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Forord

Freges status som klassiker er blevet tydelig her ved årtusindeskiftet.
Om nogen står han som én af de store faderskikkelse i det 20.
århundredes filosofi, på en måde som gør en sammenligning med
filosoffer som Platon, Aristoteles, Descartes Kant og Hegel rele-
vant. Det skyldes to ting. Dels at Frege kan opfattes som stifteren
af den analytiske tradition i den moderne filosofi, dels at Frege
kom til at få en markant (og vel at mærke meget forskelligartet)
indflydelse på en lang række af århundredets betydningsfulde fi-
losoffer.

Ved Freges død i 1925 så billedet imidlertid ganske anderledes
ud. Kun en håndfuld filosoffer kendte til og havde interesse i den
tyske logiker og matematikers værker. Men denne håndfuld talte
navne som Bertrand Russell, Rudolph Carnap, Frank Ramsey,
Ludwig Wittgenstein og ikke at forglemme kredsen i Tyskland om-
kring Hugo Dingler (den senere såkaldte Erlanger-skole med dens
konstruktivistiske videnskabsteori).

Man skal helt frem til nyudgivelsen af Encyclopedia Britannica i
1967, hvor den dengang forholdsvis ukendte engelske filosof Mi-
chael Dummett med sit fyldige indlæg om Freges filosofi, bidrog
afgørende til, at interessen for Frege voksede. Det var sikkert også
en vigtig faktor, at Donald Davidson samme år udgav sin banebry-
dende “Truth and meaning”, der klart annoncerede, at den analy-
tiske filosofi skulle fornyes, og skulle fornys netop ved at besinde
sig på “Frege traditionen”. Dette resulterede i, at Freges status som
den absolutte faderskikkelse for den analytiske tradition blev al-
mindeligt anerkendt.

Men Freges betydning rækker langt ud over bestemte kredse
indenfor den analytiske filosofi. Forfattere som Ernst Cassirer,
Wolfgang Carl, Hans Sluga og Dieter Henrich har fremhævet
Freges filosofi som et vigtigt supplement til den fornuftskritiske
og subjektivitets-teoretiske tyske filosofi, som Immanuel Kant ind-
stiftede i det 18. århundrede. I denne forstand er Freges filosofi
uomgængelig. Uanset hvilken tradition man beskæftiger sig med
indenfor moderne filosofi må man indlade sig på en
auseinandersetzung, en kritisk dialog, med Frege. Som understreg-
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ning af Freges brede relevans kan nævnes, at Cora Diamond i ny-
ere tid har fremhævet den etiske betydning af Freges syn på logik-
ken!

Frege-receptionen er sandsynligvis først lige begyndt. De senere
artikler såsom “Tanken” og “Negationen” er knap fordøjet, og i
årene fremover vil man givetvis også finde det naturligt at  beskæf-
tige sig med metafysikeren Frege på linie med den logisk-semanti-
ske Frege. Tesen om den gensidige interaktion mellem de tre me-
tafysiske Riger, det fysiske, det mentale og det abstrakte, kendes
senere i Karl Poppers version, og har allerede ført til interesante
landvindinger indenfor hjerneforskningen. Freges filosofi peger i
mange retninger!

Det er derfor med nogen stolthed, at Forlaget Philosophia ud-
giver den første oversættelse af Freges værker på dansk. Og i ud-
valget har vi endda ikke blot fået plads til de væsentligste artikler
fra Freges hånd. Der er også blevet plads til Grundlagen der
Arithmetik, der er Freges nok mest revolutionerende filosofiske
værk. Det er med denne bog, at filosofien får et “linguistic turn”,
som det kaldes, og det er her, de banebrydende ideer om identitet
og analycitet formuleres, som med rette har sikret Frege en plads
blandt filosofiens klassikere.

For at repræsentere Frege i alle aspekter, ville udgivelsen skulle
have indeholdt de logisk-matematiske værker Begriffschrift og
Grundgesetze der Arithmetik. Dette ville imidlertid have overskredet
hvad der er realistisk for en enkelt udgivelse. Vi har forsøgt – og
mener at være lykkedes i – at kompensere for dette, ved at få Lars
Binderup til at skrive en udførlig introduktion til Freges værk.

Steen Brock & Ejvind Hansen
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Introduktion til Freges filosofi
v. Lars Binderup

Gottlob Frege (1848-1925) er grundlæggeren af den moderne
analytiske filosofi og dermed af den tilgang til filosofiens proble-
mer, som nu om dage dominerer i den engelsksprogede del af
verden. Han revolutionerede logikken, der praktisk taget havde
stået stille i mere end 2000 år, hvor den aristoteliske logik havde
hersket. Han er tillige en af de mest betydelige tænkere indenfor
matematikkens filosofi og indenfor filosofisk logik og menings-
teori. Trods denne imponerende række af titler er han i dag rela-
tivt lidet kendt og værdsat i den almindelige offentlighed, men
også til en vis grad blandt fagfilosoffer – i hvert fald i forhold til
filosoffer af samme format i hans samtid. Blandt andet det for-
hold, at han først nu – over 75 år efter sin død – i større stil er
blevet oversat til dansk, vidner om dette. Det har været karakteri-
stisk, at hans tænknings indvirkning på den brede filosofiske dis-
kurs i lange perioder primært har været indirekte – via filosoffer
som Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap og
Edmund Husserl og matematikeren Guiseppe Peano, der alle me-
get tidligt indså betydningen af Freges filosofi. Billedet har dog
gradvist ændret sig i årene siden hans død. I vor tid har ikke mindst
den engelske filosof Michael Dummetts arbejde med at fortolke
Freges værk, gjort hans navn og tanker udbredt i den professio-
nelle filosofiske verden. Samtidigt er Freges indirekte indflydelse i
dag betydelig. Det er fx tankevækkende, at næsten alle førsteårs-
studerende i filosofi stifter bekendtskab med Freges tanker i kraft
af et obligatoriske kursus i formel logik. Og det kan tilføjes, at de
computere, der nu er blevet en gennemgribende del af det mo-
derne liv, ikke var blevet udviklet uden opdagelsen af den mate-
matiske logik, han grundlagde.

Den følgende korte introduktion til de mest centrale begreber
og argumenter i Freges værk vil ikke være et forsøg på at forklare
hans pointer kortere og mere klart, end han selv gjorde. Hans
egen overordentligt klare og præcise skrive- og argumentations-
måde taget i betragtning, må dét siges at være en næsten umulig
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opgave. Målet vil være at introducere og kaste lys over de mest
centrale begreber og argumenter i hans filosofi, samt i et mindre
omfang at sætte Freges værk ind i en historisk kontekst. Derud-
over er det ambitionen at fremdrage hovedtemaerne i de mange
senere diskussioner indenfor filosofisk logik, meningsteori og
matematikkens filosofi, som hans værk har givet anledning til. Sig-
tet er derigennem i det mindste at sandsynliggøre den påstand, at
Frege fortjener at blive betragtet som en af sit århundredes mest
betydelige filosoffer, og at hans tanker og især tilgang til filosofi-
ens problemer lever videre i de mest frugtbare dele af nutidens
filosofi.

Freges liv, karriere og værk.
Freges liv var i det ydre ganske udramatisk. Han blev født i 1848 i
Wismar, hvorfra han efter gymnasiet drog til universitetet i Jena
for at studere matematik og filosofi. Efter 2 år flyttede han til uni-
versitetet i Göttingen, hvor han videreførte sin beskæftigelse med
matematik, filosofi og fysik. Her fik han i 1873 sin doktordisputats
accepteret. Han søgte herefter tilbage til Jena, hvor han fik sit
‘habilitationsskrift’ antaget i det følgende år og blev ansat som
privatdocent. Siden blev han (1879) ‘ausserordentlicher Profes-
sor’ og til sidst (1896) ‘ordentlicher Honorar Professor’, hvilket
betød at han faktisk aldrig nåede det normale karrieremål for en
akademiker på den tid – en ‘ordentlicher Lehrstuhl’. Han levede
– giftede sig og adopterede en søn – og arbejdede herefter i Jena
indtil sin pension i 1918, hvor han flyttede tilbage til en lille by
nær sin fødeby. Han døde i 1925 – stadigt forskningsmæssigt pro-
duktiv. Freges akademiske karriere var således ikke specielt be-
mærkelsesværdig. Han opnåede aldrig den store anerkendelse i
det brede videnskabelige kollektiv i sin egen levetid, men dog efter-
hånden blandt en snævrere kreds af de førnævnte ikke ubetyde-
lige filosoffer og matematikere.

Selvom det kan synes, at Freges bidrag til filosofien og logikken
er meget spredte, så har de alle et klart fælles sigte. Han ønskede
at finde et grundlag for aritmetikken. Mere præcist bærer Freges
oprindelige projekt i dag navnet logicisme indenfor matematikkens
filosofi. Ambitionen var at vise, at aritmetikkens grundlag ikke skal
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findes i anskuelsen – hverken den rene (som hos Immanuel Kant)
eller den empiriske (som hos John Stuart Mill) – men i logikken.
Aritmetisk viden skulle ses som analytisk a priori viden, og Frege
ville eftervise dette ved at udlede aritmetikkens aksiomer alene på
grundlag af analytiske definitioner og logik. Det er bemærkelses-
værdigt, at mange af de tanker, som vi i dag kan se, er de mest
originale og frugtbare hos Frege – indenfor logik, filosofisk logik
og meningsteori – faktisk var rene biprodukter af dette arbejde
med at finde aritmetikkens grundlag. Kenny bemærker ganske
rammende, at Frege minder om Columbus, der satte ud for at
finde vestvejen til Indien, men i stedet opdagede et helt nyt konti-
nent.1 Frege fremlagde således sin formelle logik alene for at have
et redskab til at foretage en deduktion af aritmetikken fra rene
definitioner. Han ville sikre sig, at alle skridt i deduktionen skete
med eksplicit henvisning til en formel logisk lov – dvs. skete ‘uden
spring’ eller ‘uden huller’. For uden dette krav om absolut strin-
gens, kunne Frege ikke gardere sig imod, at der ville indsnige sig
skjulte appeller til ‘den kantianske anskuelse’ i hans argumenta-
tion.

Bedømt ud fra de anmeldelser, Frege gennem årene fik, kan
man absolut ikke sige, at hans publikationshistorie er nogen succes-
historie. Faktisk blev hans første bogudgivelse Begriffsschrift fra 1879
– der var verdenspremieren på den formelle propositionelle logik
og prædikatslogik – sablet ned af ellers kompetente anmeldere
såsom matematikerne Venn og Schröder. Trods den manglende
anerkendelse fortsatte Frege ufortrødent med at udvikle sine tan-
ker. Dog var han efter den dårlige modtagelse af Begriffsschrift langt
mere opmærksom på behovet for at motivere og give pædagogisk
gennemtænkte redegørelser for sine tanker. Herunder erkendte
han behovet for at forholde sig eksplicit til andre teorier på mar-
kedet. Resultatet af denne erkendelse blev mesterværket
Aritmetikkens grundlag fra 1884 (Die Grundlagen der Aritmetik – over-
sat i denne bog), der var en uformel præsentation af den deduk-
tion af aritmetikken fra rene definitioner, som var hans endelige
mål, samt en imponerende række af definitive negative argumen-
1 Anthony Kenny: Frege, (Penguin Books 1995), p. 207. En langt mere seriøs og opdateret
introduktion til Freges filosofi er i øvrigt Harold Noonan: Frege – a Critical Introduction,
(Polity Press 2001).



1 2

ter mod en række andre af tidens matematikfilosofier. Værket blev
imidlertid igen – og aldeles uretfærdigt – nærmest ignoreret af
kritikerne, eller hvis ikke ignoreret så i hvert fald misforstået. Alli-
gevel påbegyndte Frege sit planlagte tre-binds hovedværk:
Grundgesetze der Arithmetik. Første bind udkom i 1893 og fik den
efterhånden normale dårlige modtagelse. Den rummede de før-
ste skridt i retning af den formelle udledning af aritmetikkens ak-
siomer fra definitioner, som han havde foregrebet uformelt i
Aritmetikkens grundlag.

Under arbejdet med første bind af Grundsetze var Freges filosofi-
ske logik og meningsteori imidlertid i en rivende udvikling. Han
udvidede brugen af matematikkens funktionsbegreb til at gælde
alle niveauer i den filosofiske logik. Han skelnede nu eksplicit
mellem prædikater (dvs. en lingvistisk funktion, et tegn for en
funktion) og begreber (dvs. prædikaters betydning/reference),
og han klassificerede begge som funktioner ud fra deres fælles
‘umættede’ karakter. Han introducerede en fundamental ontolo-
gisk skelnen mellem begreber/funktioner og objekter. Han ræ-
sonnerede sig nu frem til en ny skelnen mellem et ords mening
(Sinn) og dets betydning/reference (’Bedeutung’), hvorimod han
tidligere, i Aritmetikkens grundlag og Begriffsschrift, kun havde ope-
reret med et begreb om et udtryks ‘begrebsindhold’. Disse æn-
dringer i begrebsapparatet i forhold til de to tidlige værker blev
klart beskrevet i tre klassiske artikler fra den samme periode (alle
oversat i nærværende bog): “Funktion og Begreb” (“Funktion und
Begriff” – 1891), “Om mening og betydning” (“Über Sinn und
Bedeutung” – 1892) og “Om begreb og genstand” (“Über Begriff
und Gegenstand” – 1892).

Da bind to af Grundgesetze var i trykken i 1902 modtog Frege
imidlertid det berømte brev fra en ung Bertrand Russell, der påvi-
ste, at det var muligt at udlede en selvmodsigelse fra den femte
grundsætning i Grundgesetze. En stærkt overrasket Frege erkendte
med det samme, at der var tale om et afgørende problem for hans
projekt og endog for selve ambitionen om at grundlægge aritme-
tikken overhovedet. Han sammenlignede selv oplevelsen med op-
levelsen af at blive ramt af et lyn. Han søgte først at finde en lappe-
løsning – udgivet som appendiks til andet bind af Grundgesetze –
men må på et tidspunkt i de følgende år have konkluderet, at det



1 3

logicistiske projekt ikke kunne gennemføres. I hvert fald arbej-
dede han i de sidste år af sit liv med at grundlægge aritmetikken
på geometrien – og dermed Kants rene anskuelse – i stedet.

Frege publicerede ikke meget efter Russells skæbnesvangre brev,
bortset fra omkring sin pensionering, hvor han pludselig udgav
en række vigtige artikler, hvori han fremlagde betydelige tillæg til
sin filosofiske logik og meningsteori fra de tidlige år. I nærværende
bog findes oversættelsen af de to vigtigste artikler fra denne sene
periode, “Tanken – en logisk undersøgelse” (“Der Gedanke – eine
logische Untersuchung” – 1918-19) og “Negationen – en logisk
undersøgelse” (“Die Verneinung – eine logische Untersuchung”
– 1918-19). Heri behandles en lang række logiske og menings-
teoretiske spørgsmål – såsom sandhedsbegrebets udefinerbarhed
(herunder kritikken af korrespondensteorien om sandhed),
ytringskontekstens rolle i fastlæggelsen af meningen af sætninger,
hvori der indgår indeksikalske ord, ords ‘farvning’, (som ikke på-
virker deres rolle i bestemmelsen af sandhedsbetingelserne af de
sætninger, hvori de indgår), behovet for adskillelsen af det at fatte
en tanke og det at hævde, at den er sand, samt en redegørelse for
negation. Og han fremlagde ligeledes en meget klar argumenta-
tion – med den berømte skelnen mellem ‘tre riger’ – mod den
tanke, at mening skal forstås som et psykologisk begreb og for en
realistisk opfattelse af meninger. Herigennem tydeliggjorde han
den anti-psykologisme og platonisme, der havde været en funda-
mental præmis i hele hans forfatterskab.2

Det er svært at undgå at konkludere, at Freges liv havde et skær
af tragik over sig. Det logicistiske projekt, han brændte for i sine
unge år, kom han selv i sine sidste år til at se som en stor fejlta-
gelse. Og han opnåede aldrig selv at opleve, at hans øvrige revolu-
tionerende værk fik den udbredelse og brede anerkendelse, som
det fortjente og senere har fået.

2 Det er værd at minde om, at det var Freges stærkt kritiske anmeldelse af Husserls
tidlige forsøg som matematikfilosof – Philosophie der Arithmetik (1891) – som fik Husserl
til at opgive sin oprindelige Brentano-inspirerede psykologistiske tilgang til matematik-
ken. Frege havde m.a.o. en betydelig indflydelse på grundlæggeren af den fænomeno-
logiske tradition i filosofien. Dvs. den ene side af den kløft mellem den fænomenologi-
ske filosofi og den fregeanske analytiske filosofi, som desværre udviklede sig op gennem
det tyvende århundrede og først i vore dage viser tegn til at forsvinde.
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Freges logik.
Hvis Frege skulle vise, at aritmetikkens aksiomer er rene logiske
følger af definitionen af aritmetiske begreber, så havde han brug
for en formel logik, der kunne udtrykke aritmetikkens sætninger.
En sådan forelå ikke, før Frege selv tog affære. I dette afsnit er
målet at forklare, præcis hvorfor Frege først måtte forbedre på
den traditionelle logik, før han kunne give sig i kast med at fuld-
føre sit logicistiske projekt.

Aristoteles havde grundlagt logikken med sin syllogismelære.
Denne angik de specielle slutningsmønstre, som findes mellem
en bestemt type af generelle sætninger. En syllogisme er et argu-
ment med to præmisser og en konklusion, hvor alle tre sætninger
er generelle. Det vil sige, at de hver indeholder én forekomst af
udtryk som ‘alle’, ‘ingen’, ‘nogle’ (eller udtryk synonyme hermed),
samt to almentermer som fx ‘menneske’ og ‘dødelig’ i eksemplerne
‘Alle mennesker er dødelige’ og ‘Nogle dødelige er mennesker’.
Den aristoteliske logik kunne således redegøre for gyldigheden af
slutninger som:

Alle dyr er dødelige
Alle mennesker er dyr

Derfor: Alle mennesker er dødelige

Stoikerne havde siden suppleret med en tidlig udgave af den
propositionelle logik, der angik slutninger mellem komplekse
sætninger, hvis gyldighed afhang af, at sandhedsfunktionelle
sætningsoperatorer som fx ‘ikke…’, ‘både…og…’, ‘enten…eller…’
og ‘hvis…så…’ indgik i dem. Et eksempel er:

Hvis det sner, er gaden hvid
Det sner

Derfor:  Gaden er hvid

Men en hybrid logik – den blotte sammensætning af syllogisme-
læren og den stoiske logik – har en række mangler set i forhold til
Freges logicistiske projekt. For det første er der det problem, at
den ikke kan repræsentere slutninger, der baserer sig på forekom-
sten af relationelle udtryk i sætninger. Det er en implicit forudsæt-
ning i syllogismelæren, at alle simple sætninger kan analyseres på
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en unik måde som bestående af et (og kun eet) subjekt og et præ-
dikat. Det vil fx sige, at en sætning som (1) ‘Cato dræbte Cato’
analyseres som havende ‘Cato’ som sit subjekt og ‘x dræbte Cato’
som sit prædikat. Dette giver mulighed for at redegøre for slutnin-
gen fra (1) til sætningen (2) ‘Nogen dræbte Cato’, idet begge
sætninger indeholder det samme prædikat ‘x dræbte Cato’. Men
overvej nu, at (1) selv er en logisk følge af sætningen (3) ‘Alle
dræbte sig selv’. Problemet er nu, at hvis man som den aristoteli-
ske logiker insisterer på den første analyse af (1) som den unikt
korrekte analyse, ville man ikke kunne redegøre for, hvorfor slut-
ningen fra (3) til (1) er gyldig. For (3) ville jo skulle analyseres
som indeholdende prædikatet ‘x dræbte sig selv’ (dvs. relationen
‘x dræbte x’). Og da dette prædikat er vidt forskelligt fra prædika-
tet ‘x dræbte Cato’ i (1), kan man med god ret spørge, hvorfor det
i den aristoteliske logik skulle følge af det forhold, at alle tilfreds-
stiller prædikatet ‘x dræbte sig selv’, at Cato tilfredsstiller det helt
anderledes prædikat ‘x dræbte Cato’?

For det andet var der problemer for den præ-fregeanske logik
med at repræsentere gyldige slutninger mellem de sætningstyper,
som den stoiske logik tog sig af, og de sætningstyper som den ari-
stoteliske logik tog sig af. For eksempel var det umuligt at rede-
gøre for den gyldige slutning fra ‘Alle dyrene er pattedyr eller alle
dyrene er reptiler’ – der hører til sætningslogikken – til ‘Alle dy-
rene er enten pattedyr eller reptiler’ – der hører til prædikats-
logikken.3

Et tredje problem ved den præ-fregeanske logik var dens mang-
lende evne til at repræsentere sætninger med flere generelle ud-
tryk i sig. Sætninger som ‘Alle lige tal er summen af to primtal’
eller ‘Alting har en årsag’ rummer implicit to generelle udtryk.
Den første udsiger fx, at der for ethvert (universel generalitet) lige
tal eksisterer (eksistentiel generalitet) to primtal, hvis sum er iden-
tisk med dette tal. De to sætninger illustrerer samtidigt, at sådanne
3 På Freges egen tid havde matematikeren Boole søgt at foretage en syntese af de to
grene af logikken ved at konstruere et algebraisk system, der kunne fortolke begge. Han
gjorde dette ved at betragte sætningslogiske slutninger som et særtilfælde af syllogisti-
ske slutninger. Men den store mangel ved hans system var netop, at hans symbolisme
ikke kunne bruges på komplekse sætninger og generelle sætninger samtidigt, og således
kunne den ikke repræsentere slutninger mellem sætninger af de to forskellige typer
nævnt i dette eksempel.
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flergenerelle sætninger ofte er tvetydige, så længe de formuleres i
naturlige sprog. Betyder den anden sætning fx, at der er en be-
stemt årsag, som er årsag til alting – en unik første bevæger – eller
betyder den blot, at for alle ting findes der én eller anden årsag
(ikke nødvendigvis altid den samme), som har forårsaget denne
ting – dvs. en determinismetese? Et fyldestgørende formelt logisk
system ville, ud over at det skulle kunne repræsentere slutninger
mellem flergenerelle sætninger formelt, også skulle undgå sådanne
tvetydigheder.

Freges logiske system i Begriffsschrift løste som ved et trylleslag
alle disse problemer på en forbløffende enkel måde. Ganske vist
var hans symbolske notation unødvendigt svær at håndtere. Men
den havde al den udtrykskraft, man kunne ønske sig, og den er
senere blevet erstattet af den mere bekvemme standardnotation,
som findes i enhver moderne logikbog (og som vil blive anvendt i
det følgende).4 Freges afgørende nye træk var at erstatte den ari-
stoteliske logiks brug af den grammatiske skelnen mellem subjekt
og prædikat med den matematiske skelnen mellem funktion og
argument. Den første fordel ved dette træk er, at ét og samme
matematiske udtryk kan ses som funktionsværdien af forskellige
funktioner for forskellige argumenter. Fx kan det matematiske
udtryk ‘5+5’ ses som værende funktionsværdien af funktionen ‘x+5’
for argumentet ‘5’. Men det kan lige så vel ses som værende
funktionsværdien af funktionen ‘5+x’ for argumentet ‘5’, eller
funktionsværdien af funktionen ‘x+x’ for argumentet ‘5’, eller
funktionsværdien af funktionen ‘x+y’ for argumenterne ‘5’ og ‘5’.
Dermed kunne et og samme udtryk analyseres på forskellig måde
alt afhængig af, hvad der var brug for i en given kontekst for at
redegøre for gyldigheden af en bestemt slutning. Den anden pointe
med overgangen til funktion/argument-analysen er, at man kan
analysere udtryk som værende funktionsværdien af en funktion
med flere argumentpladser – man er ikke længere henvist til kun
at arbejde med funktioner med et argument.

Freges revolutionerende opdagelse – at det matematiske funk-
tionsbegreb kunne bruges som et generelt logisk analyseprincip –
4 Eksempler på Freges egen symbolske notation findes i slutningen af artiklen “Funk-
tion og begreb” i nærværende bog. Den svært håndterlige vertikale skrivemåde er givet-
vis en del af grunden til, at den blev så dårligt modtaget af anmelderne.
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betød hermed, at han umiddelbart kunne løse det første problem
for den traditionelle logik, som blev nævnt ovenfor. For at tage
eksemplet fra før, var det nemlig nu muligt at analysere sætningen
‘Cato dræbte Cato’ som værende funktionsværdien af ‘x dræbte
x’ for argumentet ‘Cato’ (foruden af være funktionsværdien af
funktionen ‘x dræbte Cato’ for argumentet ‘Cato’ og funktions-
værdien af funktionen ‘Cato dræbte x’ for argumentet ‘Cato’ og
funktionsværdien af funktionen ‘x dræbte y’ for argumenterne
‘Cato’ og ‘Cato’). Dermed kunne Frege fremvise den struktur i
sætningerne, der muliggjorde en redegørelse for gyldighed af slut-
ningen til udsagnet ‘Cato dræbte Cato’ fra det generelle udsagn
‘Alle dræbte sig selv’ – dvs. den slutning i forhold til hvilken vi
ovenfor så den traditionelle logik give fortabt.

Det er her vigtigt at bemærke, at man går fejl af Freges inten-
tion, hvis man blot betragter lingvistiske funktioner som stumper af
sætninger. Dette træder netop frem, når man betragter relationelle
funktioner. Antag (som led i et reductio ad absurdum argument5) at
navnet for den lingvistiske funktion ‘x dræbte x’, der indgår i ‘Cato
dræbte Cato’, blot var sætningsstumpen ‘dræbte’. I så fald måtte
den lingvistiske funktion ‘x dræbte y’, som indgår i sætningen ‘Cato
dræbte sin ærkefjende’ repræsenteres af den samme sætningsstump
‘dræbte’. Man ville med andre ord på katastrofal vis ikke kunne
vide om sætningsstumpen ‘dræbte’ var et navn for den ene eller
den anden funktion. Derfor kan det ikke være tilfældet – må Frege
have ræsonneret – at stumper af sætninger er navne for funktio-
ner. Navne for funktioner er i stedet at betragte som mønstre eller
træk, der deles af flere sætninger. Fx mønsteret ‘x dræbte x’ som
findes i ‘Cato dræbte Cato’ og ‘Cæsar dræbte Cæsar’ eller mønste-
ret ‘x dræbte y’ som findes i ‘Cato dræbte sin ærkefjende’ og ‘Brutus
dræbte Cæsar’. Og fælles for disse mønstre, der står for funktio-
ner, er, at de indeholder en eller flere tomme pladser – her symbo-
liseret ved variablerne x og y, der netop ikke står for noget, men
derimod antyder, at udtrykket mangler komplettering af et argument.

Frege anvendte ikke blot den funktionelle analysemetode på
simple singulære sætninger (som ‘Cato dræbte Cato’ eller ‘Cato
5 Et reductio ad absurdum argument indledes ved, at man gør en antagelse, som deref-
ter vises at føre til en absurditet, hvorfor man til sidst kan negere den oprindelige anta-
gelse.
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var romer’), men også på simple generelle sætninger (som ‘Alle
mennesker er dødelige’), komplekse sætninger (som ‘Det regner
og gaden er våd’ og ‘Ikke alle mennesker er dødelige’), komplekse
singulære termer6␣  (som ‘Catos far’ eller ‘Antallet af roser på bor-
det’) og propositionelle attitude kontekster (som ‘Peter tror, at
det regner’).

Kort fortalt, så behandlede Frege de sætningskonnektiver, som
den stoiske logik var bygget op omkring, som sandhedsfunktioner.7␣

Fx blev en betingelsessætning (dvs. en kompleks sætning sammen-
sat af to sætninger, A og B, ved hjælp af konnektivet ‘Hvis A så B’)
set som en funktion, der tager sandhedsværdierne af de to indgå-
ende sætninger, A og B, som sine argumenter og har en sandheds-
værdi som sin funktionsværdi – nemlig falsk, hvis A er sand og B er
falsk, og sand i alle andre tilfælde. Frege forudsætter altså, at
betingelsessætninger udtrykker såkaldte materielle implikationer.
Sandhedsværdien af en kompleks sætning som ‘Hvis det regner,
så er gaden våd’ er således en funktion af sandhedsværdien af de
to indgående sætninger ‘Det regner’ og ‘Gaden er våd’. I
Begriffsschrift opstiller Frege på denne måde en komplet pro-
positionel logik indeholdende regler for veldannet syntaks, aksio-
mer og slutningsregler. I systemet behandledes symbolerne for
negation og betingelsessætning som primitiver og defineredes kun
implicit ved hjælp af 6 aksiomer. Sammen med modus ponens reg-
len (fra ‘A → B’ og ‘A’ følger ‘B’) og en implicit regel, der tillod
ensartet substitution af komplekse sætninger med simple varia-
bler, var Frege herefter i stand til at foretage en komplet aksioma-
tisering af den propositionelle logik.

Men Freges vigtigste innovation i forhold til den traditionelle
logik blev behandlingen af generelle sætninger ved hjælp af ideen
om kvantifikation. Den traditionelle syllogistik behandlede ude-
lukkende slutninger mellem sætninger, der angik typer af objekter –
hvad man kan kalde begrænset generalitet. En sætning som ‘Alle
mennesker er dødelige’ udtrykker fx, at alle objekter af typen men-

6 En singulær term er et sprogligt udtryk, der står for et bestemt objekt – fx et navn, en
bestemt beskrivelse, et demonstrativt udtryk eller et singulært pronomen.
7 I Begriffschrift brugte Frege dog kun implicit ideen om en sandhedsfunktion i sin rede-
gørelse for den propositionelle logik, for han introducerede først funktionsbegrebet
eksplicit efter at have fremlagt et komplet system for den propositionelle logik.
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8 Eksistenskvantoren – ‘der findes mindst eet x (…x…) eller ‘∃x (…x…)’ – kan som
bekendt defineres ud fra negation og alkvantoren som ‘ikke x ikke (…x…)’.

neske – en begrænset mængde objekter – tilhører typen af døde-
lige objekter. Syllogistikken kan slet ikke håndtere sætninger med
ubegrænset generalitet – som fx sætningen ‘Alting er relateret til
noget’. Frege derimod tog netop udgangspunkt i ubegrænset
generalitet, idet han introducerede en alkvantor som et primitivt
symbol i sit system.8 Sætningen ‘Alle mennesker er dødelige’ skal
ifølge Frege i virkeligheden ses som et udsagn om alle objekter i
diskursens såkaldte univers eller domæne. Mere præcist udtryk-
ker sætningen, at det gælder for ethvert objekt, at hvis det er et
menneske, så er det også dødeligt.

Der er mindst fire ting at hæfte sig ved i denne forbindelse. For
det første er det klart, at Frege her introducerer en funktion af en
højere orden end de simple prædikater og relationer, vi hidtil har
mødt. Alkvantoren x (...x...) er en andenordens funktion, der
tager prædikater (ikke singulære termer) som argumenter. Fx ta-
ger alkvantoren de to prædikater ‘x er et menneske’ og ‘x er dø-
delig’ som argumenter og danner sætningen ovenfor: ‘Alle men-
nesker er dødelige’. En alkvantor kombineret med prædikatet ‘x
er F’ – dvs. x(Fx) – udtrykker således om den lingvistiske prædikats-
funktion ‘x er F’, at den resulterer i en sand sætning, uanset hvil-
ket argument man erstatter x med.

For det andet er det klart, at Frege nu har instrumentet til at
udtrykke flergenerelle sætninger som ‘Alting har en årsag’, samt
at opklare de tvetydigheder, som det naturlige sprog rummer i
forhold til disse. For kvantorer kan kombineres efter behag i én
og samme sætning, således at man nemt kan udtrykke sætninger
med flere generelle udtryk. Og rækkefølgen af kvantorudtryk har
betydning for meningsindholdet, således at tvetydigheder nemt
kan udredes. Man kan således læse sætningen ‘Alting har en år-
sag’ som udtrykkende a) for alle x gælder det, at der findes (mindst)
et y, således at y er årsag til x (moderne udtrykt: x∃y(Åyx)) eller
b) der findes (mindst) et y, således at det gælder for alle x, at y er
årsag til x (moderne udtrykt: ∃y x(Åyx)).

For det tredje er det værd at hæfte sig ved, at Frege foruden
prædikatslogikken også bruger den propositionelle logik til at
udtrykke begrænset generalitet. Dette ses fx derved, at sætningen
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‘Alle mennesker er dødelige’ analyseres som bestående til dels af
den komplekse sætningsfunktion ‘Hvis x er et menneske, så er x
dødelig’ – nemlig som x(Mx→Dx). Dermed har Freges prædikats-
logik udgangspunkt i den propositionelle logik, idet han tager
denne for givet i behandlingen af prædikatslogikken. Derved in-
tegreres den propositionelle logik i prædikatslogikken, således at
det bliver muligt at redegøre formelt for gyldige slutninger mel-
lem sætninger med sandhedsfunktionelle sætningsoperatorer, som
den dominerende operator, men med indlejrede kvantorer, og
sætninger med kvantorer som den dominerende operator, men
med indlejrede sandhedsfunktionelle sætningsoperatorer. Fx kan
det nemt vises, at sætningen ‘Alle dyrene er pattedyr eller alle dy-
rene er reptiler’ (hvilket kan udtrykkes som ‘ x(Px) v x(Rx)’,
hvis vi betragter diskursens univers som værende dyr og udtrykker
‘eller’ med ‘v’) medfører sætningen ‘Alle dyrene er enten patte-
dyr eller reptiler’, (hvilket kan udtrykkes som x(Px v Rx) under
de samme forudsætninger). Dette var et klart fremskridt i forhold
til rivalen Booles symbolske logik.

Den fjerde og sidste landvinding i Freges teori om kvantifikation
var muligheden for at gå op på endnu højere niveauer for kvantifi-
kation. Vi kan fx have brug for at tale om, at begreber/egenska-
ber selv har egenskaber – et behov der i høj grad er tilstede, når
man vil formalisere matematikkens sætninger. Freges system for
kvantifikation åbnede således for andenordenslogikken, idet hans
formelle system også tillod, at man kvantificerede over prædika-
ter.

Det logisk system i Begriffsschrift var stort set alt, hvad Frege havde
brug for til fuldførelsen af sit logicistiske projekt. Han kunne såle-
des afslutte værket med at vise, at systemets udtrykskraft var til-
strækkelig til at give en logisk formalisering af matematisk induk-
tion.9

Freges filosofiske logik og meningsteori.
Det logiske system, som Frege anvender i Aritmetikkens grundlag, er
systemet fra Begriffsschrift. Man kunne kalde dette for den tidlige
9 Matematisk induktion er en (deduktiv) bevismåde, der viser at en egenskab hører til
ethvert tal i en serie, idet den hører til 1) det første tal i serien, samt til 2) ethvert tal, der
følger direkte efter et tal, hvortil den hører.
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Freges logik og filosofiske logik. Men i løbet af arbejdet med før-
ste bind af Grundgesetze udvikler han efterhånden en sofistikeret
filosofisk logik og teori om sproglig mening – fremstillet første
gang i artiklerne fra 1891-92 – som på mange forskellige måder
modificerer og fuldstændiggør den teori, der var implicit i de to
tidlige værker. En oversigt over Freges filosofiske logik og seman-
tik i denne modne periode er nu på sin plads.10 Det altafgørende
skift opstår, idet Frege nu begynder klart at skelne mellem tre ni-
veauer i sin samlede teori – et sprogniveau, et meningsniveau og
et betydnings/reference niveau.11 Lad mig foregribe fremstillin-
gen af den tredelte teori med følgende diagram, som vil være vej-
ledende for resten af introduktionen:12

10 En redegørelse for den filosofiske logik og semantik i den tidlige periode – hvis afgø-
rende karakteristika var fraværet af den skelnen mellem et udtryks mening og betyd-
ning, som blev bærende i Freges modne teori – udelades her af pladshensyn. En god
redegørelse findes i Noonan (2001), op.cit.
11 Freges term ’Bedeutung’ er i den nærværende oversættelse gengivet med det sprog-
ligt nærliggende danske ord ’betydning’, og denne oversættelse er fastholdt her i intro-
duktionen. (For en nærmere begrundelse for oversættelsen, se oversætterens fodnote,
infra, s. 159). Forvirringen omkring den engelske oversættelse af dette ord har gennem
årene været stor. Det skal her blot noteres, at den mest brugte engelske oversættelse –
nemlig ‘reference’ – også er blevet gængs i det danske filosofiske miljø. I de senere år er
den fortolkende oversættelse ‘semantic value’ – semantisk værdi – desuden vundet frem
i den engelsksprogede del af verden, som det også vil fremgå af denne introduktion.
Ordet ‘meaning’ har sågar været brugt som oversættelse. Det skal dog tilføjes, at der
også er elementer i det danske ord ‘reference’, som gør det egnet til at oversætte det
tyske ’Bedeutung’. Ordet ‘reference’ kan nemlig forstås på to måder: Som en henvis-
ning til a) det forhold at noget har reference/refererer til noget og b) til det, der refereres til (refe-
renten). Denne dobbelthed findes også i Freges brug af ‘Bedeutung’ i forbindelse med
singulære termers betydning. Det danske ord ‘betydning’ har derimod ikke i sin nuvæ-
rende brug denne dobbelthed.
12 Et lignende diagram blev tegnet af Frege selv i et brev til Husserl fra den 24. maj 1891.
Interessant nok satte han her ‘prædikatets betydning’ i parentes. Bemærk også, at i
Freges oprindelige håndskrevne diagram lå pilen fra ‘begreb’ til ‘begrebets ekstension’
vandret.
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Sprogniveau Sætning Singulær term Prædikat
(begrebsord)

Meningsniveau Sætningens mening   Den singulære Prædikatets
(Tanke/proposition) terms mening mening

Betydningsniveau Sætningens betydning Den singulære Prædikatets
(Sandhedsværdi) terms betydning betydning

(Objekt/genstand) (Begreb)

Objekter, der fal-
der under begrebet
(Begrebets eksten-

sion/omfang)

I den tidlige periode skelnede Frege ikke klart mellem på den ene
side tegnet (navnet) for en funktion eller et objekt, og på den
anden side den funktion eller det objekt, som tegnet står for. Dette
er afspejlet i den ovenstående redegørelse for logikken i
Begriffsschrift, hvor fokus for Frege udelukkende var på lingvistiske
funktioner. I den modne periode lægger han derimod stor vægt
på en skarp skelnen mellem tegn og betydning – det sproglige
niveau og betydningsniveauet. Denne skelnen fører ham imidler-
tid hurtigt over i en fundamental ontologisk skelnen mellem be-
greber (og funktioner generelt) og objekter. Freges ræsonnement
på dette punkt er et godt eksempel på hans sprogfilosofiske og logiske
tilgang til ontologiske spørgsmål, som har fået senere kommenta-
torer som Dummett til at tale om Frege som den, der tog den
afgørende ‘sproglige vending’ i filosofien, og dermed kom til at
stå fadder til den analytiske filosofi. Lad os derfor prøve at rekon-
struere Freges tankegang rimeligt detaljeret på dette punkt.

For Frege er det skellet mellem mættede udtryk – sætninger og
singulære termer – og umættede udtryk – prædikater – på det
sproglige niveau, som fører os til at drage en fundamental ontologisk
skelnen mellem objekt og begreb på betydningsniveauet. Men
hvorfor skal vi absolut skelne mellem mættede og umættede kom-
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ponenter af sætninger? For at indse dette må vi først overveje, at
meningsfulde sætninger har en form for enhed, som en liste af
ord ikke har. Sætningen ‘Cæsar var en kendt romer’ har en me-
ning – udtrykker noget – idet ordene tilsammen danner en en-
hed. En ren liste af ord ‘Cæsar, romer, kendt’ siger ikke noget –
giver ikke mening – netop fordi en sådan liste mangler sætning-
ens enhed. Frege forklarer dette enhedsfænomen for sætninger
ved at bruge en metaforik om mættethed. Vi har først at gøre med
en sætning, når det umættede sproglige udtryk, dvs. udtrykket med
en eller flere tomme pladser, er blevet mættet af et (i sig selv)
mættet udtryk – en singulær term. I eksemplet er det umættede
prædikat ‘x var en kendt romer’ blevet mættet af den singulære
term ‘Cæsar’. Det er så at sige de umættede udtryks umættethed,
der ‘limer’ sætningen sammen og giver den sin enhed. Eller med
en anden metafor: De funktionelle udtryk rummer et vakuum –
en tom plads – som suger den singulære term fast til sig. Men
hermed må vi også acceptere, at alle sætninger netop i kraft af
deres enhedslige natur kan analyseres som sammensatte af mæt-
tede og umættede udtryk. Ellers ville de simpelthen ikke hænge
sammen og udgøre en enhed, og dermed ville de ikke kunne have
mening.

Vi har altså en fundamental skelnen – begrundet i en redegø-
relse for sætningens/propositionens enhed – på det sproglige ni-
veau mellem prædikater, som er umættede, og singulære termer
som er mættede. Frege tager nu et vigtigt skridt, idet han hævder,
at denne skelnen umiddelbart må overføres til betydningsniveauet.
Hans sproglige vending består netop i, at han på denne måde slut-
ter fra en sproglig distinktion til en ontologisk – og ikke omvendt.
Således har vi på betydningsniveauet en fundamental ontologisk
skelnen mellem funktioner generelt (herunder begreber) og ob-
jekter. (Begreber er at betragte som en underart af funktioner –
nemlig som funktioner, der tager et objekt (af enhver slags) som
argument og har en sandhedsværdi som sin funktionsværdi). Funk-
tioner er det, som tegn for funktioner står for. Som vi så ovenfor,
er tegn for funktioner ikke blot stumper af sætninger, men ‘et
hullet mønster’, der kan findes i flere sætninger – et mønster, der
har behov for at blive kompletteret af en singulær term.
Funktionerne på betydningsniveauet har selv det behov for kom-
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plettering, som deres tegn har på sprogniveauet. Omvendt er sin-
gulære termer mættede sproglige udtryk. Og det, de står for – de
objekter, der udgør deres betydning – er følgelig også mættede
størrelser. Igen er det sprogets logiske struktur, der bestemmer
ontologien, og ikke omvendt. Et objekt eksisterer, hvis der kan
refereres til det med en singulær term i en sand sætning. Derfor
er objektbegrebet meget vidt hos Frege. Det dækker alt det, som
singulære termer kan stå for – dvs. materielle og immaterielle,
abstrakte og konkrete objekter. Virkeligheden er altså delt af et
dybt ontologisk – men sproganalytisk baseret – skel mellem kom-
plette størrelser (objekter) og ukomplette størrelser (begreber/
funktioner).

Men hvad kan man sige generelt om Freges betydningsbegreb?
For det første må man sige, at Freges brug af den tyske term
’Bedeutung’ er højst stipulativ. Som Dummett har påpeget, bru-
ger Frege ordet på en sådan måde, at det faktisk bliver synonymt
med begrebet om semantisk værdi (fra eng. ’semantic value’), som
det bruges i moderne semantiske teorier. Det kan således define-
res generelt på følgende måde:

Et udtryks (dvs. en singulær terms, et prædikats eller en sætnings)
betydning er det træk ved udtrykket, der bestemmer, hvorvidt
sætninger, i hvilke det indgår, er sande eller falske.

I Freges specielle udformning af betydningsbegrebet (det vil i prak-
sis sige begrebet om semantisk værdi) sættes det træk ved et ud-
tryk, som udgør dets betydning, lig med en bestemt entitet, som
udtrykket er associeret med. Som det fremgår af ovenstående dia-
gram, er der imidlertid tale om forskellige typer af associerede
entiteter, når vi ser på de forskellige sproglige kategorier. For en
singulær term er den associerede entitet lig med det objekt, som
termen står for eller refererer til. (Det er her, at oversættelsen af
‘Bedeutung’ med ‘reference’ er mest oplagt). For en sætning er
den associerede entitet lig med dens sandhedsværdi – forstået som
et af de to abstrakte objekter Sand og Falsk. For hvis en sætning
indgår i en mere kompleks sætning (fx en konjunktion), så er det
sandhedsværdien af sætningen, der har betydning for den kom-
plekse sætnings sandhedsværdi. For prædikater er den associerede
entitet lig med det begreb, prædikatet står for – da det træk ved



2 5

prædikatet, der bestemmer sandhedsværdien af sætninger, hvori
det indgår, netop er det begreb/den funktion, som det står for.

Hermed fremgår det, at betydningen af et udtryk – forstået som
en associeret entitet – kan udgøres af både mættede og umættede
entiteter (hhv. objekter og funktioner/begreber), men at det
definerende fællestræk ved alle betydninger er, at de er det træk
ved et udtryk, der er med til at bestemme sandhedsværdien af
sætninger, hvori det indgår. I denne forbindelse – og i fuld over-
ensstemmelse med tolkningen af betydning som semantisk værdi
i moderne forstand – hævder Frege et generelt princip om
kompositionalitet for betydning, som er helt centralt i hans teori:

Betydningen af et komplekst udtryk er en funktion af betydnin-
gerne af de udtryk, der konstituerer dette komplekse udtryk, samt
måden disse er kombineret på. (Fx er en sætnings betydning unikt
bestemt af de indgående singulære termers og prædikaters be-
tydning, samt udtrykkenes kombinationsmåde).

Grundideen om, at vi må redegøre for sprogligt meningsindhold
ved at give en kompositionel teori, er et af de virkeligt frugtbare
og afgørende elementer i Freges teori. Blandt andet rummer
kompositionalitetstanken kimen til en redegørelse for det forhold,
at vi mennesker med kendskab til meningen af et endeligt antal
ord kan forstå en uendelighed af sætninger – fænomenet kaldes
lingvistisk kreativitet.

Lad os nu gå over til at se nærmere på nogle tilsyneladende
problematiske – og i hvert fald kontroversielle – aspekter ved Freges
brug af betydningsbegrebet i forhold til hver af de tre sproglige
kategorier – sætninger, prædikater og singulære termer. For det
første har teorien den følge, at sætningers betydning hævdes at
være sandhedsværdierne Sand og Falsk betragtet som abstrakte
objekter. Denne tese kan splittes op i to uafhængige påstande. a)
Sætninger skal behandles som tilhørende samme syntaktiske ka-
tegori som singulære termer. Sætninger er – argumenteres det –
mættede sproglige størrelser, og som sådanne må de stå for objek-
ter, ligesom singulære termer. b) De objekter, som sætninger fak-
tisk står for, må være et af to abstrakte objekter – Sand og Falsk.
Dette kan umiddelbart synes at være en besynderlig tese. Men Frege
havde et argument, som det kan være svært at afvise givet hans
egen baggrundsteori.
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Argumentet baserer sig på det generelle og centrale princip om
kompositionalitet for betydning, som er formuleret ovenfor. For
at se hvorfor dette princip for Frege fører til tesen om, at de ob-
jekter, som sætninger står for, netop er sandhedsværdier, overvej
først, at hvis vi erstatter den singulære term ‘Einstein’ med den
singulære term ‘Relativitetsteoriens opdager’ i følgende sætning
‘Einstein spiser til middag’, så vil sætningens samlede betydning
ifølge det kompositionelle princip for betydning holde sig kon-
stant – for de to singulære termer har jo samme betydning (dvs.
de står for samme objekt). Men – bemærker Frege – det eneste,
der synes at være konstant ved en sætning, når vi udskifter en sin-
gulær term i den med en anden singulær term med samme betyd-
ning, er dens sandhedsværdi. Derfor – konkluderer Frege – må
det objekt, som udgør betydningen af en sætning, være dens
sandhedsværdi.

Hovedproblemet med denne toleddede tese om, at sætninger
står for objekterne Sand og Falsk, synes at være det første led –
tesen om at sætninger grundet deres mættethed står for objekter.
Selvom der kan være gode praktiske grunde til at økonomisere
med logiske kategorier – ved at behandle sætninger og singulære
termer ens – så ser en sådan strategi bort fra, at sætninger og sin-
gulære termer faktisk spiller meget forskellige roller i vores sprog.
Med sætninger udtrykker vi tanker, som kan være sande og falske,
mens vi med singulære termer udpeger de ting, om hvilke vi øn-
sker at hævde noget. Freges spareiver, kunne man sige, kostede
ham her blikket for sprogets faktiske funktionsmåde.

Der er tilsyneladende også problemer med Freges behandling
af prædikaters betydning. Frege tildeler prædikater betydning –
nemlig de begreber, som de står for. Men derudover tildeler han
dem også – som det fremgår af diagrammet – en ekstension (dvs.
en klasse af objekter som tilfredsstiller prædikatet/falder under
begrebet). For Frege er et begreb nemlig ikke identisk med sin
ekstension. Ganske vist har begreber ekstensionelle identitets-
kriterier. Det vil sige, at to begreber er identiske, hvis de har de
samme objekter til at falde under sig. De to begreber udtrykt ved
‘x er et menneske’ og ‘x er et tobenet, fjerløst væsen’ er altså iden-
tiske. Men ekstensioner (dvs. klasser af objekter) er netop ifølge
Frege objekter – fuldstændige, mættede størrelser – så de kan ikke
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være identiske med begreber, som jo er umættede størrelser.
Frege diskuterede allerede selv en tilsyneladende paradoksal

følge af postulatet om, at prædikater har begreber som deres be-
tydning (på foranledning af en kritik af Bruno Kerry). Han be-
mærkede, at en sætning som ‘Begrebet hest er et begreb’ nødven-
digvis må være falsk, selvom den synes at være sand for en umid-
delbar betragtning – ja ligefrem tautologisk på samme måde som
‘Byen London er en by’ er det. For udtrykket ‘begrebet hest’ er jo
en singulær term. Og singulære termer står for objekter, ikke be-
greber. Og det er naturligvis forkert at sige om et objekt, at det er
et begreb. Frege må faktisk, givet sin sprogfilosofisk motiverede
ontologi, insistere generelt på, at man slet ikke kan henvise di-
rekte til begreber med sproget. Frege afviste i første omgang dette
paradoksale fænomen som forårsaget af det naturlige sprogs
‘klodsethed’. Men mange har siden konkluderet, at Frege i sin
tænkning her burde have introduceret en distinktion mellem at
vise og at sige – en distinktion, som senere kom til at spille en
vigtig rolle i Wittgensteins filosofi. Hvor vi sagtens kan sige noget
om objekter, så kan vi kun vise vores forståelse af begreber. Vi kan
vise, at vi har forstået det fundamentale skel mellem begreb og
objekt ved netop at foretage den funktionelle analyse af sproget,
som Frege selv fremlagde. Måske kan vi ligefrem hævde, at alle
kompetente sprogbrugere viser en implicit forståelse af dette skel
i selve den aktivitet at bruge sproget korrekt.

Freges redegørelse for singulære termers betydning kan i for-
hold til den tilsvarende redegørelse for prædikater og sætninger
umiddelbart synes uproblematisk. For ideen om at singulære ter-
mer står for objekter ligner en version af den gamle filosofiske ide
om, at navne får mening ved at blive knyttet direkte til deres bæ-
rer. Men redegørelsen skaber problemer for Frege. For ind i mel-
lem bruges bestemte beskrivelser uden, at der findes et objekt,
som opfylder den bestemte beskrivelses betingelse. Det klassiske
eksempel fra Russell er udtrykket ‘den franske konge’. Ligeledes
bruges egennavne tit, selvom de ikke har en bærer, fx navnet
‘Homer’, (hvis vi accepterer, at han aldrig har eksisteret som et
enkelt individ). Med andre ord: vi bruger tomme singulære termer i
såvel hverdagssproget som i videnskaberne. Frege var tvunget til
at mene – som en konsekvens af det førnævnte kompositionalitets-




