikke 
undervisningsøkonomien. Helt konkret er det lykkes de 
samfundsvidenskabelige forskningsgrupper af skaffe sig 
øgede forskningsmidler, hvormed de har kunnet argumen-
tere for ansættelse af flere samfundsvidenskabelige for-
skere. Et institut skal imidlertid sørge for, at dets ansatte 
underviser; hvis ikke, så straffes instituttet økonomisk. 
Og da Fløk længe var den eneste uddannelse, som LPF 
havde styr på, så var det nemmest at sætte de nyansatte 
til at vejlede og undervise på denne uddannelse. Det har 
bidraget til at skærpe de nævnte modstridende signaler, og 
Fløk er derfor relativt mere samfundsvidenskabelig i den 
empiriske udgave end det oprindeligt var planen.  

Medvirkede til samfundsvidenskabens materielle succes 
på LPF og Fløk er dog også dens diskursive succes. Ud 
over den nævnte succes med at lade analysestrategi gælde 
som metode i empiriske studier, så tænker jeg især på den 
integrations diskurs, som Fløk lever af og på, altså fores-
tillingen om at de økonomiske fag og de filosofiske fag 
integreres i de såkaldte integrationsmoduler. Forestillin-
gen om en sådan integration er en del af den ideologi, som 
Fløk blev skabt ud fra, altså afgørende for Fløk legitimitet 
på HHK, og der har derfor fra begyndelsen været mange, 
der gerne ville bakke den op. Dette er denne bærende 
diskurs, som dele af det samfundsvidenskabelige forskn-
ingsmiljø er lykkedes med at monopolisere, dvs. at man 
har fået institutionel anerkendelse af, at en sådan integra-
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tion sker i sociologien og i Fløks tilfælde især i organisa-
tionsfagene. Den oprindelige integration gennem begrebs-
lige kontraster i flydende betegnere tales der derimod ikke 
så meget om mere. 

Denne diskurs mødte jeg allerede ved ankomsten på LPF, 
og selvom jeg i de sæsoner, jeg havde indflydelse på inte-
grationsmoduler som Rationalitet, Værdi og Viden gjorde 
mit bedste for at holde denne diskurs nede, så må jeg nu 
erkende, at den har overlevet mig på Fløk og sågar har 
vokset sig stærkere de sidste par år. Og det på trods af, 
at tanken er helt absurd, når man kender blot en smule til 
disse former for refleksion. Filosofi er en almen og nor-
mativ begrebslig refleksion, økonomi er en formel model-
kalkulation, som mange ikke ville kalde videnskab, mens 
sociologi er en empirisk-teoretisk videnskab med mere 
eller mindre eksplicit normativt indhold. At noget som 
sidstnævnte skulle integrere de to førstnævnte kræver sim-
pelthen en rigtig god forklaring, som vi stadig mangler.  

Uanset disse indvendinger, så har integrationsdiskursen 
fået succes som en del af den samfundsvidenskabelige 
diskurs på LPF. Værd at nævne er også en anden af sam-
fundsvidenskabens diskursive succeshistorier, nemlig de 
forskydninger, som de er lykkedes at skabe med begrebet 
videnskabsteori. Oprindeligt var videnskabsteori således 
filosofisk erkendelsesteori i den klassiske nykantianske 
forstand, altså et filosofisk svar på skepsis vedr. videnska-
belig videns gyldighed. Det var en forholdsvis marginal 
og esoterisk filosofisk beskæftigelse for danske filosoffer i 
mange år, men så blev det besluttet, at alle landets studer-
ende skulle have fagets videnskabsteori. Uanset hvordan 
det præcist skete, så lykkedes det i denne forbindelse at 
omskabe det filosofiske begreb om videnskabsteori til et 

empirisk-teoretisk overbegreb for videnskabelige teori-
dannelser vedr. videnskab, dvs. videnskabshistorie, vid-
enskabssociologi, videnskabsøkonomi, plus det, man nu 
titulerer ‘filosofisk videnskabsteori’. Og det har betydet, 
at filosoffer har mistet definitionsretten og -magten over 
faget videnskabsteori, netop som er blevet obligatorisk på 
alle BA-uddannelser.  Og det betyder selvfølgelig færre 
stillinger til filosofferne. 

Denne diskursive kamp er også foregået på LPF og inden-
for rammerne af Fløk, og resultatet er, at et fag som Viden-
skabsteori og metode først fik minimeret det oprindelige 
erkendelsesteoretiske indhold og siden blev nedlagt. Helt 
tilsvarende var processen med faget Rationalitet, hvor 
logikken oprindeligt var det definerende udgangspunkt, 
men siden blev minimeret og suppleret med logikkens klas-
siske modstander, retorikken, hvorefter faget blev nedlagt. 
I begge tilfælde altså en udrensning af det filosofiske ind-
hold, hvorefter der intet indhold var, og faget derfor kunne 
nedlægges. Den diskursive kamp udmøntes på en uddan-
nelse netop i studieordningerne, og der har Fløk udviklet 
en særegen kultur med nærmest årlige ændringer af stud-
ieordningen, hvor resultaterne af de diskursive kampe in-
stitutionaliseres i fagfordeling, timetal og ECTS point. Og 
tendensen er klar: Den samfundsvidenskabelige faglighed 
sætter sig år for år mere igennem via de nævnte diskurser, 
dvs. integrationsdiskursen og videnskabsteoridiskursen. 
Hvad angår etikken, så kan det ikke undre, at faget Værdi 
var et af de første mål for den diskursive kamp. Etikken 
er den mest klart normative filosofiske disciplin og derfor 
en torn i øjet på socialvidenskab lige fra Weber til Luh-
mann; men her mødte angrebet filosofisk faglig modstand, 
og institutionelt var både faget og modstanden bakket op 
af forskere med fastansættelse. Resultatet blev derfor et 
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kompromis, men ved at skubbe faget og dermed de etiske 
overvejelser stadig længere hen i studiet, så bliver det 
også stadig vanskeligere at gøre etisk rigtighed gældende 
allerede i begyndelsen af studiet. 

Hvad angår det fag, Viden, som jeg sammen med et par 
andre eksterne lektor i sin tid arvede fra Anders Bordum 
og derefter havde fornøjelsen af i ni sæsoner, så har det 
nu nærmest fået halveret sit timetal og er flyttet til sid-
ste semester på HA (fil.). Med den placering er det sikret, 
at filosofiske grundrefleksioner over de begrebslige mu-
ligheder i kontraster mellem forskellige vidensdiskuser 
ikke får uheldig indflydelse på resten af uddannelsen. Sel-
vom der tilsyneladende ikke er aktuelle udrensningstiltag, 
så savner dette fag institutionel forankring hos en fastansat 
lærer, og det lover ikke godt for dets fremtid. Dagsor-
denen for faget var fra begyndelsen at slå fast, at viden er 
mere end blot kendskab, men at viden omvendt ikke blot 
skal modstilles mening, som Platon gør det. Pointen er, 
at der også er viden på det praktiske område, altså at for-
standighed og kunstfærdighed jf. Aristoteles også er veje 
til sandhed. Dette var netop for at forhindre udbredelsen 
de mest forsimplede og naive former for pragmatisme og 
konstruktivisme; men nu hvor videnskabsteori og logik er 
renset ud på Fløks første to år, så er det svært at tyde-
liggøre, hvordan sandhed og logisk gyldighed fungerer 
som gyldighedsfordringer helt uafhængigt af økonomisk 
gevinst og nytte i øvrigt.  
 

mEllEm idEologi og filosofi  

Alle de skitserede konflikter har været til stede fra begyn-

delsen, men de er blevet skærpede, som årene er gået, og 
nu er Fløk nået dertil, at det fra et traditionelt filosofisk 
perspektiv ser meget sort ud. Fløk er et resultat af den 
oprindelige ansættelse på HHK af tre filosoffer på Peter 
Pruzans foranledning. Som nævnt spillede Pruzans insis-
teren på samvittighed og anstændighed en stor rolle, men 
afgørende var uden tvivl også HHKs ambitioner om at 
ville være universitet. Kun universiteter ansætter filosof-
fer og ved at ansætte tre, så markerede HHK klart, at man 
ville ud over det blot teknisk-økonomiske og strategiske. 
Filosofi skulle således bidrage til HHKs legitimitet som 
universitet, og det var nødvendigt dengang. Det var nem-
lig før den neo-liberale ideologi nåede den hegemoni, som 
vi har oplevet de sidste par årtier, og som først nu med fin-
anskrisen har fundet sin afslutning. Før denne ideologiske 
hegemoni havde HHK ikke samme forskningsmæssige 
legitimitet, som den har fået under navnet CBS de seneste 
år. Det er imidlertid denne neo-liberalismens ideologiske 
hegemoni, som har gjort filosofien overflødig for CBS. 
Hvor egoisme, teknik og grådighed kan udfoldes helt le-
gitimt, som det var været tilfældet de seneste år, ja, der har 
filosofien vanskeligt ved at gøre sig gældende.  

Fløk var fra begyndelsen en kampplads for forskellige in-
teressegrupper, og det var frugtbart. De senere år er balan-
cen dog tippet til fordel for kræfter, der nedbryder Fløks 
filosofiske egenart og tilstræber en reduktion til samfunds-
videnskab. Der er i dag igen en institutleder på LPF, der 
tilsyneladende ikke kender noget særligt til filosofi, og i 
den grad, hun kender det, ja, så er der ikke meget, der 
tyder på, at hun kan lide det. Egentlig filosofisk forskning 
anerkendes trods instituttets navn ikke, og derfor foregår 
reproduktionen af filosofisk faglighed på trods af den in-
stitutionelle prioritering. Ikke alle LPSs filosofiske profes-
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sorer er professorer i filosofi, og filosofisk grundforskn-
ing er for LPFs filosoffer noget, man typisk må lave ved 
siden af sit institutionelt anerkendte arbejde. Hvor LPF da 
jeg ankom i 2000 betragtede sig som en del af det danske 
filosofimiljø, blot med sin egen specielle bastard-profil, så 
er LPF i dag nærmest ude af almindelige fagfilosofiske 
sammenhænge.  

Tag f.eks. Dansk Filosofisk Selskab (DFS). Det er er 
samlingssted for den danske filosofi, der findes på univer-
siteter, gymnasier og andre læreranstalter. DFS afholder 
hvert år sit årsmøde på skift i de forskellige universitære 
filosofimiljøer (ÅU, KU, SDU, RUC og DPU), men efter 
10 år uden et årsmøde på LPF og uden regelmæssigt frem-
møde i bestyrelsen for selskabet, ja, så er der kun få, der 
i dag regner med, at LPF har lyst til eller kan bære at af-
holde et sådant årsmøde i fremtiden. Og når opvakte og 
filosofisk interesserede Fløk studerende møder op, ja, så 
ser de, at deres lærere fra LPF ikke deltager, og da de mest 
almindelige diskurser også efterhånden må forekomme 
dem fremmede, ja, så kommer de som regel kun en enkelt 
gang. Diskursivt har man på LPF og dermed Fløk gradvist 
har fjernet sig fra mere alment anerkendte filosofiske vok-
abularier, og dyrkelsen af det egenartede for Fløk, LPF og 
de lokale helte forstærker denne fremmedgørelse. Da LPF 
og Fløk ikke desto mindre holder fast i brandet filosofi, så 
fører det til konflikter med den øvrige institutionaliserede 
filosofi, hvis tragiske struktur er tydelig, hvis først man 
har blik for det. Det viser sig f.eks. ved bedømmelser, hvor 
den danske tradition for ekstern censur kræver, at man har 
samkvem med filosoffer udefra, og det har skabt mange 

konflikter gennem årene. Regeringens bestræbelser på at 
minimere censur skulle dog med tiden bidrage til mere 
fredelig forhold på dette område. 

For de allerede etablerede filosoffer på LPF, kan situ-
ationen være tålelig, da de undervejs har fået deres in-
stitutionelle modydelser i form af titler, grader og tillæg. 
Hvis man imidlertid som ung filosofisk uddannet Fløkker 
er så heldig at få arbejde på LPF og håber på, at man kan 
fortsætte sit filosofiske virke, ja, så er det mest filosofiske, 
man kan få lov at lave, ironisk-kritiske socialanalytiske 
samtidsdiagnoser og dybdegående Foucault studies. Og 
forsøger de at komme ud i den bredere danske filosofiof-
fentlighed, f.eks. gennem artikler, foredrag, afhandlinger 
eller ansøgninger, ja, så støder de jf. ovenfor på diskursive 
barrierer, som er svære at overskride efter mange års lokal 
begrebslig formning. LPF inviterer ind i mellem en eller 
anden ledelses- eller organisationsteoretiker, der har læst 
Nietzsche, Deleuze eller Foucault til at holde foredrage 
eller være gæsteforsker; men egentlig normativ og almen 
begrebslig filosofisk forskning i den forstand, som det be-
drives af forskellige internationale samfund af filosoffer, 
det anerkendes ikke som forskning på LPF. På den måde 
forstærker LPF indtrykket på Fløk af, at filosofien blot 
er en historisk ressource for avanceret samfundsviden-
skab, og det på trods af, at klassisk filosofi lever ganske 
glimrende i utallige tidsskrifter, på tilsvarende kongresser 
og i mange internationalt forbundne filosofimiljøer. Blot 
deltager LPFs filosoffer ikke i dette forskningsfællesskab; 
men måske er det ikke så underligt alligevel. Som ansat 
på LPF er man på en handelshøjskole, hvilket betyder en 
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“når jeg endelig inviteres til at deltage i Fløks dis-
kurs, så er det for at destruere det Fløk, der trods 
alt er realiseret, Fløk som fakticitet, og bagefter 
kan jeg kun sidde tilbage med følelsen af at have 
bidraget til at aflive den eneste realiserede par-
ticipation i den idé, jeg stadig elsker højt..”
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accept af erhvervsøkonomiens legitimitet, og denne ac-
cept er svær at forene med filosofiens traditionelle foragt 
over for grådighed og profitorientering. Alt i alt en lang 
række konfliktuelle kilder til figurer og skæbner, der bedst 
beskrives som tragiske. 

Specifikt hvad angår Fløk, så er det værd at nævne, at 
studienævnets ikke-filosofiske uddannede flertal, trods 
fagfilosofisk modstand, sammen med de studerende har 
tvunget endnu to nye studieordninger igennem, først 
for cand.merc.(fil.) og senest for HA (fil.). I førstnævnte 
tilfælde er den almindelige filosofiske faglighed blevet 
minimeret og underlagt den almindelige HHK-faglighed, 
hvilket er tydeligt for de filosofisk dannede, incl. de HA 
(fil.) uddannede, men måske ikke for Fløks nuværende 
studieleder, der ingen filosofisk grunduddannelse har. For 
hver ny studieordning for HA (fil.) spiller samfundsviden-
skab som nævnt en stadig større rolle. Det viser især i de 
systematiske fag, herunder integrationsmodulerne, men 
stadig er der en del traditionel filosofi tilbage, fordi filo-
sofferne sidder på de historiske fag. HA (fil.) giver således 
stadig en grundlæggende filosofisk dannelse, og derfor er 
det ikke underligt, at overbygningen er ved at bukke un-
der pga. manglende søgning. Før var cand.merc.(fil.) et 
positivt tilvalg for HA (fil.)ere med filosofiske interesser, 
som der var prestige forbundet med. Det blev valgt af de 
bedste studerende, og det betød, at så fulgte der altid nogle 
flere med. Nu er cand.merc.(fil.) især det næstbedste for 
de bedste studerende, dvs. det man kun tager, hvis ikke 
man kan finde noget andet. Og så er der ikke så mange, 
der bare følger strømmen. 
 

mEllEm fantasmE og idEal 

Det Fløk, jeg elsker, har hele tiden været en fantasme, men 
det er også et ideal, som jeg har kæmpet for, men lige så 
stille har kunnet se forfalde - og nu ser det rigtigt sløjt ud. 
Det tragiske er så, at jeg med denne tekst kan bidrage til 
yderligere at begrunde den modstand mod det Fløk, som 
altid har været der. For min opgave er jo nedgøre de dele af 
Fløk diskursen, som er de kæreste, dem som alle gentager, 
og som derfor giver den faktiske legitimitet, som Fløk le-
ver på, af og med. Når jeg endelig inviteres til at deltage i 
Fløks diskurs, så er det for at destruere det Fløk, der trods 
alt er realiseret, Fløk som fakticitet, og bagefter kan jeg 
kun sidde tilbage med følelsen af at have bidraget til at 
aflive den eneste realiserede participation i den idé, jeg 
stadig elsker højt. Det eneste, jeg faktisk kan håbe på, at 
min tekst virker så provokerende, at den i stedet får Fløk 
til at samles om sin filosofiske identitet, bl.a. for at vise, at 
jeg simpelthen er for langt ude i min sludrende diagnose. 
Så lad mig afslutte denne groft konstruerede og strategisk 
valgte analyse, hvor alle de anskuede monumenter befind-
er sig i et enkelt arkiv, nemlig mit hoved, med at udtrykke 
et håb om, at Fløk classic rejser sig igen, på trods af alle de 
institutionelle og  diskursive forhindringer. 1 n

1 Mange gange har jeg ment at måtte sige farvel til Fløk, men hver 
gang med en længsel, fordi jeg gerne ville fortsætte, og lige så 
mange gange er båndene så blevet genetableret kort efter. Denne 
gang tror jeg dog det er slut. Jeg har set på de nye studieord-
ninger og skrevet denne tekst uden at lægge særligt mange bånd 
på mig selv. Dette er derfor sandsynligvis refleksioner til afsked; 
hvis I vil have mere af min undervisning og vejledning, ja, så er I 
velkomne på DPU. Med dette smækker jeg ikke med døren, for jeg 
er jo ikke længere ansat på LPF. Og det er jeg som nævnt utrolig 
lykkelig over. Det er skønt at være filosof, og især når man kan 
være det sammen med andre filosoffer. 
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tekst helene louise friis ratner, ph.d. studerende ved lpf, cbs

licence to kill: 
the word is not enough

I år fejrer Niels Åkerstrøm Andersens Diskursive Anal-
ysestrategier1 tiårs jubilæum. Selvom jeg er meget 
sympatisk indstillet over for de epistemologiske 

ambitioner opridset i analysestrategien, bliver dette ikke 
et festskrift, men derimod en genindførelse af det, som 
den i hedengangne dage gjorde op med: ontologi, me-
tode og rod. På trods af analysestrategiens overbevisende 
kraft, hvormed postmodernismens opgør med objektivitet 
holdes i ave, samtidigt med at den rationelle fortælling om 
styring fra forskerens side bibeholdes, vover jeg her pels-
en med aktørnetværksteori (ANT) i hånden. Jeg vil derfor 

1 Herefter kaldt analysestrategi. Med analysestrategi refereres 
udelukkende til Niels Åkerstrøms Andersens brug af begrebet (An-
dersen 1999, 2003). Hvordan det bruges på andre måder i andre 
sammenhænge, forholder denne diskussion sig ikke til. Andersens 
bog præsenterer fire analysestrategier: Laclau, Foucault, Koselleck 
og Luhmann. Artiklen forholder sig ikke til de enkelte analyses-
trategier, men derimod til de principper hvorfra relation mellem 
perspektiv, verden, metode og iagttager tænkes. Således tænkes 
analysestrategien her som et metaperspektiv, der kan konditionere 
og sammenligne forskellige perspektiver.

også præsentere en alternativ darling – ANT - der drager 
nogle radikalt andre konsekvenser af modernismens sam-
menbrud end analysestrategien, der er udarbejdet efter 
Niklas Luhmanns iagttagelsesteori (Andersen 2003:93).

Niels Åkerstrøm Andersens diskursive analysestrategier 
gør op med på den ene side en ontologisk2 spørgen til ver-
den ”som den er” og på den anden side en positivistisk 
metode-tænkning, der søger at afdække verden gennem 
en række validerende metoder (ibid. 1999:10; 2003:XIII). 
Jeg vil i denne artikel diskutere 1) analysestrategiens sub-
jekt-objekt konstellation, altså forholdet mellem iagttager 
og verden, 2) hvordan denne kan gentænkes ud fra ANT 
principper, og 3) hvordan vi med en sådan gentænkning 
kan opbløde analysestrategiens hierarki mellem teori, me-
tode og iagttager. Inden festen begynder, er det vigtigt at 
understrege at for at slå en darling ihjel, så må man også 
karikere den, overdrive visse karaktertræk og overse an-
dre. Derfor kan jeg også anklages for at læse analyses-
trategien mere entydigt, end andre ville have gjort. Til 
læseren kan jeg under alle omstændigheder informere om, 
at Niels Åkerstrøm Andersen er uenig i min læsning af 
analysestrategien. Nu er det sagt – og så kan man læse 
mine diskussionspunkter, som man vil.

2 Andersen forklarer ontologi og epistemologi med følgende son-
dring: ”Ontology is concerned with the question of basic assump-
tions about the world and the being of the world; epistemology is 
concerned with the question of the basic assumptions about the 
precondition of cognition of the world” (Andersen 2003:xi).
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pluralE pErspEktiVEr på VErdEn...

I kølvandet på socialkonstruktivismens produktion af for-
skellige perspektiver på verden, spørger Andersen: ”Hvil-
ke analytiske problemer rejser sig, når vi ikke længere 
kan lade som om ”objektet derude” fortæller os, hvordan 
det vil observeres, når vi ved, at det er vores ”blik”, der 
tvinger genstanden til at fremtræde på en bestemt måde?” 
(Andersen 1999:18). Analysestrategien fortæller os først, 
hvori problemerne ligger og giver os derefter en løsning på 
dette problem. Problemet er ikke længere metodens prob-
lem om at validere verden, idet vi ikke har direkte adgang 
til verden. I stedet bliver problemet at være systematiske 
og eksplicitte i vores brug af teori, og analysestrategien en 
opskrift på, hvilke overvejelser der nu bliver centrale for 
at sikre videnskabelighed. Styrken i analysestrategien er, 
at den stiller krav til gennemsigtighed og konditionering 
af teori. I stedet for ”sjusk og slaphed” (ibid.:15) forpligter 
den iagttageren på at eksplicitere et givent perspektivs im-
plicitte forståelser og konditionere de ofte abstrakte be-
greber i forhold til konkrete empiriske iagttagelser. Således 
kan analysestrategien betegnes som en epistemologisk 
konstruktivisme, der hævder, at konstruktionen foregår 
på den epistemologiske side (i brugen af perspektiver), og 
at iagttageren ikke har adgang til at dømme verden som 
et ontologisk fænomen (Andersen 2005:57). Systematik-
ken ligger primært i valget af en ledeforskel inden for en 
given teori (f.eks. system/omverden inden for Luhmanns 
systemteori), som man styrer iagttagelsen efter, samt en 

konditionering af denne ledeforskel (hvilke præmisser er 
der for at dømme fænomenet i empirien). Formålet med 
ledeforskellen er ”at disciplinere ens blik så man ikke 
uden at ville det, forfalder til en første ordens betragtning” 
samt at sikre sig ikke at anvende flere ledeforskelle på én 
gang (Andersen 1999:153, 180). Rationalet er således: 
Det kan godt være, vi ikke har direkte adgang til ‘verden 
derude’, men Ordnung muss immer noch sein, nu bare i 
brugen af perspektiver! 

Når udgangspunktet er, at metode skal erstattes med en 
analysestrategi, der installerer regler for konstruktion 
af empirien frem for regler til at realitetssikre den (ibid 
2003:xiii), har det konsekvenser. Logikken er, at forsk-
eren stadig er forpligtet på en systematisk redegørelse og 
styring af sin vidensproduktion, men at validiteten ude-
lukkende kan referere tilbage til den teoretiske konstruk-
tion af iagttagelsesgenstanden og ikke til verden derude 
(Vallentin 2005:211). Kritikere påpeger, at analysestrate-
gi-tankegangen blot forskyder metode-renhed til en anal-
ysestrategi-renhed, som ligeledes forpligter iagttageren 
på en række regler og konditioneringer (ibid.; Nielsen 
2005:97). Andersen spørger ikke, hvorfor regler er nød-
vendige, men lader i stedet tautologi bliver løsningen på 
problemet om videnskabelig redelighed. Hvis vi ikke kan 
referere til verden, så må vi referere til teorien. Antagelsen 
synes derfor at være, at vi må have én konstant at forholde 
vores empiri til, og at denne konstant kan udskiftes (Gad 
2005:5). Konstanten (perspektivet) tillader os således at 

licence to kill: 
the word is not enough
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organisere verden i systemer, domæner, operationer og 
funktioner efter forgodtbefindende. Men hvad betyder det 
i grunden, at vi kan shoppe mellem perspektiver? En kritik 
kunne være, at perspektivismen forudsætter, at der er en 
utilgængelig virkelighed, som kun delvist lader sig iagt-
tage, men ikke yder modstand i forhold til de forskellige, 
ækvivalente perspektivers konstruktioner af den (ibid.:7). 
Derfor er det kun perspektiver, der skifter, mens virke-
ligheden forbliver den samme.  
ANT har et andet bud, der implicerer to ting: 1) at droppe 
forestillingen om adskillelsen mellem perspektiv og virke-
lighed og 2) abonnere på en ny forståelse af ontologi, som 
implicerer at virkeligheden i sig selv er multipel.3

...EllEr partiEl dEltagElsE i En multipEl 
VErdEn?

De mange videnskabsstudier under ANT’s fane har lært 
os, at objektivitet ikke er noget som opdages, men konstru-
eres heterogent (Latour 2005:118). Her er det vigtigt med 
en afklaring af begrebet konstruktion. I ANT’s univers 
handler konstruktion ikke om den begrebslige konstruk-
tion, som vi kender fra socialkonstruktivismen. Snarere 
er det konstruktion i ordets bogstaveligste forstand som 
vi kender det fra byggepladser: Konstruktion er at bygge 
op og stabilisere med hårde artifakter. Latour beskriver, 
hvordan denne realistiske forståelse af konstruktion ofte 
forveksles med socialkonstruktivisme: 

”[There seemed to be] this strange idea that you had to 
submit to this rather unlikely choice: Either something 
was real and not constructed, or it was constructed and 

3 Her bør det nævnes, at socialkonstruktivisme har interne diskus-
sioner om, hvad ’verden derude’ egentlig er. Derfor er det ikke 
sikkert, at et givent perspektiv abonnerer på forestillingen om en 
utilgængelig, men singulær verden. Niklas Luhmanns systemte-
ori opererer f.eks. også med en art multiplicitet, hvor forskellige 
systemer iagttager hinanden forskelligt. Dog tillader analysestrat-
egien os ikke at lede efter det rigtige perspektiv i empirien, hvorfor 
jeg fastholder pointen om, at det er impliceret, at verden ikke gør 
modstand mod en given ledeforskel.

artificial, contrived and invented, made up and false. 
…when we say that a fact is constructed, we simply 

mean that we account for the solid objective reality by 
mobilizing various entities whose assemblage could fail; 

‘social constructivism’ means, on the other hand, that 
we replace what this reality is made of with some other 

stuff.” (ibid.:90-91).  

‘Konstruktion’ handler altså ikke om iagttagerens kon-
struktion af det sociale gennem et givent perspektiv, men 
er i ANT en kortlægning af aktørers forbindelsesarbejde. 
Spørgsmålet om konstruktion er forskudt fra epistemologi 
(hvordan iagttager vi iagttagelser som iagttagelser) til on-
tologi (hvordan skaber aktører forbindelser)? Denne (on-
tologiske) konstruktivisme betyder, at virkeligheden ikke 
foreligger som en allerede eksisterende og afgrænset stør-
relse, men at det tværtimod konstant skabes og genskabes 
gennem nye forbindelser. På den ene side er ANT altså en 
teori, der udvider konstruktivismen til ikke kun at omfatte 
semiotiske tegn men også hårde objekter, som indgår i 
gensidig konstruktion. På den anden side argumenterer La-
tour for, at sådan er verden. ANT er ikke et perspektiv, der 
får verden til at fremtræde som en heterogen konstruktion, 
men derimod en metode til at finde ud af, hvordan ver-
den bliver til i heterogene sammenhænge (Latour 1997).  
Analysestrategien lancerer også verdens tilblivelse som 
sin erkendelsesinteresse, men tilblivelsen eksisterer kun 
i forskellige iagttagelser af verden. I ANT er iagttagelser 
ikke privilegerede over andre operationer. Den nærmest 
fænomenologiske begejstring i ANT over, hvordan ver-
den bliver til, bliver således også det analytiske princip. 
Vi skal ikke selv installere principper for iagttagelse, men 
i stedet følge de ontologiske kampe, verdens humane og 
non-humane aktører allerede er i gang med at udspille. 
ANT ser derfor ikke forholdet mellem sprog/iagttagelse 
og virkelighed som et erkendelsesmæssigt problem, men 
snarere som en underordnet praktikalitet, der er sekundær 
til selve verdens fænomener. Denne teoretiske hybrid af 
konstruktivisme og ontologi beskriver Latour som realis-
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tisk konstruktivisme (Latour 2005:88-93).

Med ANT placerer man sig hinsides det klassiske skel 
mellem ontologi og epistemologi ved at tage afstand fra 
både den ontologisk realistiske position (som analyses-
trategien også gør op med) og den epistemologisk relativ-
istiske (hvor analysestrategien kan placeres). ANT oper-
erer ikke med adskillelse mellem teori og praksis, hvilket 
kortslutter den perspektivistiske logik. Perspektivet eksis-
terer på samme flade plan som virkeligheden, og når vi 
bruger perspektiver, tilføjer vi til således verden. Begrebet 
om iagttagelse (med sine neutrale konnotationer) kan der-
for erstattes med begrebet om intervention, der mere ek-
splicit understreger, at viden intervenerer og er politisk. 
Dvs. med afvisning af distinktionen mellem perspektiv 
(iagttagelse) og verden (det iagttagede), tilbyder ANT os 
at placere ideen om interaktion centralt. Det ændrer også 
vores forestillinger om, hvad ontologi er for en størrelse. 
Med ANT får virkeligheden nemlig frataget den ”[givne, 
ustabile og universelle] karakter i sin ontologiske dimen-
sion, og ... man burde snakke om ontologier, for hvis 
virkelighed er ’enacted’ og ’performet’, i forskellige situ-
erede praksisser, så er den multipel” (Gad 2005:22). Det 
betyder, at der skal mere end iagttagelser (af såvel første 
som anden orden) til at skabe virkeligheder. Jeg mener 
stadig, at man bør eksplicitere sine konditioneringer og 
valg, men efter min viden er det ikke bevist, at tautologi 
fører til mere empirifølsomhed eller bedre videnskabe-
lighed. Så vi siger ja tak til gennemsigtighed, men nej tak 
til at lade perspektiver og tautologi udgøre fundamentet 
for regler og selvdisciplinering. 

En af diskussionerne om forholdet mellem perspektiv og 
virkelighed går tilbage til i hvert fald 1920, hvor filosof-
fen Alfred Whitehead konstaterede, at naturen var blevet 
splittet i to (bifurcation of nature): Enten har vi verden, 
videnskaben, tingene og intet subjekt (“verden derude”), 
eller også har vi subjektet men ikke verden, som den 
virkelig er (“perspektivet herinde”) (Latour 2004:208). 

Analysestrategien falder inden for den sidste del: vi har 
ikke adgang til verden, men adgang til perspektiver på 
verden.4 Hvorfor dette hierarki mellem perspektiver og 
verden?5 Tager vi lektionen fra videnskabsstudierne al-
vorligt, så bliver vores sproglige konstruktioner mindre 
relevante (men ikke irrelevante), idet vores metoder og 
interventioner i verden altid vil være mere og andet end 
det, vi gennem teorier tænker om verden. Hvor Andersen 
forskyder den positivistiske metodes regelmæssighed til 
regler for konstruktion af iagttagelser, tager ANT altså en 
anden konsekvens: Vi dropper perspektiv-verden distink-
tionen og vender tilbage til empiricisme.6 

Positivismens og modernismens sammenbrud har altså 
ført til, at vi ikke spørger, ‘hvordan når jeg sandheden’. 
Men hvor Andersen spørger ‘hvordan konstruerer mine 
perspektiver virkeligheden’, så spørger ANT ‘hvordan 
håndteres og multipliceres virkeligheden i praksis’.7 I 
ANT er det den praktiske manipulation af virkeligheden, 
som både producerer viden, og som vi vil vide noget om. 

4 Med afsæt i Luhmann har vi kun subjektet som en fiktion. Dog 
bruger Andersen aktivt denne fiktion i sin analysestrategi, som 
forudsætter et (fiktivt) subjekt, der strategisk kan vælge ledefor-
skelle og perspektiver til sin analyse.

5 Det er i grunden interessant, at vores perspektiver falder på sub-
jekt-siden af distinktionen subjekt-objekt: Vi har direkte adgang til 
perspektiverne, men ikke til verden, som vi behøver perspektiver 
til at iagttage. Disclaimers om, at enhver 2. ordens iagttagelse 
også er en iagttagelse af 1. orden, fjerner ikke det faktum, at der 
installeres et hierarki, hvor noget (perspektivet) er mere præcist 
eller neutralt end noget andet (verden).

6 Dette skal ikke forstås som grounded theory og dens ideal om 
et forudsætningsløst møde med empirien, idet ANT gennem net-
værksbegrebet også tilføjer til dette møde. Hvordan dette hænger 
sammen med teoriens selvforståelse som realistisk konstruktivisme 
behandles afslutningsvist.

7 Her indrømmer jeg gerne det uretfærdige og delvist flabede i at 
sammenligne et metaperspektiv med en singulær teori. Analyses-
trategien sætter sig ikke for at sige noget om verden, men om 
perspektiver. ANT sætter sig for at sige noget om verden. Inden 
for en analysestrategisk position kan man også spørge til verden, 
men her vil der være de tautologiske forbehold, som jeg tidligere 
har beskrevet.
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Konsekvensen af dette bliver, at praksisser og ontologier 
eksisterer på samme flade plan som vores iagttagelser og 
derfor har samme forklaringskraft, hvorfor vi ikke kan op-
dele verden i perspektiver og det, som perspektiverne lader 
komme til syne. Viden handler ikke om at ’hive noget ud’ 
af virkeligheden, men kan kun være en tilføjelse til virke-
ligheden, som allerede er ontologisk multipel. Vores nye 
analysegenstand er altså ontologisk politik (Mol 2002), og 
filosoffen Annemarie Mol siger det ganske fint: 

“ontology is not given in the order of things, but that, 
instead, ontologies are brought into being, sustained, or 

allowed to wither away in common, day-to-day, socioma-
terial practices...if practices are foregrounded there is no 

longer a single passive object in the middle, waiting to 
be seen from the point of view of seemingly endless series 

of perspectives. Instead, objects come into being – and 
disappear – with the practices in which they are manipu-
lated… thus, far from necessarily falling into fragments, 
multiple objects tend to hang together somehow. Attend-
ing the multiplicity of reality opens up the possibility of 
studying this remarkable achievement (Mol 2002:5,6). 

Ontologi ikke længere noget vi tager for givet, men noget 
der produceres multipelt – og som forskere producerer vi 
også ontologier, hvad enten vi kan lide det eller ej. Dette 
gælder også analysestrategien, selvom den hævder at op-
erere med en tom ontologi. Som Steen Vallentin pointerer, 
består valget ikke mellem at ontologisere eller lade være, 
da den analysestrategiske fordring om at arbejde med en 
tom ontologi ikke er mulig, med mindre man er tilhænger 
af grounded theory (Vallentin 2005:220). Ethvert forsøg 
på at de-ontologisere synes altid-allerede at være fanget i 
samme ontologisering, som den forsøger at gøre op med, 
idet den producerer ny viden om verden, der gør en for-
skel.  

Forholdet mellem iagttager og det iagttagede kan altså 
gentænkes med ANT. Vi iagttager ikke fra anden orden 
ved at lade verden emergere gennem perspektiver, men 
tilføjer til verden på et ontologisk plan. Lad os nu vende 
blikket på metoden og gentænke denne i forhold til oven-
stående diskussion.

mutantEr og mEtodEr

Der er forskellige bud på at tackle den metodeforlegen-
hed, som er opstået i kølvandet på positivismens fald, 
og analysestrategien er et sådant bud. Videnskab er ikke 
længere et spørgsmål om repræsentation, og ifølge An-
dersen ”[beder] empirien ikke (...) om at blive iagttaget 
på en bestemt måde” (Andersen 2003:115, egen oversæt-
telse). Dermed tilbyder han kun perspektiver, og der eft-
erlades lille plads til metoden i analysestrategi (Andersen 
1999:18, 152). Jeg argumenterer i dette afsnit for, at valget 
ikke behøver at være mellem en naturaliseret empiri, der 
beder om en særlig form for iagttagelse, eller en teori-kon-
strueret empiri.  Nu hvor analysestrategien ikke længere 
udgør et videnskabeligt ’helle’, hvorfra vi gennem pers-
pektiver kan skabe regler og systematik, må vi gentænke 
metodens rolle i vidensskabelse. Vallentin beskriver anal-
ysestrategiens hierarkiske forhold mellem teori og empiri 
som et møde, der ”ikke foregår uden for, men i teorien” 
(Vallentin 2005:203). Men hvis perspektivet ikke udgør 
et sted, hvor vi kan spørge fra, implicerer det så ikke, at 
empiri, teori og metode optræder på lige fod? Lad os gøre 
metoden performativ og udvide grænsen for, hvad metode 
kan være.

Det sjældent, at det udelukkende er perspektiver, der af-
gør, hvilke fortællinger vi konstruerer. Som ANT’s labo-
ratoriestudier har vist (se f.eks. Latour og Wolgaar 1986), 
er der ofte mere kedelige og mondæne betingelser, som 
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medproducerer viden, og socialvidenskab er ikke hævet 
over sådanne betingelser. Så selvom det både er sjovere 
og mere sexet at fortælle om blinde pletter i abstrakte 
teorier, er de praktiske omstændigheder mindst lige så 
betydningsfulde for den endelige analyse. Som en anden 
Sokrates, illustrerer Latour her i en fiktiv dialog med en 
mindre vidende studerende, hvordan konditionering af 
teoretiske begreber ikke kan adskilles fra de mondæne 
betingelser for skriveprocessen:

Student: When do I stop? My actors are all over the place! 
Where should I go? What is a complete description?
Professor: Now that’s a good question because it’s a prac-
tical one. As I always say: a good thesis is a thesis that 
is done (…) You stop when you have written your 50,000 
words or whatever is the format here, I always forget.
S: Oh! That’s really great. So my thesis is finished when 
it’s completed. So helpful, really, many thanks. I feel so 
relieved now. 
P: Glad you like it! No seriously, don’t you agree that any 
method depends on the size and type of text you promised 
to deliver?
S: But that’s a TEXTUAL limit, it has nothing to do with 
method. 
P: See? That’s again why I dislike the way doctoral stu-
dents are trained. Writing texts has EVERYTHING to 
do with method. You write a text of so many words, in 
so many months, based on so many interviews, so many 
hours of observation, so many documents. That’s all. You 
do nothing more.
(…)
S: Of course, but it’s a tool, a way of expressing myself.
P: There is no tool, no medium, only mediators. (Latour 

2005:148)

Konditionering er ikke noget, man bare kan reflektere sig 
ud af. Det bliver i lige så høj grad et pragmatisk spørgsmål 
om, hvilke rammer, man har til at skabe sin viden. 

Postmodernismen gav dødsstødet til metodebegrebet og 
efterlod en masse spørgsmål om, hvilken funktion metoden 
nu skulle have. I stedet for at gentænke metodens rolle, 
har Andersen tilsyneladende begravet metode med sine 
analysestrategier, idet metoden optræder som det foræld-
ede spørgsmål om ”at producere sand viden om en given 
genstand” (Andersen 1999:15). Jeg argumenterer for, at 
metoder kan være mere og andet end et spørgsmål om at 
validere verden. Metode bliver med ANT et spørgsmål 
om artikulation, hvor det handler om at interagere med 
den verden, man studerer (Latour 2004:210). Forudsættes 
en undersøgelsesgenstand, der bliver til i mødet med og 
i måden, hvorpå man interagerer med den, kan man som 
iagttager lege med ideen om, at metoder er med til at kon-
struere en undersøgelsesgenstand, der altid-allerede er i 
gang med at blive konstrueret (Law 2004:7). I stedet for 
at afvise metoder, som Andersen gør, kan metoder bruges 
performativt til at åbne op for forskellige konstruktioner 
af empirien. Metoden sidestilles på denne måde med teori, 
idet de begge indgår i et undersøgende forhold til empirien. 
En fordring kunne derfor være at variere metoder og inter-
aktionsmåder. Dette er ikke ud fra en forestillingen om, at 
jo flere metoder der er i brug, desto tættere på sandheden 
kommer man (triangulering). I stedet bliver ambitionen at 
åbne op for mulige navigationer og positioner for både 
såvel forsker og om felt. Sociologen Casper Bruun Jensen 
kalder en sådan forskningsstrategi for partial connection, 

“Ethvert forsøg på at de-ontologisere synes altid-
allerede at være fanget i samme ontologisering, som 
den forsøger at gøre op med, idet den producerer 
ny viden om verden, der gør en forskel.”
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inspireret af den britiske antropolog Marilyn Strathern, 
og formulerer denne strategi som en tilføjning af agens til 
forskeren og empiri:

If research is not about representing practice but about 
exploring (…) with practices, then both methodical 

rigour and reflexive subtlety become less interesting. To 
think of partial connection as research methodology is to 
think about ways of engagement that would simultane-
ously add more agency to researcher and to practices, 
since in this view there is no need to view science as an 

epistemological zero-sum game (Jensen 2004:44).

At tilføje agens forstår jeg som at åbne for forskellige mu-
ligheder for at udforske (for mit vedkommende) og for 
at reagere (for feltens vedkommende). Metoder er således 
ikke underordnet teori, idet de inddrages på samme 
præmis. Endelig er det ikke problematisk, at artikulation 
kan stå i modsætning til et givent perspektiv, idet vi har 
droppet jagten på den singulære fortælling, der kun refer-
erer tilbage til ledeforskellen og i stedet søger den multi-
ple.8 Som Latour siger det: ”[There is ] no trauma with ar-
ticulation because it does not expect accounts to converge 
into one single version that will close the discussion” (La-
tour 2004:211. Det betyder ikke, at teori er meningsløst, 
da teori også konstruerer iagttagelsesgenstanden; den er 
blot en af mange konstruktioner, herunder metodens.

Genindførelse af metode skal ikke anskues som en mere 
ren eller sand tilgang til verden, end den som analyses-
trategien udpeger. Styrken i den analysestrategiske tilgang 
er netop, at den kan redegøre for alle valg ved at refer-
ere tilbage til en singulær, epistemologisk konstruktion, 

8 Andersen vil også iagttage multiplicitet. Her består multipliciteten 
dog i, at man (gennem sit eget perspektiv) iagttager verdens 
mange perspektiver, der i sig selv konstruerer flere fortællinger om 
verden (1999:14). Spørgsmålet er dog, om dette ikke mere er et 
pluralt perspektiv end et multipelt. I modsætning til pluralitet, hvor 
verdner (eller iagttagelser af verden) sameksisterer uafhængigt af 
hinanden, er multiplicitet en form, hvor det samme bliver til noget 
andet i nye praksisser (Law 2004:162).

idet man vælger et iagttagelsesbegreb frem for et andet. 
Dette gives der afkald på her, idet vi ikke længere tror på 
styrken i det singulære perspektiv. Et andet, mere praktisk 
problem er, at denne strategi producerer en mere rodet 
empiri, idet empirien produceres ud fra multiple princip-
per og ikke refererer tilbage til på forhånd besluttede kri-
terier for, hvad empiri kan være. Men med en multipel 
ontologiforståelse er rod måske ikke så ringe igen. Rod 
bliver måske ligefrem den produktive forudsætning for 
at komme med interessante analyser, der rækker ud over 
teoriens egen udsigelseskraft.

Et sidste kritikpunkt er det betydningsfulde spørgsmål 
om iagttagerens status. I analysestrategien opstår iagt-
tageren, ligesom iagttagelsesgenstanden, gennem teorien. 
Spørgsmålet er, om det er muligt – og meningsfuldt – kun 
at disciplinere et studie gennem en på forhånd besluttet 
teoretisk optik. Strathern pointerer, at etnografen altid 
indtræder i multiple relationer til sin felt, hvorfor ambi-
tionen om at disciplinere sin forskning med normative 
eller videnskabelige intentioner er umulig (Strathern i 
Jensen 2004:37). Samtidigt indgår iagttageren som del-
vis medkonstruktør (partial participant), hvorfor hverken 
repræsentation eller en teoretisk baseret ’rensning’ af em-
pirien er mulig. Stratherns tilgang fordrer en metodisk 
fleksibilitet jævnfør ovenstående afsnit, da en teoretisk 
selvdisciplinering ikke længere udgør et iagttagelsespunkt, 
hvor der kan spørges fra og svares til (ibid:38). Samtidigt 
findes en række andre, mere konkrete relationer, som 
har mindst lige så stor betydning. En metodisk fleksibi-
litet medfører en mangfoldiggørelse af iagttagerens rolle 
og iagttagelsespunkt. For eksempel etableres forskellige 
slags relationer i henholdsvis et interviews, observationer  
og uformelle samtaler.9

Grundlæggende handler det om at anskue iagttagerens 

9 Her bør det retfærdigvis nævnes, at jeg arbejder etnografisk, 
hvor Niels Åkerstrøm Andersen primært har arbejdet med histo-
riske analyser af tekst. Spørgsmålet om metode, intervention og 
mødet har derfor også en anden karakter, der muligvis retfærdig-
gør de to positioner.

l i c e n c e  t o  k i l l :  t h e  w o r d  i s  n o t  e n o u g h
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tilstedevær og indflydelse som en fordel frem for en foru-
rening af iagttagelsen. ANT inkluderer iagttageren som en 
del af det netværk, der opspores: “No net exists indepen-
dently of the very act of tracing it, and no tracing is done 
by an actor exterior to the net. A network is not a thing but 
a recorded movement of a thing” (Latour 1997). Netvær-
ket vil altid være en effekt af iagttagerens opsporing, da 
iagttageren selv indgår i samme netværk og tilføjer til det 
med sin spørgen, tilstedeværelse og tekstlige intervention 
(Law 2004:25). Og denne intervention kan som sagt ikke 
reduceres til at være det, som perspektivet angiver. Ud-
fordringen bliver at se sin tilstedeværelse som en produk-
tiv forudsætning for at skabe viden frem for et problem. 
Jo flere måder man interagerer med felten på, desto flere 
måder kan felten reagere på, og desto flere muligheder får 
iagttageren for at producere spørgsmål til videre under-
søgelse.

ANT’s insisteren på flade beskrivelser har også sine 
svagheder. ANT’s ydmyge fordringer om at lade under-
søgelsesgenstandens heterogenitet komme til syne til 
trods, så kan teorien (som ynder at iagttage sig selv som 
metode) ikke komme uden om, at den lukker sig om sig 
selv som teori, hvilket fastlåser undersøgelsesgenstanden. 
Som Latour siger om netværksbegrebets status: “Surely 
you agree that drawing with a pencil is not the same thing 
as drawing the shape of a pencil (...). With Actor-Network 
you may describe something that doesn’t at all look like a 
network - an individual state of mind, a piece of machin-
ery, a fictional character“ (Latour 2005:142). Netværket 
er ikke blyanten, man tegner, men blyanten man tegner 
med. Netværk er dermed på en gang vores viden om ver-
den, men det bliver også til verden, da Latour andre steder 
hævder, at han beskriver verden realistisk (Latour 1997). 
ANT er en teori, der (til tider) lader som om den ikke er 
en teori. Men er det nu så slemt, når vi tænker over det? 
Alternativet er en række perspektiver, der lader som om 
de ikke er ontologier. Jeg synes tiden er moden til at kaste 
postmodernismens forsigtighed af os, hoppe ned fra per-
spektivismens sikre piedestal og for alvor lege med vores 

multiple, herunder perspektivistiske, interaktioner med 
verden. n
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er du min darling?
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filosofisk selvmord
aktiv dødshjælp til caMus

tekst allan schaufuss laursen, stud.merc.(fil.) cbs 

tHE ViEw from wHErE?

   Da Nietzsches (1844 - 1900) galning proklamerede, at 
Gud var død1, medførte dette ikke metafysikkens død men 
snarere en transformation af metafysikken og vores tilgang 
til denne. Filosofien har altid beskæftiget sig med metafysik-
kens højeste mål (den specielle i modsætning til den gener-
elle metafysik2) forstået som det punkt, fra hvilket sandheden 
kunne betragtes men dog med forskellige udgangspunkter. 
Fra Descartes’ (1596 - 1650) religiøst funderede ydre ob-
jektivisme, ”the God’s eye view”, som Hume (1711 - 1776) 
afviste gennem sin distinktion mellem ”matters of fact” (af 
hvilke Guds påståede eksistens er et eksempel) og ”relations 
of ideas” (sandheder i matematik og logik) og påvisningen 
af, at de første ikke har samme skudsikre nødvendighed som 
de sidste, til Kants (1724 - 1804) indre objektivisme (eller 
transcendentale idealisme), ”the God’s eye view without 
God”, hvor den objektive garant flyttes ind i mennesket så 
at sige, men dog forbliver objektiv i kraft af menneskets uni-
verselle (intersubjektive), mentale struktur. Der kan findes 
utallige eksempler på ”the God’s eye view without God” lige 
fra Spinozas (1632 - 1677) ”sub specie aeternitatis” (under 
evighedens synsvinkel) til Nagels (1937 -) ”the view from 
nowhere”, men fælles for dem alle er, at de opererer med 
et metafysisk punkt eller endemål; de religiøse; Gud og de 
sekulære; evigheden eller intetheden. Gud er måske nok død, 
men hans trone er ikke blevet opløst; i stedet optages den af 
andre metafysisk objektive garanter. Derfor dør metafysik-
ken ikke med Guds død, men enhver metafysik bliver i stedet 

1 Nietzsche, F.: Die fröhliche Wissenschaft (1882). Udgivet på 
dansk under titlen: Den muntre videnskab

2 Politikkens Filosofi Leksikon (2004), s. 295: ”metafysik/ontologi”
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med Nietzsches ord en filosofi ”in the shadow of God”3, som 
han også tilskriver sig selv at operere under.
     Den eksistentialistiske tilgang opstår som et forsøg på 
at slippe ud af Guds skygge og fundere en filosofi ude-
lukkende på menneskets frihed og ansvar startende med 
(eksistentialismens fader) Kierkegaards (1813 - 1855) 
gennemførte kritik af ”den sidste metafysikker”4 Hegel 
(1770 - 1831) og dennes ”grand theory”. Kierkegaard 
var utilfreds med, at ”det enkelte individ hos Hegel kun 
er værdifuldt i den udstrækning, det bidrager til Guds 
selvudvikling”5. Ligeledes er udgangspunktet for to af de 
største skikkelser i eksistentialismen, Heidegger (1889 - 
1976) og Sartre (1905 - 1980), mennesket som væren og 
måder at være-i-verden på. En fænomenologisk ontologi 
angiveligt renset for metafysik der kan ses som en vi-
dereudvikling af fænomenologiens fader Husserls (1859 
- 1938) projekt om at nå ind til tingenes essens ved at ’gå 
til tingen selv’ og dermed nå det ultimative fundament for 
vores erkendelse. 

filosofisk sElVmord

Ifølge Camus (1913 - 1960), der hverken ville acceptere 
betegnelsen filosof eller eksistentialist, er ethvert forsøg 
på en systematiseret ontologi at begå filosofisk selvmord, 
idet en sådan ontologi kræver et universelt blik6; hermed 

3 Nietzsche, F.: Die fröhliche Wissenschaft (1882). Udgivet på 
dansk under titlen: Den muntre videnskab

4 Politikkens Filosofi Håndbog (2001), s. 45

5 Ibid., s. 48

6 Sherman, D.: Camus, (2009), s. 44

skal forstås en ”træden tilbage fra” eller ”udenfor” livet/
væren til en evighedens eller intethedens synsvinkel eller 
i hvert fald en synsvinkel udenfor livet. Problemet ved at 
forklare noget ved at være nødsaget til at træde udenfor 
det er, at man for at redegøre for denne forklaring igen må 
træde udenfor denne, etc., etc. og dermed, at det ender i 
en uendelig regres. 
     Camus’ eget udgangspunkt er det ”absurde”, et begreb 
som Kierkegaard er den første til at introducere i filosofisk 
forstand7. Menneskets erkendelse, af at der ingen objektiv 
garant er, som tilfører livet mening, skaber oplevelsen af 
det absurde, der, som Camus skriver: ”opstår i mødet mel-
lem menneskets kaldende råb og universets meningsløse 
tavshed”8. Med andre ord kan absurditeten defineres som 
det, ”at mennesket og verden eksisterer, uden at der findes 
en Gud, som har skabt dem med et bestemt formål”9. 
     En række eksistentialister herunder Kierkegaard og 
andre filosoffer beskyldes af Camus for at begå ”filosofisk 
selvmord”10. I deres indledende analyser og udlægninger 
anerkender de det absurde, det irrationelle og fornuftens 
afmagt i forhold til at afdække en objektiv sandhedsga-
rant. Men til Camus’ store frustration leder det dem alle til 
at tage tilflugt i eller forherlige det absurde. Kierkegaard 
tager springet (”leap to faith”) og ”[d]et samme, der fik 
ham til at opgive håbet om at finde nogen mening eller 
indhold i tilværelsen, skænker ham nu pludselig den sande 

7 Kierkegaard, S.: Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de 
philosophiske Smuler (1846)

8 Camus, A.: Sisyfos-Myten (1960), s. 33-34

9 Fransk Filosofi – Struktur og Engagement (2003), s. 78

10 Camus, A.: Sisyfos-Myten (1960), s. 34-54
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indsigt”11. Kierkegaard magter ifølge Camus ikke at se 
absurditeten i øjnene og acceptere den som et livsvilkår, 
mod hvilken man må kæmpe eller ’gøre oprør’:

Idet [Kierkegaard] erstatter sit protestskrig med en bet-
ingelsesløs underkastelse, føres han til at fornægte den ab-
surditet, som han før erkendte klart, og ophøje det eneste, 
der nu er sikkert for ham, det irrationelle, til en guddom. 
Det vigtigste, sagde Galiani til Madame d’Epinay, er ikke 
at finde helbredelse, men at lære at leve med sine syg-
domme. Kierkegaard vil helbredes.12

Til trods for Camus’ eksplicitte forbehold i forordet til 
Sisyfos-Myten om, at man ”blot vil finde en rendyrket 
beskrivelse af en åndelig sygdomstilstand” og ”ikke nogen 
metafysik eller nogen tro”13, mener Sherman, at Camus’ 
begreb om det absurde kan anskues på to måder; fænom-
enologisk og metafysisk14. Den fænomenologiske tilgang 
giver ifølge Sherman god mening og er da også Camus’ 
eget eksplicitte udgangspunkt, hvorfor det ikke er nær så 
interessant for indeværende. Til gengæld mener Sherman, 
at Heidegger, som han i øvrigt beskylder Camus for ikke 
at behandle eksplicit i Sisyfos-Myten, i Camus’ forstand 
begår filosofisk selvmord, da ontologi, som Heidegger 
erklærer at beskæftige sig indgående med, ”deals with the 
’essential’ structures of being”, hvilket, Sherman mener, 
kan betegnes som ”existential transmutations of Hus-

11 Ibid., s. 42

12 Ibid., s. 43

13 Ibid., s. 9

14 Sherman, D.: Camus, (2009), s. 38

serl’s epistemologically driven ’essences’.”15 Sherman 
fortsætter: ”[B]y Camus’ lights, Heidegger also commits 
’philosophical suicide,’ for even if he begins from the 
concrete, he abstractly derives a transcendent meaning to 
which we ought to conform, which involves an ‘authen-
tic’ comportment.”16 I det perspektiv klarer Camus selv 
frisag, idet han ikke anskuer den absurde holdning som 
værende historisk invariable eller uundgåelig men netop 
som værende sin/vores oplevelse af verden. ”Camus is 
not ontologizing the Absurd: having described an expe-
rience, he is merely seeking to determine what follows 
from it.”17

in tHE sHadow of god

Camus kan siges at definere metafysik som en åndelig 
sindstilstand, hvorved der gives forskellige metafysikker 
afhængig af den enkeltes sindstilstand (her ikke forstået 
som omskiftelige luner men den enkeltes stemthed, grun-
dantagelser eller måske lidt søgt den enkeltes subjektive 
paradigme - alternativt en gruppes). En sindstilstand 
udgør et individs eller subjekts univers. 

Der gives et skinsygens, et ærgerrighedens, et egoismens 
og et højsindets univers. Et univers – det vil sige en meta-
fysisk og åndelig holdning. Og hvad der gælder for af-
grænsede følelser, gælder i endnu højere grad for sindstil-

15 Ibid., s. 42

16 Ibid

17 Ibud.

f i l o s o f i s k  s e lv m o r d
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“hvad jeg end skaber, og hvor-
dan jeg end elsker det – snart 
må jeg dog gå imod det og min 
kærlighed: Sådan vil min vilje 
det.”

friedrich nietzsche, således talte zarathustra
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f i l o s o f i s k  s e lv m o r d

stande, der er så ubestemte i deres oprindelse, på én gang 
så forvirrede og så ’sikre’, så fjerne og så ’nuværende’, 
som de, der vækkes i os af det skønne eller det absurde.18

Sygdomstilstanden foranlediget af erkendelsen af det ab-
surde må derfor betegnes som en metafysisk holdning. I 
forlængelse heraf pointerer Sherman, at ”when [Camus] 
slips into discussing the Absurd in metaphysical terms (as 
he is not infrequently inclined to do), he himself is guilty 
of some variant of ‘philosophical suicide,’ the very thing 
against which he rightly rails.”19

     Camus åbner Sisyfos-Myten med at proklamere, at 
der kun findes ”ét virkeligt alvorligt filosofisk problem; 
selvmordet”20, hvilket er afledt af det ultimative spørgsmål 
om ’meningen med livet’. ”Mennesket stræber efter at føle 
sig hjemme i verden, og det har en nostalgisk længsel efter 
et absolut grundlag for livet, dvs. et guddommeligt formål 
med livet og verden.”21 Camus siger selv: ”Jeg slutter her-
af, at livets mening er det vigtigste af alle spørgsmål.”22 
Men at tage udgangspunkt i dette spørgsmål afslører en 
forudgående antagelse af metafysisk karakter. Netop anta-
gelsen, om at livet har mening, kan tilskrives en konstru-
eret mening eller i det mindste, at det er relevant endda 
altafgørende for mennesket at afgøre, om livet har men-

18 Camus, A.: Sisyfos-Myten (1960), s. 18

19 Sherman, D.: Camus, (2009), s. 38

20 Camus, A.: Sisyfos-Myten (1960), s. 11

21 Fransk Filosofi – Struktur og Engagement (2003), s. 80

22 Camus, A.: Sisyfos-Myten (1960), s. 12

ing. Uanset om svaret er positivt (at livet har mening) eller 
negativt (at det ikke har), er spørgsmålet af metafysisk 
karakter. Det transcenderer netop livet, idet det spørger 
til noget, som er højere end livet selv, noget som er kon-
stituerende for livets karakter. Af denne grund alene bliver 
Camus’ projekt et metafysisk projekt, selvom han selv 
fraskriver sig denne metafysiske karakter. Camus opererer 
derved stadig ”in the shadow of God”, og præcis fordi han 
i kraft af sin metafysiske grundantagelse, sin nostalgiske 
længsel, ikke kan slippe ud af denne kvælende skygge, er 
han dømt til at begå filosofisk selvmord i samme øjeblik, 
som han forsøger at undslippe den.

ud af skyggEn?

Efter at Camus har åndet ud i Guds skygge, står vi tilbage 
med et nagende spørgsmål: Er det overhovedet muligt at 
slippe ud af Guds skygge? Nietzsche, der om nogen rasede 
imod religion, formåede det som nævnt ovenfor ikke. Han 
mente, at vores måde at tænke på (hans egen inkluderet) 
er så gennemsyret af en rettethed mod en eller anden form 
for objektivitet, at det ikke vil være muligt. Et forsøg på 
at formulere en filosofi, der hverken direkte eller indirekte 
søger ly i denne beskyttende skygge, forekommer svær 
om ikke umulig. Til trods herfor kan der alligevel opridses 
et par tilgange, som ved videre udfoldelse måske kan vise 
at åbne op for muligheden og kaste lys over en potentiel 
vej ud i solen; stemthed og selvbedrag. 
     Stemthed kan forenklet udlægges som at have bestemte 
”erkendelsesinteresser” (for at låne et beslægtet begreb fra 
Habermas (1929 -)), en bestemt og bestemmende måde at 
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gå til verden på, at se verden gennem bestemte briller, og 
det bør understreges, at stemthed er nødvendig for at erk-
ende verden. Målet er således ikke at kaste brillerne af sig, 
hvilket ville efterlade os i ren perception som et ureflek-
teret dyr. Svendsen23 henviser i sin udmærkede udlægn-
ing af stemthed til Heideggers hævdelse: ”Filosofi finder 
altid sted i en grundstemning”24, men siger samtidig, at 
filosofien ifølge Heidegger har en tendens til at se bort fra 
denne stemthed25, som i sidste ende er konstituerende for, 
på hvilken måde der filosoferes, og hvad filosofien ender 
ud med at postulere. Således bliver filosofien trukket ned 
og konditioneret af det subjekt, som udfolder den.
     Selvbedrag handler ifølge Fingarette om menneskets 
”engagement in the world”26 eller med andre ord mennes-
kets stemthed, og hvordan stemtheden konstitueres af per-
sonen om end ikke direkte bevidst, idet personlig identitet 
og stemthed opstår og udvikler sig sideløbende, således at 
det ene ikke kan siges at være fuld konstituerende for det 
andet. Med selvbedrag forstås derved at opbygge, inkor-
porere eller stemme sig selv og sin identitet i en bestemt 
retning, som ikke er fuldt ud kompatibelt med ens engage-
ment, men på en måde så man ikke er selvbevidst om 
dette, således at man fuldt ud mener, at det netop er det. 
Diagnosen besværliggøres imidlertid, da både identitet og 
engagement er flydende størrelser.

23 Svendsen, Lars Fr. H., Kedsomhedens Filosofi (2001), s. 120

24 Heidegger, M., Die Grundbegriffe der Metaphysik (1929)

25 Heidegger, M., Sein und Zeit (1927)

26 Fingarette, H., Self-Deception (1969)

     Camus’ stemthed udgøres dels af hans dualistiske men-
neskesyn (krop og sjæl som adskilte) og hans opfattelse 
af det absurde som et fundamentalt og ufravigeligt grund-
vilkår ved menneskets eksistens. Men hvis man fork-
aster de metafysiske (objektive) implikationer af Camus’ 
stemthed, bliver det interessant at undersøge, om denne 
stemthed blot er én mulig stemthed, om det er en selvfor-
ført stemthed og om, hvordan stemthed konstitueres – kan 
vi påvirke vores egen stemthed? Søger mennesket nødven-
digvis mod enhed og harmoni, fuldkommen oplysning og 
indsigt? Eller er dette blot en ambition, mennesket selvbe-
dragerisk indsætter som endemål, fordi det er uopnåeligt? 
Mange mener jo netop, at hvis de opnåede fuldkommen 
indsigt, kunne de lige så godt dø. Camus siger det selv ret 
præcist: “We continue to shape our personality all our life. 
If we knew ourselves perfectly, we should die.” n

”Tranquillity is dishonesty of the soul” 
– tolstoy
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forfatter  find ham på gadeplan

foto  michell bless 

når rigmænd 
bygger ghettoer
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Aristoteles var imod renten og hvis han kunne 
beskue bolig situationen i dag, ville han nok 
klø sig lidt i skægget. Spekulationerne har løbet 

rigtig højt de sidste år og byggerier over hele København 
står færdige, pæne, prangende og lugter langt væk af rig-
mands byggeri. 

Så snart man bevæger sig ind i yuppiejunglen, dukker ”Til 
Salg” skiltene op. Hvem rykker væk fra det liv mellem-
klassen medbringer? 

Den ophobning af værdier, vi har set i de foregående år, 
har drevet matadorer til at opføre dyre boliger i stor stil. 
Penge for pengenes skyld, som Aristoteles ville have sagt. 
Disse projektlejligheder er blevet placeret rundt om i hele 
København, og har i de forgangne opturs år, skabt et inci-
tament til at score hurtige penge. Byggematadorerne har 
skabt udbuddet, men ikke desto mindre har folk stået i 
kø for at skrive under på købsaftaler, som sikrede dem 
adgang til ”hellige haller” i form af nybyggede luksusle-
jligheder. Festen ville tilsyneladende ingen ende tage og 
værdiophobningen har været ekstrem.  

når rigmænd 
bygger ghettoer
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En cykeltur gennem det udsatte København, og der går 
ikke lang tid, før man støder ind i de mondæne kvarterer. 
Politiet kører cykler, og deres ligblege ben passer per-
fekt til de hvide vægge. Det bliver pænere og pænere og 
stilheden breder sig jo længere ind i yuppie junglen man 
kommer. Bare tanken om en lille fjert, gør en pinlig berørt, 
hvis nu det skulle vække naboens hund, der tager sin plan-
lagte middagslur. I Tuborg Havn, Islandsbrygge, Holmen, 
Langelinie, Ørestaden osv. skyder rigmandghettoerne 
frem. Kedsomheden er overvældende. Ingen forstyrrelser 
af udsigten, ingen uregelmæssigheder, intet liv. 

Mellemindkomstgrupperne får byens dynamik til at hænge 
sammen. Sammen med studerende skaber de livet i byen, 
på gaden og i lokalområdet. Fænomenet er kendt fra New 
York, hvor unge kreative rykker ind i forladte boligom-
råder, hvilket skaber et sjovt, farvestrålende og ungt miljø. 
Det får den smarte overklasse øjnene op for, for derved at 
flytte ind hvilket resulterer i prisstigninger, hvilket igen 

tvinger de unge ud. Dette sker ikke kun i New York, men 
også på Vesterbro, Nørrebro, Islandsbrygge osv. 

Boligspekulanterne og deres lejlighedsbyggerier har 
sin stadige fremmarch i byen. Men den hypede ”finan-
skrise” har ramt, og overklassen har svært ved at frem-
skaffe likvidmidler til køb af de pompøse ejerlejligheder 
med havudsigt, store glaspartier og fast parkeringsplads. 
Spekulanterne har været nødsaget til at leje lejlighederne 
ud, og samtidig sætte lejeprisen ned for at få fyldt de 
tomme kvadratmeter. For studerende og mellemindkom-
stgruppen, kan det betyde, at muligheden for at komme i 
nærheden af en bolig i Københavns Kommune igen blive 
aktuel.  

Kan dette betyde, at finanskrisen har den positive effekt 
at modarbejde yuppietown, eller rykker overklassen bare 
til Rungsted? n
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tekst philip maruszewiczensen, ha(fil) cbs

dobbeltmoral 
en uofficiel darling?

Alle mennesker har nogle ”psykologiske” darlings 
eller ting som vi bruger og holder os til ubevidst 
i livet. Nogle vedkender man, andre tør man ikke 

at vedkende eller også mangler man selvforståelse til at erk-
ende dem. En af disse psykologiske darlings er dobbeltmo-
ralen. For at undgå diskussioner omkring ordet og få en klar 
definition, er nudansk ordbogs forklaring meget passende: 
”det at hylde bestemte moralske principper i teorien, men 
ikke efterleve dem i praksis.”
Nu er dobbeltmoral måske ikke det første, der falder mange 
ind, når man tænker på menneskets forskellige darlings eller 
forskellige psykologiske træk, der skal tales om, men det er 
alligevel relevant, at få diskuteret dette emne, fordi det fak-
tisk fylder så meget i hverdagen og det sociale liv.
Dobbeltmoralen indgår som vigtig del i det at være men-
neske. At vi kan imponere andre ved at hylde nogle princip-
per i livet for derefter at bryde disse principper for at opnå 
større glæde eller fordel ved visse ting. Det er et rigtigt godt 
værktøj til at omgås blandt forskellige sociale kredse, der 
ikke nødvendigvis har relation til hinanden, fordi man kan 
påføre sig selv såkaldte identiteter, der principielt kan være 
modstridende i deres holdninger, fordi det hjælper én selv 
med at passe ind. Det er jo socialt acceptabelt at gøre det, så 
længe de andre ikke finder ud af det. På den måde er det som 
en tæt ven, man ikke ønsker at vise frem til resten af ver-
denen, men alligevel har stærkt behov privat. Denne betyder, 
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at man kan være kompatibel med flere omgangskredse, 
hvilket for næsten alle mennesker er vigtigt. Det handler 
faktisk om at opretholde og skabe sig et image udadtil, 
som kan tilfredsstille næsten alle mennesker. 
Ordets funktion kan også være ambivalent, forstået på den 
måde, at vi vælger at bruge ordet mod andre mennesker, 
hvis de handler dobbeltmoralsk. Dobbeltmoral fremstår 
som et skældsord og bruges af mange til at fornærme an-
dre uden, at den pågældende person, der bliver fornærmet 
har handlet lidt eller meget dobbeltmoralsk (det kommer 
jo an på situationen). Derfor bliver ikke kun det at han-
dle dobbeltmoralsk en darling, men at bruge ordet, uden 
måske at have rigtigt belæg for det, en darling. 
Et godt eksempel er politik og den verden som politikere 
manøvrerer i. Der er et konstant pres for at finde en balance 
mellem de principper som den enkelte politiker står for, de 
principper som partiet står for og lover ved en valgkamp, 
og de udtalelser man kommer med til pressen. Faktisk er 
dobbeltmoralen et af de vigtigste værktøjer inden for poli-
tik, fordi man kan love noget og gøre det modsatte. Et af 
to gode eksempler på, hvordan begge darlings fungerer, 
er, f.eks., hvordan SF’s nuværende formand Villy Søvndal 
er begyndt at lave om på nogle af partiets kerneprincipper, 
selvom vælgerne har givet dem deres mandat i folketinget 
på nogle andre løfter. Han udøver dobbeltmoralen i dens 
kernebetydning som ord. Det andet eksempel er den nu 

forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, der 
i sin tid startede som en utrolig ideologisk statsminister, 
for så at centralisere sin politik i den senere tid. Her kan 
og har nogle valgt at kalde det for dobbeltmoralsk, fordi 
han har startet med love noget og derefter ikke holdt det. 
Men det er samtidig utrolig let at skyde ham ned på et 
dårligt grundlag (dette gælder generelt alle politikere) og 
kalde ham for dobbeltmoralsk. Sådan bliver begge dar-
lings brugt. Begge politikere har selvfølgelig ofret nogle 
moralske principper og gjort nogle handlinger, der, fra 
deres udgangspunkt og principper, ses som moralsk fork-
ert, for at tilfredsstille deres individuelle publikum og 
derved at skaffe stemmer, hvilket, ifølge ordets definition, 
er at udøve dobbeltmoral. Det gør mange politikere og 
mennesker, fordi man på den måde kan tilfredsstille flere 
personer i ens omgangskreds, da image i vores tid næsten 
er det vigtigste ”asset” man har.
Alt dette er ikke en kritik af mennesket, men blot en kon-
statering om, hvordan det er at være menneske og hvordan 
man faktisk kan overleve i nutidens verden og ikke mindst 
business-verdenen. For hvordan skulle vi kunne fungere, 
hvis vi ikke har friheden til at gøre nogle umoralske han-
dlinger? Og hvordan ville vi egentlig kunne opretholde et 
”cool” og godt image udadtil, hvis vi ikke kunne slække 
lidt på nogen af de ting, vi siger og mener?  n
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tekst  steen nepper larsen lektor ved gnosis, aarhus univeritet

tvangen til at være kreativ
oM filosofi soM sprogkritisk praksis

Human Resource Management (HRM) drejer sig 
om ledelse af mennesker. Den moderne form for 
menneskeledelse ønsker at anvende og forløse 

det arbejdendes menneskes ressourcer og potentialer på 
en for virksomheden optimal vis. Mennesket tydes som et 
omvandrende aktiv, der altid har mere at byde på. Det er 
så at sige et omvandrende potentiale- og kompetencekata-
log med slumrende, ekstra ressourcer. Det hele menneske 
er kommet på arbejde med hud og hår.  
   Vi udstyrer os med smagfulde CV-fortællinger og håber 
på, at vi er så tilpas unikke, så det vil vise sig, at vi også 
er uudskiftelige, når der næste gang skal fusioneres, ra-
tionaliseres og strukturreformeres. Arbejdskraften er 
blevet personliggjort, samtidig med at arbejdet er blevet 
individualiseret. Vi er ikke længere navnløse, ufaglærte 
og udskiftelige ’hænder’ som i kapitalismens barndom 
omkring den industrielle revolution, men forædlede, høj-
tuddannede og kostbare. Mens firmaet går op i branding 
på markedets store scene for opmærksomhed, må de arbe-
jdende satse på smagfuld og effektiv personal branding. 
Overalt gælder det, at der skal performes og konkurreres. 
Der appelleres til, at evnen til mental fornyelse bliver ud-
foldet på alle planer. Der udbydes og forbruges kurser som 
aldrig før. De retter sig til alle, fra folk på gulvet til mel-
lem- og toplederniveau. Det er der bestemt ikke noget galt 
i – ingen tager principielt skade af at lære noget nyt - men 
konsekvensen af denne evindelige ’aktivisme’ kan blive, 
at ingen nogensinde med sikkerhed og styrke kan hævde, 
at de ved eller kan nok. Den, der ikke er i udvikling, er un-

der afvikling. Tilbageskuende autoriteter må finde sig i at 
blive betvivlet – endog højlydt, og arbejdsrutiner og tradi-
tioner dyrkes ikke længere for dens egen skyld. Fornyelse, 
omstilling og innovation er blevet tre vigtige begreber og 
praksisfelter på dagens arbejdspladser. 
 
 
forlØsning af potEntialErnE 

   HRM-agenten er en form for jordemoder, en på én gang 
intervenerende og hjælpende forløser. Medarbejderen skal 
være skabende og original inden for en ramme. Det drejer 
sig om at være i udvikling, om selvudvikling, selvledelse 
og selvansvar. At arbejde er derudover at leve midt i et 
krydspres af handleplaner, kontraktstyring, dokumenta-
tion og tidskrævende evalueringer.  
   Tænke sig at begrebet læring engang var et modstands-
begreb imod den sorte skoles topstyrede indlærings-
former. Nu er det blevet et ufravigeligt og simpelt vilkår 
for os flertallet. Der står livslang læring på menuen fra 
vugge til krukke. Der er tale om en historisk mulighed 
for det moderne menneske, men også om en tvang. Ikke 
mindst har lederen og medarbejderen en forpligtelse til at 
være kreativ. Overalt i samfundet lyder imperativet: Vær 
kreativ! Med den største selvfølgelighed proklameres det, 
at vi alle ikke bare kan være kreative; men at vi skal være 
det. Umiddelbart er det lidt hyklerisk, for det er jo langt fra 
alle menneskers kreativitet, der efterspørges eller jubles 
over. Ihukommes må det, at der eksisterer ganske mange 
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uden for arbejdslivet og uddannelsessystemerne       
   Men de højtuddannede danskere er på vej ind i en 
kognitiv kapitalisme, hvori ideer og kreative tanker 
kan blive guld værd på Børsen. Der pågår en global 
konkurrencekamp om at tiltrække de bedste hjern-
er. Viden er blevet en strategisk produktivkraft og 
en vigtig vare. Der arbejdes med at koble og flytte 
rundt på tegn og ord. Begreber bliver til varer, ud-
styret med forskellig pris, og originalitet er både 
eftersøgt og -spurgt.Vi skal i stigende grad leve af 
at producere og sælge koncepter, programmer og 
styresystemer. Dertil kommer, at offentlige og pri-
vate virksomheder i stigende omfang benytter sig 
af strategisk kommunikation både (internt) over for 
deres ansatte og (eksternt) over for borgerne/forbru-
gerne og medierne. 

dEn nyE kapitalismE
og konkurrEncEstatEn 

   Mens stadig færre arbejder i den materielle produk-
tion (med at sy tøj, lave sko, opdrætte grise, 
plukke champignons etc.), kommer flere og flere 
til at levere immaterielle ydelser (i form af oplev-
elsesøkonomi, videnspakker, design etc.). Mange 
jobfunktioner forsvinder og overflødioggøres, mens 
nye kommer til. Der er bestemt ingen grund til med 
nostalgien som følgesvend at længes tilbage til det 
gamle landsbrugs- eller industrisamfund; men det 

billede 0 though 9 af jasper john
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bliver en såvel sociologisk som en filosofisk udfordring 
at forstå og fortolke de konsekvenser, som disse radikale 
transformationer af kapitalismen og produktionsforhold-
ene får for samfundslivet i allervideste forstand. Endvi-
dere må det undersøges, hvad der sker med kreativiteten 
i denne proces. Sættes den fri eller lægges der for mange 
bånd på den?  
   Staten er blevet en national konkurrencestat, og Innova-
tionsrådet glæder sig over, at 90 pct. af danskerne bruger 
egne ideer og selv tager initiativet i arbejdet. ”Det er noget 
nær en kreativ totalmobilisering af arbejdsstyrken” (In-
novationsrådets årsrapport Innovative Danmark, 2005). I 
rapporten anvendes en uhyre enkel og kommercielt orien-
teret definition, der indgår i enhver lærebogs kapitel om 
the business cycle. ”Innovationsrådet har defineret inno-
vation fundamentalt som noget nyt, der har en værdi på 
markedet.” Logikken er ganske simpel og tvingende: 1) 
Kreativiteten er en tændgnist, der skal muliggøre 2) in-

novation, der derefter skal føre til en forøget omsætning 
på 3) markedet og dermed til succes for virksomheden på 
mikroplan og for Danmark som “vindernation” på mak-
roplan. 1, 2, 3 hopla... – det er næsten for godt til at være 
sandt. 
   Tænke sig hvis ‘målestokken’ for innovation i stedet var 
skabelsen af bedre arbejdsforhold, skønnere brugsværdier 
med længere holdbarhed og en højnet miljøbevidsthed? 
Innovationsrådet synes at overse, at kreative processers 
kvalitet handler om meget andet end en vellykket marked-
sadfærd. 
  
krEatiVitEt og innoVation – at forsØgE 
at oriEntErE sig blandt modsÆtningEr 
og spÆndingEr 

Hvad kan en filosof gøre midt i det ovennævnte, uover-
skuelige landskab? For uoverskueligt er det, selvom 

t va n g e n  t i l  at  v æ r e  k r e at i v

“I dagens samfund tager fri-
heden sig ud som strategisk 
selvoptimering.”
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denne artikels indledning umiddelbart og i forenklingens 
provokative navn synes at skitsere et arbejdende samfund, 
der kører på skinner i en vældig fart ud over de globale 
stepper.  
      De gamle græske filosoffer sagde ganske fornuftigt, 
at lysten til at filosofere udspringer af den menneskelige 
undren, og at filosofi er kærlighed til visdom og viljen til 
at betvivle det tilsyneladende selvfølgelige. Og stillet over 
for det konfliktuelle, moderne arbejdsliv og dets mange 
teflonagtige buzz-words - er der i sandhed nok at forun-
dres over.  
     At filosofere er at træde et skridt tilbage og at have mod 
til at stille såkaldt dumme og upraktiske spørgsmål til den 
praksis, som de fleste tager for givet. Udfordringen består 
i denne sammenhæng i at byde på en kritisk samtidsdi-
agnostik, der kaster sig ud på en erkendelsesjagten, der 
forfølger en række forskellige færnomener i et forsøg på 
at blive klogere på samtidens betydningsforskydninger.  
 
   For det første virker det, som om en masse ord holder 
flyttedag, mens betydningerne af dem undergår radikale 
transformationer. For filosoffen er det vigtigt at kende de 
nye ords forældre. Filosoffen er derfor altid intenst optag-
et af at tilegne sig ordenes og idéernes brogede historie.  
   Ordet kreativ betyder skabende, og kreativitet evnen 
til at skabe nyt. Ordene stammer fra den latinske sprog-
kreds: creare, creatum – skabe, skabende. Innovation og 
innovativ betyder hhv. fornyelse og fornyende - igen af 
latinsk oprindelse: innovare, innovatio. Hvor den klas-
siske teologiske metafysik hævdede, at Gud skabte alt 
ud af intet – creatio ex nihilo – og uden hans uudgrun-

delige omnipotens ville intet være blevet til af det, som 
er, hævder nutidens innovationsstrateger, at mennesket 
som sådan besidder kostbare indre kreative potentialer, 
som nationen må kræve forløst. Guds skabende almagt 
er blevet til en demokratiseret arbejdsivrig allemandsret. 
Mange mennesker i det 21. århundrede lærer at fungere 
som en profane guder, stavet med lille g, og at realisere 
sig selv på passende vis. 
   Danmark skal omstilles til at blive et af verdens mest 
kreative og innovative samfund. Danskerne skal mo-
biliseres og optimeres. Vi skal med en markant og 
selvheroiserende sportsmetafor være verdensmestre i 
stort set hvad som helst fra innovation til uddannelse, 
demokrati, design og livsglæde. Det gælder om at matche 
de truende, konkurrencelystne kineserne og indere ved at 
være mere kreative, end de er. Ikke mindst derfor forlyder 
det fra regeringen, læreren og chefen, at vi skal have selv-
ledelseskompetence og evne at tage ansvar. Midt i det 20. 
århundrede slog den filosofiske eksistentialisme fast, at 
mennesket er dømt til frihed. I dagens samfund tager fri-
heden sig ud som strategisk selvoptimering, samtidig med 
at det bestemt ikke må glemmes, at mange mennesker el-
sker deres lønarbejde, og at de heldigste af os arbejder 
med det, vi går allermest op i i livets vågne timer.  
      For ca. 150 år siden bestemte den tyske filosof og 
økonomikritiker Karl Marx arbejdet og det produktive 
livtag som et nødvendigt onde og som et primært men-
neskeligt livsbehov. I dagens samfund synes den først-
nævnte bestemmelse at fortone sig som en svag erindring, 
mens det største onde er blevet identisk med ikke at blive 
udnyttet. Arbejdsløshed forbindes med anerkendelsestab, 
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med en social og en økonomisk katastrofe og ikke mindst 
med individuel angst.    
 
   For det andet vækker det forundring, at modsætning-
sladede vendinger holder deres indtog. Kreativitet er 
både ladet med lyst og tvang. Den ubetingede fordring: 
vær kreativ! er ladet med spændinger og modsætninger. 
Den arbejdendes trang og hang til at være kreativ kobles 
intimt sammen med virksomhedens strategiske interesse 
i det kreative. Det bliver på denne måde meget vanske-
ligt at finde ud af, hvor den individuelle brugsværdi af 
kreativiteten holder op, og hvor den samfundsmæssige 
bytteværdi af de originale og skabende talenter begynder. 
Principielt er vi næsten altid på arbejde, ikke blot fordi 
vi ofte kan nås via mailen og mobiltelefonen; men også 
fordi vi forsøger at fremkomme med kreative løsninger på 
arbejdsmæssige problemer, selv når vi holder fri. 
 
   For det tredje er det nødvendigt at fundere nøje over, 
hvordan modsætningerne og konflikterne kan tænkes i 
et stadig mere konsensusforhippet samfund. Når viden, 
tænkning og kreativitet gøres til varer og behandles som 
knappe ressourcer, er der mere end én udgave af Fanden 
løs på Laksegade; thi viden kan principielt aldrig være 
privat ejendom eller en knap ressource. Som for sproget 
og kærligheden gælder det, at der bliver mere af dem, når 
de bliver brugt og spredt. Måske er det ligefrem imod vid-

ens natur at gøre den til en vare. Det betyder dog ikke, at 
viden er immun over for at antage varekarakter, eller at 
den ikke bliver købt og solgt på markedet. Vidensøkono-
mien blomster som bekendt i disse år, mens økonomerne 
river sig i håret, når de forsøger sig med at foretage en 
teoretisk bestemmelse af vidensvarens pris, der hverken 
kan føres tilbage til dens indhold af arbejdstimer endsige 
forklares via simple kalkyler for knaphedslogik og fal-
dende grænsenytte.  
   Desuden er det tvivlsomt, om kreativitet overhovedet 
kan begribes som en indre, mental og individuel egen-
skab. Kreativitet har ikke blot med personlige potentialer 
at gøre, men også med sociale dynamikker, kontekstuelle 
muligheder og praktiske, situationsbundne fordringer. 
Men på trods af det, bliver vi ved med at tale om os selv, 
som var vi potentielle ressourcer på stand by. Dermed 
risikerer vi at komme til at misforstå, hvad kreativitet også 
kan være. Dertil kommer, at det er uhyre reduktivt alene at 
forstå innovation som identisk med markedsværdi. Tænke 
sig hvis innovation - og kreativitet i øvrigt - også befattede 
sig med noget ikke-markedsorienteret, såsom skabelse af 
viden, forundring, skønhed, erfaring, nysgerrighed og 
glæde.  
   Problemet består i, at markedet principielt er ligeglad 
med, hvad der bliver købt, solgt og prissat; men det er 
tænkende og sensitive mennesker ikke. Ganske meget af 
det, vi foretager os og drømmer om, ønsker vi ikke, at 

t va n g e n  t i l  at  v æ r e  k r e at i v
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markedet skal have fingre i. Hermed ikke sagt at markedet 
ikke fungerer som en effektiv og svært erstattelig sfære i 
samfundet; men blot at der altid viser sig at være grænser 
for markedet, der ellers anses for at være grænseløst. 
  
 
kritik og praksis 

   Uden filosofiske principper ingen forståelse samtidens 
yndlingsord og samfundets dynamiske processer. Sådan 
må denne artikels bærende påstand formuleres. Derfor må 
der nu gribes tilbage til to gode gamle ord; nemlig kritik 
og praksis. Fælles for dem er, at de på én gang besidder 
distinkt filosofisk indhold, og at de er på færde i hver-
dagssproget. De huserer så at sige i munden og i øret på 
hvér eneste af os, og det næsten dagligt.  
   Ordet kritik har græske rødder. To dimensioner af det 
forkætrede begreb kan fremhæves: Krinein er et verbum, 
der drejer sig menneskets skelneevne, dets udfoldelse af 
praktisk bedømmelseskunst og dømmekraft. Krisis er et 
substantiv, der navngiver det afgørende vendepunkt (jf. 
den etablerede vending, at patientens tilstand er kritisk, 
når der indtræffer en dramatisk temperaturstigning). Kri-
sis handler om domsafgørelse i en vanskelig situation.  
   Kritik trækker på såvel vid som sans for at kunne skelne 
og dømme i en konkret situation. Kritik er således langt 
mere end blot at pege fingre af noget, man ikke kan lide, 

kritik er ikke blot at sige ”bvadr”. Kritik er begavet smags-
dommeri og mulighedsåbnende. Kritik er en begrebslig 
formbestemmelse af det kritisable, og kritik aktiveres af 
det kritikbehøvende. Som tankeform aktiveres og for-
dres kritik ikke mindst, når så forskellige og komplekse 
fænomener som sprog, verden, samfund, politik….og 
livet i øvrigt taber i flyvehøjde og bliver til anfægtende og 
anmassende ansamlinger af grimhed, vold og magt. Kritik 
bliver til selvkritik, når vi ikke kan udholde at handle mod 
bedre vidende, og når vi tænker og lever under niveauet.  
   Praxis er også et græsk navneord med en lang række 
betydninger. En mindre hær af ord myldrer frem: han-
dlen, udøvelse, virkeliggørelse, aktivitet, realisering, virk-
somhed. Igennem (idé)historien er der opstået en stærk tra-
dition for at forstå ordets adjektiviske fætter: praktisk (den 
involverede og handlende dimension af livet) som modbe-
grebet til teoretisk (betragtningen af noget på afstand; af 
græsk theoria). Praksis handler om handlingsalternativer, 
og den styrkes af en sans for situationens muligheder. Den 
udspringer og næres af praktisk livsvisdom.   
   Kritik og praksis ligner hinanden, når de virkeliggøres 
som refleksive former for dømmekraft. Kritik og praksis 
er hvirvlet ind i hinanden som ærtehalm. De længes efter 
og viser hen til hinanden, og de tørrer ind og kommer til at 
køre på frihjul, hvis de ikke har et vågent og småforelsket 
blik for hinandens styrker og svagheder.      
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sprogEt Er mErE End Et VÆrktØj  

Kobles ordene kritik, praksis og sprog tæt til hinanden op-
står der en filosofi, der forstår sig selv som en sprogkritisk 
praksis, og som et offentligt og indgribende anliggende. 
For denne filosofi drejer det sig om at vække og udfordre 
et arbejdsivrigt samfund, der har smag for – med digteren 
Per Højholts slidstærke ord – at “gå i biografen inde i sig 
selv”. Det er en vedvarende udfordring at søge at undgå 
nivellering, forløjethed og kvalitetsforringelse – ikke bare 
i arbejdslivet og på markedet, men inden for alle samfun-
dets sfærer.  Filosofi drejer også sig om at kvalificere et 
begavet immuniseringsfilter, der muliggør, at man kan 
negere (noget af) den kvalitetsløse støj, der trænger sig på 
fra mange sider. Filosofi som sprogkritik er en kamp imod 
forfladigelsen af sproget og slapheden i de mundtlige og 
skriftlige udtryk i samtiden. Filosofien gebærder sig uden 
at anvende fysiske næveslag, når den udfolder sig gennem 
begrebslig og kritisk virksomhed.   
   Sproget er ikke udelukkende et værktøj, men erkendels-
ens kød og blod. Vi kan stille en cykel fra os eller lægge 
en hammer i en kasse, men vi kan ikke lægge sproget fra 
os, endsige tale os ud af det. Vi er alle indfældet i hver-
dagssproget; men som dets pragmatiske brugere skænker 
vi det desværre sjældent større opmærksomhed, hvad 
der nærmest umærkeligt sker med dets indhold. For en 
sprogkritiker er der derfor nok at tage sig til; kritikobjektet 
vokser nemlig dag for dag. Grimme tredobbelte substan-
tivophobninger som selvledelseskompetence, kontrakt-
styringsteknik, medarbejderudviklingssamtale må blot-
lægges og dekonstrueres. Det samme må flovsen om, at 
det er vigtigt at styrke evalueringskulturen. For det første 

er den en særdeles bekostelig og skævvridende affære. 
For det andet produceres der lige så megen blindhed som 
indsigt, når der evalueres. For det tredje tilskynder den 
mange af os til at spille selvdoblende, subjektiv stratego. 
Vi tvinges til at lære selvbesnakningens strategiske kunst 
på kommando. De højglanspolerede mantraer 
må både begribes, kritiseres og overskrides. Det er en ve-
dvarende udfordring at forsøge at udvikle et sprog, der er 
en friere tænkning og et rigere liv værdigt.      
      Filosofi som sprogkritisk praksis er mere nødven-
dig end nogensinde i et samfund, der med fordel kunne 
lære kunsten at decentrere sig selv. For samfund, grup-
per og enkeltindivider gælder devisen, at man me jævne 
mellemrum må træne sig i at se bort fra sig selv og sine 
kortsigtede interesser for overhovedet at lære at se noget 
overraskende. Man må lære at se andet end sig selv i spe-
jlet som en strategisk aktør.  
 
 
fra sprogkritik til frisÆttElsE af 
krEatiVitEt og innoVation 

Filosofi som sprogkritisk praksis drømmer ikke bare om 
en større sproglig præcision og skønhed, den intenderer 
også at virkeliggøre denne i glimt. Således gælder det 
om at understøtte de kreative og innovative processer i 
samfundet, der giver mennesker større muligheder for at 
udfolde sig frit og rigt. Scenerne for kreativitet og innova-
tion er ikke alene koblet til arbejdslivet og den kommer-
cielle sfære. Inden for civilsamfundet, det internationale 
samarbejde, kulturlivet og kunsten sker der en masse, 
der både må støttes og reflekteres over. Tvinges vi til at 

t va n g e n  t i l  at  v æ r e  k r e at i v
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være kreative på kommando, risikerer kreativiteten at 
tage skade, og hvis det er alle innovative processers te-
los (formål) alene er at høste kommercielle gevinster på 
markedet, risikerer man at komme til at underkende, at 
innovation også drejer sig om at skabe elegante, sociale og 
teknologiske løsninger, der kan gøre hverdagslivet rigere. 
Påskønnes må også de kreative og innovative initiativer, 
der udgår fra folk, der ellers står uden for rampelyset (ved 
eksempelvis ikke at være på arbejdsmarkedet 
eller i uddannelse).     
     Kreativitet og innovation handler om at finde den rette 
balance mellem de følgende fem dimensioner og/eller 
felter: i) autonomi (selvbestemmelse), ii) indbildningsk-
raft (fantasi), iii) kontekst (tydning af den sammenhæng, 
der skal ageres i), iv) interaktion (skabelse af et socialt 
overskud) og v) mulighedssans (praktiske fornemmelse 
for at realisere det hele).  Udfordringen består i, at lade 
filosofiens almene tankeformer og virkelighedens konk-
rete knofedt danne en livgivende vekselstrøm - og sam-
tidig at være åben over for, at det hele kan ende et helt 
andet sted og med ganske andre effekter, end man troede 
og håbede, før man gik i gang.      

”Han søger sætninger, endnu ingen har tygget på.”  
(Elias Canetti: Urets hemmelige hjerte, Kbh. 1991, s.58) 
 
 

”Han vil at hver eneste sætning skal tale af dens egen 
erfaring.” (Elias Canetti: Fluepinen, Kbh. 1993, s.40)  
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tekst  peter wieth, ekstern lektor cbs

pas på, darling

Man kender situationen. Scenen kan være mid-
dagsselskab eller cafe. Parat til en fordomsfri 
diskussion om et spændende emne. Det starter 

godt, men du må hurtigt erkende, at det er nytteløst at 
opnå intellektuel stimulans den aften – Din samtalepart-
ner har en ”Darling”.

En ”Darling” (herefter uden anførselstegn) er, i min optik, 
en politisk, religiøs eller filosofisk bekendelse/erkendelse, 
som sætter én i stand til at kende sandheden om et emne 
(eller i værste fald om alting), uden at sætte sig nærmere 
ind i det, endsige forholde sig til det, for ens Darling 
giver svaret. Det er totalt unødvendigt at lytte til andres 
argumenter, for enten er de enige, og så er der jo ikke 
mere at diskutere, ellers er de ikke enige, og så må de jo 
nødvendigvis tage fejl. Vi ved Darling har ret. Logikken 
holder, men desværre kun inden for dens egne begrænsede 
præmisser.

”Hvad synes du om situationen i Israel/Palæstina?” Egent-
lig et spændende og nuanceret emne, men hvis afsenderen 
er medlem af Venstres Ungdom eller SF (bare for at tage 
to eksempler), vil spørgsmålet med sikkerhed være indled-
ningen på en lang monolog med afliren af synspunkter, 
som er delvis lært uden ad, delvis følte (uanset om de, af-

hængig af ståsted, omhandler Israels ret til at forsvare sig 
selv hhv. uønskede drab på civile). Hvis du selv har stillet 
spørgsmålet i stedet for, som med god grund er anbefalet 
af Emma Gad, at holde dig til vejret, fordi du troede noget 
umuligt kunne være kedeligere end vejret, vil du hurtigt 
opdage, at du tog fejl.

Tro nu ikke, at jeg kun er negativ over for, eller ikke 
forstår, Darlings, eller ”Absolutter” som man også kunne 
kalde dem. Der må afgjort være noget trygt, fællesskab-
sagtigt og selvtillidsskabende ved at bekende sig til en 
Darling. Det er trygt aldrig at være i tvivl, altid at vide 
hvad der er det rigtige svar/ den rigtige holdning. Det er 
fællesskabsagtigt at vide man ikke er alene om den holdn-
ing, at alle de andre i foreningen/gruppen netop er kend-
etegnet ved at dele præcis samme holdning. Ellers ville de 
ikke være medlemmer. Endelig giver det Selvtillid ikke 
at skulle tøve/tænke, når man åbent giver sin mening til 
kende, fordi man kender den i forvejen.

Det modsatte af en Darling, er at vurdere hver enkel prob-
lemstilling på dens egne præmisser, case by case, og stole 
på sin sunde fornuft og egen (subjektive) vurderingsevne 
(rationalitet!?). Måske lidt i retning af Locke. Det er imi-
dlertid heller ikke en uproblematisk vej. Det kan være en-
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somt, hvis alle éns holdninger er éns egne og ikke a priori 
tilegnet som del i et større fællesskab. Man kan fremstå 
usikker/ mindre begavet, når man ikke har en mening klar. 
Selv de mest oplagte temaer har alligevel ofte en kom-
pleksitet, to sider så at sige:

Vi er for miljøet og aktive deltagere i klimadebatten – 
selvfølgelig da! CO2-udslippet stiger, isbjergene smelter 
og snart kan alle i Danmark gå i shorts og dyrke appelsiner 
året rundt, som følge af den menneskeskabte globale op-
varmning, mens andre dele af verden dog får større prob-
lemer. Jokes aside, det ER alvorligt. Mange har klimaet 
som Darling, det er egentlig ret moderne, men hvad nu hvis 
der alligevel (også) er noget om at CO2-koncentrationen 
afhænger af jordens epilistiske forhold til solen, som vari-
erer over perioder på tusinder/titusinder af år, og vi lige nu 
er på et højdepunkt, uafhængig af menneskeskabt aktiv-
itet. Forskere med disse synspunkter bliver tiet og mobbet 
ud af den offentlige debat, fordi det stiller spørgsmålstegn 
ved en meget populær Darling, de menneskeskabte kli-
maproblemer. Er der ikke noget med, at temperaturen er 
faldet igen det seneste år? Og er det ikke sandt, at mange 
politikere og professionelle meningsdannere, forskere og 
organisationsfolk i fællesskab har opbygget en konsensus, 
hvor deres position er baseret på vedvarende offentlig 
angst og opmærksomhed om nævnte Darling?

Jeg har ikke grund til at tro, at folk som Al Gore eller 
Connie Hedegaard ikke kæmper deres miljøsag af et ær-
ligt hjerte og med fuld troværdighed, men omvendt ville 
Al Gore ikke være andet end eks-vicepræsident i dag, 
og Connie Hedegaard kun en delt nr. 2 hos de Konser-
vative, hvis miljøproblematikken ikke havde været der. 
Det samme gælder andre, som modtager bevillinger og 
donationer. Dette er min yndlingsaversion af en Darling, 
men vi er jo også selv skyldige. Jeg synes da også selv det 
er mere spændende at læse om de rapporter, som forud-
ser vandstigninger på 2 meter i 2215, som om (de lige så 
troværdige) rapporter, som taler om 7 cm. Selvom sidst-
nævnte kan være slemt nok, når man bor på Amager.

Men uden ting at tro på – Darlings? – bliver livet lidt tomt, 
og vi kommer til at fremstå som vattede og holdningsløse. 
Hvis man ikke mener noget om noget, fordi enhver sag 
har to sider, er man jo heller ikke særlig spændende at 
tale med. Selvom en sag har to sider, jf. ovenfor, kan man 
jo godt på forhånd tænke over den, vægte for og imod, 
så man rent faktisk har en veldefineret holdning. Forskel-
len til en Darling er så, at der her er tale om éns egen 
holdning. Man har selv dannet sin holdning/synspunkt ud 
fra en konkret vurdering, ikke bare påtaget sig den fordi 
det er noget, andre har sagt eller gjort. Jeg har faktisk et 
Jung-citat til lejligheden: ”Follow that will and that way, 
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which experience confirms to be your own.” Hvis følelsen 
for holdningen er så stærk, at man får lyst til at bekræfte 
den ved indmeldelse i en forening eller organisation med 
ligesindede, som deler holdningen, fint nok.

Jeg kan ikke skrive om Darlings uden at berøre religion, 
som i sagens natur indtager særstatus blandt Darlings. 
Det er her forståeligt, at stærkt religiøse personer kan 
se religionen som så central for deres person og virke-
lighedsopfattelse, at der ikke er plads til tvivl. Det er fak-
tisk i orden at have det sådan. Her må vi så bare kræve, 
at de pågældende personer ikke insisterer på, at vi andre 
nødvendigvis deler deres Darling, fordi det er vores ret 
ikke at gøre dette.

Grundlæggende set er problemet ved Darlings (religion 
eller andre) ikke nødvendigvis, at folk har dem (for det 
er ikke i sig selv et problem), men snarere, når folk med 
stærke holdninger insisterer på, at vi andre hele tiden skal 
høre om dem, ”respektere dem”, anerkende dem som 
overlegne (og omvendt, at de pågældende personer selv 
betragter folk, der ikke deler deres holdninger, som ”un-
derlegne”) og tage særhensyn. Det gider vi ikke. I det hele 
taget burde folk blande sig lidt mindre i, hvad andre skal 
synes og gøre (hvilket så også er et paradoksalt, men nød-
vendigt, udsagn).  

Det må dreje sig om at finde balancen. På den ene side 
værne om og følge de principper, grundholdninger og 
tilhørsforhold, som er med til at definere én som menneske. 
Og på den anden side bevare modet og viljen til at lade 
Darlings blive udfordret og herved bevare muligheden for 
at lære noget / blive klogere / nuancere sine synspunkter 
livet igennem og således udvikle sig som menneske.

Så egentlig burde overskriften på denne artikel ikke være 
”Kill Your Darlings” men ”Be aware of Your Darlings!” 
med den dobbelttydighed, som også ligger i den danske 
oversættelse ”Pas på dine Darlings”: Pas på dem, så du 
ikke mister dem – men pas på de ikke tager kontrollen 
over dit liv også i situationer, hvor de kun burde have fun-
geret som retningslinjer, som kan fraviges.

Jeg tror som sagt personligt, det er sjovest at turde teste 
sine Darlings. At have en åben og rationel tilgang til 
tilværelsen, hvor hver enkelt livssituation/ livsvalg kan 
vurderes individuelt case-by-case. Der er ganske sikkert 
dem, særligt dem med stærke Darlings, som finder det 
nemmere/mere korrekt at leve efter konkrete retningslin-
jer som ikke må udfordres, og som derfor ikke er enige 
med mig. Det gør ikke noget, det er de velkomne til. Det 
er jo bare min Darling! n
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“hver gang man virkelig synes 
en tanke er rigtig, så smid den 
ud, eller kritiser den. Det er 
den eneste måde man kan prøve 
at tage røven på sig selv.”

ole fogh kirkeby 
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tekst  malte roed lundén, stud.diverse

filosofologi
Hvordan man tilegner Sig Hovedpine: at tænke på at tænke

Mennesket har filosoferet og tænkt på alle tæn-
kelige fænomeners beskaffenhed, siden nogen 
overhovedet kunne overkomme at filosofere. 

Men man kunne også spørge: hvad er filosofi I sig selv? 
Filosoffer har, selvfølgelig, også funderet over dette, selv 
mennesker der påstår at hade filosofi. En hyppig konk-
lusion på svaret lyder i denne sammenhæng: ”Filosofi er 
noget lort”. Folk vil nok variere i hvor meget de kan bruge 
den definition til noget, men under alle omstændigheder 
lader folk til at være enige i spørgsmålets berettigelse – 
hvorfor ville de ellers svare? Derfor vil jeg foreslå at vi 
opfinder en særlig gren indenfor filosofien, dedikeret til 
dette formål. 

filosofologi navneord

n  Studiet af filosofiens og filosoffernes beskaffenhed  
og betydning: moral filosofologi (hvad er moral filosofi?) · 
videnskabsfilosofologi (er videnskab kun et spørgsmål om 
hvad filosofi er?) · en akademiker i filosofologi

n Et bestemt sæt eller system af overbevisninger 
udgående fra undersøgelsen af filosofien og dets filosof-
fer: Feynmans filosofologi (at  hade filosofi)

n En attitude overfor filosofien og dets filosoffer, der 
vejleder en persons adfærd: Hendes filosofologi var at 
råbe ”blahblahblah” indtil filosoffen stoppede med at 
snakke. 

Jeg betragter det som en vigtig opgave at tænke på ver-
den i vekslende måder, eller simpelthen have forskellige 
tilgange og metoder til at forstå problemer på. Intet prob-
lem kan løses eller forstås på kun én måde, hvilket tvinger 
os til at opfinde en række sub-discipliner i vores tænkning 
for at angribe problemet fra flere sider. Alligevel: hvorfor 
har vi overhovedet lyst til at spørge ”hvad er filosofi”? 
Hvorfor opfinde begrebet filosofologi? Hvad gavner dette 
definitions-projekt os, udover at tilbyde et obskurt punkt 
hvori vi tror at filosofere uden for filosofien? 

Jeg har ikke selv svaret, og jeg tvivler på at der kan frem-
føres et interessant svar. Men hvis der kan, og hvis en eller 
anden blot betragter spørgsmålet som vigtigt (”Hvorfor 
skal vi spørge hvad filosofi er?”), så burde vi faktisk op-
finde endnu en ny sub-disciplin i filosofien: filosofolosofi 
(studiet af filosofologi).
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