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Logisk. »Viden interesserer mig: Hvad vil det sige at vide noget? Hvad vil det sige at have overbevisninger?«
Interview med professor i filosofi Vincent Fella Hendricks.

Ej andet end blot en plante
FOTO: KLAUS BO CHRISTENSEN

Lars Løkke i forbindelse med sin åbningstale den
15 oktober siger: Vi skal foretage konsekvent
handling, ergo nedsætter vi den kriminelle lavalder til 14 år. Dooiing! Dér hænger præmissen
overhovedet ikke sammen med konklusionen.
Min pointe er jo, at hvis du accepterer præmissen, så er du tvunget til at acceptere konklusionen, ellers er du ’ej andet end blot en plante’.
Du kan udvise konsekvent handling på mange
forskellige måder. Du kan sætte den kriminelle
lavalder op til 50 år eller ned til 0 år, eller du kan
fjerne den. Den ene præmis har overhovedet
ikke noget med konklusionen at gøre. Det kan
godt være, Løkke ikke har skrevet det selv, men
så har han haft en spindoktor, der var på speed
den dag, og det GÅR simpelthen ikke. Det sker
gang på gang på gang på gang, og man æder det,
som om det var det mest naturlige i verden.«
– Hvis du havde været Løkkes spindoktor, hvad
havde han så sagt? Det handler vel om at signalere handlekraft i en tid med bandekrig?
»Handlekraft kan man vise på mange måder.
Man kunne sige – vi laver nogle sociale initiativer, vi går i dialog med SSP-medarbejdere og
politi – det behøver ikke at indebære, at man
nedsætter den kriminelle lavalder. Du kan udvise konsekvent handling på mange forskellige
måder. Så kan det være, at Løkke siger, at han
også har gjort det andet – jamen, så sig dog det!
Sig ikke: Vi udviser konsekvent handling, vi
nedsætter den kriminelle lavalder.«
Vincent Fella Hendricks bliver litterær og citerer Holberg og Erasmus Montanus.
»En sten kan ikke flyve, lillemor kan ikke
flyve, ergo er lillemor en sten. Det er fra 1783,
og der er som bekendt tale om en fejlslutning.
Det er imidlertid nøjagtig det samme argument,
som man brugte til at gå i krig i Irak på. Regeringen siger: Hvis Irak har masseødelæggelsesvåben, så går koalitionen ind. Koalitionen går
ind, nå ja, så har de masseødelæggelsesvåben.
Der var altså andre grunde til at invadere Irak
end masseødelæggelsesvåben, men man binder
den danske befolkning den slags ting på ærmet,
og det er sgu farligt for demokratiet i sidste
instans. Det er farligt at prøve at snyde folk i en
demokratisk proces. Politik er i vid udstrækning et spørgsmål om at ræsonnere eller i hvert
fald forsøge på det og så overbevise befolkningen om dette eller hint.
Platon havde ret i, at der er forskel på logik
på den ene side og sofisteri på den anden side.
Sofisteri går ud på at overbevise folk med hvilke
som helst midler, mens logik betyder, at der er
et ræsonnement bag det, du siger. Der er mange
måder, du kan overbevise folk om, at du har
ret. En pistol for panden virker rigtig overbevisende, det er et trusselsargument: Hvis du ikke
... så. Det kaldes et Ad Baculum argument.
Hvad var det, Tolstoj engang sagde: ’Alle
familier er lykkelige på den samme måde, men
alle ulykkelige familier er ulykkelige på hver
deres måde.’ Det samme gælder logikken. Der
er kun én måde, hvorpå et argument kan være
logisk gyldigt, men der er overtælleligt mange
måder, hvorpå det kan være logisk ugyldigt: Jeg
kan smække dig én, så er du overbevist, eller
– som det ofte sker – ’masserne mener at’ – og
dermed skal jeg også mene det.
Allerede de antikke filosoffer kategoriserede
de forskellige fejlslutningsformer; der findes
uendelig mange måder, man kan overbevise folk
på, selv om der ikke er forbindelse mellem præmis og konklusion.«

Af SYNNE RIFBJERG
Vi er et stykke inde i forretten, før jeg forstår,
at manden overfor er filosof. Vi har lige hørt en
anden filosof forelæse, og han lignede en rigtig
en af slagsen med halvlangt, tjavset hår, let løsthængede tøj over topmaven og en stålindfattet
brille lidt nede ad næseryggen. En herlig forelæsning faktisk, men Vincent Fella Hendricks,
manden overfor, der mere ser ud som en toptunet 30er-gangster med hvid skjorte og vest end
som en klassisk tænker, bevæger sig lidt uroligt
i stolen, da jeg spørger, hvad han synes. »Åhr,
jeg har det svært, når folk hiver papirer frem til
de næste tre kvarter,« lyder svaret.
Lidt senere er Vincent Fella Hendricks i gang
med at fortvivle over et ungt menneske i en
kiosk på Hovedbanegården, hvor han forleden
købte et klippekort. Efterfølgende bad han om
et etui til klippekortet og blev mødt af et ansigt
formet som et spørgsmålstegn. Ja, sådan et lille
chartek, ikke. Udvidet spørgsmålstegn på den
anden side af disken. »Så,« siger han, »kunne
jeg ikke lade være med at sætte trumf på og bad
om – et futteral!«
Folk, der hiver et sprogligt trumfkort som
»futteral« ud af ærmet og i det hele taget danser
om sproget, vækker min interesse. Hvilken
slags filosof og filosofi er der tale om?
Her kommer den korte version: Vincent Fella
Hendricks er dr.phil., ph.d. og professor i formel filosofi på Københavns Universitet. Han er
også permanent gæsteprofessor ved Columbia
University i New York City og forfatter til en
række artikler og bøger om erkendelse, logik og
metodologi. Han modtog både Videnskabsministeriets Eliteforsk-pris og Roskilde Festivalens
Eliteforskerpris i 2008 og har været tv-vært på
»Tankens magt« og »Vincent vender virkeligheden« på Dk4. Vincent Fella Hendricks er chefredaktør på tidsskriftet Synthese: An International
Journal for Epistemology, Logic, and Methodology, verdens største tidsskrift i filosofi med 18
årlige numre, og så er han fast klummeskribent
på Ingeniøren.
Lige nu tager han ærligt imponeret imod journalisten, som har fundet frem til hans kontor i
KUA–labyrinten alias Københavns Universitet.
Her er en skrivebordslampe, som Hendricks
selv har konstrueret af en football-hjelm, og
oven på hylden med filosofisk litteratur ligger et
plasticmaskingevær, måske fordi han selv taler
som et.
Vincent Hendricks’ amerikanske far, som er
sort, kom til Danmark i 1963 for at studere på
Bohr Institutet.
»Min mor er almindelig kaukasisk hvid, og
så kom jeg til verden i 1970 og voksede op i
Danmark, men med meget tætte bånd til USA.
Efter studentereksamen rejste jeg til New York
og læste to år på Columbia, før jeg kom tilbage
og fortsatte filosofistudierne her.«
– Hvorfor filosofi?
»Det kan jeg godt fortælle dig. Fordi jeg i
gymnasiet meget godt kunne lide de naturvidenskabelige fag og de humanistiske fag. Jeg
skulle finde noget, der passede ind mellem de
to discipliner, og der er filosofi en udmærket
løsning.«
Hendricks holder en kort, men usædvanlig
pause i talestrømmen.
»Det er den officielle grund. Den mere uofficielle grund var nok, at jeg var studentikos
som alle andre og havde et ego på størrelse med
Mars, så jeg mente, jeg kunne være dyb og interessant. Jeg begyndte at læse sammen med en
fyr, som var ret skæg. Vi havde sådan en navnerunde, hvor man skulle fortælle, hvad man
hed, og hvorfor man var interesseret i at læse
filosofi. Den omtalte fyr sagde, at han havde et
– og kun ét – mål med at læse filosofi. Det var
at sidde på in–værtshuset Krasnapolsky klokken halv fire om morgenen og dupere så mange
kvinder, han overhovedet kunne, med alt det,
han vidste.
Det skægge ved det svar var, at der sad
mange nede på rækkerne og rykkede rundt i
stolene, for han ramte faktisk rimelig godt plet
der. Det kunne jeg heller ikke sige mig fri for.«
– Er filosofi et scorefag?
»Nej! Der er ikke nogen, der ligner Brad Pitt
eller Linda Evangelista, vel? Det er vel snarere
en krydsning mellem, hvad ved jeg – Preben
Neergaard og en elgtyr.

❏
DEN rastløse energi, der står ud af denne filosof, er ikke umiddelbart forenelig med forestillingen om fordybelse, men man skal ikke tage
fejl.
»Jeg er sådan et sammenrendsbarn med
fire forældre. Min mor er litterat, min far er
ingeniør, men egentlig fysiker og endnu mere
egentlig meta–fysiker. Så er der en historikerforælder og en, der er plastikkirurg, altså en
videnskabskvinde, der er kødsnedker. Det har
været en ret skæg kombination at vokse op i;
det at skrive har for mig altid været som at lave
et smukt bevis.
Til gengæld har jeg aldrig været en, der hang
ud på universitetet til fester osv. Når jeg havde
læst mine lektier, var jeg færdig og videre. Jeg
hader oppustet, akademisk snobberi. Jeg kan
godt lide faget, og jeg kan godt lide tankerne,
om end jeg også blev træt af det. Filosofi har en
mærkværdig måde at køre på. Hvis du læser
filosofihistorie, vil du se, at der er meget pro et
contra. Så skriver Kant 5000 sider for at tilbagevise Descartes og Hume, bruger lidt af dem
og fremhæver så sin egen teori, og så kommer
Hegel bagefter og kritiserer Kant og bruger lidt
af de foregående og fremhæver sin egen... osv..«
– Så der er noget Krasnapolsky over det?
»Ja. Bortset fra, at der er meget få filosoffer,
som har været kvindebedårere! Leibniz var den
ene. Han kunne svejse under vand og pille rejer
og passe børn og skrive om våbenbrug, medicin,
ontologi, og så opfandt han i øvrigt integral og
differentialregning uafhængigt af Isaac Newton.
Ud over det tog han sig så af både mor og datter.
Den anden er Bertrand Russell. Han var gift

❏

»Jeg er en rimelig simpel slags menneske: I like masturbation, but I like sex even better. For mig at se
er filosofi ikke et sandslot, hvor de kloge sidder oppe på toppen, og så sidder de uvidende
nedenunder. For mig er filosofi kun interessant, hvis den har et intenst
samspil med de øvrige videnskaber og virkeligheden«.
Vincent Fella Hendriks

syv gange og stillede op for Labour og fik Nobels litteraturpris, men der er altså langt mellem sjusserne, skulle jeg hilse og sige.«
Den føromtalte træthed over de mange pros
and cons fik Vincent Hendricks til at spærre øjnene op, da han mødte begrebet logik.
»Jeg blev glad, for det er indrettet sådan, at
det bare er læren om gyldige slutninger. Hele filosofien, ja, alt hvad vi laver, er baseret på præmisser. Spørgsmålet er, om du vil være eksplicit
omkring dem eller ikke. I logikken kræves det,
at du er voldsomt eksplicit, og deraf følger så en
entydig konklusion. Hvis der er en at få.«
Et sted, hvor logikken mangler i dag, er i den
politiske debat. Hendricks sukker.
»Man forudsætter en masse underforståede
præmisser uden rigtig at sige det. ’Vi lever i en
retsstat’, ’vi har en bestemt opfattelse af demokratiet’, men uden eksplicit at gøre opmærksom
på, hvad er det for nogle retningslinjer, der gør
sig gældende. Så kan du stoppe ting ned i halsen på folk, der virker, som om der er et logisk
ræsonnement bagved, og det er der måske også,
men det er på nogle underforståede præmisser,
som vi ikke alle sammen nødvendigvis er enige
i.«
I logikken er det sådan, at du er nødt til at udspecificere alle præmisser.
– Har politik nogensinde været logisk?
»Det skægge ved logikken er, at folk anser
det som værende noget frygtelig virkelighedsfjernt og usexet og goldt, og det er det ikke.
Logikken har én grundpræmis, nemlig at det
virker så dumt, at man modsiger sig selv, for
så er man – som Aristoteles siger – ’ej andet
end blot en plante’. Logikkens udgangspunkt
er, at vores menneskelige intellekt ikke forstår
selvmodsigelser særlig godt, og deraf følger
ganske meget. For eksempel nogle grundlæggende antagelser om, hvad det vil sige, at der er
konsistens i sætningsmængder. At der er følger
fra præmis til konklusion – den slags ting. Selv
vores intuition forstår vi ikke, hvis den er selvmodsigende, så opstår der nemlig frustration.
Jeg hader følelser og intuition i videnskaben.

De kan være gode at have andre steder, men
de hører altså ikke hjemme i videnskaben: ’Åh,
skat, jeg har modsatrettede følelser for dig.’ Det
kan folk godt finde på at sige, og det er det, man
kalder frustration. For der er to ting, der ikke
kan være sande samtidig og ikke falske samtidig. Så står man dér i en dead lock. Det gør vi,
når vi tænker, når vi føler, når vi har intuitioner,
den situation kan vi ikke lide at stå i, og det er
logikkens udgangspunkt.
Den del af filosofien kunne jeg rigtig godt lide,
fordi man bliver tvunget til at blive meget præcis i sine konklusioner, i antagelser, i hjælpesætninger, i teoremer, i slutninger, og så flyder
tingene entydigt.
Så kommer folk og siger – jamen, logikken er
ren form, den vedrører kun det, at vi kan slutte,
men ikke hvad vi slutter om. Det er også sandt.
Vi kan stoppe alt muligt ind i præmisser og
stadigvæk lave logisk gyldige argumenter. Så
hvis jeg siger til dig: Alle rødmossede er menneskeelskere, og Johnny Hansen fra DNSAP er
rødmosset, ergo er Johnny Hansen menneskeelsker, så har jeg et logisk gyldigt argument. Det
er bare ikke holdbart, fordi det næppe er sådan,
at alle rødmossede er menneskeelskere. Men
ræsonnementet er gyldigt.«
Derfor er logikken helt afhængig af, at man
bevæger sig »ud i empiren«, som Hendricks
siger.
»Vi er nødt til at gå ud i verden og se, om de
præmisser, vi stiller op, er sande eller falske.
Det kan logikken ikke afgøre, og det er også for
meget at bede den om.«
– Så logik er et redskab, der skal sørge for, at
følelserne ikke løber af med os?
»Ja, både vores følelser og vores tanker.«
– Og bagefter skal man have skistøvler på og ud
i sneen og se, om det holder?
»Ja.«
– Når man så er derude, hvad så?
»Altså, hvis jeg skal forsøge at overbevise dig
om, at demokratiet er en god styreform, så må
jeg sige: Antag, at vi ikke havde demokrati. At
vi havde monarki, som også er en rædselsfuld

ting, eller et despoti eller et tyranni eller noget andet. Prøv at se, hvordan mennesker har
det, når de lever i et tyranni: der er ulighed og
sociale forskelle og alt muligt andet, og det er
ikke en måde, vi kan lide at organisere os på.
Det kan logikken i og for sig ikke svare på, det
må du ud og undersøge i verden. Logikken er
en redskabskasse, og så må du ud og konsultere
virkeligheden og de empiriske videnskaber,
og det er alt fra sociologi til biologi og hvad du
ellers har. De må lave de empiriske studier og
føre dem ind i filosofien og logikken.«

❏
DER er mange måder at lave filosofi på, siger
Vincent Fella Hendricks og beskriver sin egen
tilgang på følgende måde:
»Jeg er en rimelig simpel slags menneske: I
like masturbation, but I like sex even better. For
mig at se er filosofi ikke et sandslot, hvor de
kloge sidder oppe på toppen, og så sidder de
uvidende nedenunder. For mig er filosofi kun
interessant, hvis den har et intenst samspil med
de øvrige videnskaber og den omtalte virkelighed. Den filosofi, jeg interesserer mig for, bliver
i lige så høj grad lavet af matematikere som dataloger som lingvister som psykologer.
Viden interesserer mig: Hvad vil det sige at
vide noget? Hvad vil det sige at have overbevisninger? Kan vi kortlægge måden, vi ræsonnerer
på, i lyset af vores viden og vores overbevisninger? Det er sådan set det, jeg har skabt min
karriere på, det var det, jeg fik Eliteforsk–prisen for: mine matematiske modeller for menneskelig tænkning. Dét kan bruges mange steder,
for det er gudskelov et grundvilkår for os mennesker, at vi tænker os om. Men der er også
nogle retningslinjer for at tænke sig om, og det
er strengt taget kun dem, jeg studerer.
Jeg bryder mig ikke om at blive fornærmet på
min intelligens, jeg kan ikke lide det, og det tror
jeg generelt ikke mennesker kan.«
– Hvornår bliver du fornærmet på din intelligens?
»Jeg bliver fornærmet på min intelligens, når

I løbet af januar flytter Vincent Fella Hendricks
sin tv-optræden fra dk4 til DR2 med programmet Gal og Genial. Selv er han ikke er nogen
stor tv-kigger.
»Jeg ser TV2 News, mens jeg står og træner
en time hver morgen. Når jeg bliver træt af det,
hopper jeg over på CNN, jeg skal bare lige se,
hvad der er sket i verden i dag – som man siger:
What are they trying to sell us today.«
Herefter går turen ind til universitetet, hvor
Hendricks skal skrive artikler eller arbejde på
en bog.
»Det er den forskningsmæssige del af min
virksomhed, som jeg sætter meget højt. Uden
den ville jeg tørre ud. Samtidig ville jeg dø af
kedsomhed, hvis det var det eneste, jeg skulle
lave, for det er meget stillesiddende, og jeg har
damp!
Derfor har jeg blandt andet et samarbejde
med politiets efterretningstjeneste, som jeg
underviser i logik, derfor har jeg mit gæsteprofessorat på Columbia, og derfor laver jeg tv. Jeg
håber på, at jeg kan bidrage til almenoplysningen i Danmark, og den altovervejende grund til
det er, at jeg har en søn på ni år, som jeg elsker
over alt på Jorden. Jeg kan ikke have, at han
vokser op i et samfund, hvor ignorance er en
dyd, og ’Wallah, jeg knepper den burger, eller
noget,’ som jeg hørte en fyr sige på Burger King
en dag, er måden, man udtrykker sig på. Jeg kan
ikke HAVE det.
Det faktum, at det er i orden ikke at vide
noget, bliver mere og mere legitimt. Jeg har
skrevet om fænomenet ’pluralistisk ignorance’.
Jeg stod i en Fona 2000 butik og spurgte en
ekspedient om en teknisk specifikation, og han
svarede: ’Det ved jeg ikke, men jeg tror heller
ikke, du kan fi nde en eneste af mine kolleger i
butikken, der ved det.’ Egentlig svarer han, at
jeg som kunde under ingen omstændigheder
skal have det at vide, det er helt o.k., at vi alle
forbliver dumme, Gu er det ej, giv mig mit
svar!
Nogle gange, når jeg forklarer folk, hvad jeg
laver, så siger de ’Det lyder svært.’ Ja – og?
Tough, verden er indviklet.«
– Hvad skal der til vidensmæssigt for at kunne
leve i det moderne, danske samfund?
»Man skal vide lidt om politik, om at ræsonnere, social konduite, sprog, globalisering,
udlandsforhold. Det gælder for enhver dansker
– høj, lav, gul, blå, grøn, hvid eller orangefarvet.
Er det meget forlangt?
Som min mor altid har sagt, hvis jeg sagde, at
noget var til at tude over. Jamen, så tud!«
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