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 Indledende kommentarer 
Kære STP'er! 
12. december 1994 udsendte Jens Mammen sit første studiebrev om 'Det mate-
matiske grundlag for teorien om sanse- og udvalgskategorier' til STP, og nu 3 år 
og 22 studiebreve senere er vi nået til vejs ende. Faktisk kom det sidste studie-
brev for fire måneder siden (27.11.97). Siden har der været tavshed i mediet. 
Jeg tror, at denne tavshed er sigende, og jeg tror også, at jeg ved, nogenlunde 
hvad den siger. Først og fremmest er tavsheden dog temmelig uhøflig. Efter så-
dan en præstation må der dog i det mindste kvitteres. Her påhviler der selvføl-
gelig mig en særlig forpligtelse. Det var mig, der i sin tid lokkede Jens til at på-
begynde studiebrevene. At Jens ikke overholdt den del af aftalen, der gik ud på, 
at det skulle foregå på 7. klasse niveau, befrier mig ikke for denne forpligtelse. 
Bortset fra denne lille svipser, har Jens jo leveret i overmål. 
Det er selvfølgelig ikke særligt svært at kvittere. Det kan gøres sådan her: 
Kære Jens! Både på egne og på STP's vegne vil jeg sige dig hjertelig tak for en 
stor - og generøs - intellektuel og pædagogisk bedrift! 
Dette havde været nemt at gøre allerede i november. Sagen er bare den, at en 
gestus jo ikke lige er det, som teorien om sanse- og udvalgskategorier gør krav 
på. Den gør krav på en ægte response, der forholder sig til de teoretiske pro-
blemstillinger, som Jens har rullet ud for os. Det er til gengæld ikke så nemt. Og 
det er det, som jeg tror, at tavsheden siger. 
[Mit barnebarn] Jenni og jeg læser i øjeblikket Odysseen, og det er svært ikke at 
drage en parallel. Ligesom Odysseus, der satte ud med tolv skibe, men efter års 
farefuld færd kom hjem helt alene, har Jens måske mistet alle sine folk på rej-
sen? Nogle kan være stået af på Christian Fletcher maner. Andre kan være tabt 
hen ad vejen, fordi de blev gennemtygget af kykloper, tryllet om til grise, skyl-
let i havet af brådsøer eller udsat for andre dødbringende prøvelser? Hvis man 
slutter fra den dalende frekvens af spørgsmål og kommentarer til studiebrevene, 
er det ikke nogen helt uplausibel formodning.  
Personligt føler jeg mig i hvert fald som en af Odysseus' hårdt prøvede sømænd, 
og ville sikkert være druknet, hvis jeg ikke havde haft det held, at Jens altid be-
redvilligt optrådte som delfin, når han kunne høre mine gurglende nødskrig, og 
at min studiegruppe (MAD [Mammens Algebraiske Demonstrationer]) på lange 
stræk skærmede mig mod dybet, som hvalens bug skærmede Jonas. (Stor tak til 
Benny, Ole og Jørgen Aage - samt til Jens himself - for det!). 
Et par strandvaskere skal det jo nok være blevet til i tidens løb, men mon ikke 
de fleste af de skibbrudne alligevel har klaret sig i land på dette eller hint klip-
peskær? Og selv om de nu ligger opsvulmede, med tæerne gnavet af krabber, og 
forbander skipperen, mon de så ikke alligevel spekulerer over den rejse, som de 
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har været ude på? Og mon ikke de i virkeligheden drømmer om at komme 
hjem? I hvert fald hvis det kan ske på betryggende vilkår? 
For disse formodede lidelsesfæller på klipper og skær føler jeg et særligt ansvar, 
da det var mig, der foreslog rejsen. (Som Odysseus ville Jens helst være blevet 
hjemme). Jeg har derfor langt om længe taget mig sammen og forsøgt at lave et 
response til studiebrevene, der ikke blot kan være en faglig kvittering til Jens, 
men også - måske - kan tilbyde andre skibbrudne hjemrejse på det jeg håber er 
chartervilkår. 
Man kan med rette spørge, hvorfor noget, der ikke er lykkedes for Jens, skulle 
kunne lykkes for mig? Skulle min forståelse af det med det sanse- og udvalgs-
kategorielle ikke være klart inferiør i forhold til hans? Jo, selvfølgelig. Det er 
det, der er hele pointen! En dummernik kan have held til at forklare andre 
dummernikker noget, som mislykkes for en ekspert. 'It takes one to know one' 
og alt det der. Det koster i hvert fald ikke noget at prøve. Desuden hævder jeg, 
at min forståelse i en anden henseende er bedre end Jens'. Det er også en hjælp. 
Mit response bliver noget længere, end jeg først regnede med. Det skyldes, at de 
her ting faktisk optager mig meget, og hvis man åbner for det, så er det svært at 
holde nede. Desuden kan man kun skrive kort om det, som man forstår godt. 
Det håber jeg, at man kan bære over med. For at dække lidt over det, har jeg 
valgt at udsende mit response opdelt i 5 portioner, hvoraf dette er den første. 
I den anden portion tages det med chartervilkår helt bogstaveligt. Ved bedøm-
melsen af Jens' disputats i 1983 sagde Henrik Poulsen, at kapitel 5 (den mate-
matiske del) ville han vente med til den kom som film! OK, her er den om ikke 
som film, så som teater i 3 akter. Allegorisk beskrives i 1. akt det væsentlige i 
Mammens Axiomsystem (MAXI), i 2. akt forholdet mellem MAXI og Mam-
mens Psyke-interpretation (MAPSY), og i 3. akt forholdet mellem MAXI, 
MAPSY og Engelsteds Psyke-interpretation (EPSY). Hermed er hele scenen sat 
for min forståelse af problematikken. 
I tredje portion vises, hvad der er de 3 grundlæggende landvindinger i Mam-
mens Axiomsystem, og hvorfor disse 3 landvindinger samtidig rummer de 3 
årsager til, at det er så svært at forstå, hvad axiomsystemet egentlig fortæller os. 
Identifikationen af disse årsager gør i sig selv axiomsystemet meget nemmere at 
forstå. 
I den fjerde portion forsøger jeg at give den simplest mulige fremstilling af 
MAXI, som jeg forstår den. Man kan kalde det en lille eksamensafprøvning af 
min forståelse. Jeg kan få checket min tilegnelse, og Jens kan få checket sin un-
dervisning. Hvis jeg består, kan fremstillingen måske også være en hjælp for 
andre. 
I den femte og sidste portion præsenterer jeg i kortest mulig form min egen 
psyke-interpretation (EPSY), som jeg hævder nøje må svare til MAXIs primiti-
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ve generalitet, og derfor udgør den semantiske nøgle til MAXI. Samtidig håber 
jeg at kunne vise, hvor Mammens psyke-interpretation (MAPSY) hører til i 
EPSY som et specialtilfælde. 
Med det sidste er vi ude i udviklingsarbejdet, og hvis der er nogen, der har lyst 
til at blande sig, skal de være hjertelig velkommen. […] 
De bedste hilsener 
Niels 
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Stykke i tre akter 
1. Akt - hvor vi møder MAXI og hendes katte 
MAXI var simpelthen den smukkeste model i mands minde. Hun havde to 
katte, SANKAT og UKAT, der var forskellige som nat og dag. SANKAT var - 
som dens fine japanske navn antyder - æstet. Den havde den mest udsøgte smag 
og kunne med sine forfinede kattesanser skelne enhver nuance. Anderledes for-
holdt det sig med UKAT. Den havde ikke sans for noget. Men den var en go-
getter og havde skarpe kløer. Den kunne til hver en tid fange en mus i en mørk 
kælder, hvis blot der var en. Det kneb det gevaldigt med for SANKAT. Den 
ville være død, hvis den ikke blev fodret. Som regel slog de to katte dog følge, 
og så kunne det æstetiske forenes med mad i maven. MAXIs hele liv drejede sig 
om de to katte. Næsten. 
 
2. Akt - hvor vi møder MAPSY 
MAXI og MAPSY havde leget sammen fra de var børn. De blev gift i 1983 ef-
ter en lang forlovelse. MAPSY var af den gamle skole, og holdt den tradition i 
hævd, at mennesket er noget helt særligt, fordi det har skabt videnskaben. 
MAPSY trak derfor den skarpe streg i sandet mellem menneske og dyr, der i 
tidens løb var blevet noget udvisket. Dette komplicerede MAPSYs forhold til 
kattene, som han havde kendt fra før de fik øjne. Måske ikke så meget til 
SANKAT. Selv om SANKAT var tidens foretrukne selskabskat, så var den for 
MAPSY blot et dumt apparat af et dyr. Problemet var UKAT, som MAPSY 
med rette havde kastet sin kærlighed på. MAPSY løste sit dilemma ved at ud-
nævne UKAT til menneske. Ifølge MAPSY begynder menneskeheden simpelt-
hen med UKAT. Denne lille ejendommelighed havde MAXI ikke noget imod. 
Hun var altid ekstremt tolerant, nogle sagde ligeglad. Snart begyndte hun at 
føde MAPSYs børn. Ægteskabet var vellykket. Næsten. 
 
3. Akt - hvor EPSY melder sig som slangen i paradis. 
MAPSY tilhørte den gamle Interpretatione-slægt, og en dag kom en af hans fæ-
tre forbi. EPSY hed han. EPSY var en udpræget animalsk type, måske ligefrem 
lidt af en snog. Meget sigende var heltene i hans verdensbillede dyr af den lave-
ste slags. Han indsmigrede sig hos familien, gjorde haneben til MAXI og for-
søgte at skubbe MAPSY til side. Til MAXI hviskede han: "Du er meget mere 
end MAPSY kan indfri. Han forstår dig dybest set ikke. Vi to er derimod af 
samme slags. Det var altid meningen, at det skulle være os to." Hun smilede og 
nikkede, men sfinksagtigt. MAXI fraveg aldrig sin fundamentale ligegyldighed. 
Mere held havde EPSY med MAPSY selv. "UKAT er et dyr og ikke et noget 
menneske", sagde han. Og da dette ikke krævede nogen større anstrengelse at 
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se, når man først var blevet gjort opmærksom på det, blev MAPSY usikker, og 
lod EPSY flytte ind. Man kunne måske dele MAXI. Huset havde tre etager, og 
på EPSYs forslag, flyttede MAPSY op i loftsetagen. Kattene kunne sagtens 
komme op af stigen og kunne besøge så tit de havde lyst. Til gengæld flyttede 
EPSY ned i kælderetagen, hvor kattene var sikre på at komme, for her var kat-
telemmen ud til naturen. Begge rivaler følte, at de havde gjort en god handel, 
når det nu skulle være. På loftet følte MAPSY sig som kronen på værket, og i 
kælderen følte EPSY sig som fundamentet. Mellem kælder og loft var så stuen, 
og den kunne bruges til repræsentation. Her kunne MAXI tage imod kommende 
bejlere. Det er nemlig umuligt at forestille sig, at en så smuk en model som 
MAXI kan være forbeholdt nogle få. Om arrangementet kommer til at fungere, 
og om det er socialt acceptabelt, er endnu uvist. Foreløbig er der prøvetid.  
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Hvorfor Jens’ matematiske teori er så fantastisk god (A), og hvorfor den er så 
fantastisk svær (B). 
A. 
Mammens Axiomatiske model (herefter kaldet MAXI) udfører efter min opfat-
telse 3 intellektuelle kæmpebedrifter. I al deres enkelthed er det disse: 
1) MAXI fanger med få simple axiomer, hvad det psykiske i grunden er. (Se-
mantik) 
Dette må kaldes skelsættende! 
2) MAXI beskriver dette i et formelt matematisk sprog, hvorved der sikres en 
gennemgående konsistens, der er ukendt i psykologien1, og samtidig bringes 
psykologien i kontakt med de muligheder, som de rige matematiske sprog tilby-
der. F.eks. muligheden for overraskende deduktioner, og det Jens selv har kaldt 
fjernimplikationer. (Syntaks) 
Dette må kaldes særdeles dygtigt! 
3) MAXI åbner op for en meta-matematik, der ikke alene rører ved matematik-
kens, men også ved logikkens, erkendelsesteoriens og ontologiens grund. Og 
her befinder psykologiens yderste horisont sig selvfølgelig også. (Ur-semantik, 
som ingen syntaks er eller kan være foruden).2

                                           
1 Vi taler her om den autentiske del af psykologien. Konsistent matematisk beskrivelse er forsøgt i 

visse dele af psykologien. Men her har reglen været at skære psykologien til, for at denne 
mulighed kunne opfyldes. Dvs. at matematisk konsistens altid har været sammenfaldende med 
en amputeret psykologi, der ofte har haft karakter af reductio ad absurdum. Af samme grund har 
psykologien været i det dilemma, at enten var den matematisk (et kendt idealkrav til 
videnskaben) og uautentisk (og dermed ikke-psykologisk). Eller også var den autentisk og ikke-
matematisk. De fleste af os har foretrukket det sidste alternativ, men jeg syntes ikke, at man kan 
bebrejde dem, der har forsøgt det første. Problemet for dem har selvfølgelig været, at det 
matematiske formsprog, som de har haft til deres rådighed, er den funktionsmatematik, der har 
tjent fysikken så bravt, men som er ude af stand til at fange det særegne ved psykologien. Jens' 
store fortjeneste er, at han selv har hittet på (hit upon) et formsprog, der modsvarer psykologiens 
særegenhed. Et formsprog, der modsvarer den autentiske psykologi og samtidig også er 
matematisk autentisk. Hermed åbnes der selvfølgelig for nye helt ekstraordinære muligheder for 
psykologien (og sikkert også for matematikken). 

2 Hvis man taler om den erkendelsesteoretiske horisont og den psykologiske horisont i samme 
åndedrag kan der opstå vanskeligheder. Det, der er det samme, er nemlig slet ikke det samme! 
Især Nini Prætorius og Lars Hem har hver på deres måde med rette advaret mod naiv forveksling 
her. (Og måske også antydet, at visse - jeg siger ikke hvem - gjorde sig skyldig i en sådan naiv 
forveksling). Jeg er helt enig i, at en grænsedragning mellem erkendelsesteori (filosofi) og 
realvidenskab om det epistemiske (psykologi) ikke må krænkes. Mit hurtige svar er, at der er tale 
om samme ekstension men klart forskellige intensioner. Hvis nogen på et tidspunkt er 
interesseret, har jeg imidlertid også et bud på et mere udfoldet og præcist svar. [Se også fodnote 
30 i Efter Studiebrevene 5, 1. del, 23.3.98] 
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Dette må kaldes overordentlig interessant! 
Hvis jeg har ret i dette, og det har jeg garanteret, så taler vi om noget, det er 
svært at overvurdere betydningen af. […] 
 
B. 
De selvsamme 3 landvindinger rummer imidlertid også præcis de 3 årsager til, 
at MAXI for de fleste psykologer er så svær at begribe. Af to grunde er det værd 
at omtale nøjere. 
For det første er det sværtbegribeligheden, der erfaringsmæssigt har domineret 
folks opfattelse af teorien. Det der så at sige har fyldt deres opmærksomhed. 
Ligesom en tåget plet på øjet helt kommer til at dominere synet og samtidig fru-
strerer, fordi den ikke er til at placere. Hvor er den egentlig? Har man en syns-
svaghed, eller er landskabet selv tåget?  
For det andet, fordi den blotte identifikation af, hvad det er ved teorien, der vol-
der vanskeligheder, får pletten til at fordampe. Det, der før var uforståeligt (ikke 
til at fokusere), bliver med et trylleslag forståeligt (til at fokusere). Der skal ikke 
mere til. (Men observer, at her har Jens ikke kunnet være os til megen hjælp. 
Jeg er sikker på, at han - for hvem det hele står ret klart - ikke har kunnet forstå, 
hvorfor folk har haft så svært ved at forstå tingene. At forstå, hvad det er, der er 
så svært at forstå, kræver en, der har haft bjælken i sit eget øje. Her prøver jeg at 
være sådan en.) 

1. (Ang. Semantikken) 
Udviklingen af MAXI, der har været mange år i vej (og i øvrigt stadig er i vej), 
er gået hånd i hånd med en særlig psykologisk interpretation. Axiomsystem og 
interpretation har så at sige støttet sig til hinanden i opvæksten. ("I carried you, 
now you carry me a little."). Dette søskendebånd fremgår klart af fremstillingen 
i disputatsen Den menneskelige Sans fra 1983 (DMS). Dette har imidlertid kun-
net føre til den forestilling (også nogen gange hos Jens selv?), at der er tale om 
siamesiske tvillinger, hvilket der ikke er. I hvert fald ikke i princippet. Det er 
afgørende vigtigt, at der skelnes skarpt mellem MAXI og Jens Mammens egen 
interpretation af det grundlæggende psykiske fra 1983 (herefter kaldet 
MAPSY). MAPSY har været et stillads til MAXI, og har således forankring i 
MAXI. I den forstand er interpretationen vejledende. Men den er også vildle-
dende. 
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(Og det mest meningsforstyrrende er altid, når vejledning og vildledning er 
viklet ind i hinanden). Det vildledende opstår, fordi interpretationen, der 
identificerer det grundlæggende psykiske med det særligt menneskelige og dette 
med fastholdelse af numerisk identitet, blot er et specialtilfælde af det, som 
MAXI tilbyder. Måske endda et specialtilfælde af et specialtilfælde. Resultatet 
er, at det specielle (MAPSY) overgeneraliseres, og at forståelsen af det gene-
relle (MAXI) hermed automatisk overspecialiseres. Begge dele resulterer i et 
skævt billede. Og skævheden vanskeliggør den tænkende læsers tilegnelse.  
Denne indvending har jeg fremført i årevis i skrift og tale, bakket op af min 
egen interpretation af det grundlæggende psykiske3 (herefter kaldet EPSY), som 
jeg hævder bedre svarer i generalitet til den formidabelt simple beskrivelse i 
MAXI. Jens, som jeg har diskuteret det her med mange gange, er til sinds at 
give mig ret, og det har selvfølgelig opmuntret mig og fastholdt min interesse i 
MAXI. Min gennemgående tanke har været, at 1) hvis EPSY fanger det 
grundlæggende psykiske (og det er jeg selvfølgelig sikker på), og 2) hvis MAXI 
fanger det grundlæggende psykiske (hvad hele min intuition har tilsagt mig), så 
3) må MAXI passe med EPSY. Hvis jeg så dog bare kunne forstå den! Jens har 
virkeligt - på det mest generøse - gjort, hvad han kunne. Herunder skrevet stu-
diebrevene. Men jeg har haft den bjælke i øjet, der beskrives i det følgende.  

2. (Ang. Syntaksen) 
Problemet her er i virkeligheden temmelig sindrigt, fordi der er en illusion in-
volveret. Men umiddelbart virker det simpelt. Der er praktisk taget ikke - og 
skal heller ikke være - nogen psykologer, der er i besiddelse af den fornødne 
indsigt og de nødvendige kundskaber i matematik, der skal til for at følge hele 
den tekniske udfoldelse af syntaksen. At deltage aktivt i tænkningen er helt 
udelukket. Et årelangt studium af matematik ville være en mindste forudsæt-
ning. Netop fordi studiebrevene er så eminent pædagogiske, demonstrerer de 
dette med al ønskelig tydelighed. Dette indser man hurtigt. Men hvis man af den 
grund opgiver MAXI, fordi det kan man aldrig komme til at forstå, så er man 
blevet offer for en illusion og har regnet smed for bager. Det er ikke den syn-
taktiske mekanik, der skal forstås for at forstå MAXI. Og derfor heller ikke 
syntaktisk ukyndighed, der forhindrer en i at forstå MAXI. Selvfølgelig er 
MAXI intet uden de formelle beviser, deduktioner osv. Men når blot mekanik-
ken er på plads, så tilføjer beviserne i sig selv intet til axiomerne. (At det kræver 
både den største kunst og det fineste håndværk at bringe mekanikken på plads, 
ændrer intet på dette.) Ligesom man ikke behøver at være mekaniker for at køre  

                                           
3 Udviklingen af EPSY og dens forskellige aspekter er udviklet fortløbende siden 1986. Se 

fodnote 24. 
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bil, når blot den er køreklar, eller fysiolog for at være psykolog, når blot krop-
pen fungerer, behøver man ikke være matematiker for at forstå MAXI, når blot 
den er syntaktisk i orden. Og det er den garanteret. Hvis man ikke har tillid til 
Jens' særlige ekspertise, så er der også professionelle eksperter, der har haft den 
til syn. MAXI kunne selvfølgelig kun være opfundet af en original tænker, der 
både kunne sin matematik og sin psykologi. Men så skrappe krav stilles der 
ikke efterfølgende. Denne hypervigtige distinktion mellem at fatte syntaksen og 
at forstå MAXI har jeg selv været meget sen til at fange. Jeg så den faktisk 
først, da jeg begyndte at fatte lidt af, hvordan syntaksen fungerede! Men hvis 
det ikke er syntaksen, man skal forstå i MAXI, hvad er det så? Hvad mere er der 
egentlig? Dette bringer os til den tredje og måske største vanskelighed, fordi 
noget meget dybt er involveret. (Hverken det forhold 1. at MAPSY misrepræ-
senterer MAXI, eller det forhold 2. at matematik er en videnskab, der kræver de 
kundskaber, der svarer til et videnskabeligt studium, er jo i sig selv særligt 
dybt). 

3. (Ang. Ur-semantikken) 
Standardopfattelsen af formelle abstrakte systemer (som logikkens og matema-
tikkens) er, at de er indholdsmæssigt neutrale eller i sig selv indholdsmæssigt 
tomme. De formelle abstrakte tegn er en slags tomme tønder, som man efter be-
hag kan lægge indhold i. (Skellet mellem ekstension og intension har også med 
dette at gøre.) Dette indhold kan være meget forskelligt, og det formelle system 
(matematisk eller logisk) kan derfor behandle de mest forskellige ting. Det har 
gyldighed over de forskellige konkrete videnskabers områder. Det vil sige, der 
gælder bevislige regler eller love for tønderne og deres transport, regler der er 
uafhængige af, men bindende for indholdet. Af den grund kan tøndevæsenet 
udgøre en fællesbasis for videnskaberne. Noget lignende gælder for sproget. 
Her er der en underliggende grammatik, som også kaldes syntaks, og denne 
syntaks kan så iklædes konkret indhold, hvilket man kalder semantik. (I com-
puteren her kaldes syntaksen i øvrigt program. Teksten selv kaldes mening, og 
meningen er semantisk. Det er klart, at program og mening ikke er det samme.)  
Denne distinktion mellem syntaks og semantik er meget vigtig. Den er f.eks. 
socialt vigtig på den måde, at kan man ikke foretage den ordentligt, så udviser 
man manglende evne til abstrakt tænkning og vil i akademiske kredse virke 
uintelligent. (Vigtig-Peter: Her er vist en, der har forvildet sig.)4

                                           
4 Af allerede anførte grunde, føler psykologer sig ofte underlegne i forhold til de formelle 

abstrakte systemer og deres domptører. Ikke sjældent kommer underlegenhedsfølelsen til udtryk 
i aggressivitet. Som når der hvæses: Tomme tønder buldrer mest!. (Det er endda ved enkelte 
lejligheder gået ud over vores egen bødker). Forskellen på psykologers aggressivitet og den 
notoriske aggressivitet man ofte finder hos filosoffer er i øvrigt fænomenologisk interessant at 
bemærke sig. Aggressiviteten hos de sidste virker mere skoledrengeagtig ('Her kommer jeg! Var 
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Men distinktionen har ikke kun med sociale diskurser at gøre, den er faktisk 
vigtig i sig selv. I omtalen af den første vanskelighed (1) pegede jeg på, at en 
manglende skelnen mellem den syntaktiske axiomatik (MAXI) og den konkrete 
semantiske interpretation (MAPSY) faktisk kunne stille sig i vejen for forståel-
sen. I omtalen af den anden vanskelighed (2) pegede jeg på, at det at trække et 
skel mellem MAXI som syntaks og som noget andet end syntaks, var nøglen, 
der kunne lukke en ud af den matematiske ukyndigheds bur. Og hvad kan dette 
andet være andet end semantik? 
Men hermed er vi kommet til et svært sted, for hermed både blæser jeg og har 
mel i munden. For MAXI er ren syntaks, og hvordan kan ren syntaks være mere 
end syntaks? Det kan det selvfølgelig kun, hvis ren syntaks også er semantisk. 
Hvis syntaks og semantik i sidste ende er uløseligt sammenhængende. Hvilket 
er det samme som at sige, at distinktionen mellem syntaks og semantik ikke kan 
være så grundlæggende, som det almindeligvis antages. Nede i ur-dybet må de 
vokse på samme rod eller være i et stykke.5 Al syntaks må derfor have en Ur-
semantik. 
Dette spørgsmål rører selvfølgelig ved selve ur-grunden for forholdet mellem os 
og verden, dér hvor de mest uopløselige primitiver skabes. Og hermed er vi inde 
i de allermest grundlæggende ontologiske, epistemologiske og logiske spørgs-
måls område, et område der har optaget menneskehedens bedste tænkere i en 
million år. Dette maner naturligvis til ydmyghed. Selv den skarpeste tænkeevne 
og det fornemste scholarship er øjensynligt ikke nok til at begå sig her. Og jeg 
besidder ikke i mindste mål nogen af delene. Alligevel er jeg nødt til at fremtu-
re, for nøglen til forståelsen af MAXI er begravet her. Lad mig derfor opfatte 
den gamle talemåde, fools rush in, where angels fear to thread, som en slags li-
cens og kortfattet fremstille sagen således:  
 
 

                                                                                                                                   
der noget!?'), mens den hos de første er mere underklasseagtig ('I skal ikke tro, at I er noget!'). 
Af samme grund er filosoffer måske noget mindre tilbøjelige end psykologer til at gå efter 
manden snarere end bolden. Da både dette og den friske barnagtighed er at foretrække, er der 
igen grund til at føle underlegenhed. Ak, ak! Til gengæld må det siges, at det heller ikke er let at 
være ekspert i det principielt indholdsløse. Tomheden gør usikker. Man ser da også filosoffer 
sværme om de empiriske videnskaber, som vampyrer omkring varmblodige jomfruer. Og mange 
jomfruer finder det ret så ophidsende. I hvert fald psykologien. Hvis kollusionsteorien [en klinisk 
analytisk teori, der siger, at folk finder partnere, der komplementerer deres egne neuroser eller 
karakterafvigelser] overhovedet har et godt genstandsfelt, kunne det være forholdet mellem 
filosofi og psykologi. 

5 Hvis man foruden semantik og syntaks også vil have pragmatik med, så gælder helt det samme 
for den. Allernederst udgør de et stykke. 

 271



Efter Studiebrevene 3 (af 5). Niels Engelsted, 12.03.98 

Ren syntaks er - i hvert fald i den gængse forestilling - produktet af en rensel-
sesproces, der kaldes abstraktion og formalisering. Abstraktionen bortskræller 
det konkrete stof, og formaliseringen uddestillerer den rene form. Hverken ab-
straktion eller formalisering eliminerer imidlertid slet og ret. Noget bliver tilba-
ge. Abstraktionen skræller bort, men kun indtil den står på urprimitivernes 
grund. Når alt er skrællet af tegnene, så de står helt nøgne og indholdsløse tilba-
ge, så står dog også det tilbage, at de er tegn. Dvs. at de betegner. Og det er 
klart semantisk. Man kan heller ikke bortskrælle, at det, der betegner, betegner 
noget. Noget er selvfølgelig semantikkens mest primitive primitiv. Noget lig-
nende gælder for formalisering. Når det konkrete indhold er elimineret står for-
men dog tilbage. Formen er noget; den former. Det er semantisk. Man kan selv-
følgelig definere syntaks som det, der kun er om sig selv. Og former kunne må-
ske siges kun at være om sig selv (Platon ville sikkert sige det). Det kan imid-
lertid næppe siges om de former, der vedrører (dvs. rører ved) os mennesker. De 
former, som logikken og matematikken udforsker, opfører sig snarere som lov-
bundne constraints på menneskelig formning, og hermed klæber der sig et ope-
rationelt indhold til dem, der er semantisk ligeså meget, som det er syntaktisk. I 
den forstand kan formerne være operationernes grundlæggende primitiver, og 
det er i sig selv indhold eller semantik. 
Er det meget dunkelt? Ja, det er det sikkert, men måske kan et eksempel fra et 
andet område illustrere, hvad det er, som jeg er ude efter. George Lakoff og 
Mark Johnson har i bogen Metaphors We live by (1980) foretaget en særdeles 
interessant analyse af metaforer, hvor de med betydeligt held forsøger at analy-
sere (abstrahere) sig frem til nogle grundlæggende primitiver, der udgør den 
grundstruktur, hvorfra metaforerne - iklædt deres blomstersprog - vokser. Pri-
mitiverne har alle noget at gøre med de forskellige måder, vi møder verden på. 
Eller måske rettere, hvordan vores kropslighed sætter grundstrukturen. (Lakoff 
og Johnson døjer med den fikse idé, at svaret på det klassiske Mind-Body pro-
blem er at lave det om til Body-Mind, hvad måske kan kaldes reverse Cartesia-
nism.) Hermed er de i virkeligheden kun nået halvvejs i deres analyse, men 
skidt med det. Halvvejs er ikke så værst. Under alle omstændigheder illustrerer 
deres analyse det, som jeg forsøger at sige. Nemlig at når man kommer langt 
nok ned i sin analyse, så står man på semantikkens urgrund. Så står man med 
primitiver, og primitiver har et reelt indhold. Dette gælder alle sprog, hvad en-
ten der er tale om metaforsprog, dagligsprog, logiske sprog eller matematiske 
sprog. Det er utænkeligt at have sprog uden et indhold. Det er også utænkeligt 
for rent syntaktiske sprog. Her falder indholdet blot sammen med den rene syn-
taks.6

                                           
6 Måske skal man skelne mellem Indhold (ur-semantik) og Beriget Indhold (semantik). Indhold i 

sin bareste form er sammenfaldende med ren syntaks. Når indholdet beriges, det vil sige iklædes 
flere og flere semantiske træk, så opstår der en afstand mellem den rene syntaks og indholdet, og 
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I vores daglige omgang med verden gennemspiller vi naturligvis hele tiden de 
grundlæggende primitiver, ligesom den, der taler i metaforer, gennemspiller 
Lakoff og Johnsons grundkategorier. Det er der bare ingen, der er klar over. 
Hvad forskel det skulle gøre, er også svært at indse. Det svarer til, at man blev 
gjort opmærksom på, at man trækker vejret. Hurra! Eller at man taler i prosa. 
Wow! Disse opdagelser er kun relevante til særlige formål; de er dagligdagen 
helt uvedkommende. Rigtige matematikere har det imidlertid med deres sære 
abstraktionsverden, som vi andre dødelige har det med vores dagligdag. De 
jonglerer med formler og modeller, som vi andre jonglerer med knive og gafler. 
Det vil sige, at de tager deres verden for lige så givet, som vi tager dagligverde-
nen for givet. Og det betyder, at de i matematikken kan være (og er) lige så 
blinde for primitiverne, som vi er det i dagligdagen. Fisken i vandet behøver 
ikke at kende vandet for at svømme i det. Og faktisk siger man, at fisken er den 
sidste til at opdage vandet, den svømmer i. For at opdage det, skal man være 
uden for det, men den dygtige matematiker er så meget inde i sine sager, at han 
- qua fortrolighed, ekspertise og flow - ikke behøver at have (og derfor heller 
ikke har) den ringeste ide om sin egen grund. Helt anderledes forholder det sig 
selvfølgelig for den, der er helt udenfor. Fremmedgørelsen giver (jvnf. Brecht) 
mulighed for at se noget, som man ikke kan se indefra. Men det er også nød-
vendigt i dette tilfælde, for det er nægtet den uden for stående at svømme. Eller 
sagt med andre ord. Syntaks og semantik er i grunden et, men det kan fanges 
enten venstre eller højre om. Matematikeren fanger det over syntaksen. Den, der 
ikke kan forstå syntaksen, må fange det over semantikken. Det betyder, at kun  
 
 

                                                                                                                                   
distinktionen mellem syntaks og semantik bliver mere og mere relevant. For at få den rene 
syntaks til at virke (den vil man gerne gøre så simpel som mulig), må man bortse fra mere og 
mere af det berigede indholds rigdom, altså abstrahere. Hermed løber man, som til overmål 
demonstreret i psykologien, den risiko, at man er kommet til at bortse fra noget væsentligt. At 
man har foretaget en voldelig reduktion af indholdet for at lukke hullet til den simple syntaks. 
Det er det, som jeg i tre-akteren har beskyldt Jens for at gøre.# MAXI er en ren syntaks, men 
MAPSY er en svært beriget semantik. Gabet dem imellem er for stort. For at få pengene til at 
passe må man derfor vælge en psykologisk interpretation til MAXI, der i sin primitivitet 
modsvarer den simple syntaks. Det er det, som jeg hævder, at EPSY gør. Eller også må man 
foretage en berigelse af syntaksen, dvs. tilføje yderligere axiomer til MAXI, således at den 
modsvarer den semantiske rigdom i MAPSY. Og det er selvfølgelig ikke enten eller. Man skal 
naturligvis gøre begge dele. Herved vil man få en simpel og en beriget MAXI, der svarer 
henholdsvis til den primitive EPSY og den righoldige MAPSY. Men to er vel også bedre end en. 

 # Beskyldningen er velbegrundet. Men det står stadig tilbage at forklare, hvordan den forkerte 
MAPSY kan føre til den rigtige MAXI? Det er selvfølgelig kun muligt, fordi MAPSY ikke kun 
er forkert men også rigtig. Det kræver imidlertid den udfoldede EPSY at demonstrere denne 
sindrighed ved MAPSY. Måske kan vi nå at omtale det til sidst. 
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ved at forstå MAXI som semantik, kan den syntaktisk ukyndige overhovedet 
forstå MAXI. Intensionerne er selvfølgelig ikke helt de samme for de to forstå-
elser, selv om ekstensionen (MAXI) er den samme. Jeg vil imidlertid hævde, 
(og det er ikke kun, fordi jeg tilhører de uden for stående), at selv om den syn-
taktiske intension er enormt vigtig, så er det den skjulte eller tavse intension - 
ur-semantikken - der er fundamentalt afgørende for MAXIs betydning, og der-
for den, der er nøglen til MAXI. 
Hvad er så MAXIs ur-semantiske intension? Jo, det er efter min opfattelse 
denne: 
MAXI fanger de måder, hvorpå verden åbner sig for os. Eller bedre: MAXI 
fanger de måder, hvorpå verden kan åbne sig for den/det, for hvem verden kan 
åbne sig. MAXI er altså om et forhold, idet den siger noget om verden i relation 
til et subjekt (en som verden kan åbne sig for), og noget om et subjekt i relation 
til verden. Vi taler om en semantik, hvor det ontologiske og det epistemologiske 
udgør én sammenhæng. Hvis folk ikke havde så forvirrende forestillinger om 
subjekt-objekt forholdet, kunne vi derfor bare sige, at MAXIs ur-semantiske 
intension er subjekt-objekt forholdet (S-O). Lad os gøre det alligevel. 
Der findes langt mere primitive primitiver end S-O. F.eks. dem som den moder-
ne fysik jagter. Kvanter og dingenoter. Men S-O er det primitiviste primitiv, der 
tillader et erkendende væsen, idet den blot sætter forholdet op mellem noget, 
der erkender, og noget, der erkendes. Psykologien kan ikke have noget primiti-
vere primitiv og stadig være psykologi. Og i en vis forstand - den erkendelses-
teoretiske - er S-O også det primitiveste, som vi overhovedet kan forestille os. 
Den sætter nemlig grunden for erkendelsen af alle andre primitiver, inklusiv 
kvanter og dingenoter.  
OK, det var en famlende lang historie. Enden er imidlertid god. Som matemati-
ker rækker Jens os den syntaktiske intension, som vi som udenforstående har så 
ondt ved at gribe. Hvis man imidlertid holder sig den semantiske intension for 
øje, så bliver MAXI særdeles simpel at forstå. Den er nøglen til MAXI. Hvilket 
jeg vil prøve at anskueliggøre i det følgende.  
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MAXI (Mammens Axiomatik)7

En simpel fremstilling af det væsentlige, som jeg forstår det 
 
Indledende bemærkninger 
Nøglen til den syntaktiske MAXI er dens ur-semantik. Ur-semantikken er 
denne: MAXI er en formel beskrivelse af de måder, hvorpå verden kan åbne sig 
for den/det, for hvem verden kan åbne sig. Det er meget vigtigt at bemærke, at 
der er tale om to sammenhængende sider: Det erkendende og det erkendte. 
MAXIs ur-semantik er om de grundlæggende epistemiske forhold. 
Tænk på MAXI som en formel beskrivelse af de måder, hvorpå en levende or-
ganisme kan kende verden (1), eller verden kan kendes af en levende organisme 
(2). 
Man kan sige, at (1) har en epistemologisk og (2) en ontologisk hældning. I 
MAXI skifter vægten lidt frem og tilbage mellem (1) og (2), det skal man lige 
være opmærksom på. Men man må endelig ikke glemme, at (1) og (2) udgør et 
uadskilleligt sæt. MAXI udtaler sig ikke om verden uafhængigt af et subjekt, ej 
heller om et subjekt uafhængigt af verden. (Med denne begrænsning deler 
MAXI vilkår med os mennesker!) 
MAXI henter sit syntaktiske instrumentarium fra mængdelæren og fra topologi-
en. Efter min opfattelse har mængdelæren samme slags ur-semantik som 
MAXI. Mængdelæren udtrykker dybest set også et epistemisk forhold. Mæng-
delæren har to grundprimitiver: Elementer og Mængder, hvor mængder om-
fatter elementer. Det er ligesom en cowboy med lasso og indhegning om-fatter 
(indfanger) køer og kalve. Denne omfattelse svarer til, hvordan verden kan om-
fattes (kendes) af den/det, som verden kan omfattes (kendes) af.8 Jeg er helt  

                                           
7 MAXI er udførligt beskrevet i DMS, kap. 5 (her er også beviserne) samt selvfølgelig i 

Studiebrevene. 
8 Mængder omfatter elementer i overensstemmelse med kendetegn (prædikater). Forskellige 

kendetegn og kombinationer af kendetegn kan kaldes kategorielle bestemmelser, der definerer en 
bestemt om-fattelse af elementer, der bærer kendetegnene. F.eks. kan vi have en indhegning, der 
hedder sortbrogede tyre. Dette er den intensionelle side, der omtaler, hvilken slags mængde der 
er tale om. Kendetegnene gør det imidlertid ikke alene. De er kun en side af sagen. Nok så 
vigtigt er, hvad der faktisk går i indhegningen, hvad der kaldes den ekstensionelle side. Vores 
indhegning kan være tom, eller der kan gå 7 sortbrogede tyre i den. For cowboyen gør det en 
forskel, ja det er faktisk afgørende. Han kan også indfange en flok dyr i sin indhegning uden at 
kende hverken deres antal eller slags. Der kan være både tyre og køer og sågar heste. Her følger 
karakteriseringen (det intensionelle) efter indfangningen (det ekstensionelle). Det er de to 
aspekter ved mængder - den intensionelle og ekstensionelle, som MAXI forsøger at udskille som 
to forskellige slags kategorier. 
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overtydet om, at dette er rigtigt, hvad angår Mængdelæren. Den er, som Jens 
siger, et barn af logikken (domslæren) og dermed af filosofien, der altid var 
immanent epistemologisk. Om noget lignende kan siges om Topologien, der er 
et barn af matematikken, aner jeg til gengæld ikke?9

MAXI kort fortalt 
MAXI har 11 axiomer, hvor et axiom er et logisk uafhængigt udsagn. Det vil 
sige, at det er foreneligt med de øvrige axiomer, og at dets negation også ville 
være foreneligt med de øvrige axiomer. Det har også en række theoremer. Disse 
er logisk afhængige af axiomsystemet, idet de er deduceret fra axiomerne. 
 
 
 

                                           
9 MAXI tilføjer en distinktion til mængdelæren, nemlig distinktionen mellem sanse- og 

udvalgskategorier. Det svarer til forskellen mellem, hvad vi kunne kalde kendetegns-definerede 
(prædicerede) og element-definerede mængder. Mængdelæren foretager, så vidt jeg forstår, ikke 
selv en sådan sondring og rummer derfor begge muligheder. Det betyder i praksis, at den taler 
dobbelt og siger, at en mængde er defineret ved sine elementer (ekstension), og at elementerne er 
defineret ved deres kendetegn (intension). Fordi den har en distinktion mindre end MAXI, kan 
mængdelæren kaldes simplere end MAXI. I så fald er Topologien, jvnf. Jens, endnu simplere, 
fordi den udvisker distinktionen mellem Mængdelærens mængde og element, og blot taler om 
points. Dette kan give anledning til nogle interessante overvejelser, hvis man har lyst. Hvis vi 
indledningsvis antager, at det mest simple også er det mest grundlæggende, så udtaler topologien 
sig om noget, der er mere grundlæggende end det mængdelæren udtaler sig om, og 
mængdelæren udtaler sig om noget, der er mere grundlæggende end det, som MAXI udtaler sig 
om. For et epistemisk væsen, som epistemisk væsen, er der imidlertid ikke noget, der er mere 
grundlæggende end MAXI. Epistemisk er der ikke noget, der kan være mere primitivt end 
MAXIs grundudsagn. (Det tror jeg er rigtigt; i hvert fald er det påstanden her.) MAXI må derfor 
udtrykke erkendelsens grund og dermed også Mængdelærens og Topologiens grund, hvis disse 
opfattes som erkendelsesbaserede. MAXI er altså det mest primitive, men ikke det mest simple. 
Det primitive og det simple kan derfor ikke være det samme. Vi er med andre ord faldet over en 
distinktion. 

 Etymologisk betyder det primitive det første, hvoraf noget udvikler sig, mens det simple 
etymologisk henviser til, hvor mange gange noget er foldet. Hvilket til vores brug vil sige, hvor 
mange forskelle det er bærer af. Jo færre folder eller forskelle noget rummer, jo simplere er det. 
Det passer meget godt med vores distinktion. 

 Noget mere simpelt kan naturligvis godt være baseret på noget mindre simpelt. Det kan f.eks. 
være resultatet af forskelsbortskæring (udiskriminativ abstraktion) eller forskelsnivellering 
(udiskriminativ generalisering). På den måde kan Mængdelæren og Topologien måske opfattes 
som en slags abstraktioner med udgangspunkt i det, som MAXI beskriver. Sådanne abstraktioner 
er ikke selv naturlige primitiver, men er tacitly beroende på et naturligt primitiv, der er deres 
udgangspunkt. På den måde kan MAXI være mængdelærens og topologiens skjulte 
forudsætning. Den tanke, at der er abstrakte formaliseringer, der er naturlige (ægte primitiver), 
og andre der ikke er, løfter i øvrigt hele dette gebet ud af konstruktionismens relative 
kedsommelighed. 
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Bortset fra at axiomerne skal overholde visse syntaktiske formregler (logik, 
mængdelære, matematik), så er der altså ikke noget matematisk nødvendigt ved 
dem. De er valgt, både hvad form og antal angår. Men hvad har ledet valget? 
Selvfølgelig ønsket om i et formelt sprog at sige noget om virkeligheden. Lede-
tråden er altså det semantiske indhold. 
Jens har altså valgt 11 axiomer for at sige det, som han har ønsket at sige. Han 
kunne have valgt flere, og dermed have specificeret sin model. Han kunne have 
valgt færre og dermed gjort sin model mere generel. 
Lad os nu dykke ned i posen med de 11 axiomer og tage dem op i den række-
følge, der er mest sigende for MAXIs hele indsigt og ærinde. 
Hele pointen - og den grundlæggende indsigt - i MAXI er, at der er to kvalitativt 
forskellige måder, hvorpå verden kan åbnes. Det vil derfor være naturligt at be-
gynde med det axiom, der siger det. (Vi anvender axiomatikken, der er listet 
sidst i Studiebrev 22 med korrektion i ”Appendix. Om Axiom 8”). 
Axiom 6: Ingen ikke-tom udvalgskategori er en sansekategori. 
Axiomet siger enkelt, at der findes noget, der hedder udvalgskategori, og noget 
der hedder sansekategori, og det er ikke det samme. 
Men hvad betyder nu findes? Axiom 6 er analogt til dette udsagn: "Ingen En-
hjørning er en Grif." Det er faktisk et korrekt udsagn. Men der eksisterer jo 
hverken Enhjørninger eller Griffer. Ligeså med Axiom 6. Det fortæller noget 
om udvalgskategorien (nemlig at den ikke er en sansekategori), men den for-
tæller ikke, at der faktisk eksisterer en udvalgskategori. (Måske kan man skelne 
mellem udsagn om beskaffenhed (hvad noget er) og udsagn om eksistens (at 
noget er). I så fald er Axiom 6 om beskaffenhed. Jens skynder sig derfor at til-
føje et axiom om eksistens: 
Axiom 7: Der eksisterer en ikke-tom udvalgskategori. 
Man skulle så forvente, at der også er et axiom, der siger, at der eksisterer en 
sansekategori. Den kan jeg imidlertid ikke få øje på blandt axiomerne. Men det 
mener Jens jo, at der gør. Han opfatter det med andre ord som selvfølgeligt. Og 
det skulle vist også være selvfølgeligt, idet sansekategoriers eksistens ifølge 
Jens kan deduceres fra Axiom 4 og Axiom 1 (se nedenfor). Hvis man for at 
hævne sig vil være lidt krakilsk kan man dog indvende, at det rigtignok forud-
sætter, at verbet er i Axiom 1 læses som et udsagn om eksistens og ikke blot om 
kendetegn. Det behøver det jo ikke, jvnf. det med Enhjørninger og Griffer. OK, 
det er nok småligt, men det kan jo også være rart en gang imellem! 
Nu hvor Jens' kategorier er kommet på banen - de svarer til kattene UKAT og 
SANKAT - bruger Jens en lille håndfuld axiomer til at fortælle, at de overhol-
der standardoperationer fra mængdelæren. 
Først tager vi sansekategorierne: 
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Axiom 2: Fællesmængden af to sansekategorier er en sansekategori. 
Det vil sige, at hvis blå er en sansekategori og tung er en sansekategori, så er 
blå og tung også en sansekategori. "Find noget blåt og tungt". Bemærk, at selv 
om det ikke gælder eksemplet, så kan en sådan fællesmængde være tom. Dvs. at 
man ikke kan finde noget, der passer i den, uanset hvor længe man leder.  
Axiom 3: Foreningsmængden af en vilkårlig mængde sansekategorier er en san-
sekategori. 
Det vil sige, at hvis blå er en sansekategori, og hvis tung er en sansekategori, så 
er enten blå eller tung (eller begge) en sansekategori. "Find noget, der enten er 
blåt eller tungt, eller begge dele." Foreningsmængden vil aldrig være tom, blot 
en af delmængderne er tilstede. 
Dernæst tager vi udvalgskategorierne: 
Axiom 9: Fællesmængden af to udvalgskategorier er en udvalgskategori. 
Det vil sige, at hvis Jens og Niels er en udvalgskategori ("få fat i Jens og Niels") 
og Anne og Jens er en udvalgskategori ("få fat i Anne og Jens"), så er Jens også 
en udvalgskategori ("få fat i Jens"). 
Synes man, at eksemplet er lidt tungt, så lad os gøre det lidt mere simpelt. Hvis 
Jens er en udvalgskategori, og hvis Anne er en udvalgskategori, så er det, der 
både er Jens og Anne også en udvalgskategori. Det er der bare ikke noget, der 
er! Denne fællesmængde er tom. Dvs. at vi kan godt lave ikke-tomme fælles-
mængder af komplekse udvalgskategorier, men når vi kommer ned til de simple 
udvalgskategorier, så kan vi ikke få lov til at komme noget i dem. Her forholdt 
sansekategorierne sig anderledes smidigt. Udvalgskategorierne derimod fore-
kommer genstridige. De er forsynet med lukkede grænser, hvor sansekategori-
ernes grænser er åbne. Hermed ser vi den første indikation af forskellen mellem 
sanse- og udvalgskategorier. 
Axiom 10: Foreningsmængden af to udvalgskategorier er en udvalgskategori. 
Det vil sige, at hvis Jens er en udvalgskategori og Anne er en udvalgskategori, 
så er Jens og Anne en udvalgskategori ("få fat i Jens og Anne"). Det kan man 
godt. Sådanne foreningsmængder vil aldrig være tomme, når blot en af del-
mængderne er tilstede. 
De sidstnævnte fire axiomer fortæller om, hvad sansekategorier og udvalgska-
tegorier er fælles om, nemlig at de (med deres respektive ejendommeligheder) 
overlever at blive gjort til fællesmængder og foreningsmængder. Lad os nu se, 
hvad axiomerne helt explicit siger om det, der skiller dem radikalt. 
Det afgørende for sansekategorier er dette: 
Axiom 5: Ingen sansekategori indeholder netop én genstand. 
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Det betyder ganske enkelt, at en sansekategori ikke kan skelne én genstand. Og 
dermed, at en sansekategori ikke kan få fat på en partikulær genstand. Og hvis 
genstandsbegrebet implicerer partikularitet, så betyder det, at genstandsverde-
nen er lukket land for sansekategorierne. 
På den måde defineres sansekategorier negativt, idet det er sådanne, der ikke 
kan få fat på en partikulær genstand. 
Men hvad er egentlig en genstand? 
Man kan sige, at det er det, som en sansekategori ikke kan få fat på, men vi har 
selvfølgelig brug for at komme ud af cirklen, selv om det syntaktiske system 
selv er ganske fornøjet med sine krydsdefinitioner. Der står ikke noget sted i 
MAXI, hvad en genstand er, og det skal der måske heller ikke, men vi kan gå ud 
fra, at det er en slags ækvivalent til mængdelærens elementer. Men måske kun 
en slags, for det er helt indlysende, at Jens med denne betegnelse allerede er 
langt inde i semantikken, og utvivlsomt trækker på den vage hverdagsforståelse 
af, hvad genstand er. Prototypen er nogenlunde nem at specificere: Det er ma-
kroskopiske ting, som kaffekopper og elefanter. Men hvor grænsen går, er me-
get sværere at sige. Især fordi Jens også har en anden prototype for genstande, 
nemlig tal, som ingen andre normale (ikke-matematiske) mennesker deler. (Tal 
som genstande spiller imidlertid en vital rolle i nogle af hans bevisdemonstrati-
oner). 
Problemet kan illustreres i forbindelse med omtale af Axiom 4, hvor genstands-
begrebet dukker op første gang: 
Axiom 4: For hver to genstande i U findes der to adskilte (disjunkte) sansekate-
gorier, så at genstandene falder i hver sin af sansekategorierne. 
U - der også dukkede op i Axiom 7 - betyder Universalmængde, dvs. den yder-
ste mængdehorisont, hvorindenfor alle de andre mængder hentes. Men læs det 
simpelthen som Verden. Axiomet siger så, at enhver genstand i verden kan 
adskilles sansekategorielt fra enhver anden genstand i verden. Eller: Alle gen-
stande er sansekategorielt forskellige. 
Man kan kalde dette en positiv bestemmelse af sansekategorier, idet det sanse-
kategorielle så er det, der kan adskille enhver genstand i verden fra enhver an-
den. 
Hermed ser vi problemet angående genstand. For hvis ingen genstande er ens, 
hvad så med elektroner og den slags entiteter fra mikrokosmos? Der er jo al-
mindelig enighed om, at alle elektroner er ens. De kan så ikke være genstande. 
Dvs. genstandsbegrebet er eksklusivt. Men hvor går grænsen?  
Hvis vi siger, at en genstand er noget, som et levende subjekt kan få fat på, så er 
problemet måske ikke så stort endda. (Bemærk at denne bestemmelse rummer 
et epistemisk moment.) Vi kan jo ikke få fat på elektroner direkte, men kun 
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gennem apparater, som vi til gengæld godt kan få fat på. Lad os derfor simpelt-
hen tænke på genstande som kaffekopper, elefanter og den slags, som vi kan få 
fat på. 
Med Axiom 4 melder sig imidlertid et nyt problem på banen. Alle tænkende læ-
sere spørger straks: Er Axiom 4 og Axiom 5 ikke i modstrid med hinanden? 
Axiom 4 siger, at det sansekategorielle kan blive så specifikt, at det kan skille 
hvilke som helst to genstande fra hinanden. Axiom 5 siger, at det sansekategori-
elle ikke kan specificere en partikulær genstand. Goddaw mand! Er det ikke en 
selvmodsigelse, der vil noget? 
Det mærkelige er, at det er det ikke! Og hermed er vi ved MAXIs inderste 
kerne, hvor matematikkens panserkorps begynder at rulle. At de to axiomer ikke 
er modstridende følger af teoretisk måleteori, som Jens ynder at fremstille med 
tallinien som model. Det er klart fremstillet i Studiebrevene, for den der orker at 
følge det. Jeg er selv kommet så langt, at jeg forstår, hvorfor det er et svar. Det 
er nok for mig, for billedet af min gamle regnelærerinde begynder at dukke op 
ved omtalen af talliniens mange ejendommeligheder, og al den megen uende-
lighed gør mig svimmel. Lad mig derfor prøve at sige det på en anden måde ud 
fra min egen forståelse. 
Axiom 4 og Axiom 5 modsiger ikke hinanden, fordi de vedrører forskellige 
aspekter ved genstande. Det kan siges meget simpelt: Genstande har to aspekter 
1) deres kendetegn (også kaldet deres kvalitative identitet), og 2) deres partiku-
laritet (også kaldet numeriske identitet).10

                                           
10 Jeg døjer personligt med det lille problem, at der må være et tredje aspekt ved naturlige 

genstande, nemlig natur eller art eller væsen eller natural kind. I klassebegrebet syntes kind og 
kendetegn at blive identificeret med hinanden. Aristoteles siger, at en tings væsen er dens 
definition og definerer i praksis ved hjælp af kendetegn. Det er meget muligt, at en tings kind er 
uløseligt forbundet med vores begreb om den, og i den forstand epistemisk. Men det er i så fald 
ikke epistemisk på en empiristisk måde. Min intuition siger, at kind er noget, der går forud for 
(sanse)erfaringen, og derfor ikke kan gøres til kendetegn. Hvis vi kalder kind for et almenbegreb 
eller universalie, så hælder jeg altså til begrebsrealismen, hvor den gældende videnskabelige 
norm er at hælde til begrebsnominalismen. Eller rettere, jeg er uvillig til bare at skrotte 
begrebsrealismen. Der findes naturligvis almenbegreber, der er dannet ved generalisation 
(induktion), men der findes også nogle, der går forud for mødet med enkelttilfældene. Måske kan 
man derfor skelne mellem generalia og universalia, hvor der for de sidste men ikke de første, 
gælder: "Universalia ante rem".# Denne skolastiske doktrin er i hvert fald helt afgørende for min 
opfattelse af, hvad det psykiske i grunden er. Og dermed er mit problem værd at nævne her. Hvis 
kind nemlig kan gøres identisk med kendetegn, så bliver min psyke-konception sansekategoriel. 
Og så bliver jeg smidt ud af MAXIs hus. Jeg kæmper derfor med den forestilling, at både kind 
og partikularitet på to forskellige, men dybt forbundne måder udtrykker det udvalgskategorielle. 
MAXIs udvalgskategorier er udviklet med partikularitet for øje (jvnf. MAPSY). Mit store 
problem er, om de kan rumme kind tillige? Men det er også et problem for MAXI, for hvis min 
psyke-konception er rigtig, og MAXI skal beskrive, hvad det psykiske i grunden er, så skal de 
kunne! Det hele beror formentlig på, hvordan vi er i stand til at forstå forholdet mellem 
universalier og partikularier. Ethvert bestemt (partikulært) noget, er noget bestemt (kind). Kind 
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Axiom 4 siger nu, at givet vi har to genstande, Jens og Anne, så kan vi altid 
finde en sansekategoriel forskel, dvs. en forskel i kendetegn. Til en start vil 
fællestrækkene måske dominere: to ben, to øjne, 46 kromosomer, osv. osv., vi 
kan blive ved i dagevis. På et tidspunkt kommer vi imidlertid til et kendetegn 
hos Jens, der er anderledes hos Anne. Vi har hermed skilt dem i to forskellige 
sansekategorier. (fælles(1) + fælles(2) + fælles(3) + ....fælles(n) + forskel (a/b). 
Sådan kan vi gøre med alle genstande.  
Axiom 5 siger, at givet, at vi har den lange sansekategorielle bestemmelse, der 
lige fangede Anne til forskel fra Jens i det ovenstående, så fanger den nok 
Anne, men der er ingen sikkerhed for, at den netop fangede Anne. Dvs. den 
partikulære genstand Anne. Den kunne sagtens have gyldighed for andre gen-
stande end Anne også. Det er netop denne åbenhed, der kendetegner det sanse-
kategorielle iflg. Axiom 5. I princippet specificerer det sansekategorielle ikke 
en partikulær genstand. 
Det er formentlig ret nemt at se, at de to axiomer ikke er i modstrid. 
Det er præcis det sansekategorierne ikke kan, som udvalgskategorierne kan. Det 
formuleres således i 
Axiom 8a: Enhver ikke-tom udvalgskategori indeholder en udvalgskategori med 
netop én genstand.11

En udvalgskategori er altså defineret ved sin evne til at få fat på en partikulær 
genstand. Den skrider så at siger hen over de principielt åbne kendetegn. Axio-
met forlanger end ikke nogen kendetegn involveret! 
Som oftest er det dog sådan, at subjekter bruger både den udvalgskategorielle 
måde (der får fat på noget partikulært) og den sansekategorielle måde (der fan-
ger noget kendetegnende), når de åbner verden. Dette formuleres i 
 
 
 
Axiom 11: Fællesmængden af en udvalgskategori og en sansekategori er en ud-
valgskategori. 
                                                                                                                                   

kan prædiceres (man kan angive kendetegn). Et partikularium kan prædiceres (man kan angive 
kendetegn). Men ligeså lidt som kendetegnene er identisk med det sidste, er de identisk med det 
første. Jeg vender tilbage til problemet i omtalen af EPSY. 

 # I Froms (1951) Drøm og Neurose, s. 54-55 omtales en sådan skelnen. Her bruger From Uni-
versalia som almenbegreb for almenbegreber, Generalia som post rem almenbegreber (ligesom 
her), og Identalia som ante rem almenbegreber (hvor jeg har brugt Universalia). 

11 Axiomet hedder 8a (og ikke blot 8), fordi der er tale om en nyformulering af axiomet i forhold til 
tidligere (i såvel DMS som i Studiebrevene). 
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Det betyder, at hvis begge måder appliceres i fællesskab, så svarer resultatet til 
det udvalgskategorielle. Man får fat på noget partikulært, selv om man har ladet 
sig lede af bestemte kendetegn. "Tag en kop med blå kant fra hylden". (Hvilket 
er fællesmængden for: "Tag en kop fra hylden" og "noget blåkantet".) 
Vi mangler nu blot et af de 11 axiomer. Det er i virkeligheden ret banalt, idet 
det blot konstaterer, at der i verden er mere end en genstand. Men det skal også 
lige med: 
Axiom 1: I U er der mere end én genstand. 
Det var dette axiom (for nu at fremture), hvor vi gerne ville have er præciseret 
som eksisterer. 
Ud af de 11 axiomer kan der deduceres en masse Theoremer, der spænder fra 
det trivielle til det særdeles interessante. Jens er selvfølgelig gået efter de sidste. 
Det vil vi ikke forsøge at gengive. Dog vil vi lige nævne et særligt vigtigt re-
sultat fra Theorem-verdenen. 
Jens kan bevise, at det er i overensstemmelse med axiomerne at hævde, at der 
findes et maximalt SU-rum. Hvilket oversat betyder, at sansekategorierne og 
udvalgskategorierne og deres foreningsmængder i princippet tilsammen kan 
udtømme universalmængden eller verden. Det vil sige, at den ur-semantik, som 
de udtrykker, er udtømmende. Der findes ingen tredje måde (kategori), hvorpå 
verden kan åbnes af den/det for hvem verden kan åbnes. 
Hvis vi skal opsummere, så siger MAXI: 
1. Der findes to forskellige måder, hvorpå verden kan åbnes (Axiom 6). 
2. Den sansekategorielle kan diskriminere mellem hvilke som helst to genstan-
des kendetegn (Axiom 4), men den kan ikke få fat på nogen enkelt genstand 
(Axiom 5). 
3. Den udvalgskategorielle derimod kan få fat på en partikulær genstand 
(Axiom 8). 
4. Den sansekategorielle kan assistere den udvalgskategorielle (Axiom 11). 
(Det er præcis det, der gjaldt for MAXIs katte i 1. akt af Efter Studiebrevene 2.
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(fortsættes i Efter Studiebrevene 2) 
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