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Indledning

Den 1. januar 2014 påbegyndtes et 5-årigt forskningsprojekt finansie-
ret af Velux Fonden og under ledelse af Arne Grøn, professor i etik og 
religionsfilosofi ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Univer-
sitet. Forskningsprojektets engelske titel var “Self-understanding and 
Self-alienation: Existential Hermeneutics and Psychopathology” og 
dets erklærede hovedformål var at undersøge, hvorledes selvforståelse, 
der grundlæggende set hører til det at være et menneske, tilsyneladen-
de også kan gå tabt. Nogle erfaringer synes netop at være karakterise-
ret ved, at mennesket ikke længere kan genkende eller forstå sig selv. 
Selvfremmedgørelse kan f.eks. vise sig i erfaringer af fremmedgørelse 
over for et velafgrænset bevidsthedsindhold (f.eks. tanker, fantasier 
eller minder), bestemte handlinger eller i mere uhåndgribelige erfa-
ringer af verden, andre mennesker og sig selv, hvori et menneske op-
lever en radikal fremmedgørelse over for selve det at være sig selv i 
en verden delt med andre mennesker. Det forhold, at mennesket er 
selvforstående, indebærer altså muligheden for, at det kan misforstå 
sig selv og blive fremmed for sig selv. Dette grundlæggende vilkår ved 
det at være menneske rejser således en række væsentlige spørgsmål, 
som stadig mangler afklaring. 

Inspireret af Kierkegaards arbejde med menneskets fejlslagne forsøg 
på at være sig selv antog forskningsprojektet således en delvist negativ 
tilgang til spørgsmålet om selvforståelse: Hvad afslører erfaringer af 
selvfremmedgørelse om menneskelig selvforståelse? Afspejler erfarin-
ger af selvfremmedgørelse et nedbrud i eller fravær af selvforståelse 
eller rummer disse erfaringer alligevel en form for selvforståelse? Kan 
en mere nuanceret tilgang til erfaringer af selvfremmedgørelse bidrage 
til et mere nuanceret begreb om selvforståelse? Hvad er det i øvrigt for 
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et selv, der forstår eller misforstår sig selv og som har mulighed for at 
blive fremmed for sig selv? Da disse spørgsmål angår, hvad det overho-
vedet vil sige at være menneske, har de ikke blot relevans for humanis-
tiske discipliner såsom filosofisk antropologi eller eksistentiel herme-
neutik, men for enhver disciplin, hvori mennesket og dets selverfaring 
er på spil, f.eks. psykologi, psykiatri, neurologi, antropologi, historie, 
kunst osv. For at opnå en mangefacetteret forståelse af disse spørgsmål 
samlede forskningsprojektet derfor kræfter og ekspertise fra flere af 
disse forskningsområder, og medlemmerne af kernegruppen bestod, 
foruden Arne Grøn selv, af fire filosoffer med forskellige forsknings-
kompetencer (Morten Sørensen Thaning, Mads Gram Henriksen, Gry 
Ardal Printzlau og Cathrine Bjørnholt Michaelsen), en klinisk psy-
kolog (Maja Zandersen), samt en professor i psykiatri (Josef Parnas). 

Forskningsprojektet udsprang i høj grad af Arne Grøns arbejde med 
filosofiske og teologiske implikationer af selvforståelse og selvfrem-
medgørelse i over fire årtier. Hvor Bind 1 samler et udpluk af Arne 
Grøns omfattende arbejde i form af 15 repræsentative artikler fra alle 
fire årtier, er dette bind dedikeret til undersøgelser af de tematiske 
tyngdepunkter i Arne Grøns arbejde med forholdet mellem selvforstå-
else og selvfremmedgørelse. Alle forfatterne har på et tidspunkt arbej-
det sammen med Grøn i en længere eller kortere periode. Herunder 
følger en kort oversigt over de forskellige bidrag:

I kapitel 1, “‘Den enkelte som den enkelte’”, går Carsten Pallesen 
lige ind i hjertet af Arne Grøns afhandling Subjektivitet og negativitet. 
Kierkegaard fra 1997. Med fokus på dobbeltbestemmelsen af “den en-
kelte som den enkelte”, hvilken ifølge Pallesen indikerer den såkaldt 
“brudte dialektik”, der gennemsyrer ikke blot Kierkegaards og Grøns 
forfatterskaber, men alle de såvel filosofiske som teologiske kategorier 
og begreber, som hører eksistensen til. I sin undersøgelse af Kierke-
gaards og Grøns fænomenologiske og hermeneutiske metoder viser 
Pallesen bl.a., hvorledes begrebet om den enkelte udmærker sig som 
et epokalt begreb i den forstand, at en tænkning af den enkelte altid 
allerede må medtænkte den tid, som denne enkelte tænkes ud fra.

I kapitel 2, “Livsytring og subjektivitet”, diskuterer Jakob Wolf 
Grøns kritik af K.E. Løgstrup. Grøns kritik samler sig om forholdet 
mellem subjektivitet og livsytring og retter sig mod, hvad Grøn anser 
som en uklarhed i Løgstrups forståelse af dette forhold. Ifølge Grøn 
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består denne uklarhed i, at Løgstrup til tider synes at antage, at sub-
jektivitet og livsytring udelukker hinanden, men på andre tidspunkter 
synes han at indikere, at de udgør en enhed i vores livsudfoldelse. 
Wolf argumenterer for, at denne kritik overser, hvorledes Løgstrup i 
sit senere forfatterskab viser, hvordan subjektivitet og livsytring skal 
tænkes sammen som en forenende modsætning. Wolf underbygger sit 
argument ved at se nærmere på Løgstrups forståelse af vores følelsesliv 
i lyset af Hermann Schmitz’ (ny)fænomenologiske undersøgelser af de 
menneskelige følelser.

I kapitel 3, “Psykismens tvetydighed”, etablerer Cathrine Bjørnholt 
Michaelsen med fokus på begrebet “psykisme” en samtale mellem to 
af Emmanuel Levinas’ hovedværker – Totalitet og uendelighed  (1961) 
og Anderledes end væren eller hinsides essensen (1974). I lyset af Grøns 
bestræbelser på at afdække den menneskelige psykes spændingsfyldte 
tvetydighed, viser Michaelsen, hvorledes begrebet “psykisme” hos Le-
vinas indebærer en tvetydighed, som afspejler en mere generel tvety-
dighed i dennes tænkning, og at denne tvetydighed tydeliggøres netop 
i forholdet mellem de to hovedværker. Hvor Levinas’ første hovedværk 
synes at tage udgangspunkt i et subjekt, hvis “sammehed” og identitet 
brydes i mødet med den Anden, synes det senere hovedværk i stedet 
at begynde fra en “andethed”, som aldrig kan domesticeres af det selv-
samme subjekt. 

I kapitel 4, “Undervisning, entusiasme, anklage”, fokuserer Henrik 
Vase Frandsen på nogle tidlige foredrags- og forelæsningsmanuskrip-
ter af Emmanuel Levinas udgivet for første gang i 2009 og 2013 og 
sammenligner disse med forfatterskabets senere udvikling. Ved at kon-
centrere sig om begreberne “undervisning”, “entusiasme” og “anklage” 
viser Frandsen, hvorledes Levinas anvender forskellige nøglebegreber i 
forskellige perioder af sit forfatterskab, men dog bevarer en vis konti-
nuitet i forhold til de afgørende problematikker og spørgsmål for sin 
tænkning såsom fordringen om et såvel etisk som ontologisk ansvar i 
mødet med den Anden. 

I kapitel 5, “‘men Ingen af dem Alle saae i Dig et Menneske’”, rejser 
Iben Damgaard det grundlæggende spørgsmål om menneskets vær-
dighed. Med udgangspunkt i Kierkegaards eksistentielle bestemmelse 
af begrebet værdighed undersøger Damgaard dobbeltheden i, at men-
nesket har brug for at blive set og anerkendt både som et menneske i 
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dets ensartethed med alle andre mennesker og i dets forskellighed fra 
dem. Det gælder for menneskets forhold til andre, men også i for dets 
forhold til sig selv. Damgaard inddrager her den “synets etik”, som 
Grøn formulerer i sit arbejde med Kierkegaards Kjerlighedens Gjer-
ninger. Når vi ser noget, tillægger vi det, vi ser, betydning. Men at se 
rummer også muligheden for at overse eller endda at fratage det, vi 
ser, betydning, såfremt vi insisterer på ikke at se. Afslutningsvis viser 
Damgaard, hvordan dobbeltheden ved menneskets værdighed afspej-
ler sig i aktuelle identitets- og forskelspolitiske problemstillinger.

I kapitel 6, “Synets etiske bestemmelse”, går Darío David González 
ind i Grøns arbejde med Kierkegaards etik. Det etiske hos Kierkegaard 
udgør kernen i Grøns fortolkning af Kierkegaard, og gennem en ana-
lyse af et betydeligt antal af Grøns tekster undersøger González Grøns 
udlægning af Kierkegaards såkaldte “anden etik” som en synets etik. 
Synets etik er en kærlighedens fænomenologi, der i sit krav om virke-
lighed samtidig udgør en idealitetskritik. González placerer synets etik 
i den hermeneutisk fænomenologiske kontekst, hvori Grøn arbejder, 
og i dialog med Heidegger, Levinas og Derrida diskuterer han forskel-
lige muligheder og problemer i en etisk bestemmelse af synet. I denne 
forbindelse drejer det sig særligt om forskellen mellem det synlige og 
usynlige i kærlighedens gerninger og dermed om spørgsmålet vedrø-
rende grænsen mellem det beskrivelige og ubeskrivelige, der melder sig 
i en etisk bestemmelse af kærlighed.

I kapitel 7, “Selvfremmedgørelse, synets etik og hørelsens fænomen-
ologi”, undersøger Claudia Welz ordenes betydning for menneskelig 
selvforståelse og selvfremmedgørelse med udgangspunkt i en læsning 
af Fjodor Dostojevskijs Idioten og Jón Kalman Stefánssons Menneskets 
Hjerte. Welz fokuserer her på metaforer, der forener synet og hørelsen, 
og som på én og samme tid er baseret på sanseindtryk og overskrider 
dem. De erfaringer, som Welz finder i de litterære værker, anvender 
hun i en diskussion og videreudvikling af Grøns arbejde med kærlig-
hedens etik som en “synets etik”. Welz hævder, at det netop er i og 
med ordene og vores relation til andre, at vi kan komme til en forstå-
else af selv de mest radikale former for selvfremmedgørelse

I kapitel 8, “Realismens Kierkegaard”, ser Søren Kjær Bruun på vil-
jen som et af de afgørende aspekter af Kierkegaards undersøgelse af 
mennesket. Med udgangspunkt i Grøns arbejde med forholdet mel-
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lem bevidsthed og vilje i Sygdommen til Døden undersøger Bruun Kier-
kegaards radikale realisme, der først og fremmest består i at belyse og 
forklare menneskets vedvarende forsøg på at undvige det ansvar, der er 
forbundet med det at være et frit væsen. Vilje for Kierkegaard synes at 
være både en realitet og et ideal, idet mennesket er et frit væsen, og i 
denne frihed ligger der et ideal om at realisere sin frihed. 

I kapitel 9, “Sartre om subjektivitet og selvbedrag”, belyser Søren 
Overgaard, hvorledes Jean-Paul Sartres refleksioner over selvbedragets 
mulighed udgør et interessant supplement til Grøns arbejde med den 
menneskelige subjektivitet som en “spændingsfyldt helhed”. Sartre 
selv forsøger netop at forklare selvbedraget med henvisning til den 
menneskelige eksistens’ dobbeltsidige karakter, men Overgaard viser, 
hvorledes Sartres forståelse af selvbedraget som muligheden for at lyve 
for sig selv ender i et tilsyneladende uløseligt dilemma. Enten havner 
vi i det paradoks, at den bedragede og den bedragende udgøres af én 
og samme bevidsthed, eller også må vi bortforklare selvbedraget. Af-
slutningsvist argumenterer Overgaard dog for, at netop dette uløselige 
dilemma vedrørende selvbedraget viser tilbage på en grundlæggende 
tvetydighed ved den menneskelige eksistens.

I kapitel 10, “At ville vide af sig selv”, stiller Gry Ardal Printzlau 
skarpt på den opgave, som ethvert menneske ifølge Kierkegaard og 
Grøn er stillet overfor, nemlig den at holde sammen på sig selv. Op-
gaven vanskeliggøres af, at de størrelser, mennesket skal få til at hæn-
ge sammen, ikke uden videre lader sig forene. Printzlau skitserer to 
forskellige tilgange til denne opgave. Den ene, der er repræsenteret 
ved Christine Korsgaard, insisterer på fornuften som det redskab, der 
skal skabe konsistens og identitet ved at nedtone uønskede aspekter af 
vores indre liv. Den anden, som er repræsenteret ved Jonathan Lear, 
betoner en ironisk og nysgerrig tilgang til os selv, der netop er karak-
teriseret ved at vedkende sig de flertydige, konfliktfyldte aspekter af 
vores eksistens. Når det kommer til den opgave, det er at være menne-
ske, argumenterer Printzlau for, at vi er bedst stillet med sidstnævnte 
tilgang. 

I kapitel 11, “Forståelse er tilbagekaldelse”, arbejder Bjarke Mørkøre 
Stigel Hansen sig ind i den eksistentielle tautologi, der udgør et af 
de refleksive tyngdepunkter i Kierkegaards Afsluttende uvidenskabelig 
Efterskrift, nemlig at mennesket er menneske ved at eksistere. Med 
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udgangspunkt i en analyse af denne tautologi i forhold til opmærk-
somhed og glemsel undersøger Hansen det spørgsmål om forståelse, 
der udgør omdrejningspunktet for Grøns arbejde med en eksistentiel 
hermeneutik. Hansen argumenterer for, at en eksistentiel hermeneu-
tik kræver en genovervejelse af det krav til tænkningen, der ligger i at 
bestemme den menneskelige eksistens som en opgave. I fordringen 
om tænkning ligger der et spørgsmål om, hvordan forståelse kan være 
en opgave for den, der selv er det, der forstår. 

I kapitel 12, “Lidelsens ufrihed”, tager René Rosfort afsæt i spørgs-
målet om frihed i form af kravet om selvbestemmelse i Kierkegaards 
subjektivitetsteori. Kapitlet undersøger Grøns forsøg på at etablere en 
skrøbelighedens etik gennem sit mangeårige arbejde med forholdet 
mellem lidelse og vilje i Kierkegaards forfatterskab. Af særlig interesse 
for Rosforts undersøgelse er spørgsmålet om, hvad en sådan etik gør 
ved det enkelte menneskes lidelseserfaring. For Kierkegaard er selvbe-
stemmelse et krav, og dette krav er afgørende for menneskets eksistens 
i en sådan grad, at fortvivlelse og psykisk lidelse grundlæggende er 
resultatet af en fejlslagen selvbestemmelse. Spørgsmålet er dog, om 
dette krav hjælper et menneske ud af sin lidelse eller om det forværrer 
den enkeltes lidelse. 

I kapitel 13, “Skyld og fortvivlelse ved melankoli”, ser Mads Gram 
Henriksen og Maja Zandersen nærmere på radikale erfaringer af selv-
fremmedgørelse. Disse erfaringer bringes i dialog med Kierkegaards 
og Grøns eksistensfilosofiske og hermeneutiske overvejelser om men-
neskets selvforhold og frihed; en frihed der rummer muligheden for at 
gøre sig selv ufri. Kan radikale erfaringer af skyld og fortvivlelse for-
stås som misforhold i menneskets forhold til sig selv, dvs. som måder, 
hvorpå mennesket gør sig selv ufri? Og kan mennesket gøre sig selv fri 
af disse erfaringer ved at forholde sig til sig selv på en bestemt måde? 
Henriksen og Zandersen argumenterer for, at det ikke er så ligetil, og 
at Kierkegaards og Grøns overvejelser her synes at møde en grænse. 
Samtidig hævder de, at der kan ligge en afgørende frihed i at vedkende 
sig den gennemgribende ufrihed og afmagt, som nogle tilfælde af bl.a. 
psykisk lidelse kan indebære. 

I kapitel 14, “Jeg, du og vi”, behandler Dan Zahavi et centralt skis-
ma inden for den fænomenologiske debat om intersubjektivitet om-
handlende spørgsmålet om socialitetens fundamentale rolle. Zahavi 
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fremfører en kritisk læsning af Heideggers kritik op igennem 1920erne 
af de tidlige fænomenologers, heriblandt Edith Steins, Max Schelers 
og Edmund Husserls, prioritering af det dyadiske jeg-du forhold og 
deres forståelse af begrebet empati som etableringen af en forbindelse 
mellem to i udgangspunktet adskilte og uafhængige individer. Iføl-
ge Zahavi ignorerer Heideggers kritik de tidligere fænomenologers 
understregning af fremmederfaringens fundamentale rolle for selvets 
relation til såvel verden som sig selv, og Zahavi viser således, hvordan 
empatibegrebet fænomenologisk set udgør en væsentlig kilde til selv-
forståelse. 

Med mindre andet angives, er alle danske oversættelser af citater på 
andre sprog forfatternes egne. Vi håber, at denne antologi vil bidrage 
til diskussionen af og videre arbejde med det komplekse forhold mel-
lem selvforståelse og selvfremmedgørelse, der angår selve det at være 
menneske.

*

Vi vil gerne udtrykke vores taknemmelighed over for redaktør Henrik 
Brandt-Pedersen fra Eksistensen. De to bøger ville ikke foreligge uden 
hans oprindelige opbakning til projektet samt tålmodige og kyndige 
rådgivning gennem arbejdet med bøgerne. Endvidere rettes en stor 
tak til Velux Fonden og Department of Management, Politics and 
Philosophy, Copenhagen Business School, for økonomisk støtte til 
udgivelsen af disse to bøger. 

Cathrine Bjørnholt Michaelsen
Mads Gram Henriksen

René Rosfort
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Kapitel 1

“Den enkelte som den enkelte” – subjektivitetsteori 
og teologi: Dobbeltbestemmelsen i begrebet 

om “den enkelte” ud fra Arne Grøns afhandling 
Subjektivitet og negativitet. Kierkegaard1

Carsten Pallesen

I Aands-Livet er Alt dialektisk 
(SKS 11: 228) 

1. Indledning

Det næstsidste afsnit “Den enkelte som den enkelte” i Arne Grøns 
afhandling Subjektivitet og negativitet. Kierkegaard (Grøn 1997: 391-
400) behandler “den enkelte” som den kategori, der ifølge Kierke-
gaard er hele forfatterskabets kategori. Med denne formel mener Ki-
erkegaard at have bragt det afgørende frem. “Jeg bytter den ikke for et 
Kongerige” (ibid.: 392). 

1. Dette bidrag er en omarbejdet version af en forelæsning, som blev holdt ved det 
fratrædelsesseminar for professor dr. theol. Arne Grøn, som blev afholdt den 5. maj 
2017 ved Afdeling for Systematisk Teologi ved Det Teologiske Fakultet på Køben-
havns Universitet i Søren Kierkegaardauditoriet. Dele af denne tekst indgår i en om-
skrevet form i mit bidrag “The Single Individual as the Single Individual: A Response 
to Subjektivitet og negativitet” (Pallesen 2018).
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Det følgende vil med afsæt i Grøns afhandling overveje aktualiteten 
af Kierkegaards centrale kategori. Indledningsvist drejer det sig om, 
hvad der ifølge Grøn ligger i Kierkegaards kategori om den enkelte 
som genstand for tænkningen, det vil sige subjektivitetsteorien. I et 
bredere historisk og systematisk perspektiv behandles efterfølgende 
forholdet mellem filosofi og teologi som baggrund for den hermeneu-
tiske og religionsfilosofiske forståelse af teologien, som Arne Grøn har 
videreført og præget. Hermed angives, hvorledes “den enkelte som den 
enkelte” kan siges at være et epokalt begreb. I de efterfølgende afsnit 
udfoldes nogle metodiske perspektiver i Kierkegaards og Arne Grøns 
forståelse af spillet mellem henholdsvis læsningen af eksistensforhol-
dets “urskrift” og den fænomenologiske og hermeneutiske metode, der 
frilægger genstandsfeltet for den dialektiske tilegnelse af det udlagte. 
Under inddragelse af Nietzsches begreb om distancens pathos som for-
nemhedens distinktion kastes der lys over det teologiske begreb om 
synd, som Kierkegaard udarbejder i Sygdommen til Døden. Målestok-
ken “lige over for Kristus”, med hvilken synden hos Kierkegaard træ-
der frem som en fornemhedens distinktion, bestemmer tro og synd 
hinsides synd og dyd. Dette bidrag pointerer, hvorledes fordoblingen 
hos Kierkegaard eksempelvis “den enkelte som den enkelte” og en vifte 
af beslægtede dobbeltbestemmelser ikke skal læses som en retorisk for-
stærkningsfigur. Fordoblingen indikerer det dialektiske, der omfatter 
alle eksistensens sfærer og kategorier og som skærpes med de teologiske 
forestillinger og dogmer som synd, tro og håb. Arne Grøn profilerer 
dette spil mellem fænomenologi og dialektik (ibid.: 30-35, 360-370). 
Det dialektiske repræsenterer imidlertid en anden type dialektik end 
(den gængse forståelse af ) Hegels dialektik (ibid.: 43). Kierkegaards 
“brudte dialektik” (Ricœur 2017: 180-185) er med Paul Ricœurs ord 
“anti-dialektikkens dialektik” (Ricœur 1992: 19), der baner vej for 
en eksistensdialektik uden metafysisk grundlagssikkerhed, uden op-
hævelse af paradokset i en syntese. Ricœur har beskrevet, hvorledes 
Kierkegaard som den geniale undtagelse samtidig ved sin tænkning 
gør krav på at tilhøre det almene, som begrebets arbejde frilægger: 

Kierkegaard ikke alene argumenterer […] men han danner begreber: Be-
grebet Angest, begrebet fortvivlelse, begrebet synd, begrebet position. Han 
nøjes ikke med at danne begreber; på selve den hegelske dialektiks terræn 
konstruerer han en antidialektik af uforløste modsætninger, som han kal-
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der paradokser. Men paradokset er stadig en logisk struktur, passende for 
den type bevisførelse, der kræves af den eksisterendes problematik, den en-
kelte for Gud (Ricœur 2017: 177).

I Kierkegaards mest særegne værk, Afsluttende uvidenskabelig Efter-
skrift til de philosophiske Smuler finder Ricœur “et helt net af kategori-
er, der udfoldes: evigheden og øjeblikket, individet, den eksisterende, 
valget, den enkelte, subjektiviteten, eksistensen “for Gud”, det absur-
de. Det er ikke mere ikke-filosofi, det er hyper-filosofi, helt ud i det 
karikerede og latterlige” (ibid.: 177).

2. Kongekategorien: den enkelte

I et notat til Om min Forfatter Virksomhed skriver Kierkegaard, at for 
ham som tænker “er dette om den Enkelte det mest afgjørende” (Grøn 
1997: 391). I Synspunktet for min Forfattervirksomhed uddyber han, at 
“i Tanken om den Enkelte” “modsat Publikum” er “en heel Livs- og 
Verdensanskuelse concentreret” (SKS 16: 22). Arne Grøn føjer til, at 
Kierkegaards epokale betydning ligger i hans begreb om den enkelte 
som en tænkningens kategori, der transformerer det tænkte og tænk-
ningen selv. I tilbageblikket bemærker Kierkegaard, at den blev anset 
for sær, en “Særhedens Opfindelse”, men tilføjer: “Jeg bytter ikke det 
i sin tid at have bragt den Afgjørende frem, det bytter jeg ikke for et 
Kongerige. Er Mængden det Onde er Chaos det, der truer: saa er der 
kun Frelse i Eet, at blive den Enkelte, den frelsende Tanke: hiin En-
kelte” (SKS 16: 49).

Den pointe, som Arne Grøn vil have frem, er, at Kierkegaards diag-
nose af tidens elendighed har en forudsætning, som “rokker ved hans 
adskillelse af indre og ydre historie”, som formlen ellers kunne synes at 
cementere. Det verdenshistoriske er nu ikke blot udvortes, men “be-
rører det inderste, personligheden, som er sandheden” (Grøn 1997: 
392).

Arne Grøn peger hermed på, hvorledes “den enkelte” er forfatterska-
bets kategori par excellence og på de teoretiske fordringer, kategorien 
stiller, og hvorledes denne kategori berører tidens, slægtens og epokens 
ydre historie såvel som individets selvforhold: det humane, det sociale 
og det religiøse. Grøns anliggende er at vise, hvorledes subjektivitets-




