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Affortryllet eksistens 
Ole Thyssen 
En lille bog om eksistensen 
Informations Forlag, 2016 
259 sider 
Kr. 249,95  
 
v/ Jens Viggo Olavi Nielsen, lektor i filosofi, oldtidskundskab og historie ved 
Esbjerg Gymnasium. 
 
Ole Thyssen (f. 1944), dr. phil. og mangeårig professor i filosofi ved CBS, har et 
vidtspændende forfatterskab bag sig, der spænder over samtidsdiagnose i 
bred forstand, overvejelser om kunst og æstetik til ledelsesfilosofi. Hertil føjer 
han så i 2016 En lille bog om eksistensen, der utidssvarende bestræber sig på 
at tage tænkningen om eksistensen alvorligt og op til ny diskussion, om end 
diskussionen ofte foregår implicit. Formålet med bogen er slet og ret det ambi-
tiøse at kortlægge eksistensen, ”... som ikke er et privilegium for nogle, men 
fortrolig for alle” (s. 10). Man bemærker sig her formuleringen ‘kortlægge’ (s. 
12), der ikke ønsker at indbefatte en stillingtagen eller moraliseren, men deri-
mod leder tanken hen på en slags ‘eksistensens geografi’. Udgangspunktet er 
det Jeg, eksistensen, der altid allerede står i relation til Du og Det - skrevet 
med stort i bogen for at indikere, at de er vilkår, der gælder for alle og enhver: 
‘Tilsammen udgør Jeg, Du og Det eksistensens trekant, hvor Jeg har hjemme. 
Han er, uundgåeligt, omgivet af Du og Det.” (s. 12). 
 
Bogen består af to dele. I den første del kortlægges eksistensens trekant, idet 
fremstillingen i højere grad bevæger sig på det abstrakte plan: Jeg, Du og Det. I 
anden del fokuseres der mere konkret ind på eksistensens medier, der består 
af bevidsthed, krop, sprog og samfund. Det begynder med Jeg’et, der ligesom 
hos Sartre er et betingende betinget, både fri og ufri: ”Skønt han er en dråbe i 
den bølge, som driver samfund og natur fra én tilstand til den næste, er han 
aldrig helt afmægtig og kan ændre sin situation marginalt” (s. 11). Jeg er 
enheden af krop og bevidsthed, og bevidsthedens gåde består i, at den ikke 
kan lokaliseres noget bestemt sted i kroppen (s. 17). Her kommer kognitions-
forskningen til kort, fordi den alene betragter bevidstheden udefra (s. 24): 
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”Det mest elementære i verden: At Jeg er bevidst og har en krop, er en gåde, 
som alle lever med og ingen kan forklare” (s. 19). Verden kommer alene til 
Jeg’et som bevidsthed herom, men det er ikke Jeg’s bevidsthed, der skaber 
verden, for så ville han ikke kunne handle i verden; han spiser ikke bevidst-
heden om æbler, men selve æblet (s. 24 og 26). Når barnet (Jeg) ved et 
mirakel spontant bliver til det bevidste Jeg, melder fortiden og fremtiden sig 
straks som ekstaser: ”I sin nutid binder han fortid og fremtid sammen, når han 
afgør, hvilken fortid som er relevant, og hvilken fremtid som er ønskelig” (s. 
35). Bevidstheden og dens frihed kan ikke forklares, men kun forudsættes, idet 
Thyssen her knytter an til dobbeltaspektteorien, som er en art materialisme, 
men en materialisme som ikke hævder, at der kun findes fysisk materie (s. 44).  
 
Beherskelsen af sproget gør også Jeg’s verden kompleks. Med sine selvbeskriv-
elser udfører han et trick, der skaber sammenhæng i det netværk af hænd-
elser, han lever i (s. 46). Men uden Du er der ikke noget Jeg: ”Det er ikke bare 
Jeg, som vokser op og pludselig får øje på Du. Han er med fra starten som Jegs 
betingelse, den nødvendige anden” (s. 53). Både Husserl og Sartre begrænser 
Du til synet af Du og Du’s syn på Jeg, hvilket er et vildspor, fordi de også 
handler med hinanden (s. 57ff.). De har begge begrænset sans for Jeg’s for-
hold til Du; det hjælpeløse barn, som Du for eksempel lærer at genkende 
farver (s. 62). Du er som moderen det første ikke-Jeg, der giver Jeg modspil 
som en gåde, et krav og en gave (s. 68). Men på et tidspunkt opstår spalt-
ningen spontant mellem Jeg og Du, og så bliver Du efterhånden til De, i takt 
med at Jeg’s verden vokser (s. 69f.). Jeg’s bevidsthed er både i verden og uden 
for verden; den er, som Sartre formulerer det, et hul i væren (s. 85), der står til 
diskussion for andre og sig selv. Bevidstheden er derfor også Det’s selvforhold: 
”Jeg ser sig selv i og som verden og er på nippet til at blive verden - kun på 
nippet, fordi bevidstheden uundgåeligt er på afstand af sin genstand” (s. 78). 
En konsekvens af dobbeltaspektteorien, der knyttes an til Spinoza, er således, 
at det er i kraft af Jeg, at verden kommer til sig selv. Der er ikke en fysisk og en 
psykisk verden, men én verden der viser sig henholdsvis fysisk og psykisk (s. 76 
og 78). Samtidig er verden uundgåeligt fælles, når Jeg og Du forholder sig 
forskelligt til det samme Det: ”Jeg plukker en rose, men skaber den ikke. Han 
medskaber rosen, når han oplever den på sin måde. Det samme gør Du” (s. 
81). Hverken Buber eller Heidegger har her forstået eksistensens trekant fyl-
destgørende. Heidegger ser forholdet til Du som en åndløs relation, mens det 
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åndløse for Buber er relationen til Det. Det åndfulde, hvor Jeg overskrider sig 
selv og bliver en del af noget større, er for Heidegger vores brug af tingene og 
for Buber relationen mellem Du og Det (s. 86f.).  
 
Jeg’s medier, det vil sige bevidsthed, sprog, krop og samfund, er ufravigelige 
betingelser dets eksistens. Tager vi de tre første under ét, så kan man ifølge 
Thyssen ikke blot lyve, fordi sproget hævder om sig selv, at det er sandt; men 
dette forhold kan også skyldes kroppens simulering og bevidsthedens private 
karakter, idet Jeg deler sprog, men ikke syn med Du (s. 96f. og s. 125). Du og 
Jeg er med andre ord ikke gennemsigtige for hinanden (s. 130). Sproget kan 
dog skabe sammenhæng og orden i en i sig selv uordnet verden, hvor der kun 
er ringe lighed mellem ord og ting (s. 98). Da bevidstheden er uløseligt knyttet 
til kroppen og dens vaner - alt bevidst er kropsligt, men ikke alt kropsligt er 
bevidst (s. 125) - er den samtidig knyttet til Jegs begær, hvor dens begrænsede 
frihed består i at kunne sige ja eller nej (s. 102ff.). Det kan også betyde, at 
drømme og længsler fortrænges: Jeg ”...bliver en slagmark mellem livsmulig-
heder med hver deres dagsorden og pres mod at blive udlevet” (s. 113).   
 
Du kan i modsætning til Jeg se Jeg udefra, og dermed de blinde pletter hos Jeg. 
Men Du kan ikke gennemskue Jeg’s ydre krop, ligesom Jeg ikke kan gennem-
skue sin egen indre krop (s. 129). Derfor kan Jeg og Du heller aldrig være sikre 
på, at de forstår hinanden, selvom de med sprogets lyde og regler bygger bro 
imellem sig: ”En skygge af mulig misforståelse er altid til stede” (s. 159). 
Sproget rummer både vidde og prægnans (Løgstrup) og gør det muligt for Jeg 
at håndtere de fleste situationer, sprogspil og rollespil (s. 160f. og 167f.). 
Meget kan udtrykkes ordløst med kroppen; herunder vrede, underkastelse, 
glæde, frygt, men sproget gør Jeg’s verden større og giver ham en hel livsform: 
”Jeg lever i sproget, tænker i sproget, føler i sproget og skærer sin verden til 
efter dets ord og sætninger’ (s. 169). Sproget er universelt, dagligsproget er 
lokalt, men det personlige sprog bidrager Jeg frit til (s. 171f.). Når sprog for-
bindes med magt, kan det desuden komme til udtryk i form af ideologi, der 
kan bruge stok, gulerod eller begge dele: ”Religion, nationalisme, totalitarisme 
leverer eksempler en masse. Men også markedssamfundet, som hylder frihed i 
form af markedsøkonomi og demokrati, har sine metoder” (s. 175). Disse 
metoder undersøges i bogens sidste afsnit om eksistensens ‘Samfund’, der 
kort skal drøftes nedenfor. 
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Med En lille bog om eksistensen har vi, som Asker Hedegaard Boye med rette 
har fremhævet, utvivlsomt at gøre med et selvstændigt og - tilføjer jeg for 
egen regning - gennemtænkt og velskrevet bidrag, om end det ikke giver 
mening kun at omtale det som et erkendelsesteoretisk sådant bidrag.1 Snarere 
indføjer værket sig i den typisk blandt fagfilosoffer (indtil pensionen?) uglesete 
tradition, der bredt kan benævnes som eksistenstænkning. De to discipliner er 
forskellige, selvom der selvsagt er overlap. Ser man på eksistenstænkningen 
som en bred bevægelse, der griber om sig i den første halvdel af det 20. 
århundrede, og som omfatter såvel eksistensfilosofien som eksistentialismen, 
har den ifølge de to leksikon-forfattere om emnet, Urs Thurnherr og Anton 
Hügli, fire hovedkendetegn, der typisk er flettet ind i hinanden: 1) Et mellem-
værende med Søren Kierkegaard, 2) Begrebet om eksistensen står centralt, 3) 
En postmetafysisk tilgang, der gør op med den traditionelle, essentialistiske 
metafysik og systemtænkning og 4) En konstatering af, at den enkelte ikke går 
op i det almene (Thurnherr og Hügli, s. 12). Anvender vi disse fire kriterier på 
Ole Thyssens bog, kan der sættes kryds ud for dem alle, om end der, som vi 
skal se det, muligvis sniger sig en essentialisme ind ad bagvejen.  
 
Hermed er der dog ikke sagt så meget, for hertil kommer, at den således præ-
senterede eksistenstænkning hos sine fremtrædende repræsentanter mutatis 
mutandis tjener som et udgangspunkt for videre bestræbelser eller som en 
overgang til mere omfattende livstydninger (Thurnherr og Hügli, s. 13) - hvilket 
gælder såvel idéhistorisk som principielt. Men også dette sidste kriterium ved 
eksistenstænkningen genfinder vi - som sagt - hos Thyssen, idet han i bogens 
anden del forsøger at skitsere en mere omfattende livstydning af det moderne 
Jeg og dets senmoderne situation, der som anført har markedssamfundet som 
sit omdrejningspunkt. På markedet kæmper Jeg og du nemlig ”... for at blive 
rige på bekostning af hinanden, og publikum fristes til at erhverve sig de 
goder, som Jeg og Du fremstiller. Alle vil gerne vinde, alle kan ikke vinde” (s. 
195). Markedet skaber vindere og tabere og koloniserer alt, således at det, for-
muleret med husguruen Luhmann, ”... bliver Jegs ‘indre omverden’ og sætter 
dagsordenen for al hans gøren og laden” (s. 199). Markedet skal her forstås 
bredt i den forstand, at der findes markeder for religion, ægteskab, nationer, 
karriere, uddannelse og for Jeg’s identitetskampe (s. 201ff.).  

                                                 
1 Jævnfør Boyes anmeldelse i Weekendavisen den 16/12 2016 (se litteraturlisten) 
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Steen Nepper Larsen spørger i sin anmeldelse i Information fra 2016 relevant 
derfor, hvorfor kommunikationen ikke gøres til overbegreb hos Thyssen og 
både markedet og markedets sprog til underbegreb?2 Hertil kan vel repliceres, 
at såfremt der ingen overbevisende grund er til at hypostasere markedet som 
et tidløst eksistentiale, hvilket Nepper Larsen har ret i, at Thyssen gør - og gør 
helt åbent (se eksempelvis s. 11 og 13), så er der omvendt endnu mindre 
grund til at hypostasere sproget som et tilsvarende sådant, fordi sproget taler 
om (Det’et) og ud fra noget (kroppen), der ikke er sprog. Såvel sprog som mar-
ked har deres specifikke tilblivelseshistorie og er dermed kontingente livsvi-
lkår, hvilket dog ikke forhindrer dem i at udgøre den ramme, inden for hvilken 
det senmoderne Jeg må udfolde sin eksistens. Ikke kun kroppen og sproget, 
men også markedet står til rådighed for hin enkelte i den forstand, at de på én 
gang er kontingente og uomgængelige livsvilkår, der må tilegnes på den ene 
eller anden måde. 
 
Ligesom barnet (Jeg) har sin førbevidste historie og først senere kommer til 
bevidsthed om sig selv som Jeg, kunne man desuden med Thyssen hævde, at 
også menneskeheden har en førbevidst historie, hvor det for eksempel er ind-
hyllet i religionens tryllestøv, men på et tidspunkt spontant gør krav på en 
dimension af transparens i sit selvforhold og forhold til verden. Dette kaster 
samtidig et afklarende skær over menneskehedens hidtidige historie. Mar-
kedets overdetermination forekommer med andre ord et plausibelt bud på en 
sådan affortryllet udlægning af eksistensen, der ikke bliver stående ved dens 
rent abstrakte begreb, men går skridtet videre i en mere omfattende livs-
tydning, selvom Thyssen unægtelig er på nippet til helt at afmægtiggøre den 
frihed, han ellers vedvarende forudsætter - i hvert fald marginalt.  
 
Thyssens beskrivelse af bevidsthedens fænomenologi og eksistensens trekant, 
der afstår fra at give henvisninger på, hvordan man bør leve, har i forlængelse 
heraf flere ligheder med den sene Sartres forsøg på at forene sin tidlige fæno-
menologi med marxismen. Som i Væren og intet beskrives bevidstheden hos 
Thyssen som et intetgørende intet, der per definition står til diskussion i sin 
væren, men hvor der til denne optik samtidig så at sige er tilføjet et skud 
Adorno, idet modernitetskritikken og opgøret med egentlighedens jargon 

                                                 
2 Jævnfør Nepper Larsens anmeldelse i Dagbladet  Information den 12/11 2016.  
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inden for eksistenstænkningen står helt centralt. Den menneskelige frihed er 
ingenlunde så ubegrænset, at den ustraffet kan slippe selvbedraget løs og 
udkaste et livsprojekt af en anden verden. Her får mennesket både med sig 
selv og Du’et at gøre, for den søgen efter livsmening og et autentisk selv, der 
går igen i eksistenstænkningen hos så forskellige repræsentanter som Kierke-
gaard, Jaspers og Marcel, foregår således hos Thyssen helt og holdent på 
markedslogikkens præmisser, idet jagten på egentlighed er sidestillet med 
religionens verdensfjerne drømmerier. Og så alligevel: For hvis Jeg er uigen-
nemskuelig for sig selv, hvilket Thyssen vedvarende pointerer, hvorfor skal da 
enhver form for eksistentiel alvor på forhånd dømmes ude som blot endnu en 
vare på hylden – det vil sige som genstandsløs inderlighed? 
 
Man sidder med andre ord efter endt læsning tilbage med det indtryk, at der 
til markedslogikken hører et menneskesyn, der er så ubønhørligt, at det ten-
dentielt tildeler Jeg’et en substantiel indholdsbestemmelse i kraft af en fuld-
kommen affortryllet ‘anden natur’. Thyssens Jeg er i sin livsudfoldelse kende-
tegnet ved en egennytte, der er så invasiv, at selv når han er godgørende, 
bliver det blot endnu et iscenesat indslag i markedets godhedsindustri, lige-
som ”Jeg aldrig kan være helt sikker på, at Du ikke har en skjult dagsorden” (s. 
240). Men kan vi nu være helt sikre på, at al den tristhed, angst, stress og 
melankoli, der også ifølge Thyssen rammer det Jeg, der er udleveret til mar-
kedets absurde livsvilkår, alene er udtryk for nederlagserfaringen hos et Jeg, 
der (endnu) ikke har formået at sætte sit begær igennem? Er alle markedsfrie 
forhold, herunder venskabet, nødvendigvis og altid dømt til sammenbrud i den 
virkelige verden? 
 
Litteratur 
Urs Thurnherr og Anton Hügli (red.) (2007). Lexikon Existentialismus und 
Existenzphilosophie. Darmstadt: WGB 
Steen Nepper Larsen: ‘Markedsmenneskets liv i filosofisk perspektiv’, 
anmeldelse i Dagbladet Information, den 12. november 2016 
Asker Hedegaard Boye: ‘Eksistensens triangel’, anmeldelse i Weekendavisen, 
den 16. december 2016 
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Ansvaret er dit? 
Ulrik Nissen 
Ansvar  
Aarhus Universitetsforlag 2018 
60 sider 
Kr. 49,95 
 
v/ Jane Straschnaja, cand.pæd.fil. 
 
Tænk, at en så lille bog kan rumme så stort et emne. Ikke desto mindre er der 
her tale om en velskrevet lille sag, der på kun 60 sider formår at belyse, dis-
kutere og præsentere et begreb, som må siges at være vedkommende for 
noget nær alle; for hvem af os har ikke et ansvar? Hvilke kriterier, betingelser 
og forudsætninger må være tilstede, førend vi kan drages til ansvar? Er vi født 
ind i verden med et nedarvet ansvar, eller må dette nærmere siges at være en 
’størrelse’, vi gradvist tager på os i flere forskellige sammenhænge og på flere 
måder, afhængig af diverse faktorer såsom alder, køn, erhverv og samfunds-
roller generelt? Måske kan der endda være tale om, at ansvar nærmere er 
noget, vi må tilegne os på linje med John Lockes filosofiske vinkel på tesen om 
tabula rasa: altså ideen om, at mennesket ved fødslen er som en ’ubeskrevet 
tavle’, og at man først fra dette udgangspunkt må i gang med at tilegne sig 
sansemæssig erfaring. Et spædbarn har næppe ansvar for ret meget, så ansvar 
må i første omgang være noget, der vokser med alder og tid. Men derudover 
er det naturligvis langt mere komplekst.   
 
Bogen er en del af serien Tænkepauser udgivet på Aarhus Universitetsforlag, 
og forfatteren, Ulrik Nissen, er teolog og lektor i etik og religionsfilosofi ved 
Aarhus Universitet. I fem let spiselige kapitler tager han os med rundt om 
ansvarets facetter og giver sit bud på, hvordan man nødvendigvis må vinkle 
begrebet i lyset af blandt andet kultur, natur, politik, videnskab og tro.  
Hvad vi end forholder os til, så er ansvar noget, der vedkommer os alle i én 
eller anden forstand. Ansvar er noget, der foregår imellem os mennesker. Det 
er måske ikke noget, vi i det daglige som sådan går og tænker over, men de 
fleste af os kan nok alligevel nikke genkendende til, at ansvar er en slags 
usynlig størrelse, som svæver rundt imellem os og ’holder os oppe på’ et vist 
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niveau af anstændighed og ordentlighed. Vi kan ikke bare gøre, som vi vil: vi 
har et ansvar!  
 
I kapitlet ”Ansvar og gensvar” understreger forfatteren, at vi mennesker til-
deler hinanden ansvaret på et samfundsmæssigt plan. På den måde kan man 
sige, at vi er dybt afhængige af hinanden. I bogens første kapitel fremhæver 
Ulrik Nissen den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer og det ansvar, han følte 
under 2. verdenskrig. Egentlig var han flygtet til USA, men følte, at han havde 
begået en stor fejltagelse, og at han havde et ansvar for at stå sammen med 
sin nation. Det fik ham til at træffe den - fatale, skulle det vise sig - beslutning 
at rejse tilbage til Tyskland og blive en aktiv del af modstandsbevægelsen. 
Beundringsværdigt, men Bonhoeffers ansvarsfølelse fik ham i sidste ende hen-
rettet ved hængning kun en måned før, krigen sluttede.  
 
Ulrik Nissen har desuden en vigtig pointe, nemlig den at vi ikke så sjældent kan 
havne i en situation, hvor et ansvar kolliderer med et andet ansvar. Der findes 
således forskellige former for ansvar, og det kan være lidt af en gråzone at 
navigere i, for i visse situationer vil man efterleve det ene men dermed svigte 
det andet.  
Det får Nissen til at fremhæve, at usikkerhed er en forudsætning for ansvar:  
”Usikkerheden hænger også nøje sammen med frihed. For uden friheden til at 
vælge, ville vi ikke kunne stilles til regnskab for de valg, vi træffer. Vi skal så at 
sige have muligheden for at træffe både forkerte og rigtige beslutninger.” (s. 
16f). 
Nissen slutter, at det nødvendigvis derfor må handle om at udvikle en sund 
dømmekraft, så vi bliver i stand til at træffe de gode beslutninger og på den 
måde bedst muligt leve op til vores ansvar.  
 
Kapitlet ”I familiens skød” beskriver de sociale sammenhænge, vi begår os i - 
herunder først og fremmest vores familie - eller med en græsk term oecono-
mia, som dækker over begrebet ’privat husholdning’, men som i dag nærmere 
leder tankerne hen på økonomi. Grundtanken er en varetagelse af alle hus-
standens medlemmers interesser, således at alle får dækket deres fysiske 
såvel som sociale behov. Martin Luther udvidede i 1500-tallet begrebet til også 
at dække over et åndeligt aspekt: de voksne skulle sørge for at indføre deres 
børn i den kristne tro. Dette fører Nissen over på nutidens forældre, åndelige 
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eller ej: enhver forælder har ansvaret for at præge sit barns grundlæggende 
livsværdier. Lever forældrene ikke op til deres ansvar, kan det få meget alvor-
lige konsekvenser, og det er i dag almindeligt kendt, at et barns første leveår 
er afgørende i forhold til prægning.  
 
Kapitlet beskriver også det politiske og medmenneskelige ansvar, der påhviler 
os. Således stod Europa over for en enorm humanitær udfordring tilbage i 
2015, hvor flygtninge søgte asyl fra krigshærgede lande som Syrien og 
Afghanistan. Også her i Danmark strømmede flygtningene til, og vi måtte tage 
ansvar for den akutte krise. Reaktionerne spændte vidt fra stærk racisme til 
decideret næstekærlighed. Nissen gør en del ud af denne periode og frem-
hæver en hændelse, som mange af os nok husker: ”Midt i al denne tumult og 
elendighed så jeg i en nyhedsudsendelse en dansk politibetjent, der på motor-
vejen ved Padborg tog sig tid til at lege med en irakisk flygtningepige (…) 
betjenten kunne have valgt bare at forholde sig til sine klart definerede 
arbejdsopgaver og afvise pigens forsøg på kontakt. Men i stedet svarede han 
igen på pigens åbenhjertighed…” (s. 27f) 
Én af Ulrik Nissens hovedpointer er, at ansvar i allerhøjeste grad handler om 
gensvar. Vi må så at sige svare andre igen i forhold til det, de andre møder os 
med, og måden hvorpå vi møder andre mennesker, afhænger af vores indivi-
duelle, moralske karakter. Vores karakter opbygges gennem flere forskellige 
instanser, herunder ikke mindst vores nærmeste familie. Men også vores na-
tions brede fællesskab med dets love, regler og kultur er også karakter-
dannende.  
 
Nu er det jo ikke karakter og karakterdannelse, der i indeværende sammen-
hæng er emnet, men det er alligevel fristende at indskyde en enkelt bemærk-
ning, nemlig den at sætter man lighedstegn mellem den menneskelige karak-
ter og det menneskelige ansvar - hvad der umiddelbart giver god mening - så 
må man nødvendigvis ikke undlade at belyse både ansvar og karakter lige 
grundigt. Det gør man selvsagt ikke i en lille tænkepause som denne, hvilket 
naturligvis også ville være for ambitiøst og helt ’uden for nummer’ i forhold til 
bogens projekt. Tænkepausen fungerer derimod, ifølge denne anmelders op-
fattelse, som en overordentlig appetitvækker, der som den første dominobrik 
kan sætte skred i en helt enorm række af ’brikker’, man næsten er nødt til 
også at undersøge, hvis emnet ansvar skal ydes retfærdighed.  
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Kapitlet ”Moralske kriser” diskuterer blandt andet vores politiske ansvar, 
herunder de til tider drastiske midler, vi tager i brug for at håndhæve ”det rig-
tige”: 
”Flygtningestrømmene over Middelhavet til Europa fik i november 2016 for 
eksempel Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth til at ud-
tale, at europæiske kystvagter skulle kunne skyde varselsskud for at få flygt-
ningene til at vende om i deres både.” (s. 34) 
Til dette forslag mener bogens forfatter, at en sådan reaktion ikke kan 
forsvares rent etisk, om end vi ikke helt kan afskrive tanken om, at målet kan 
hellige midlet i visse tilfælde.  
 
Dette kapitel omhandler også den norske massemorder Anders Behring 
Breivik, og forfatteren bruger ham som eksempel på, at man er nødt til at 
være bevidst om sine handlinger for også at kunne holdes ansvarlig for dem. 
Anders Breivik endte med at blive holdt 100 % ansvarlig for sine grusomheder, 
og den dømmende instans lagde vægt på Breiviks årelange planlægning af sine 
handlinger. Her bliver det igen oplagt at undersøge den menneskelige karak-
ter. Ingen af os forstår, hvad der kan drive et menneske som Breivik til at begå 
forfærdelige grusomheder mod andre, endda børn og unge. Hvad er det for en 
karakter, der skal til? 
’Pessimismens fader’, filosoffen Arthur Schopenhauer, gjorde et omfattende 
studie af den menneskelige karakter og forbandt karakter med motiv: ”No 
man becomes this or that by wishing to be it, however earnestly. His acts 
proceed from his innate and unalterable character, and they are more 
immediately and particularly determined by motives. A man’s conduct, 
therefore, is the necessary product of both character and motive.” (On human 
nature, s. 48) 
Vi skal være motiverede til at handle. Og med handling følger ansvar. Om vi så 
altid og i alt udelukkende handler i overensstemmelse med vores karakter, er 
et springende punkt og en diskussion, der må tages og bliver taget i andre 
sammenhænge end nærværende anmeldelse.  
 
”Mellem dristighed og forsigtighed” virker på mange måder som det kapitel, 
der er mest kød på. Ulrik Nissen har ’skrevet sig varm’ og fremhæver nogle 
væsentlige universelle filosofiske pointer. Således diskuteres vores forhold til 
og ansvar for naturen, og Ulrik Nissen skitserer blandt andet fordele og 
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ulemper ved sådan noget som genteknologi. Genmodificerede fødevarer vil i 
fremtiden kunne afhjælpe hungersnød, men vi ved endnu ikke, hvordan gen-
modificerede grøntsager påvirker vores sundhed - og vi risikerer at påvirke 
hele økosystemer og måske udkonkurrere andre nyttige plantetyper. Viden er 
magt. Og magt må bruges ansvarligt. Denne filosofi ser vi hos en af grund-
læggerne af den moderne naturvidenskab, englænderen og filosoffen Francis 
Bacon, som mente, at magt må bruges til at bekæmpe det dårlige og fremme 
menneskers lykke.  
 
Ulrik Nissen peger på videnskabelig nysgerrighed, økonomisk drivkraft samt 
etisk motivation som faktorer, der gør sig gældende bag ønsket om frem-
bringelse af genmodificerede planter. Han mener dog, at de alle må høre ind 
under en større paraply - et overordnet perspektiv, nemlig den moralske inte-
gritet. Vi kan ikke altid overskue følgevirkningerne af vore handlinger og må 
nødvendigvis se vores ansvar i dette - ofte uklare - lys. Vi må være forsigtige, 
ganske enkelt, og hellere handle, så vi er på den sikre side, end at fortryde 
senere.  
 
Nissen går videre til at diskutere vores ansvar for livsudfoldelse, hvad enten 
det er en plante eller et dyrs livsudfoldelse: 
”En solsikke kræver for eksempel næringsstoffer fra jorden, sol, vand og 
skygge. Vores opgave er så at tilstræbe, at denne plante får optimale livsvilkår. 
På tilsvarende vis skal vi gøre vores bedste for at fremme livsudfoldelsen for 
en hund, kanin eller gris.”(s. 52) 
Alle levende væsener har et telos - et mål - for deres liv. Og alle tilstræber at 
realisere sit potentiale længst og bedst muligt. Det er viljen til liv i sin enorme 
styrke.  
 
Ulrik Nissen fører ikke overraskende dette ansvar for livsudfoldelse tilbage til 
Bibelen, hvor Gud giver mennesket ansvaret for at passe Jorden. Nissen hen-
viser til Gud mere end én gang, hvilket naturligvis ikke er underligt for en teo-
log: ”I sidste instans vil jeg som teolog hævde, at vi står til ansvar over for Gud 
for den måde, vi forvalter vores liv på.” (s. 15) 
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I kapitlet ”Den yderste horisont” stiller forfatteren spørgsmålet: Hvem eller 
hvad er ansvarets yderste horisont for mit vedkommende? Et relevant spørgs-
mål, for findes der en yderste instans, som holder os til regnskab?  
For kristne kan den yderste instans være Gud. For ikke-troende kan det være 
noget andet, måske et kald til ét eller andet bestemt. Nissen peger på, at 
mange eksempelvis opfatter deres job som et reelt kald. Det betyder ifølge 
forskere, at man opfatter jobbet som mere end et spørgsmål om at tjene 
penge. Man finder derimod identitet i sit arbejde og ville også udføre det til en 
lavere løn.  
 
I denne sammenhæng peger Nissen på noget interessant, nemlig at vi som 
mennesker kun har ét liv: ”Vi kan nemlig ikke dele vores liv op i adskilte rum, 
som ikke påvirker hinanden.” (s. 57) For sådan en som Bonhoeffer indebærer 
dette synspunkt, at ethvert menneske, man møder på sin vej, rejser kald om 
ansvar. Ultimativt er det Jesus, der kalder os, ifølge Bonhoeffer. For dem der 
ikke bekender sig til kristendommen må kaldet dog være et andet. Men hvad 
så? Vores medmennesker? Vores familie? For forfatteren er ’frihed under 
ansvar’ ensbetydende med, at vi hver især må finde vores individuelle kald og 
herigennem forvalte vores eget ansvar.  
 
Som en afsluttende kommentar til denne ”Tænkepause” skal tillades de følg-
ende forsigtige betragtninger, at selvom bogen er letlæselig og indeholder et 
på alle måder relevant emne, så skal man også forvente sig en omgang teo-
logiske vinkler. Det virker som om, forfatteren mere end én gang skal tage sig 
selv i ikke at drøne ud ad en religiøs dommedagskurs. Det er i hvert fald tyde-
ligt, at han selv mener, vi i sidste instans står til regnskab for Gud. Nuvel. Ulrik 
Nissen har bestemt skrevet en vedkommende bog og løst opgaven godt, for alt 
andet lige er begrænsningens kunst sat på prøve, når man vil diskutere så stort 
et emne på så få sider, som en ”Tænkepause” er. Ulrik Nissen tog ansvaret på 
sig - og det kom der en fin bog ud af med stof til eftertanke og en trang til at 
undersøge ansvaret nærmere og lade det veje tungere.   
 
Litteratur 
Schopenhauer, Arthur (2010). On human nature: essays in ethics and politics. 
© Dover 
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Ansvar under frihed 
Ulrik Nissen 
Ansvar  
Aarhus Universitetsforlag, 2018 
60 sider 
Kr. 49,95 
 
v/ Andreas Beyer Gregersen 
 
Ulrik Nissens lille og særdeles læsevenlige pamflet om ’ansvar’ er den nu 59. 
bog i Aarhus Universitetsforlags serie Tænkepauser, og den er bestemt værd 
som input til en tænkepause i en ellers travl hverdag. Nissen er dog teolog, og 
derfor er det snarere teologiske inspirationskilder, som han tyer til i sine 
refleksioner over ansvar, end de mere filosofiske. Heldigvis fylder det religiøse 
ikke så meget, så enhver - troende eller ej - kan være med som læser og tænke 
videre på de mange spørgsmål, der stilles undervejs. En gennemgående pointe 
er, at ansvar netop altid hviler på den enkelte: det kommer så at sige ’indefra’ 
og må derfor også være op til os hver især at finde ud af, hvordan vi håndterer 
det. For en ikke-troende kan det synes paradoksalt, at man hævder dette og 
samtidig mener, at ansvarets ”yderste horisont” er Gud - hvilket i denne logik 
vel må gælde for alle og enhver og ikke bare for Ulrik Nissen selv -  dette er 
endnu et spørgsmål, der ligeledes kan grubles videre over. Men uanset hvad 
formår Nissen at være både vedkommende i sin skrivestil og brug af eksemp-
ler, samtidig med at han gentagne gange løfter refleksionsniveauet en smule 
med eksempelvis teoretiske indspark, så det ikke bare ender i en slags kvik-
sand for tænkningen i form af klichéer og lidt for brugte talemåder som ’frihed 
under ansvar’, og at man ikke skal ’skubbe ansvaret fra sig’, hvorfra man sjæl-
dent kommer videre. 
 
En ansvarsfuld tænkning om ansvar? Bogen er inddelt i fem kapitler, som på 
hver deres måde sætter fokus på nogle særlige aspekter og perspektiver på 
ansvar som kategori. I første kapitel, ”Ansvar og gensvar”, starter Nissen med 
en personlig anekdote om dét at mærke ansvaret som nybagt far hele fire 
gange i sit liv indtil videre (s. 6). På baggrund af denne anekdote udfoldes hans 
indledende idé om, at ethvert ansvar nødvendigvis også er et gensvar, som det 
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sprogligt også kommer til udtryk på sprog som engelsk (responsibility), hvor 
man lige præcis ’svarer’ igen på især mennesker - eller andre væsener - og 
deres fordringer til én. Ansvaret implicerer således en vis form for kommuni-
kation med et indhold, som man må bære som ansvarets ’byrde’ eller i hvert 
fald tyngde. Dette giver Nissen både mere dagligdags eksempler på men for-
tolker det også ind i politiske sammenhænge som for eksempel den tyske 
teolog Dietrich Bonhoeffers liv, der endte i 1945, da han blev hængt i kampen 
mod nazisternes styre. Som Nissen udfolder endnu tydeligere i det næste kapi-
tel, ”I familiens varme skød”, hviler ansvaret dermed altid på en ’givethed’ i 
form af en fælles afhængighed af hinanden, som stort set alle mennesker 
kender fra den måde, hvorpå ansvar til dagligt forvaltes i familierelationer. 
Dog kan vi også lære en del af at undersøge de situationer, hvor ansvaret 
tydeligvis svigtes - som det eksempelvis sker i Jan Guillous roman Ondskaben 
(1982), som omhandler drengen Erik Ponti, der vokser op i 1950’ernes Stock-
holm med en utroligt voldelig stedfar. Som et socialt fænomen avler ansvar 
ofte mere ansvar, men selve fraværet af dét at tage ansvar kan desværre også 
gå i arv. 
 
Med udgangspunkt i denne forståelse af ansvar begiver Nissen sig ud i endnu 
flere analyser af særligt nutidige samfundsmæssige udviklinger med blik på 
både videnskab, moral, økonomi og politik i såvel tredje kapitel, ”Moralske kri-
ser”, som det fjerde, ”Mellem dristighed og forsigtighed”. I denne forbindelse 
tager Nissen særligt afsæt i den berømte lignelse fra Det Nye Testamente om 
den barmhjertige samaritaner, som modsat en præst og en tempeltjener tager 
sig af en nødstedt jødisk mand, der ligger i vejkanten. Med den lignelse vil 
Nissen gerne fremhæve den muligvis lidt klicheprægede pointe, at der rejser 
sig et ansvar, hver gang vi møder et andet menneske. Således forstår Nissen 
den politibetjent, der i 2015 satte sig ned og legede med en iransk flygtninge-
pige (et øjeblik, der blev ’fanget’ af journalister), som en sådan nutidig samari-
taner, der påtager sig et ansvar i en konkret situation. Men samtidig påstår 
Nissen også, at der åbenlyst hviler et ansvar på den enkelte og på grupper i 
samfundet for at varetage og ’bære byrden’ for den generelle samfunds-
udvikling. Således kritiserer han ”Dovne Robert”, som i et tv-interview i 2012 
udtalte, at han hellere ville være på kontanthjælp end at tage et job som 
eksempelvis pedel, for ikke at ville tage et ansvar - eller netop ’gensvar’ - for 
resten af samfundet og især de borgere, som betaler skat og dermed er med 
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til at forsørge ham. På den anden side mener Nissen også, at vi i dag ikke tager 
nok ansvar for, at den økonomiske udvikling skaber øget ulighed både 
nationalt og globalt, som eksempelvis den franske økonom Thomas Pikkety 
har været med til at gøre opmærksom på. I Nissens konkrete analyser er 
ansvaret således ikke bare op til den enkelte.  
 
I det sidste kapitel, ”Den yderste horisont”, stiller Nissen en række åbne 
spørgsmål om, hvad vores ”yderste horisont” er for ansvaret som sådan - og 
dermed i sidste ende om dette ’bare’ er de etiske udfordringer, der rejser sig 
af konkrete møder og opgaver, eller om der må forudsættes en eller anden 
slags transcendent instans såsom Gud? Imidlertid har Nissen flere gange tid-
ligere i bogen fremhævet, at ansvaret ikke bare handler om specifikke etiske 
udfordringer men også implicerer en konstitutiv usikkerhed i mødet med disse 
udfordringer. Ansvar kan med andre ord ikke bare bestå i at gøre det strengt 
nødvendige, da usikkerhed og frihed er forudsætninger for det at tage et 
ansvar og kunne blive stillet til regnskab bagefter. Derfor er det interessante 
spørgsmål vel ikke så meget, hvad den yderste horisont for mit ansvar er, men 
snarere hvordan jeg skal tolke og handle i den situation, som jeg lige nu står i.  
Det er netop her, at vi kommer til hovedproblemet ved Nissens lille pamflet; 
nemlig at han i sine analyser synes at forudsætte, at der findes en ’umiddel-
barhed’ ved ansvaret - som i lignelsen med den barmhjertige samaritaner, 
hvor denne ’bare’ reagerer uden videre - hvilket kommer til udtryk i Nissens 
hurtige og lidt fastlåste vurderinger af, at for eksempel ”Dovne Robert” er 
ansvarsløs, mens den førnævnte politibetjent er ansvarsfuld. Men glemmer 
han dermed ikke, i hvert fald til en vis grad, at ansvar altid forudsætter kom-
munikation eller sprog og dermed også en vis hermeneutik - at ansvar altid 
fortolkes ud fra en given social og politisk kontekst, hvorfor ansvar også kan og 
bør anfægtes og diskuteres? Der findes - ud fra denne betragtning - altså ikke 
noget ’umiddelbart’ ansvar som sådan. At påtage sig et ansvar må derfor 
implicere, at man tager den risiko på sig, at man muligvis fejlfortolker ens eget 
ansvar. Kan det overhovedet beskrives som ’ansvarsfuldt’ blot at gøre dét, 
som man anser som ene og alene nødvendigt at gøre? Snarere end at snakke 
om frihed under ansvar, som Nissen gør kort til sidst i bogen. Bør vi således 
begynde at reflektere lidt mere over, hvad det mon indebærer, at vi også har 
ansvar under frihed? 
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Den filosofiske politik 
Birgitte Eskildsen (red.)  
Den politiske filosof 
Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie, 2010, nummer 59 
207 sider  
Kr. 150,-  
 
v/ idéhistoriker og forfatter Lise Søelund  
 
Man kan føre den åbne dørs politik, der snart kan ende med den brændte 
jords politik, for ellers risikerer man, at der går politik i alting. Det kan føre til 
en del politikerlede, fordi man hører politikersprog overalt, men hvis der føres 
realpolitik, der bare ikke udarter sig til strudsepolitik, så kan det nok accepte-
res. Ellers findes der alkoholpolitik, blokpolitik, flygtningepolitik og personale-
politik, men nogle af os foretrækker Den politiske filosof, der er titlen på en fin 
bog fra Slagmarks tidskrift, og hvor man ser den gode syntese af politik og 
filosofi. Her giver ni danske forskere deres bud på, hvad en politisk filosofi eller 
en filosofisk politik handler om, og naturligvis udgår det hele fra den græske 
filosofi, hvor man kommer omkring Platon, der anbefaler, at en leder må være 
filosof, hvis altså ikke lederen selv skal til at tage forstanden i brug, for ingen 
ledelse uden filosofi. Machiavelli kommer forbi med sin berømte fyrste, som 
man aldrig helt bliver klar over, hvorvidt han rådes til at tage alle midler i brug 
eller faktisk tager alle midler i brug, hvorfor man skal være på vagt over for en 
sådan fyr. Thomas More er mere til det utopiske, mens Hobbes straks igang-
sætter en alles kamp imod alle, hvilket er helt i tråd med, hvad Slagmark må 
stå for eller stå imod, og sådan bliver det ved, hvorfor man må læse den 
interessante bog som leder eller ikke-leder. Det skal siges med det samme, at 
hvis redaktionen ønsker andet end det unge publikum, så skal man nok for-
større de små bogstaver, for sådan en som mig har ikke mange chancer for at 
læse den tekststørrelse med mit gamle syn. 
 
Bør være 
Som der står i indledningen formuleret af Jonathan Wolff, så er: ”politisk filo-
sofi en normativ disciplin, idet den forsøger at opstille normer i form af regler 
eller ideale standarder. Den politiske filosof søger svar på, hvorledes tingene 
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bør være. Foruden sådanne svar er det vanskeligt at retfærdiggøre f.eks. sam-
fundets krav om at diktere mine handlinger inden for bestemte områder eller, 
værre, at straffe mig, hvis jeg ikke makker ret. Det ubehagelige faktum er imid-
lertid, at der ikke findes nemme svar. For hvordan kan vi vide, hvorledes 
tingene bør være?” (s. 9-10). Problemet udgøres ikke kun af det evige skel 
mellem er og bør, men også af bør i sig selv, fordi ingen kan sætte retnings-
linjer op for den etiske adfærd, som kan finde almen tilslutning. 
 
Som det fremgår af Øivind Larsens indlæg, så skal man se Platons bud i værket 
”Staten”, som at filosofi er en særlig måde at tænke på, hvilket implicerer, at 
den politiske leder må have en speciel indsigt, og derfor hæver en filosofisk 
leder sig over alle andre ledere, fordi førstnævnte ikke er drevet af det begær, 
som ellers er kendetegnende for lederne i styreformerne timokrati, oligarki, 
demokrati og tyranni. En filosof vil aldrig lade sig styre af andet end de idealer 
og etiske mål, som han eller hun har læst, studeret og diskuteret sig frem til. 
Politik og filosofi burde altid gå hånd i hånd, og som der står i samme indlæg: 
”Som indledning til denne dekonstruktion er selve dialogformen i Staten 
afgørende. Dialogformen er demokratiets politiske form, og derfor får læseren 
umiddelbart det indtryk, at Staten må relateres til demokratiet. Indtrykket 
bliver styrket af, at Platon lader Sokrates være den egentlige fortæller i Staten. 
Vi ved meget lidt om den historiske Sokrates, men det der siges i de få kilder, 
er, at Sokrates var en af de mange, som gik omkring på Athens Agora og 
diskuterede bystatens problemstillinger” (s. 20). Det er godt med bøger og 
studier, men vi kommer ingen vegne uden debat, dialog og diskussion, og her 
gælder det ikke om bare at vente på at få ordet, mens man vender det døve 
øre til, for det handler om at lytte og tage imod. Det udviklende og udfoldende 
er at finde sandheden og ikke at vinde diskussionen. Om det så er, hvad der 
kendetegner vores demokrati, kan man tænke meget over. 
 
Når man lægger øre til magten 
Det med at lytte gælder på alle niveauer og i alle stillinger, for hvis man er 
leder eller magthaver, så er man altid afhængig af gode rådgivere, som Mikkel 
Thorup gør os bekendt med i sit indlæg om ”Magtens øre”. En monark eller 
leder må for alt i verden ikke gøre noget uordentligt eller handle efter en plud-
selig indskydelse, men må til enhver tid og i forhold til enhver beslutning søge 
rådgivning hos kloge folk, og igen må de gerne være filosofiske i deres indstil-
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ling. Som Thorup forklarer, så har alle fra da Moses var leder og fremefter 
benyttet sig af rådgivere, og jeg tænker ofte på, at Moses skulle have haft sin 
rådgiver med op på Sinai-bjerget, da han modtog tavlerne med de ti bud, for 
så havde han næppe knust dem i vrede, da han kom ned fra bjerget. Det hav-
de så også sparet en bjergbestigning mere, fordi han jo efterfølgende måtte op 
for at hente et par tavler mere med samme bud. Det i sig selv kunne være et 
eksempel til efterfølgelse, så lederne altid har deres rådgivere med på råd og i 
følgeskab. Der er også ulemper forbundet med rådgiverne, hvorfor man altid 
skal overveje, i hvilke forsamlinger man kan sige og fortælle alt.  
 
Mit råd er klart i denne sammenhæng, for jeg vil anbefale den gode bog med 
den politiske filosof, og jeg tænker, at hvis vi i Folketinget udskiftede halvdelen 
af folketingsmedlemmerne med filosoffer, sådan at der altid sad en filosof ved 
siden af en politiker, så ville mange beslutninger og lovgivninger blive særdeles 
gennemtænkte, hvorfor etik kunne blive en uadskillelig del af politik og er 
måske en dag lig med bør. 

 
 

Rummelighed uden rygrad? 
Rane Willerslev 
Rygrad og rummelighed – Et oplæg til et mere modigt dannelsesbegreb 
People’s Press, 2019 
167 sider 
Kr. 199,95  
 
v/ Jens Viggo Olavi Nielsen, underviser i filosofi, oldtidskundskab og historie 
ved Esbjerg Gymnasium og HF, og sekretær i Filosofilærerforeningen. 
 
I sin seneste bog, der fremstår som et muntert, men samtidig lettere irriter-
ende bekendtskab, forfølger professoren i socialantropologi og direktør for 
Nationalmuseet, Rane Willerslev, (mindst) tre spor: For det første beretter han 
levende om sin egen dannelseshistorie, hvor han strør om sig med medrivende 
anekdoter fra sin barndom ved Øresund og sine ekspeditioner til Sibirien med 
videre. For det andet tager han til genmæle imod sine kritikere; de, der for 
nylig har undladt at udvise forståelse for, at det gælder om at få flere kunder i 
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butikken (læs: på Nationalmuseet), hvis ikke der skal ske flere fyringer og luk-
ninger i en af landets fremmeste dannelsesinstitutioner. Og for det tredje lan-
cerer han, som lovet i titlen, sin opfattelse af begrebet dannelse, da der efter 
Willerslevs opfattelse er brug for ikke mindst mere mod. Det er meget at ville 
forfølge på små 167 sider, og det kommer ikke mindst dannelsesdiskussionen 
da også til at lide under.  
 
Men først et resumè: Bogen består af 15 både nummererede og betitlede 
kapitler af hovedsagelig kortere længde, foruden et introkapitel og afsluttende 
eftertanker. Introkapitlet indledes med, at den purunge Rane, sammen med 
sin bror, smides i det iskolde Øresund af deres i barndommen lidt fjerne far, 
historikeren Richard Willerslev. Men hvorfor nu det? Jo, for at give dem rygrad 
og robusthed forstår læseren hurtigt - selvom det tog den voksne Rane mange 
år og en behandling hos en psykolog at indse og acceptere formålet med på 
den måde tidligt at være blevet kastet bogstavelig talt ud på det dybe. Og 
læseren forstår også fra starten, at der går en lige linje fra drengen Rane, der 
kastes ud på det dybe, til manden og forskeren Rane, der kaster sig selv ud på 
det dybe vand, når han drager på van(d)vittige ekspeditioner til blandt andet 
Sibirien - eller kaster sig ud i jobbet som direktør for Nationalmuseet. Samtidig 
tages der dog forbehold, så ingen misforstår budskabet - eller der trækkes 
behørigt lidt i land: Forfatteren anbefaler ingenlunde hverken water boarding 
som opdragelsesprincip, eller at man vælger at se bort fra den klassiske 
dannelse til fordel erfaringslæringen alene, det vil sige fra den dybe faglige og 
tillige nørdede viden, som faderen selvsagt også repræsenterer. I forhold til 
bogens titel er pointen dels den, at der ifølge et moderne dannelsesbegreb 
kræves både rygrad opnået gennem personlige prøvelser - såsom at blive 
kastet i Øresund som dreng - og mere alment den tradition af viden og kun-
nen, hvor vi erkender at stå på skuldrene af giganter. Og der kræves rumme-
lighed i form af evnen til at tænke nyt og eksperimentere vildt uden at lade sig 
begrænse af frygten for at begå fejl - for det kommer man til! Men dannelse er 
altså kort sagt et mix af erfaring, tradition og fornyelse. 
 
I kapitel 1 får vi at vide, at op imod halvdelen af de jobs, de unge i dag uddan-
ner sig til, vil forsvinde inden for de næste to årtier. Måske, for der er andre, 
der ikke er enige i den vurdering(!). Men udviklingen - her slår forfatteren ind 
på et fjerde moderniteteskritisk spor, som dog også er pakket ind i forbehold - 



Filosofiske Anmeldelser, nr. 3, årg. 7, 2019 

 

 87 

skyldes World Wide Web, kunstig intelligens og Big Tech, hvilket alt sammen 
burde åbne verden op, men i stedet har medført manipulation af data og over-
flødiggørelse af håndens og åndens arbejde. Men heldigvis kan maskinerne og 
algoritmerne ikke fejle og eksperimentere; det kan kun vi mennesker, og der-
for er det os, der skal angive retning og mål for maskinerne og ikke omvendt.  
 
I kapitel 2 tager den boglige viden over, idet de to teenagesønner nu er parate 
til at blive taget i skole af faderen - og skolen. Og de vigtigste pointer er her, at 
en ordentlig pædagogik lærer eleven at tænke udogmatisk og ud af boksen, 
ligesom at faglig indsigt kræver hårdt arbejde; talent gør det ikke alene.  
 
I kapitel 3 rettes fokus på Stenalderen som en i menneskehedens historie 
overset og misforstået epoke, der udgør 85-90% af den tid, vi har været her 
som art. Stenalderens nomadetilværelse var ikke en periode præget af ren 
overlevelse, men derimod af produktiv lediggang, innovation, egalitarisme og 
deleøkonomi. Historien er ikke altid lineær, får vi at vide, idet forfatteren her 
slår vejen hastigt omkring en i sig selv ret omfattende historiefilosofisk pro-
blemstilling. Denne består i, at stenalderen står i kontrast til den efterfølgende 
epoke, nemlig det fastboende landbrugs og feudalismens epoke, som er 
stærkt opreklameret og står for ejendom, stor arbejdsbyrde, fastholdelse af 
gammel viden og et stærkt hierarki. Dette var den høje pris, mennesket måtte 
betale for at få mere mad indenbords, men i dag burde det snarere være sten-
alderen, der inspirerede os til at indrette verden bedre.  
 
I kapitel 4 kommer vi så til selve dannelsen, der som anført udgøres af lige dele 
rygrad og rummelighed: Folk som Kopernikus og Darwin havde begge dele, og 
netop fordi de var solidt forankret i en fagtradition, var de i stand til at udfor-
dre den og stå den modgang igennem, der kom ud af det. De havde kort sagt 
modet. Modstanderne, der ikke repræsenterer den modige dannelse, er de 
visionsløse Djøf’ere, papirnusserne, der ikke risikerer noget, men blot kriti-
serer andre. Dannelse er altså kritisk dialog, men ikke kritik for kritikkens egen 
skyld.  
 
I kapitel 5 er vi med de to småbrødre på Nationalmuseet sammen med mor-
mor, hvor vi præsenteres for det dannelsesrelaterede formidlingsideal: Den 
dybe, faglige viden er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for at 
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være dannelsesinstitution i dag, idet der også skal fantasi og formidlingsevne 
til, såfremt Nationalmuseet skal formå at få folk ud af deres vante tanker og 
sig selv ud af de unges glemsel.  
 
I kapitel 6 vender vi tilbage til det modernitets-kritiske spor, hvor der frem-
hæves positive og negative sider ved digitaliseringen, idet der i nutidens opløs-
ningstid er brug for kildekritisk sans som del af den digitale dannelse. Nutiden 
sammenlignes her med bogtrykkets og de flytbare typers fremkomst i 1400-
tallet, uden at vi dog får at vide, hvori de negative konsekvenser af sidst-
nævnte består.   
 
I kapitel 7 er det apologien for vikingeudstillingen, der står i centrum: Den om-
diskuterede kedsomhedsknap og samarbejdet med designeren Jim Lyngvild 
virkede kort sagt, fremhæves det, og Nationalmuseet mangler penge. Helt 
ærligt og enkelt!  
 
I kapitel 8 slås der til lyd for, at vi får mere modige, reflekterende og modne 
studerende, hvis vi ikke presser dem igennem deres studier på normeret tid. 
Den demografiske udvikling med højere levealder kalder desuden på, at vi 
dvæler mere og længere ved studierne, før vi begiver os ud i den nu forlænge-
de kamp om de stadig færre jobs. Tommy Ahlers fjernelse af karakterbonussen 
og Søren Pinds nu skrottede forslag om at genindføre Filosofikum får samtidig 
positiv omtale med på vejen, idet de ses som forsøg på at tænke innovativt 
ved at gå tilbage til den måde, dannelse af karakteren altid er blevet tænkt på 
siden antikken og i moderne tid hos Humboldt.  
 
I kapitel 9 lanceres det vidensideal, der knytter an til et mere modigt dannel-
sesbegreb, idet paradokset og det, vi endnu ikke ved, foruden polyhistorens 
(Ørsteds) tænken på tværs af eksisterende faggrænser, sokratisk opstilles som 
et efterstræbelsesværdigt ideal. Endvidere er to former for fundamentalisme - 
her slår forfatteren ind på et religionskritisk spor - lige uholdbare: Naturviden-
skabsmandens hard core ateisme og afvisning af alt ‘det åndelige’ på den ene 
side, og den bibeltro kristne eller islamist på den anden side.  
 
I kapitel 10 opstilles Klods-Hans’ legesyge og modige erfaringsviden atter apo-
logetisk som anderledes og bedre end de eftersnakkende latinskole-Djøf’ere; 
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denne gang i anledning af modtagelsen af en delegation fra Den Forbudte By i 
Beijing.  
 
I kapitel 11 argumenteres der for, at forskning og folkelighed ikke behøver at 
udelukke hinanden, ligesom ledelse og decentrering ikke gør det: National-
museet og dets 19 besøgssteder skal kort sagt nytænkes og åbnes op for 
offentligheden, så der kommer penge i kassen til at drive foretagendet videre.  
 
I kapitel 12 er vi tilbage i Sibirien, hvor forfatteren som ung var ph.d-
studerende og gennemførte nogle ret vilde feltundersøgelser, der blandt 
andet indbefattede livsfarlige bjørne, tandpine og sult med videre. Vi hører i 
denne forbindelse om, hvordan et feber- eller drømmesyn - eller måske endda 
et religiøst varsel - for altid ændrede forfatterens videnskabssyn, da det lyk-
kedes ham at nedlægge en drægtig elgko på 600 kilo og dermed redde sig selv 
og sin makker.  
 
I kapitel 13 redegøres der for, hvordan forfatteren viderefører den pædagogik 
i sit forhold til sine egne døtre, som faderen i sin tid praktiserede over for ham 
og hans bror: Unge mennesker er psykisk skrøbelige, fordi de ikke møder 
vanskeligheder på deres vej imod det perfekte 12-tal, og derfor skal de i 
kontakt med naturen og andre områder, hvor de kan lære den form for 
robusthed og ydmyghed, der ligger i at kunne noget så simpelt som at tænde 
et bål.  
 
I kapitel 14 oplistes Tommy Ahlers og Mattias Tesfaye som eksempler på, at 
det rette dannelsesideal i dag må gå via praksis- og erfaringsviden: Robust-
heden kommer fra at kunne skifte en vandlås, og rummeligheden af passione-
ret og åben meningsudveksling i et sundt læringsmiljø.  
 
I kapitel 15 sluttes den apologetiske ring med forsvaret for samarbejdet med 
Jim Lyngvild i forbindelse med den vikingeudstilling, der om noget satte Na-
tionalmuseet på alles læber sidste år. Om vikingerne faktisk havde horn på 
hjelmene eller ej, er ikke det afgørende, men det er det derimod, at publikum 
får noget med sig både i forhold til oplevelse og eftertanke. I eftertankerne, 
der slutter bogen af, sluttes også den selvbiografiske kreds: Per Sidenius i Pon-
toppidans Lykke-Per er både et for- og et skræmmebillede, idet han på én 
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gang var modig i sit syn på videnskaben og betalte en høj pris for - i privatlivet 
såvel som professionelt - ikke at gå på kompromis med hensyn til at forfølge 
sine drømme.  
 
Jeg nævnte indledningsvis, at bogen er lige dele munter og irriterende læs-
ning. Munter, fordi tonen generelt er holdt i de lavere stillejer, uprætentiøs og 
humoristisk, og til tider ligefrem (selv)ironisk. Irriterende, fordi bogen mest af 
alt, som Mikkel Andersson allerede har bemærket det i Berlingske Tidende, 
minder om spredt fægtning, hvor man ikke rigtig kan være uenig i så meget, 
fordi kun de færreste synspunkter fremsættes klart og som regel fremsættes 
med forbehold. I denne ånd forfølger bogen en del forskellige spor, der under-
tiden er til stede sideløbende og undertiden er helt fraværende, for så pludse-
lig at dukke op på ny, mens de på atter andre tidspunkter er viklet ind i hin-
anden på snart underfundige og snart uigennemskuelige måder.  For at give et 
par eksempler: Modsætningen mellem stenalder og feudalt Landbrugssam-
fund virker ret forceret, idet jeg ikke køber forudsætningen om, at jæger-
samfundet er innovativt. I hvert fald ikke innovativt i den moderne, program-
matiske og vidensrelaterede forstand, som begrebet rummer i dag. Bevares, 
jægerkulturen var sikkert god til at finde på nye jagtredskaber, men den er 
garanteret lige så tilpas traditionsbåren i sin insisteren på at bevare de myter 
og riter med videre, som jagten og den øvrige tilværelse var spundet ind i. Her 
adskiller den sig næppe fra de feudale fastboere. Og apropos feudalismen, så 
vidner opfindelsen af eksempelvis hjulploven og middelaldermedicinen i lige 
så høj grad om den innovation, Willerslev primært ønsker at placere hos sine 
foretrukne stenalderkulturer.  
 
Et andet eksempel er det modsætningsfyldte vidensbegreb, der implicit ar-
bejdes med. I sin bestræbelse på at ophøje stenaldermenneskets erfarings- og 
praksisviden samt innovation og egalitarisme til nutidigt ideal, overser forfat-
teren, at der formentlig er langt flere analogier at hente i antikkens kulturer i 
forhold til nutidens samfund. Selve egalitarismen som program og idé er så-
ledes direkte forbundet med det antikke polissamfund, hvor mennesker flytter 
sammen og forsøger at integrere landboere, byboere og kystboere i én bystat 
med de forviklinger og behov for innovative tiltag, det alt sammen indebærer. 
Hertil kommer, at den antikke praksisviden fra begyndelsen er funderet på 
netop de teoretiske indsigter og det hermed forbundne pædagogiske dan-
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nelsesideal, som Willerslev det ene øjeblik øjensynlig ønsker at sætte parentes 
om, for så i næste øjeblik at bringe dem på banen igen - hvilket han heller ikke 
undgår, fordi hans egen bog står på skuldrene af den antikke paideia.  
Begge eksempler viser kort sagt, at der er for mange spor i bogen til, at de kan 
resultere i (formidlingen af) den dybe, faglige viden, som forfatteren selv efter-
lyser som rygraden i dannelsen. Ligesom de også viser, at en diskurs kan blive 
så rummelig - grænsende til det overfladiske - at ikke engang en Ørsted formår 
at holde enderne sammen i en holdbar syntese. 
 
Noget tilsvarende gælder desværre for diskussionen af den moderne dannel-
se, hvor Steen Nepper Larsen blandt andet med rette påpeger det selvmodsig-
ende i modernitetskritisk at gå op imod økonomitænkningen af universitetet, 
samtidig med at man som Nationalmuseets direktør accepterer og endda om-
favner markedets logik. Dette samt ligheden med Nietzsches opgør med ‘den 
antikvariske dannelse’ og friskluftsfilosofien som alternativ hertil (i Historiens 
nytte omtalt som ‘den monumentale dannelse’) udgør substansen i værket. Et 
egentligt fornyende livtag med den moderne dannelsestænkning, der såmænd 
har 250 år på bagen, leder man således forgæves efter i bogen, og det er 
formentlig helt bevidst - da det netop ikke ville fremstå som et udtryk for en 
modig og monumental, men derimod som en antikvarisk, ‘kedsommelig’ dan-
nelsesforståelse. At det også kunne resultere i et sådant kritisk livtag med 
traditionen (‘den kritiske dannelse’, der tillige står centralt hos Nietzsche), som 
ifølge forfatteren er uomgængeligt i et mere modigt dannelsesbegreb, må stå 
som en væsentlig indvending imod den i bogen valgte tilgang.  
 
Litteratur 
Friedrich Nietzsche (1996). Historiens nytte (på dansk ved Helge Hultberg, 
forord ved Lars-Henrik Schmidt og Jens-Erik Kristensen). Gyldendal 
Steen Nepper Larsen. ‘I naturen kan man ikke score 12-taller’, i Dagbladet 
Information, den 13. april 2019 
Mikkel Andersson. ‘Museumsdirektørens strøtanker’, i Berlingske Tidende, den 
12. april 2019 
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Køn, filosofi, psykoanalyse - og Dolar 
Mladen Dolar  
Køn, filosofi og psykoanalyse  
Forlaget Philosophia, 2016 
168 sider 
Kr. 149,- 
 
v/ Andreas Beyer Gregersen 
 
Med Køn, filosofi og psykoanalyse, som i øvrigt er den allerførste oversættelse 
af den slovenske filosof Mladen Dolar til dansk, er der udgivet en række af 
Dolars bedste essays, der oprindeligt blev skrevet i forskellige sammenhænge. 
Som titlen indikerer, omhandler de særligt psykoanalyse, kønsteori og den 
tyske idealismes filosofiske idéer, der på kompromisløs vis behandles ud fra 
Dolars imponerende og til tider svimlende måde at ræsonnere på. Hvis man 
allerede kender til den såkaldte ’slovenske skole’, hvortil også Slavoj Žižek og 
Alenka Zupančič hører, vil en række af de gennemgående perspektiver og 
pointer om især radikal ontologisk negativitet - ’sprækken’, ’spalten’ eller ’rev-
nen’ i virkeligheden selv, som det ofte gentages - sandsynligvis virke velkendte 
og gøre teksten nemmere at gå til.  
 
Ellers kan det som læser føles som at træde ind i en helt anden verden af 
spekulative analyser, der omhandler alt fra spøjse inddelinger af mennesker til 
Sigmund Freuds mangel på politisk engagement og fra antikke teorier om 
atomer til, hvad det egentligt vil sige at røre noget i denne verden. Men det 
kræver også meget af den enkelte læser at følge med, idet endda Dolar selv 
eksplicit skriver, at han for eksempel forudsætter et vist kendskab til G.W.F. 
Hegel for, at han kan komme længere med sin analyse. Derfor mangler der 
åbenlyst et lidt mere pædagogisk forord til denne essaysamling, da det at 
kaste sig direkte over de enkelte essays udelukkende er muligt for dem med 
forudgående kendskab til Dolar og den slovenske skole, mens de læsere, der 
måtte finde sig på ukendt - men desto mere givende og interessant - terræn, 
hurtigt efterlades på perronen af den ubønhørlige tankekraft, som Dolar 
udfolder side efter side.        
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Sprækkernes tankebygning 
Dolar begynder på underholdende vis første essay med den idé, som Kierke-
gaard henviser til i Gjentagelsen (1843), nemlig at menneskeheden kan op-
deles i officerer, tjenestepiger og skorstensfejere. Med udgangspunkt i den idé 
og lignende kreative inddelinger af verden, som den tyske digter og tænker 
Heinrich Heine ofte tyede til, forsøger Dolar at teoretisere det forunderlige i, 
at det universelle ofte kombineres med det absolut tilfældige eller kontingen-
te. Dette første essay er dermed også en god start på essaysamlingen, fordi 
den samtidig teoretiserer et af de mest velkendte og underholdende træk ved 
den slovenske skole, som netop går ud på at finde store filosofiske perspek-
tiver inden for populærkultur eller andre eksempler, der ellers kan virke 
’tilfældige’. Det er samtidig dette træk, som fra start til slut gør Dolar umis-
kendeligt underholdende at læse, selvom han ikke analyserer Hollywood-film 
og politiske udviklinger i nutiden med samme hastighed som hans mere 
kendte kollega, Slavoj Žižek. 
 
I andet essay går Dolar mere i detaljen, idet han fokuserer på spørgsmålet om 
psykoanalysens oprindelse og særligt Freuds Drømmetydning (1900), hvori 
den berømte drøm om ”Irmas injektion” indgår. Hermed får læseren også den 
første rigtige introduktion til den gennemgående figur om radikal negativitet i 
form af en tolkning af den afgrund i Irmas hals, som figurerer i drømmen som 
en ”navle”, der forbinder os med det ukendte og uransagelige - en navle ikke 
bare til Freuds eget ubevidste, men ligeledes et mærke for psykoanalysens 
fødsel som sådan. Samtidig får man et indblik i, hvad det er for et forudgående 
kendskab til for eksempel psykoanalyse, der forudsættes i denne essay-
samling, fordi det ikke på noget tidspunkt fortælles, hvad denne drøm fra 
Freuds Drømmetydning egentlig handler om. Så enten kender man til drøm-
men i forvejen og kan selv følge de forskellige analytiske greb omkring den - 
eller også farer man nemt vild allerede i andet essay.  
 
I tredje essay fokuserer Dolar direkte på det centrale knudepunkt i den sloven-
ske skole, nemlig den kontinuerlige sammenlæsning og sammenkobling af 
psykoanalysen og den tyske idealisme i form af særligt Hegels filosofi. I den 
sammenhæng anvender Dolar et andet gennemgående greb i essaysamlingen 
- nemlig at begynde med at udfolde en fremstilling af, hvordan tingene 
’tilsyneladende’ forholder sig efter den gængse mening. Og tilsyneladende har 
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Hegel og Freud slet intet tilfælles, men er snarere hinandens modsætninger 
idet førstnævnte anses som den spekulative filosof par excellence, mens den 
sidstnævnte er et eksempel på en selverklæret videnskabsmand, der ofte tog 
afstand fra filosoffernes ’systembyggerier’. Alligevel finder Dolar store huller i 
denne overfladiske tolkning og formår at vende det om, således at Hegel både 
viser sig fra en anden side, som en der betragter ”sprækken som verdens-
bygningens egentlige princip” i stedet for bare at forsøge at stoppe sprækker i 
denne verdensbygning igen og igen (s. 67) - mens Freud modsat viser sig at 
have en filosofisk kant. 
 
I fjerde essay fortsættes Dolars læsning af Sigmund Freud men nu med fokus 
på Freuds forhold til det politiske, hvilket ligeledes er en kompliceret sag at gå 
ind i. For på den ene side holdt Freud sig som oftest væk fra konkrete politiske 
sager i løbet af sit liv og karriere, men alligevel er det som om, at hele Freuds 
forfatterskab er gennemsyret af forskellige perspektiver på det politiske som 
et særligt felt og fænomen. Det meste af essaysamlingen, og i særdeleshed det 
fjerde essay, omhandler psykoanalyse, men i de to sidste essays er fokus på 
noget lidt andet, nemlig henholdsvis berøring ud fra en mere generel filosofisk 
optik og til sidst myten om den ’første’ filosof Thales, der efter sigende faldt 
ned i en brønd efter at have kigget på stjernerne. Selvom de ikke umiddelbart 
hænger sammen med de foregående essays, viser de alligevel Dolars 
imponerende sans for at kombinere et blik for deltaljen med store teser om 
eksempelvis selve filosofiens begyndelse og eksistensberettigelse.  
 
Det centrale fokus i Dolars tænkning viser sig dog tydeligst i hans politiske 
læsning af Freud, hvor han ender med at pege på et særligt punkt, der synes at 
gå igen i alle Freuds værker, og som Dolar karakteriserer med en række 
begreber: ”Konfliktfyldthed, antagonisme, revne, en spalte i det sociale væv, 
en exces, det ambivalente punkt, opløsningen af det sociale bånd, negativitet” 
(s. 110). For denne lange række siger nemlig lige så meget om et gennem-
gående perspektiv i alle Dolars ’værker’ i denne essaysamling. Hele Dolars 
tænkning og analytiske tilgang synes at følge en vis isomorfisme, hvor spalten, 
sprækken, hullet eller bruddet er forskellige ord for den samme ’form’, der går 
igen på alle ontologiske niveauer - nemlig den grundlæggende og radikale 
negativitets form. Denne isomorfisme, som blandt andet kommer til udtryk i 
sådanne lange rækker af sidestillede begreber, viser dermed Dolars både stør-
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ste styrke og største svaghed. Som læser forundres man over hans tænknings 
store forklaringskraft og de overraskende forbindelser, der kan dannes mellem 
forskellige områder, problematikker og tænkere - men samtidig er det ofte 
som om, at nuancerne forsvinder en smule, når begreb efter begreb intro-
duceres med lynende hast, idet mulighederne for en udforskning af radikale 
forskelle mellem eksempelvis psykoanalyse, filosofi og politik skubbes let til 
side til fordel for denne ene radikale forskel, som gennemsyrer det hele. Det 
er imidlertid også derfor, at essaygenren passer så godt til en tænker som 
Dolar. Det er nemlig inden for denne genre, at de store tanker også får lov til 
at udfolde sig på den helt store klinge - om for mange nuancer så forsvinder 
undervejs, må den enkelte læser vurdere.   
 
 

Hverken fordømmelse eller forsvar: Nancys analyse af 
Heideggers antisemitisme  
Jean-Luc Nancy. Forord og oversættelse af Søren Gosvig Olesen  
Heideggers banalitet 
Forlaget Wunderbuch, 2019  
88 sider  
Kr. 160,- 
 
v/ Lasse Martin Jørgensen, cand.mag 
 
Der er sagt og skrevet meget om Martin Heideggers forhold til nazismen i de 
seneste år. Jeg er dog endnu ikke stødt på et klarere skrift end Jean-Luc 
Nancys Heideggers banalitet, der nu foreligger i en dansk oversættelse ved 
Søren Gosvig Olesen, udgivet på Forlaget Wunderbuch.  
 
Nancys lille bog er hverken et forsvarsskrift eller en fordømmelse. Det er en 
analyse. En filosofs læsning af en filosofisk tekst. Ikke blot endnu en polemisk 
positur. Men selv denne sindige refleksion kan vække en masse polemik hos 
dem, der mener, at ethvert ord, der ikke er fordømmende, er bortforklarende. 
Derfor må Nancy indledningsvis forklare, at en analyse er noget andet end en 
normativ dom: 
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“At fordømme er én ting, at analysere er en anden, som ikke på nogen måde 
kan skade fordømmelsen, så lidt som den kan favorisere den.” (s. 24) 
Analysen mindsker ikke en eventuel fordømmelse. Ligesom Hannah Arendts 
analyse af “ondskabens banalitet” ikke minimerede Adolf Eichmanns andel i 
nazisternes jødeudryddelser. Titlen Heideggers banalitet er en åbenlys hen-
visning til netop Heidegger-eleven Arendts Eichmann i Jerusalem - en rapport 
om ondskabens banalitet.   
 
Hvor Arendt undersøger, hvordan Eichmanns ondskab blev mulig, undersøger 
Nancy kilderne til Heideggers antisemitisme. Hvordan kunne den store tænker 
tilslutte sig noget så tankeløst?  
For Heidegger var antisemit. Men han var også stærkt kritisk over for den 
racistiske, biologisk funderede antisemitisme, der var et kardinalpunkt i den 
nazistiske ideologi. Derfor kan vi ikke uden videre sige, at Heidegger var nazist. 
Men at Heidegger ikke var nazist, er ikke ensbetydende med, at han var bedre 
end nazisterne. Blot at hans antisemitisme var anderledes begrundet.   
 
I de såkaldte ‘sorte hæfter’, der udgives i disse år, formulerer Heidegger 
nemlig en metafysisk funderet antisemitisme, der gør jøderne til syndebukke 
for den vestlige metafysiks iboende selvdestruktion. En selvdestruktion der 
kulminerer i den tekniske værensudlægning, hvor det værende udelukkende 
viser sig som en ressource, der kan udnyttes. Floden er vandkraft, stormen er 
vindkraft og andre mennesker er en del af et netværk, man kan trække på, når 
man vil frem i verden. Alt instrumentaliseres - og jøden bliver udpeget som 
den beregnende, manipulerende skikkelse par excellence: 
“Den jødiske skikkelse er selve typen på den hærgende nødvendighed: det 
gigantiske, beregningen, rationaliteten optaget af at gøre verden forskelsløs 
og ret beset slå bunden ud af den: at unddrage verden ethvert grundlag.” (s. 
32) 
 
Holocaust er den yderste konsekvens af den tekniske værensudlægnings 
instrumentalisering af væren, hvor “det grundløse udelukker sig selv”, som det 
hedder (s. 32). Altså er nazisternes jødeudryddelse en metafysisk selvdestruk-
tion. Og det er i kølvandet på denne selvdestruktion, at Heidegger ser mulig-
heden for en ny begyndelse for en tænkning, der går hinsides metafysikkens 
beherskelse af væren.   
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Det er et afsindigt ræsonnement. Ud over de åbenlyse uhyrligheder er der et 
logisk spring, der undrer: Hvordan kan Heidegger gøre jøderne ansvarlige for 
en tendens, der har været metafysikken iboende siden begyndelsen? Som 
Nancy bemærker, så kunne Heidegger ligeså vel have udpeget andre samtidige 
grupper og ideologier: 
“Hvorfor skal en så omfattende bevægelse som det, der legemliggør sig på 
samme tid i amerikanismen, i bolsjevismen, i demokratiet, i teknikken, i ratio-
naliteten og i genstandsliggørelsen have baggrund i en ganske bestemt gestalt 
- når det nu er uden for enhver tvivl, at ikke alle aktørerne i denne katastrofale 
historie er jøder” (s. 26.) 
 
Hvor grækerne var begyndelsens folk, bliver jøderne udpeget som afslut-
ningens. Det er svært at finde noget i Heideggers tænkning, der begrunder 
denne udpegning. Den hviler alene på tidens antisemitisme, som Heidegger 
ureflekteret antager uden at kere sig om dens ophav. Det er Zions vises proto-
koller, som Heidegger finder sin jødiske skikkelse i. Heraf Heideggers banalitet. 
En tankeløs overtagelse af den antisemitisme der gennemsyrede offent-
ligheden. Helt uden den interesse for oprindelse der normalt kendetegner 
Heidegger. 
 
Her træder Nancy til og påpeger en forbindelse mellem antisemitismen og et 
vestligt identitetsproblem, som følger af den græske kulturs opløsning. Et 
selvhad, der blotlægger alt det, vi ikke bryder os om, at vi er blevet til. Det 
kommer også til udtryk i Heideggers metafysiske forfaldshistorie: I historien 
om værensglemslen.  
Nancy kan også pege på kristendommens udspring fra jødedommen, som en 
af antisemitismens årsager. Udskillelsen af jødedommen er en del af kristen-
dommens tilblivelse, og det er den proces, der lever videre i antisemitismen.  
 
Nancys analyse formindsker ikke Heideggers antisemitisme. Analysen viser 
snarere antisemitismens rødder og rækkevidde med en klarhed, som den blot-
te fordømmelse ikke formår. Det samme kan siges om Heideggers synder - 
Nancy drager dem endnu længere frem i lyset med sin kritiske læsning.  
Samtidig er Nancy heideggerianer. Også når han piller Heidegger fra hinanden. 
Især da viser Heideggers metode sin relevans. For det er netop den mest 
heideggerianske måde at læse Heidegger på. Det er tænkning, slet og ret. Ikke 
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tilslutning eller fordømmelse af et system eller en livsanskuelse, men fortsat 
overskridelse, der skaber nye spørgsmål, ny bevidsthed om de problemer, der 
ligger foran tænkningen.  
I Heideggers banalitet tænker Nancy hinsides Heideggers grummeste grænse. 
Den bedrift er alt andet end banal.  

 
 
Lad det ækle trænge sig på 
Brian Benjamin Hansen & David Mayntz (red.) 
Det ækle  
Akademisk Forlag, 2018 
226 sider 
Kr. 299,- 
 
v/ Andreas Beyer Gregersen 
 
I forordet til Det ækle skriver den ene redaktør, Brian Benjamin Hansen, som 
det allerførste, at det ækle er en ”sær størrelse” (s. 9). Det samme kunne må-
ske siges om denne antologi, som opstod på baggrund af en række samtaler i 
2015, hvor bogens redaktører blev enige om, at det ækle som kategori faktisk 
var ret svært at definere, og at der derfor syntes at være brug for en tværfaglig 
tilgang til det med forskellige perspektiver i spil på én gang. Derfor er denne 
bog også fremkommet og udformet som en sammenkomst mellem ikke blot fi-
losoffer men også forskere fra professions- og universitetsverdenen, der giver 
deres besyv med på ækelhed i eksempelvis sygepleje, pædagogik og moderne 
ledelse. På mange måder giver det et tankevækkende resultat, som for alle 
undtagen en altvidende læser præsenterer en ikke bare for original indsigt og 
analyse i ækelhedens og afskyens verden, men også for forskningsmæssige 
tilgange til emnet som kan virke nye og anderledes.  
 
Alligevel er det - som ved andre hurtigt sammensatte antologier i dag - som 
om, at forfatterne ikke går i dialog med hinanden, og at man for hvert kapitel 
skal sætte sig ind i en ny og fuldstændig anderledes definition eller udforsk-
ning af det ækle, som ikke forholder sig til de andre. Dermed synes den over-
ordnede ambition, der er beskrevet i forordet som: at ”åbne nye horisonter 
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ved gode, tætte livtag med det ækle” (s. 11), ikke helt at være indfriet, fordi de 
enkelte forfatteres respektive ’livtag’ hver især tenderer til at lukke om sig selv 
uden at konfrontere og engagere sig med hinandens overlappende horisonter. 
Det er ellers særligt noget, som udforskninger af denne kategori, der blandt 
andet indebærer et møde med dét, der ikke synes at passe ind i vores 
hverdagslige og velkendte horisont, synes at fordre af os.  
 
Det ækle, afskyelige, væmmelige, klamme – og så videre? 
I Brian Benjamins forord og ”læseanvisning” præsenteres læseren med det 
samme for en refleksion om, at det ækle ikke bare synes at være det, som ene 
og alene frastøder os, fordi det er farligt eller dårligt for os. Det ækle kan 
bestemt være dårligt for os, som eksempelvis en fordærvet ostemad i skole-
tasken er det, men samtidig synes det også at være karakteriseret af en vis til-
træknings- eller fascinationskraft. Som Hansen nærmest poetisk formulerer 
det: ”Det ækle er en hundeprut, der er et bolsje” (s. 9). Fordi det ækle befinder 
sig i dette spændingsfelt, afkræver ækelhed os samtidig en form for stilling-
tagen eller handling. Selv det at lade sig fiksere af eller svælge i det ækle ved 
eksempelvis at stirre lidt for længe på sin egen afføring i toilettet er også en 
slags handling, der ikke lader vores relation til det ækle fuldstændigt uberørt. 
Derfor er ét af udgangspunkterne for antologien også, at der altid er et spørgs-
mål om normativitet på spil i den forbindelse - et spørgsmål om ”det ækles 
etik”, som vedrører netop dét, der anfægter os på det dybeste og berører os 
voldsomt.  
 
Det er dette spørgsmål om etik, som Hansen udforsker videre i sin efter-
følgende indledning, der passende hedder ”Mod en etik for det ækle”. Med en 
kritisk analyse af animationsfilmen Inside Out (2015) bemærkes det først, at 
afsky ofte opfattes som en simpel aversion eller affekt over for det, som vi 
vurderer som dårligt for os i vores omverden. Ud fra det perspektiv må 
ækelhed siges at bero på en ”slags tavs social viden” om, hvad vi socialt, 
æstetisk, moralsk og i sidste ende også politisk bedømmer som godt og dårligt 
omkring os, hvorfor hovedpersonen i førnævnte film også kan føle afsky over 
for eksempelvis sin mors påståede ’smarthed’ (s. 23). Men samtidig er der i 
nutidens kultur, som på paradoksal vis kan beskrives som både frivol og 
bornert, både frigjort og undertrykt en tendens til, at vi som tidligere nævnt 
svælger i det ækle - som eksempelvis i de kendte Jackass-programmer - uden 
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at vi for alvor må tage stilling til, hvad det ækle egentlig konfronterer os med 
af normative problemstillinger. Med udgangspunkt i G.W.F. Hegels begreb om 
sædelighed som et samfunds normer og moral i den bredest mulige forstand 
hævder Hansen derfor, at en etik i relationen til det ækle nødvendigvis må 
indebære, at vi engagerer os i mødet med det usædelige ved sædelighedens 
grænser uden på forhånd at tage stilling for det ene eller andet. Det ækles etik 
består således i at bringe sig selv ud på grænsen af de fundamentale kategori-
er, som man oplever verden igennem.   
 
Denne tankegang folder Hansen videre ud i første kapitel, ”Den ækle anden: 
Etik hinsides tolerance”, hvor psykoanalysen introduceres som en indgang til 
både en mere psykologisk, kulturel og ontologisk forståelse af, hvad der kan 
være på spil i en sådan etik. Hermed præsenteres centrale psykoanalytiske ka-
tegorier som fantasi, nydelse og fetichisme med udgangspunkt i Jacques Lacan 
og Slavoj Žižek for at udfolde en såkaldt ”hård humanisme”, der modsat Han-
sens fremstilling af en ’blød’ humanisme, der taler for anerkendelse og tole-
rance af den anden, implicerer en konfrontation med det grundfaktum, at vi 
altid finder den anden både ækel og nydelsesfuld på forskellige måder. Med 
andre ord er mit forhold til den anden ”gennemsyret af forestillinger af nydel-
ser, som jeg på en måde kun kan frigøre mig fra ved at acceptere dem som 
noget, jeg aldrig kan frigøre mig fra” (s. 54). Den anden, som for eksempel kan 
være en person i det offentlige rum, der både lugter, ryger og sveder på en og 
samme tid, skal dermed ’låses op’ fra en fastlåst etisk position, hvor man 
enten med en ligegyldig mine blot tolererer ham eller hende eller omvendt 
giver den anden skylden for alle verdens dårligdomme. Spørgsmålet er imid-
lertid, om Hansen ikke selv sætter begreber inden for den ’etablerede etik’ så-
som tolerance, anerkendelse og respekt ind i netop en fastlåst position, i form 
af en rigid ramme, hvor de altid implicerer en vis afstand til den anden? Som 
der gøres opmærksom på i det følgende kapitel, findes der i eksempelvis aner-
kendelsesdiskursen for frontmedarbejdere i det offentlige ikke sådanne klare 
grænser, hvorfor en ’anerkendende tilgang’ ofte fører til uundgåelige møder 
med dét, der ifølge Hansen ligger ”hinsides tolerance”. 
 
I andet kapitel, ”Det ækles etik i relationsarbejdet”, begynder Miriam Dimsits 
med et sådant eksempel i form af en mentor, Pernille, der er ansat i det 
offentlige til blandt andet at aflægge hjemmebesøg hos sin mentee, Jannik. En 
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dag hvor hun i denne rolle er på besøg hos Jannik og hans mor, overvældes 
hun ikke bare af en kraftig lugt af dyrefoder, røget kød og natlige udåndinger 
men også den hjemmelavede skinkesalat, som de serverer for hende. I 
relationsarbejde er det væsentligt så vidt muligt at skabe og opretholde en 
ligeværdig relation ved for eksempel at tage imod gaver fra hinanden, men i 
dette tilfælde kan Pernille simpelthen ikke klare situationen og sine bræk-
reflekser, hvorfor hun vælger at takke nej med en undskyldning om, at hun 
lige har spist. Dette fortolker Dimsits som et ”dobbelt maskefald”, hvor der 
pludselig viser sig en afgrund mellem Pernille og Janniks kulturelle ideer om 
især renhed samt god hygiejne og dermed også en klasseforskel, som på sin vis 
kun kan ophæves ved en delvis ophævelse af Pernilles egen identitet (s. 73). 
Men samtidig overskrider Pernilles valg også hendes egen professionsetik, 
hvorfor hun bagefter føler sig skamfuld over både sig selv og sine kolleger. 
Derfor stiller et sådant eksempel os ifølge Dimsits over for det åbne spørgs-
mål, om vi nogle gange er nødt til at ”æde os selv” og vores forestillinger om 
det ækle for at leve op til ikke bare professionsidealer men i sidste ende også 
idealer om et mindre opdelt og ligeværdigt samfund?    
 
Det tredje kapitel, ”Afskyen mod at slå ihjel”, handler omvendt om et 
eksempel, hvor det ækle kan synes som en moralsk rettesnor, selvom det 
ifølge forfatteren, Ditte Marie Munch-Jurisic, er noget mere kompliceret end 
som så. Udgangspunktet er dokumentaren The Act of Killing (2012) og særligt 
den medvirkende Anwar Congo, som var en af gerningsmændene bag folke-
mordet i Indonesien i 1965, hvor over en halv million mennesker mistede livet 
(s. 81). I flere af scenerne i denne dokumentar ser vi nemlig Congo kropsligt 
reagere med især brækfornemmelser, da han fortæller om de mange mord, 
som han blandt andet selv udførte med en wire. Mange har efterfølgende 
tolket disse scener som udtryk for en form for ”medfødt moralsk instinkt” (s. 
82), en grundlæggende afsky mod at slå ihjel, men ifølge Munch-Jurisic viser 
Congos refleksioner både før og efter tydeligvis, at det snarere skyldes 
faktorer som vores naturlige reaktioner over for blod og den generelle diskurs 
om ikke at slå ihjel end konkret anger over hans deltagelse i folkemordet. Der 
findes derfor ingen ’medfødt moral’ i det, som Munch-Jurisic kalder for 
”afskyens komplekse fænomenologi”, da andre eksempler på folkemordere 
verden over også tyder på, at man lige så vel kan reagere på sådanne reak-
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tioner med selvmedlidenhed som skyldfølelse over, hvad man har begået af 
forbrydelser (s. 86).  
 
Den samme ambivalens synes at gå igen i fjerde kapitel, ”Ritualer og 
ækelhed”, som handler om de mærkelige og delvist ækle ritualer for nye 
studerende, ’russere’, der starter på statskundskab ved Københavns Univer-
sitet. Her skal man, som forfatterne Miriam Dimsits og Dorthe Refslund 
Christensen udfolder på detaljeret vis, nemlig gennemføre en række ritualer, 
der er kønsopdelte, for at blive opfattet som en ”rigtig statskundskaber” i det 
eksklusive sociale fællesskab, der opretholdes på uddannelsen. Det indebærer 
blandt andet for mændene, at de skal tale i et vulgært sprog om, hvordan de 
vil ”kneppe” én af deres kvindelige medstuderende hårdt, og at de derefter 
skal befamle et fårehoveds læber som om, at det var et kvindeligt kønsorgan. 
Med forskellige teoretiske værktøjer forsøger forfatterne i den forbindelse at 
vise, hvorledes det ækle synes at have en funktion som en grænseovergang, 
en såkaldt limen, hvormed russerne gør sig ’fortjent’ til at være med i fælles-
skabet - men samtidig også at vise os ideologisk, hvad der vægtes i dette 
fællesskab, som særligt synes at bestå i seksuel dominans af kvinder. Det 
interessante i den forbindelse er dermed ikke så meget at lade sig ’forføre’ af 
det både fascinerende og frastødende ved historierne om disse ritualer, men 
at stille det simple spørgsmål: Hvad betyder det mon, at det lige præcis er 
sådanne ritualer, man skal igennem for at være med socialt på én af de mest 
prestigefulde uddannelser i Danmark? 
 
I femte kapitel, ”Den lækkende krop”, bringes vi så igen tilbage til en mere 
positiv refleksion over det at tænke frigørelse og mødet med det ækle 
sammen. Kapitlet er skrevet af Maja Nyvang Christensen og Sine Cecilie Laub, 
som også er forfattere til den kontroversielle fagbog Gennemblødt – en bog 
om menstruation (2016), der efter dens udgivelse fik et hav et nedladende og 
grove kommentarer fra danskere (s. 123). Forfatterne undrer sig fortsat over, 
hvordan det kunne være, at fagbogen, som ikke var ment som en provokation 
af nogen, kunne fremkalde reaktioner hos flere af kommentatorerne såsom 
Pia Kjærsgaard, som på én og samme tid hævdede, at et sådant emne ikke 
burde tages op i det offentlige rum - eller i hvert fald inden for visse grænser - 
og at Danmark er et frigjort land. Dette bringer dem ind i en længere 
udredning af kropsvæskernes kulturhistorie, og hvorledes især menstruations-
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blod er blevet stigmatiseret igennem årtusinder samt koblet med mystik, 
klamhed og endda død modsat eksempelvis sæd som en anden kropsvæske. 
Christensen og Laub hylder både de fremskridt, der er blevet gjort af især 
kvindebevægelsen siden da men opfordrer også til mere ”menstruations-
aktivisme” - der i øvrigt burde stå i ordbogen som et nyt begreb (s. 133) - som 
en form for det ækles etik, der hverken presser menstruation hen i skamme-
krogen eller betegner det som et ligegyldigt emne.  
 
Allerede her vil læseren sandsynligvis kunne fornemme en vis spænding igen-
nem antologien mellem, hvad man groft sagt kan kalde for henholdsvis det 
’kulturelle’ og det ’naturlige’ perspektiv på det ækle. Er det kort sagt først og 
fremmest kendetegnet ved at være noget, der ikke passer ind i den 
eksisterende symbolske orden, som man ofte siger i psykoanalysen, eller er det 
snarere mest en biologisk og fysiologisk reaktion på menneskets omverden - 
eller måske lige meget begge dele? Det er særligt denne spænding, som mang-
ler eksplicit refleksion og dialog på tværs af bidragyderne. Det er simpelthen 
for nemt, at Brian Benjamin Hansen i sit forord skriver, at de ikke er gået efter 
”én samlende teori” for det ækle (s. 11), da der i antologien ikke engang er 
analytisk refleksion at finde over, om det ækle egentlig kan siges at være det 
samme - begrebsligt som mere bredt ontologisk - som andre kategorier, der 
anvendes i lige så høj grad, såsom det afskyelige, væmmelige og klamme. Der-
med forbliver det uklart, hvorfor bogen overhovedet bærer titlen ’det ækle’ og 
ikke eksempelvis ’det afskyelige’, der endda er det begreb, som Hansens 
allerførste eksempel i indledningen omhandler.  
 
Men i hvert fald ses det tydeligt i de sidste fire kapitler, at man sagtens kan ud-
folde enten et primært biologisk eller kulturelt perspektiv på dét, som vi nu 
kalder for det ækle. I sjette kapitel anvender forfatterne Mette Hesselholt 
Henne Hansen og David Mayntz nemlig vores forståelse og studier af men-
neskets evolutionære biologi som en fortolkningsnøgle til ækelhed som noget, 
der selvfølgelig også er kulturelt præget men alligevel må siges at indeholde 
en vis naturlig ”prædisponering”, som vi kan forholde os afgrænset til (s. 154). 
Med inddragelse af mange forskellige undersøgelser og evolutionsteori påstås 
det, at mennesket har en generel ”væmmelsesreaktion” på særlige stimuli, 
som findes på tværs af kulturer og geografi (s. 145). Da mennesket udvikler sig 
er ”væmmelsesreaktionen” ikke fastlåst men ændrer sig med tiden, og er 
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noget vi kan forholde os bevidst til, når eksempelvis ”væmmelsens unåde” 
viser sig i skole- og teenageårene og fører til blandt andet social eksklusion (s. 
141). I syvende kapitel, ”Et tvetydigt møde mellem lyst og ulyst i det seksuelle 
overgreb”, spiller biologi også en vis rolle, om end mest implicit, da kapitlet 
tager udgangspunkt i ”spørgsmålet om, hvad det gør ved selvopfattelsen at 
opleve seksuel opstemthed under et seksuelt overgreb”, og hvorledes det som 
noget ækelt ved vores egen krop kan udfordre vores evne til at kunne dele og 
forstå vores erfaringer (s. 164). Forfatteren Marianne Træbing Secher analy-
serer især Kristian Ditlev Jensens bog Det bliver sagt som et velvalgt eksempel 
på denne problematik, der er grundlæggende uklar for os og udfordrer især 
velfærdsprofessionelles tilgange og diskurser om, at der er et offer og en 
krænker i disse overgreb, og at der så ikke er mere at sige om den sag. Dette 
får til sidst Secher til ligeledes at kalde på en form for ”negativ etik eller etik-
kritik”, der ikke står klar med ét artikuleret svar på, hvorledes man håndterer 
dette tvetydige møde mellem lyst og ulyst, og hvordan det kan forandre folk 
radikalt, men i stedet stiller sig lyttende og åbent over for ”det”, der nu bliver 
sagt (s. 180). 
 
De sidste to kapitler må siges ikke at have lige så meget med biologi at gøre, 
men sætter derimod fokus på henholdsvis magt og ideologi samt igen på 
nydelse og fantasi. Det ottende kapitel, ”Når ledelse bliver klam”, tager 
udgangspunkt i, at flere og flere virksomheder tilbyder monitorering og deraf 
’evalueringer’ af ansattes adfærd uden for arbejdet med hensyn til eksempel-
vis søvnrytme, hvilket kan opleves som klamt af medarbejderne, fordi det 
både overskrider nogles privatsfære og samtidig kan implicere en mere subtil 
eller sløret form for ledelse - en forvirrende form for social tvang, hvor 
forskellen mellem tilbud og påbud er uklar. Forfatternes pointe er i den 
forbindelse, at nutidig ledelse i sig selv synes at have en sådan klam eller i 
hvert fald ”glat” karakter, fordi den ikke besidder samme autoritære kende-
tegn som tidligere. En ”ækel ledelsesetik” bliver derfor foreslået som et muligt 
modsvar til magtens nye og netop ofte tilslørede våben (s. 199). I allersidste 
kapitel, ”Musik er en ækel fantasi”, tages psykoanalysen op igen og udfoldes 
endnu mere grundigt som en ’ækelhedens analytik’ i forhold til musik i dette 
tilfælde. Gennem forskellige analyser og teoretiske mellemregninger frem-
føres det, at den ækle musik ikke findes som sådan, men at ækelheden ved 
musik knytter sig til relationen mellem den enkelte lytter og den enkelte musik 
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- eller snarere til det begær, som eksternaliserer og manifesterer sig i musik-
ken, og som man væmmes ved, når man eksempelvis ikke kan lade være med 
at lytte til et pop-hit, som man egentlig synes er dårligt. Forfatteren, Anders 
Ruby, formår ud fra denne analytik at runde antologien af på indsigtsfuld vis 
med særligt en længere analyse af filmen A Clockwork Orange (1971). Med 
dette kapitel kan læseren således forvisse sig om, at antologien ikke lukker sig 
om sig selv som det sidste ord eller refleksion omkring ækelhedens kategori, 
hvilket den allersidste sætning også synes at lægge op til på en næsten poetisk 
måde: ”At elske, hvad enten det er musik eller mennesker, er altid et enormt 
sats, fordi vi netop der tager chancen og blotter os mod det ækle” (s. 220).   
  


