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Det er glædeligt, at Jens Mammens 
smukke og tankevækkende magister
konferens-f orclæsning: "Menneskels 
frihed -- det frie menneske" nu kan 
læses af mange. Man må håbe både 
for Jens Mamnwns skyld og især for 
selve problemets skyld, at det vil give 
anledning til en debat. Jeg er blevet 
opfordret til allerede nu at komme 
med. en kommentar i anledning af, 
at Mammen strejfer ind på noget 
jeg taler om i slutningen af min bog 
om dynamisk psykologi og dens 
grundlag, og det efterkommer jeg 
gerne. 
Jeg skal straks indrømme Mammen, 
at min kritik af determinismen "kun 
er et argument imod den absolutte 
determinisme og ikke imod den me
todiske eller videnskabelige deter
minisme", og at hans forslag i dis
kussionen herom at skelne mellem 
begreberne "et åbent system" og et 
"Iukket system" er et både interes
sant og måske særdeles nyttigt for
slag. Mammen hævder, at: "set ude
'fra, under tilstrækkeligt velkontrol
lerede betingelser, er ethvert menne
ske således et lukket system. Det 
skulle altså være principielt mul igt 

. at forudsige eller at simulere dette 
menneskes totale adfærd og tænk· 

ning, herunder dets selvf9rståelse, 
dets oplevelse af frie valg o.s.v.". Jeg 
er enig i, at intet (i hvert fald endnu 
kendt), udelukker dette og har til
med selv V'.eret stærkt interesseret i 
de nærmere omstændigheder, der be
tinger oplevelsen af volontære kvali~ 
teter, altså et præg af at handle efter 
"eget forgodtbefindende" eller med 
andre ord "oplevelsen af frie valg"; 
og jeg mener endog, at sådanne om· 
stændigheder eller funktioner kan 
være sygeligt forstyrrede f. eks. i 
visse tilfælde af schizofreni, uden at 
jeg derfor vil sige, at disse patien-. 
ter i hvert fald kan glæde sig over 

. at være sparet for "en fed illusion". 
Det ville jeg lige så lidt gøre, som 
at sige, at en blind kan glæde sig 
over, i hvert fald ikke at ligge un
der for den illusion at opleve en rød 
farve, hvor man i virkeligheden 
burde opleve elektromagnetiske 
svingninger af en vis frekvens. 
De sidste to og en halv side i min 
bog: Dynamisk Psykologi skal imid
lertid kun· opfattes som et (meget 
kortfattet) skitsemæssigt udkast, til 
at give begrebet fri vilje en ny me
ning, helt uafhængigt af den klassi
sko diskussion om determinisme con
tra indeterminisme, som jeg anser for 
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temmelig metafysisk. Jeg kritiserede 
determinisme (og Mammen har ret 
i, at det kun rammer en absolut de
terminisme), men kunne lige så godt 
have kritiseret indeterminismen. For 
her må jeg in d rømrrie, at min fan
tasi ikke slår til, hvis jeg vil forsøge 
at tænke mig selv de svageste om
rids af et bevis for at et givet datum 
(f. eks. oplevelsen af et frit valg), 
hverken nu eller i al evighed vil 
kunne erkendes som nødvendigt føl
gende på andre data (altså være be
tinget af andre data). Sagt på en 
anden måde: det er umuligt for mig 
at tænke mig nødvendige og tilstræk
kelige kriterier for at et givet datum 
er ulovbundet (og "an sieb" - be
tragtninger kan jeg ikke så godt li
de). Hvis definitiorien af fri vilje, 
skal hvile på sådanne kriterier, bli
ver begrebet et spøgelse for mig. 
Alligevel synes jeg, at ordene fri 
vilje har en mening, og det er den, 
jeg famler efter. Jeg har en fornem
melse af, at Mammen gør noget lig
nende, nar han fremhæver menne
skets mulighed for at tænke i alter
nativer som noget væsentligt ved op
levet frihed. 
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