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Idéen om Læsning 
Simone Weil 
Om læsning 
Oversættelse af Louise Bundgaard 
Forlaget Aleatorik, 2020 
16 sider  
Kr. 59,95  
 
v/ idéhistoriker og forfatter Lise Søelund  
 
Man skal sørge for at få læst på lektien, for ellers kan man snart få læst og 
påskrevet for manglende læsning, men det kræver, at man ikke læser, som 
Fanden læser Bibelen, så man skal være i stand til at læse indenad, hvis man 
da ikke foretrækker at læse højt. Ellers handler meget i livet om ens læseevne, 
læsefærdighed og læsehastighed, og jeg vil nok føje til, at det også er nød-
vendigt med et par gode læsebriller. Vi er mange, der er drevet af læselyst, 
holder af læseoplevelser og ikke mindst af læseprocessen, og man får med tid-
en sine læsevaner, så man også forstår at nærlæse de tekster, der ikke er spe-
cielt letlæste. Man kan naturligvis også læse om læsning, og det svarer netop 
til titlen på denne bog af Simone Weil, men ellers var der desværre ikke tale 
om ret megen læsning, for bogen var på blot 16 sider, og det kunne jeg jo nok 
have set, hvis jeg havde kigget på sidetallet under bogens beskrivelse, hvilket 
jeg dog ikke gjorde. Derfor gik det alt for hurtigt med bogen, og det er faktisk 
også svært at anmelde en så kort bog, men jeg skal gøre mit bedste. 
 
Den gode Simone Weil har jeg en masse til overs for og har da også læst de fle-
ste af hendes værker, for hun var ikke kun en dygtig filosof men også et ene-
stående menneske, der gik forrest med sit eget eksempel i mange sammen-
hænge. Hun indleder bogen således:  
”Det drejer sig her om et forsøg på at definere en idé, som endnu ikke har fået 
et passende navn, og som navnet ”læsning” måske kunne dække over. Der 
findes et mysterium i læsningen, et mysterium, som idet man kontemplerer 
det, uden tvivl kan hjælpe, ikke til at forklare, men til at forstå andre mysterier 
i menneskets liv.” (s. 3). 
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Der er noget platonisk over den udtalelse, og læsning som idé er noget, der 
vedrører menneskets liv og ikke mindst mysterierne i menneskets liv. Alt i alt 
gribes vi ude fra af meninger, som vi selv læser i det ydre, så man fornemmer 
hurtigt, at læsning ikke umiddelbart defineres, som vi vanligvis gør. Det kom-
mer tillige frem, at man simpelthen ikke kan undlade at læse, hvis man altså 
har lært at læse, for en trykt tekst vil straks aktivere en læsning. 
 
Forestillingsevne 
Weil forklarer angående læsning og forestilling følgende: 
”Vi taler i lignende tilfælde overordnet om forestillingsevnen, men måske ville 
det være bedre at bruge ordet ”læsning”. Dette ord implicerer, at det drejer 
sig om virkninger produceret af tilsynekomster, men tilsynekomster, som ikke 
eller knap nok, kommer til syne – det, som kommer til syne, er noget andet, 
noget, der findes i tilsynekomster på samme måde, som sætninger findes i 
breve. Det kommer til syne som en tilsynekomst, pludseligt og brutalt, udefra 
og med bevisets næsten uafviselige kraft.” (s. 9). 
 
Tilsyneladende er tilsynekomsten ikke nødvendigvis det, der lige synes at kom-
me til syne, så man skal være grundig i sin læsning eller forestilling om, hvad 
man læser. Man besidder i henhold til Weil en magt til at ændre de meninger, 
som man aflæser i tilsynekomsterne, og det er vigtigt at understrege, at man 
gennem tiden forandrer mening og dermed sin aflæsning af tilsynekomsternes 
betydning. 
 
Læsning bliver tillige vurderet i et etisk perspektiv, hvorunder Kant og dennes 
Kritik af den praktiske fornuft inddrages, og værdiproblemet i henhold til idéen 
om læsning sættes i relation til sandhed og skønhed såvel som det gode, som 
man i øvrigt ikke for alvor kan adskille. Jeg ville gerne have læst meget mere 
og skrevet meget mere om min læsning, men de få sider, det desværre kun 
blev til fra Weils side, lægger også en begrænsning på mig. Det er en sød lille 
bog, hvor læsning betragtes fra en anden vinkel, end man ofte ser det, så den 
er værd at læse, selvom det altså går meget hurtigt. 
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Den lille forskel 
Jacques Derrida 
Differance 
Oversættelse, forord og indledning af Søren Gosvig Olsen 
Hans Reitzels Forlag, 2020 
111 sider 
100 kroner 
 
v/ Lasse Thomassen. Marie Skłodowska - Curie Fellow ved Institut for 
Statskundskab på Københavns Universitet og Professor i Politik ved School of 
Politics and International Relations på Queen Mary University of London. 
 
Differance af Jacques Derrida (1930-2004) oversat af Søren Gosvig Olesen er 
udkommet i et genoptryk, denne gang på Hans Reitzels Forlag. Bogen fore-
ligger således i en billig og lettilgængelig udgave, som er en del af forlagets 
Klassikere serie, hvor Derridas Stemmen og fænomenet også er udgivet. Bogen 
består først og fremmest af teksten ’Differance’, der, siden den udkom første 
gang, har været en klassisk tekst for alle, der beskæftiger sig med Derridas for-
fatterskab, med dekonstruktion og med nyere europæisk filosofi. Som Søren 
Gosvig Olesen skriver i sin introduktion: ”Teksten er et af dekonstruktionens 
programskrifter” (s. 11). I teksten udvikler Derrida ”begrebet” differance, som 
han vedblev at henvise til også i sine senere værker, og som andre også har 
trukket på i deres brug af dekonstruktionen. 
 
Bogen består af seks kortere og længere dele. Teksten ’Differance’ var oprin-
deligt et foredrag i Fransk Filosofisk Selskab i 1968 og blev senere udgivet som 
en del af bogen Marges de la philosophie i 1972. I tillæg til foredraget er den 
efterfølgende diskussion inkluderet, dog ikke den korte efterfølgende brev-
udveksling men denne bidrager heller ikke noget særligt nyt ud over, hvad der 
allerede findes i diskussionen. Diskussionen er ganske nyttig for at forstå mod-
tagelsen af foredraget og af Derridas værk i det hele taget, og de spørgsmål, 
der tages op, går igen i megen af den senere kritiske litteratur om Derrida. 
Diskussionen kan i dag virke støvet, men den er trods alt også over et halvt 
århundrede år gammel og foregik i et særdeles formelt forum, og alligevel er 
den altså værd at læse den dag i dag. Inkluderet er også Derridas manchet - en 
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lille synopsis - der beskrev foredraget. Derudover er der et kort forord af over-
sætteren om teksten og oversættelsen, og sidst i bogen findes en kort liste af 
litteratur af og om Derrida på dansk, der dog desværre ikke er opdateret og 
derfor ikke er særligt brugbar. Sidst men ikke mindst indeholder bogen en læn-
gere indledning af oversætteren. Denne er aldeles informativ og velskrevet; 
den forklarer Derridas argument og fremgangsmåde og sætter det hele i for-
hold til specielt Edmund Husserls og Martin Heideggers filosofier. 
 
Derrida er ikke nem at oversætte, da hans særlige måde at formidle sin filosofi 
på er en del af pointen, fordi det for ham ikke er muligt at adskille filosofiens 
indhold fra den måde, hvorpå indholdet bliver formidlet. Det fører til en masse 
ordspil og legen med sproget som for eksempel termen differance med a. Der-
til kommer, at mit indtryk er, at dansk ikke er et nemt sprog at oversætte Der-
rida til, men jeg må tage hatten af for Søren Gosvig Olesens oversættelse, der 
er både præcis og sprogligt flyder fint. 
 
Differance er et ord med en forskel. Derrida spiller på, at det franske ord for 
forskel (différence) udtales på samme måde, som det ord Derrida har op-
fundet til lejligheden: différance med et a. Det samme er tilfældet på dansk: 
difference og differance udtales ens. Forskellen høres altså ikke. Den kan kun 
registreres på skrift. Dette er en del af Derridas argument, som han også 
udvikler andetsteds, om, at det er skriften og ikke talen der er det oprindelige 
(omend Derrida også sætter spørgsmålstegn ved hele idéen om det oprin-
delige). Tale og skrift sættes normalt over for hinanden som nærvær (eller 
præsens) og fravær, hvor nærvær også associeres med bevidsthed. Talen er 
nærværende, den er her og nu, og det er gennem talen, at vi registrerer den 
andens bevidsthed. Skriften er derimod fravær: vi skriver, så vi kan kommuni-
kere til den anden, selv om vi selv er fraværende, men det indebærer en risiko 
for, at kommunikationen fejler, fordi den anden misforstår min intention med 
det sagte. Eller sådan har filosofien traditionelt tænkt tale/skrift og nærvær/ 
fravær, og det er disse distinktioner, Derrida stiller spørgsmålstegn ved gen-
nem det lille a i differance. Derrida begynder sit foredrag ’Differance’ med at 
sige: ”Jeg skal altså tale om et bogstav” (s. 47), men man kunne sige, at hele 
foredraget går ud på at vise, at han kun kan tale om dette bogstav (i diffe-
rance) ved at henvise til skriften. (Og ’Differance’ er et foredrag, som Derrida 
først skrev ned, så talte, og siden udgav i skriftform.)  Hvis denne forskel (mel-
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lem difference og differance) ikke kan tales og høres men kun skrives, så kan 
skriften ikke være sekundær i forhold til det talte ord, som om skriften var en 
mere eller mindre god efterligning af talen. I stedet er skriften – fraværet - det 
mest basale. 
 
Forskel er ikke, i hvert fald ikke i traditionel metafysisk forstand, hvor væren 
tænkes som præsens. Det er netop det, som differance viser, mener Derrida: i 
talen, som jo er associeret med præsens, eksisterer forskellen mellem diffe-
rence og differance ikke. Forskellen kan kun eksistere i skriften, og det vil sige 
som fravær. Derrida breder dette ud her og i andre værker som: at mening er 
konstitueret igennem forskel (hat/kat/hund/og så videre). Dette ”spil” gen-
nem forskelle er uendeligt og kan kun midlertidigt og delvist stoppes. Her spil-
ler Derrida også på en dobbelttydighed af differance som både forskel (som 
adskillelse) og udsættelse. Hvis det er tilfældet, påvirker det også filosofiske 
begreber, eller det som for Derrida er filosofiens metafysiske begreber i stedet 
for væren, selvet, oprindelse, præsens og så videre. Derrida præsenterede 
netop sine værker fra 1960erne som et opgør med metafysikken, og hans fo-
kus er derfor på metafysikkens kernebegreber. ’Differance’ er et godt eksem-
pel på dette. 
 
Der er naturligvis flere lag i Derridas argument i ’Differance’. For eksempel 
lover han ikke, at vi kan undslippe metafysikken, og når han siger, at skriften 
og fraværet er det mest oprindelige eller basale, vender han ikke bare distink-
tionerne tale/skrift og nærvær/fravær på hovedet, hvilket blot ville være en ny 
form for metafysik. Han udvikler sit argument i tæt dekonstruktiv dialog med 
klassiske filosofiske tekster fra Saussure, Hegel, Husserl, Nietzsche, Freud og 
Levinas. Man skal således holde tungen lige i munden og væbne sig med 
tålmodighed, når man læser Differance. Til gengæld er det en tekst, der er 
værd at læse (igen). 
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At (gen)tænke protesten  
Mikkel Bolt, Tania Ørum, Michael Hardt, Antonio Negri, Kirsten Hyldgaard, 
Arkivaristerne, Kristian Thorup, Katrin Hjort, Gry Worre Halberg, Sisters Hope, 
Gustav Johannes Hoder, Rasmus Bro Clemmensen og Brian Benjamin Hansen 
Protestkritik: Hvordan kan man tænke protesten i skyggen af ‘68? 
Próblema, 2020 
237 sider 
234,- 
 
v/ David Mathias Paaske & Andreas Beyer Gregersen 
 
Det er noget helt særligt, når man først får denne bog i hånden. Med det 
samme springer dens unikke æstetiske udtryk frem, og det er tydeligt, at Pró-
blēma har skræddersyet værket ned til mindste detalje. Bogen er en antologi, 
der udspringer af Próblēmas seminarrække PROTEST ’68-’18, bestående af 
akademiske, aktivistiske, kunstneriske og internationale bidrag, som hver især 
omhandler protestens problematik på helt forskellige måder. Denne seminar-
række blev afholdt i efteråret 2018, og det er åbenlyst, at Próblēma ikke er et 
helt almindeligt forlag. Próblēma skriver selv på deres hjemmeside, at de har 
til formål at formulere og adressere problemer i tiden, hvor der bliver sigtet 
mod et rum for samtale mellem filosofi, kunst, videnskab og det offentlige liv. 
Forlaget kan altså karakteriseres som en aktivistisk-intellektuel forening, som 
også arrangerer aftenskoleundervisning, seminarer, læsekredse med mere. 
 
Dette kommer også til udtryk i antologien, da bogen bærer meget præg af, at 
der er en bred vifte af bidragsydere, som ikke bringer hinandens artikler i sam-
menspil. Det virker snarere tilfældigt, hvad der kommer efter hinanden, hvor-
for en klar struktur og sammenhæng er fraværende. Læseren mødes med tek-
ster af en æstetisk art men også af politiske og filosofiske tekster, som reflek-
terer over betydningen af protesten. Protesten bliver defineret både som en 
social erkendelsesproces og et sæt af handlinger, ”der forsøger at ændre den 
virkelighed, den erkender” (s. 9). Antologien inddrager også eksempler fra 
nylige protester, fra klimabevægelsen til De Gule Veste, fra universitetspro-
tester til Black Lives Matter, hvor disse nye protestbevægelser forsøger at ska-
be politisk forandring og ved at ændre virkeligheden ved, ”at de siger fra” (s. 
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12). Dog bærer antologien særligt præg af, at den bliver for flyvsk, og at den er 
funderet i vidt forskellige temaer. Læseren møder tekster, der reflekterer over 
det performative og sanselige, for så at blive mødt med politiske og ideologi-
ske tekster på de følgende sider.   
 
Kunst, politik, filosofi 
Antologien begynder med et kort forord, hvori det gennemgående tema er, 
hvad en protest egentlig er for en størrelse. I den forbindelse er det redaktør-
ernes udgangspunkt, som der står i allerførste sætning, at enhver protest 
“altid peger på en eller anden form for sandhed” (s. 9). Protesten er dermed 
både en handling og en social erkendelsesproces, hvor noget overset eller 
undertrykt bringes frem – protesten er med et filosofisk ladet begreb en be-
givenhed. Samtidig henvises der til Donatella della Portas påstand om, at vi i 
dag lever i “protesternes tidsalder”, og at vi således lever i en brydningstid 
som i 1968, omend omstændighederne er helt anderledes. På denne måde 
lægges der på udmærket vis op til, at denne antologi kan forstås som en åben 
undersøgelse af protestens natur fra ‘68 og frem til i dag. Redaktørerne måtte 
dog gerne have gjort deres normative udgangspunkt endnu mere klart i for-
hold til, hvad de præcist mener, at protester bør føre til - og hvad det er for en 
‘sandhed’, de skal frembringe. Det skrives ultrakort et sted, at protester bør 
“give nyt håb og visioner om en anden verden” og et “radikalt anderledes sam-
fund” (s. 11). Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, at alt skal være ’radikalt 
anderledes’?  
 
Artiklerne er som tidligere nævnt forskelligartede men kan alligevel groft ind-
deles i tre slags kategorier – mere kunstnerisk, mere politisk og mere filosofisk 
orienterede bidrag. I den sidstnævnte afdeling skiller særligt Kirsten Hyld-
gaards og Brian Benjamin Hansens bidrag sig ud, og samtidig synes de begge at 
dele en ‘strukturalistisk’ tilgang til protester med særlig inspiration fra den 
franske psykoanalytiker Jacques Lacan. Hyldgaards bidrag, ’Hvad får os på 
gaden? Strukturer og begivenheder apropos #MeToo’ fokuserer på det at 
teoretisere protesten som en begivenhed ud fra især den franske filosof Alain 
Badious idé om, at i begivenheden opstår der noget radikalt nyt i verden, som 
fordrer et politisk subjekt, der fortolker, hvad det nye betyder og kræver af os. 
På denne måde udfoldes ultrakort en slags ‘protestfilosofi’, der så kan anven-
des på tilfælde som #MeToo-bevægelsen; en bevægelse, som ifølge Hyldgaard 
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er et eksempel på en uforklarlig begivenhed. Det er imidlertid nemt - og mulig-
vis lidt for nemt – at påstå, at noget er uforklarligt, når man heller ikke kigger 
på, hvad der faktisk kan have ført til sådan noget som fremkomsten af 
#MeToo i 2017 og frem. I Brian Benjamin Hansens artikel ’Hvem ved, hvad en 
lille, kontrær handling kan føre til? Det postmoderne over-jeg og de urimelige 
protester’ er fokus snarere på alt det, der kan afholde en begivenhed fra at 
opstå, såsom forskellige diskurser som Hansen analyserer med Jacques Lacan 
som referenceramme. Dette fører til interessante analyser, men som i Hyld-
gaards tilfælde synes der samtidig at mangle noget i forhold til det mere 
konstruktive bud på, hvad en protest så er og bør være for noget. Både Hyld-
gaard og Hansen er tilsyneladende enige om, at en protest i sin karakter af en 
begivenhed er både radikalt ny og sandfærdig – men hvilke er de normative 
implikationer af dette? Er det at være nyskabende og ‘sand’, hvad det så end 
måtte betyde, nødvendigvis det samme som at være rigtig? 
 
I en lidt anden afdeling findes de mere kunstnerisk orienterede bidrag, hvor 
især Tania Ørums længere artikel ’Det performative, det kollektive og det 
politiske’ skiller sig ud med dens historiske gennemgang af “68”-bølgen inden 
for kunsten som præget af en “utopisk-performativ politik” (s. 38). Dette var et 
særpræg, der især viste sig i de kunstneriske happenings, som Den Eksperi-
menterende Kunstskole i Danmark, stiftet i 1961 af maleren Poul Gernes og 
kunsthistorikeren Troels Andersen, stod for. I den lidt mindre akademiske 
ende af disse bidrag findes også kunstnerkollektivet Arkivaristerne°’s kollage af 
et sandsynligvis nyskabt ‘bilagsmateriale fra 1970’erne’ i form af observa-
tioner, taler og dagbogsnotater af og relateret til en vis “professor Slurk”. 
Disse tekster er på sin vis vanvittige men samtidig poetiske og et godt eksem-
pel på, hvordan politisk kunst kan få nye og overraskende udtryk selv i dag – 
udtryk, der også refererer eksplicit tilbage til studenteroprøret i 1968. Prøv 
selv at tygge på denne sentens fra professor Slurks dagbog, som kunstnerkol-
lektivet ifølge dem selv har ‘fundet’: “I hanelefanters nedgroede negle findes 
et elfenbenstårn”. Elfenbenstårnets figur, som studenteroprøret i høj grad var 
en protest imod, synes i professor Slurks skikkelse stadig at ‘spøge’ i disse 
mystiske papirer.  
 
Den tredje og sidste kategori af bidrag kan klassificeres som de mere politiske 
og samtidsorienterede. Det gælder især Kristian Thorups artikel ’Var ‘68 be-
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gyndelsen til enden for klassekampen? Om venstrefløjens tiltagende konflikt 
med arbejderklassen?’, som omhandler spørgsmålet om forholdet mellem ar-
bejdere og intellektuelle siden ‘68-oprøret. Ofte fremstilles oprøret nemlig 
som et slags ‘bevis’ på muligheden for at skabe en venstrefløjsalliance mellem 
disse to samfundsgrupper. Ifølge Thorup forbigår dette imidlertid den magt-
skævhed, som fandtes både under ‘68 og i tiden derefter, hvor intellektuelle 
har kunnet bruge deres taleevner og retoriske overskud, deres “symbolske 
magt”, til at styre ethvert møde med arbejdere (s. 80). Dette præsenterer 
Thorup som en væsentlig årsag til den massive højredrejning blandt mange 
arbejdervælgere i 1970’erne, som blandt andet gik over til Fremskridtspartiet, 
der stormede ind i Folketinget med 15,9 % af stemmerne i 1973. Historisk set 
er dette en overbevisende fortælling, men Thorup er desværre ikke lige så 
skarp i sit forsøg på at føre denne ‘lektie’ ind i nutiden og bruge den til at ana-
lysere samtidstendenser. Thorup fokuserer især på populisme som et mærkat, 
der ifølge ham i dag bruges som “en indirekte kritik af arbejderklassen, der 
nedladende fremstilles som den udannede og uanstændige populistklasse i 
samfundet” (s. 100). Dette er muligvis rigtigt, men hvad Thorup imidlertid 
glemmer at nævne, er, at fremkomsten af især sociale medier faktisk har givet 
arbejdervælgere en vis ‘symbolsk magt’ i samfundet, som de ikke havde i 
1970’erne. Samtidig lægges skylden for denne nutidige splittelse næsten ude-
lukkende på de intellektuelles skuldre - men hvad nu hvis arbejdere også har 
et ansvar for at praktisere den slags magt, der utvivlsomt også ligger i at frem-
me en populistisk og fremmedfjendsk dagsorden? På samme måde er der flere 
andre af antologiens artikler med mere samtidsdiagnostisk karakter, som er 
bedre til at analysere de politiske forbindelseslinjer mellem ‘68 og nutiden end 
til at præsentere en overbevisende analyse af, hvad der så gør sig særligt 
gældende for vores tid i 2021.  
 
Som tidligere nævnt, så er bidragene til antologien forskelligartede, idet de 
omfatter både akademiske, aktivistiske, kunstneristiske og endda internatio-
nale bidrag i form af en oversættelse fra Michael Hardt og Antonio Negri, hvil-
ket kan siges at være både en svaghed og styrke for værket. Kombinationen af 
denne brede vifte er nemlig med til at forvirre læseren, da vi bevæger os rundt 
i forskellige faglige sfærer uden en konsistent struktur. Próblēma har dog for-
mået at bidrage med en heterogen antologi, som er både usædvanlig og inte-
ressant sammenlignet med andre antologier. Denne usædvanlige karakter 
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kommer især til syne med hensyn til den kunstneriske kraft, som værket er 
dybt rodfæstet i. Det er således et frisk pust, når Próblēma insisterer på at in-
kludere en så bred vifte af discipliner, men det bliver desværre uklart, hvorfor 
der ikke har været et tydeligt fokus, og hvordan hver disciplin bidrager til 
hinanden.  

 
 
Tegn til tiden 
Gilles Deleuze 
Proust og tegnene 
Oversættelse og indledning ved Søren Frank 
Hans Reitzels Forlag, 2019 
207 sider  
Kr. 140 
 
v/ idéhistoriker og forfatter Lise Søelund  
 
Der kan være tegn i sol og måne, tegn og underlige gerninger, og det hele kan 
ende med, at være et dårligt tegn, hvorfor man skynder sig at gøre korsets 
tegn. Heldigvis kan man lære den rette tegnsætning, uden at man derved får 
dollartegn i øjnene, og man skal også vare sig for at sætte lighedstegn eller 
spørgsmålstegn ved ethvert sygdomstegn, men et udråbstegn i ny og næ er et 
godt tegn på åbenhed. Ellers kan man læse den fine bog af Gilles Deleuze med 
titlen Proust og tegnene, som på alle måder indtegner sig i en enestående 
tænkning og filosofi, som det ikke er alle forundt at beskrive. Deleuze er en 
fransk filosof, der gerne fulgte sporene fra de store tænkere, og i dette til-
fælde er det altså Marcel Proust med værket På sporet af den tabte tid. Jeg vil 
dog sige, at de andre tænkere og ligeledes Proust er meget lettere at læse og 
forstå end Deleuze, men det gør det kun endnu mere tiltrækkende at komme 
igennem bogen og forsøge at grunde over dens hele univers. 
 
En hybrid 
Proust og tegnene udmærker sig også ved denne hybride karakter, der karak-
teriserer Deleuzes metode, og hvor Deleuze gennem sin helt egen dagsorden 
og gennem en inddragelse af relevante filosoffer og filosofiske problemstil-
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linger får tegnet et originalt men alligevel troværdigt billede af Prousts roman-
cyklus. Man kan måske indvende mod Deleuze, at den udprægede filosofiske 
tilgang betyder, at han lader hånt om mere litteraturvidenskabelige greb og 
metoder, således at han oftest koncentrerer sig om, hvad værket siger, og ikke 
bryder sig stort om, hvad værket gør. (s. 9). 
Citatet gør det klart, at man får tegnet noget, og det er igen noget om tegnet 
hos Proust, men som filosof har jeg slet ikke noget at indvende i forhold til den 
filosofiske tilgang. 
 
Jeg har heller ikke spor imod, at fokus er lagt på, hvad værket siger, for hvad 
man siger, det er jo mange gange også, hvad man gør. Det er under alle 
omstændigheder et univers af betydning, som Deleuze præsenterer os for. Vi 
kommer på jagt efter sandheden og naturligvis hele tiden tæt på tiden, der jo 
er Prousts gennemgående ærinde:  
På sporet af den tabte tid er egentlig en eftersøgning af sandheden. Hvis den 
hedder På sporet af den tabte tid, så er det kun i den forstand, at sandheden 
har en væsentlig forbindelse til tiden. Såvel i kærligheden som i naturen og i 
kunsten drejer det sig ikke om fornøjelse, men om sandhed (I,434 hos Proust; 
s.2, s. 16 hos Deleuze). Eller vi har måske snarere kun de fornøjelser og glæ-
der, som svarer til opdagelsen af sandheden (s. 37). 
 
Ellers er mit personlige indspark angående Deleuzes værk, at hans sprog og 
formuleringer er så stor en nydelse, at jeg blot tænker på at læse mere af 
denne forfatter simpelthen blot for at tygge på alle de gode ordstillinger og 
sammensætninger, og det næsten uanset emnet.  
 
Tegnmodtagelighed 
Det forklares, at såfremt man er modtagelig for tegn, så betyder det, at man er 
i stand til at afkode verden, og det er et godt talent at have. Der er eksempel-
vis kunstens tegn, og fortrinene ved disse tegn er, at de ikke er materielle, som 
tegn normalt er karakteriserede som, men at kun kunstens tegn er im-
materielle. Man finder det i musikken og klaverets toner, og tonerne er iklædt 
en slags klanglig forklædning, hvilken er helt uden materie og er en slags fuld-
komment spirituelt væsen. Kunsten har simpelthen et absolut privilegium, der 
kan udtrykkes på flere måder, og Deleuze forklarer, at kunstværket er en 
verden af tegn, hvor kunstneren har øje og øre for at skue de immaterielle 
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tegn, som ellers kan være ret uigennemsigtige for almindelige mennesker. 
Kærlighedens tegn appellerer til gengæld til at blive fortolket af forstanden. Og 
så er der det med den interessante ’tid’ hos Proust, der bliver betegnet som en 
smule tid i ren tilstand, hvilket atter er et af de gode udtryk, som man gerne 
må tygge på. Tiden i ren tilstand er en lokaliseret essens, som Proust forstod 
og gennemskuede. 
 
En anden vigtig pointe i bogen er, at det at lære er at gen-erindre, men at gen-
erindre er intet andet end at lære, og det vil igen sige at have en forudfølelse 
for det, der kan ske. 
Man kommer til at tænke på Sokrates, der fik en mand til at gennemføre et 
geometrisk forsøg, selvom manden slet ikke havde forstand på geometri, men 
Sokrates stillede spørgsmål, som fik manden til at tænke selv eller måske i vir-
keligheden at generindre, hvad han engang havde lært. 
Mit råd er, at man ikke blot skal generindre, men også gerne genlæse, for det 
hele er ikke lige slugt og indoptaget ved første læsning, for der er både skjulte 
tegn, gemte finesser og usynlige pointer, som skal opspores og afdækkes, og 
først da får man det fulde udbytte af Deleuzes tankegods, men det er alt sam-
men besværet værd efter min mening. 

 
 
Et lille spadestik dybere 

Anders Holst Bodin 
Klimakrisens rødder 
Multivers, 2019 
284 sider 
299,- 
 
v/ David Mathias Paaske og Andreas Beyer Gregersen 
 
Klimakrisens rødder er en forvirrende bog. Forfatteren, Anders Holst Bodin, 
har tidligere forsket i bæredygtig energiteknologi, men samtidig spiller han 
klarinet og har studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Dette 
værk er derfor ikke bare en videnskabelig præsentation af årsagerne til den 
klimakrise, som vi befinder os i. Som der står på de allerførste sider, er ambi-
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tionen at tænke det videnskabelige perspektiv på denne krise sammen med et 
noget andet perspektiv, som for Bodin særligt kommer til udtryk i musikken, 
nemlig et blik på “det indre liv”: alt dét der fra et 1. persons perspektiv giver os 
mening i tilværelsen, og som vi ifølge Bodin er nødt til at adressere, hvis vi vil 
foretage de forandringer, som den grønne omstilling kræver af os (s. 8). Såle-
des er det hyperambitiøse mål at koble den videnskabelige tilgang til klimafor-
andringer sammen med eksistentielle, moralske og politiske tilgange til selv-
samme - og gøre dette i et lettilgængeligt sprog, så alle kan være med. Bodin 
må siges at være ude i et sympatisk ærinde, og bogens emne giver i sig selv 
udgivelsen en væsentlig berettigelse, da klimakrisen netop synes at være mere 
presserende end nogensinde før. For eksempel nævner Bodin som én af de 
centrale kendsgerninger i den forbindelse, at den globale middeltemperatur 
stiger med cirka 0,2 grader hvert årti – og det sker altså lige nu.  
 
Bodin præsenterer dog snarere læseren for et kludetæppe af dårligt forbund-
ne idéer end en sammenhængende vision for, hvordan vi skal løse klimakrisen. 
Særligt de mere filosofiske dele af bogen såsom hans eksistentielle reflek-
sioner over, hvad der egentlig udgør såkaldt “menneskelig blomstring”, forbli-
ver mest af alt på overskriftsplan, og det fremstår overordnet set uklart, hvor-
dan hans centrale påstand om, at vi har brug for en “samlende højkultur” i 
form af for eksempel mere kunst og musik, kobler sig til klimakrisens problem-
er (s. 180). Det synes at være en underliggende antagelse, at alle samfunds-
mæssige spørgsmål og dynamikker hænger sammen således, at eksempelvis 
det at gå til en koncert nødvendigvis vil føre til mere moralsk og politisk reflek-
sion og dermed i sidste ende også til en ‘dannelse’, som gør borgere bedre til 
at løse klimaforandringerne. For Bodin handler det om at se alle tingene i sam-
menhæng og derfor præsentere store visioner, der kan give nogle overordne-
de svar på, hvad vi bør gøre. At løse klimakrisen indebærer i sidste ende også 
at finde en vis ‘mening med livet’ på både det personlige og kollektive plan. 
Men det er en særdeles tynd kop te, som læseren præsenteres for undervejs – 
det meste af bogen handler mere om at kritisere eksisterende samfundsten-
denser end om at levere nye svar på, hvad vi egentlig bør gøre. Samtidig er det 
muligt at sætte spørgsmålstegn ved den gennemgående præmis: Er det virke-
lig nødvendigt at skabe en radikal anderledes måde at leve og tænke på alle 
niveauer af samfundet for at gøre noget ved klimaforandringerne? Gør vi der-
med opgaven sværere, end den er, når det kommer til stykket? 
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Et filosofisk sammensurium 
Klimakrisens rødder er delt op i tre dele: 1) Gennemgang af det videnskabelige 
grundlag for klimakrisen, 2) Præsentation af hvad en bæredygtig kultur vil sige, 
og 3) Diskussion af hvordan vi kan realisere en sådan kultur i praksis. Første del 
af bogen er en nøgtern og logisk formidling af en lang række videnskabelige 
data og problemstillinger m.h.t. klimakrisen, som Bodin formår at koge ned på 
få sider. Dog præsenterer Bodin de kontroversielle fakta, at det for eksempel 
ikke er mere bæredygtigt at købe varer lokalt, og at mennesker på globalt plan 
spiser mindre og mindre kød. Det er tværtimod videnskabeligt bevist, at der er 
en enorm mængde CO2 at spare ved lokale indkøb, og at den animalske dyre-
produktion er voldsomt stigende. 
 
I anden del af bogen er ærindet for Bodin at bidrage ”til en bevidstgørelse af 
de værdier, som skal styre os ud af klimakrisen.” (s. 220). I Danmark udleder vi 
omkring 17 tons CO2 i gennemsnit per capita, og Bodin er klar i spyttet med 
hensyn til, hvordan en reduktion er mulig. Dette kræver, at bæredygtige vær-
dier fremmes som 1) værdier med et bæredygtigt forhold til naturen, 2) værdi-
er, som “sigter mod bæredygtige liv med langtidsholdbar lykke og mening”, og 
3) værdier, som er “rationelt underbyggede, så de er bæredygtige i politik og 
offentlig debat” (s. 79). Det at fremme bæredygtige værdier og påpege vigtig-
heden af æstetikken i sammenhæng med klimakrisen er dog i den filosofiske 
klimalitteratur et klassisk tema. Vi ser det allerede eksplicit i for eksempel Félix 
Guatarri’s De Tre Økologier fra 1989, hvor fokus på det æstetiske er i høj-
sædet, og i Robyn Eckersley’s The Green State fra 2004, hvor netop en komplet 
revurdering af vores traditionelle værdier bliver fremført på mere overbevis-
ende måder.  
 
Bogen igennem forsøger forfatteren ambitiøst at behandle emner såsom “kli-
mavidenskab, økonomi, lykkeforskning, moral, teknologi, politik, filosofi, 
åndelighed, musik, dannelse, civilisationspessimisme og meget mere“ (s. 10) 
Det er altså et yderst ambitiøst projekt at flette alle disse emner ind på få 
sider. Derfor forekommer det os også, at bogen bærer præg af en form for fi-
losofisk namedropping; et sammensurium hvor vi hører om eksempelvis Ari-
stoteles på den ene side for så at høre om Hartmut Rosa og Martin Heidegger 
på den næste side. Derfor er det tydeligt, at Bodin ikke formår at inddrage de 
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filosofiske tænkere på en måde, så der bliver gravet et spadestik dybere i den 
nuværende litteratur, tværtimod. Desværre for forfatteren finder vi snarere en 
dunkelhed og forvirring med hensyn til inddragelsen af filosofiske tænkere så 
som Martin Heidegger, Aristoteles og Slavoj Žižek på en måde, som netop ikke 
er med til at bidrage fyldestgørende til den nuværende litteraturs forståelser, 
eftersom forfatteren ikke går nok i dybden med disse tænkere. Forfatteren 
burde snarere inddrage færre tænkere og snarere fremføre sine egne de-
finitioner af, hvad kultur og værdier egentlig er, hvordan de institutionelle 
rammer kan gentænkes, og hvordan debatten om individuelt ansvar versus 
kollektivt ansvar kan fremmes ved en inddragelse af værdier.  
 
I tredje del forsøger Bodin at tilbyde løsninger på klimakrisen ud fra de førom-
talte problemstillinger og spørgsmål, vi som individer og samfund henholdsvis 
bør forholde os til og stille os selv. Bogen bærer dog præg af ufuldendte løs-
ningsforslag, hvor fokus er på blot at “skabe rammer, som giver individet kon-
krete muligheder for at forfølge det gode liv.” (s. 206) De løsningsforslag, som 
Bodin fremfører, handler om, at klimavenlig opførsel skal blive billigere og 
nemmere, og at “klimaskadelig opførsel bliver dyr og besværlig.” (s. 224) 
Dybere dykker forfatteren sjældent. De forskellige emner, som bliver inddra-
get, er interessante og nødvendige i sammenhæng med klimakrisen, men det 
bliver en rodebutik, hvor vi hopper fra kantiansk tænkning til hedonisme, fra 
utilitarisme til pragmatisme, uden nogen form for rød tråd gennem bogen. 
Dette er en stor skam, for selvom de løsningsforslag forfatteren fremfører har 
fået stor opmærksomhed i klimalitteraturen, så kommer bogens klare styrke i 
spil, når musikken og æstetikken bliver inddraget. Diskussionen om æstetikken 
forekommer dog heller ikke at være helt fyldestgørende, idet Bodin også i den 
sammenhæng har problemer med at komme dybere til værks og med konkre-
te løsningsforslag at leve op til bogens ambitiøse ramme. 
 
Som tidligere nævnt er Anders Bodin ude i et sympatisk ærinde, og mange af 
argumenterne undervejs giver intuitivt mening - problemet er altså bare, at 
det er svært at se den større helhed. Det originale ved Bodins bog kan sam-
tidig siges at være det mest uoriginale ved den. At han bringer så mange for-
skellige relevante perspektiver på klimakrisen sammen, så man får et mere 
samlet overblik - og at han især inddrager mere eksistentielle og moralske 
perspektiver - er originalt i forhold til megen andet litteratur på området. Men 
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det, at disse perspektiver og tilgange ikke rigtig undersøges i dybden eller kob-
les sammen til en større helhed, synes til gengæld at være om ikke uoriginalt 
så i hvert fald utilfredsstillende. Hvis denne bog går “et spadestik dybere i 
kampen for klimaet”, som undertitlen hævder, at den gør, er det kun et lille 
spadestik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 


