
KAPITEL V 

INDLEDNING 

I forrige kapitel har vi allerede foregrebet en del af re

sultaterne fra det kapitel, der begynder her. 

Forudsætningerne for disse resultater er en analyse af den 

særlige "menneskelige sans u for det konkrete, som ligeledes 

blev diskuteret i forrige kapitel, altså menneskenes særlige 

evne til i den praktiske virksomhed og i den bevidste gen

spejling at fastholde og forbinde sig med konkrete genstande 

og personer. Også i diskussionen af kognitivismen i kapitel 

II og af Rubinsteins teori i kapitel III blev denne særlige 

evne fremhævet som noget fundamentalt for den menneskelige 

erkendelse. 

Ud fra den mekanistiske opfattelse, der lå til grund for de 

traditionelle, vestlige perceptionspsykologiske retninger, 

og som i mere skjult form også viste sig i Rubinsteins for

ståelse af den menneskelige erkendelse, stod mennesket over 

for en verden af genstande, der kunne opløses i en struktur 

af sensoriske kategorier. De konkrete genstande for menne

skets virksomhed blev forstået som udtømmende bestemt ved de 

sensoriske kategorier, selvom de f.eks. hos Rubinstein sub

jektivt-apriorisk blev erkendt "som objekt". 

Den særlige menneskelige sans for det konkrete kunne ikke 

rummes i denne mekanistiske ramme. 

Leontievs forståelse af menneskets forbindelse til omverden

en som en praktisk genstandsvirksomhed ligger derimod ikke 

under for den mekanistiske reduktion. 
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Alligevel påstod vi, under henvisning til nærværende kapi

tel, at Leontiev ikke havde forstået den særlige menneskeli

ge sans, den almene struktur i menneskets virksomhed, som 

ikke blot er grundlaget for den særlige menneskelige tileg

nelsesproces, som Leontiev beskriver, men tillige for menne

skets særlige naturerkendelse og for den særlige ideelle el

ler åndelige form, som karakteriserer den bevidste genspej

ling, og som formidles af sproget. 

Denne særlige sans er historisk udviklet sammen med det sam

fundsmæssige arbejde og sproget. Hos barnet udvikles den 

gennem interaktionen med genstande og personer i barnets om

verden. Det er imidlertid ikke disse historiske, genetiske 

betingelser, der skal fokuseres på i dette kapitel, men der

imod den almene form, som den menneskelige sans har hos det 

voksne nutidige menneske. Sådanne særegenheder, som dernæst 

karakteriserer den menneskelige sans, den særlige menneske

lige virksomhedsstruktur, under forskellige samfundsmæssige, 

politisk-økonomiske omstændigheder, ses der også bort fra i 

fØrste omgang. 

Som allerede nævnt må enhver analyse af virksomheden begynde 

med en analyse af dens genstande. Vi så således i forrige 

kapitel, hvorledes grundmodsætningen mellem genstanden i sig 

selv, i alle dens forbindelser, og genstanden for virksomhe

den, i dens forbindelse til subjektet, var udgangspunktet 

for forståelsen af det psykiskes fremkomst og udvikling. 

På tilsvarende måde skal vi nu demonstrere, hvordan modsæt

ningen mellem på den ene side virksomhedsgenstandens forbin

delse til subjektet som en konkret, aktivt fastholdt forbin

delse og på den anden side virksomhedsgenstandens forbindel

se til subjektet som en lovmæssig, sensorisk interaktion er 

udgangspunktet for at forstå fremkomsten og udviklingen af 

den særligt menneskelige bevidsthed. 
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Allerede i forrige kapitel så vi, hvordan mennesket bevægede 

sig fra den dyrisk-sensoriske interaktion med omverdenens 

genstande til en aktiv fastholdelse af konkrete stykker 

værktØj, redskaber osv. for derigennem, nu med "forlænget 

krop", "bevæbnede sanser", at kunne sanse omverdenens gen

stande på et højere, mere objektivt og præcist niveau. På 

det højeste niveau, efter udviklingen af samfundsmæssige 

"standarder", måleinstrumenter etc. er der i princippet in

gen grænser for de menneskelige sansers skelneevne. Men sta

dig består der et modsætningsforhold mellem denne sensoriske 

skelneevne og så de konkret fastholdte forbindelser, som 

mennesket aktivt etablerer gennem sin praktiske virksomhed 

og sin bevidste genspejling af omverdenen. 

Det er dette modsætningsforholds form, vi vil bestemme. 

I første omgang vil vi bestemme modsætningsforholdet, såle

des som det fremtræder i den praktiske, konkrete genstands

mæssige virksomhed, for siden at gå et skridt videre i ret

ning af den mere almene o.g teoretiske virksomhed. 

Vi vil derfor i første omgang analysere menneskets praktiske 

virksomhed over for den tingslige omverden. 

Denne tingslige omverden består af en uendelighed af ting 

eller konkrete enkeltgenstande. 

Nu eksisterer der ganske vist ingen naturgiven inddeling af 

materien i adskilte ting eller genstande. FØrst menneskets 

aktive definitoriske bestræbelser kan medføre sådanne ind

delinger. 

Det er umuligt at forestille sig en entydig og udtømmende 

opregning af alle ting eller konkrete enkeltgenstande i ver

den. Det er ikke engang meningsfuldt at spørge, hvor mange 
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ting t der er i mit arbejdsværelse, eller hvor mange ting, 

jeg selv består af. 

Hvis jeg derimod forudsætter en begrebs lig bestemmelse, som 

f.eks. "bøgert! eller "blyanter", er det en anden sag. For så 

vidt mit arbejdsværelse kan afgrænses ~ntydigt, er der et 

bestemt antal bøger og et bestemt antal blyanter i det. 

Men betyder dette nu, at et begreb om ting eller konkrete 

enkeltgenstande er rent subjektivt, at det ikke genspejler 

nogen objektiv realitet? 

Lad os se på en nærliggende analogi fra naturvidenskaben! 

I fysikken opererer man med et begreb om "legemer", sammen

hængende, afgrænsede dele af den stoflige materie. Fysikken 

beskriver legemernes vekselvirkning betinget af deres rums

lige relationer, deres egenskaber osv. Disse vekselvirknin

ger er strengt objektive og uafhængige af menneskenes be

vidsthed og definitoriske virksomhed. Konkrete ting som bØ

ger, blyanter, dyr og mennesker er eksempler på legemer og 

følger i deres vekselvirkninger fysikkens objektive love. 

Man kan ikke med nogen rimelighed benægte, at fysikkens be

greb om legemer genspejler en objektiv struktur i virkelig

heden, og hævde, at begrebet er rent subjektivt. 

Vi kan heller ikke påstå, at begrebet "legeme" er rent "ana

lytisk", at det blot er et bekvemt beskrivelsesinventar og 

ikke henviser til noget reelt eksisterende. Det er netop væ

sentligt i fysikken, at visse konkrete demonstrerbare lodder 

og stænger etc. er eksempler eller paradigmer på legemer, at 

begrebet legeme er en generalisering af demonstrerbare ek

sempler gennem en fremhævelse af visse af deres egenskaber, 

i dette tilfælde sammenhæng, stoflighed, afgrænsethed. 
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Alligevel, på trods af denne objektivitet, er det menings

lØst at spørge, hvor mange legemer der er i verden, eller 

om, hvorledes verden konkret er inddelt i legemer. Det vil 

heller ikke have mening at spørge, hvor mange legemer, der 

er i mit arbejdsværelse. 

For en fysiker ville et sådant spørgsmål afsløre en misfor

ståelse af selve begrebet om legeme. 

Fysikkens love gælder for enhver konkret inddeling af den 

stoflige materie i sammenhængende, afgrænsede legemer. Love

ne er invariante over for de forskellige konkrete inddelin

ger af den stoflige materie i legemer, som vi ud fra en sub

jektiv erkendelsesbestræbelse måtte foretage. I enhver ind

deling af materien i legemer fremtræder objektive træk ved 

materien givet forud for den konkrete inddeling. 

Tilsvarende forholder det sig med det begreb om ting eller 

genstande, som vi her taler om. Det er en generalisering ud 

fra demonstrerbare eksempler, hvor .. alt det, som vi regner 

for ting, har det fælles med de demonstrerbare eksempler·, 

eller paradigmer, at de bevarer deres identitet med sig selv 

i et kortere eller længere tidsrum, uanse~ om de forandrer 

sig, deles osv., at tingene er i rums lig-tids lig nærhed el

ler kontakt med andre ting og vekselvirker med dem. Dernæs~, 

at tingene har visse fysisk-kemiske egenskaber, som er be

tinget af (og betinger) tingenes vekselvirkning med andre 

ting. Og endelig som noget centralt, at de vekselvirkende 

egenskaber ved tingene er almene eller universelle, at de 

kan gentage sig overalt i universet under bestemte, men uni

verselle betingelser. 

I enhver inddeling af verden i ting fremtræder visse objek

tive modsætninger, som er givet fØr og uafhængi·gt af den 

konkrete inddeling, men som på den anden side fØrst viser 

sig under forudsætning af en inddeling, ganske ligesom det 

gjaldt for lysikkens love om vekselvirkninger mellem lege

mer. 



- 304 -

Det er disse objektive modsætninger i genstandene for menne

skenes praktisk-sanselige virksomhed, som er grundlaget for 

vores beskrivelse af modsætningerne og strukturen i selve 

virksomheden. 

Den fØrste og grundlæggende modsætning er den, der består 

mellem en ting eller en konkret enkeltgenstand på den ene 

side som noget enestående eller unikt, på den anden side som 

noget alment og gentageligt. På den ene side er en konkret 

enkeltgenstand et "partikularium ll eller et uindivid", noget, 

der kun er identisk med sig selv (numerisk identitet). På 

den anden side er den i enhver af sine egenskaber identisk 

med andre genstande og altså blot en instans af en "univer

sel" klasse (kvalitativ identitet) .1) 

Den næste grundmodsætning består mellem på den ene side gen

standen som determineret af den unikke totalitet af sine 

konkrete forbindelser til andre ting og fænomener i verden 

og på den anden side genstanden i sine egenskaber determine

ret af almene lovmæssigheder. 2) 

Vi skal ikke på dette sted fordybe os mere i disse objektive 

modsætninger i genstandene. Det, der skal behandles her, er 

derimod, hvorledes disse modsætninger genspejles i menneske

nes praktisk-sanselige genstandsvirksomhed og i den bevidste 

genspejling. 

1) 

2) 

For en nøjere diskussion af disse filosofiske distinktioner 
henvises til P.F. Strawson: Individuals. London: Methuen, 
1964 (1959). 

For en nøjere diskussion af,disse distinktioner henvi.ses til 
H. Horz: Der dialektische Determinismus in Natur und GeselI
sehaft. Berlin' (DDR): Deutscher Verlag der Wissenschaften, 
1974. 
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Når vi kalder menneskets praktiske genstandsvirksomhed for 

praktisk-sanselig, er det et udtryk for, at den menneskelige 

genstandsvirksomhed altid samtidig med at være rettet mod 

konkrete genstande og mod en bearbejdelse eller forandring 

af disse genstande også er en sansning i helt almen betyd

ning, dvs. en skelnen, en klassifikation eller identifika

tion, en afgørelse af genstandenes identitet eller egenska

ber. 

I kapitel II omtalte vi, hvordan kognitivisterne påstod, at 

perception og al erkendelse i det hele taget var kategorial, 

havde karakter af afgørelser med hensyn til, hvorvidt kon

krete genstande faldt ind under, eller var med i, en given 

kategori af genstande. Med "katego.ri" mente kognitivisterne 

udelukkende "universelle" klasser af genstande alene define

ret ved deres almene sensoriske eller funktionelle egenska

ber. 

vi benægtede ikke, at mennesket foretager denne type katego

riale afgørelser. Men vi påpegede, at menneskene derudover 

også identificerer konkrete enkeltgenstande eller klasser af 

konkrete enkeltgenstande, når de genkender, ser, tænker på 

osv. bestemte personer, steder, redskaber etc. etc. Det var 

denne pointe, som blev videreført både i diskussionen af Ru

binsteins teori i kapitel III og i diskussionen af den "men

neskelige sans" i kapitel IV. 

Hvis vi imidlertid udvider vores begreb om "kategori" til at 

omfatte også sådanne samlinger af genstande (eller ting), 

som er defineret ved deres konkrete forbindelser til menne

skene, ved menneskenes aktive fastholdelse, så kan vi godt 

påstå, at al menneskelig erkendelse, og det vil også sige al 

menneskelig praktisk-sanselig virksomhed, er kategorial, at 
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den indebærer afgØrelser med hensyn til medlems skab af kate

gorier. 3 ) 

Kategorierne er således klasser eller mængder af genstande. 

Men det er ikke en hvilken som helst mængde af genstande el

ler ting, der er en kategori, således som vi her definerer 

begrebet. 

En kategori er en mængde af genstande, for hvilken det gæl

der, at det for enhver genstand, der tilhØrer den, også kan 

afgØres, at den tilhører den. 4 ) 

Kategorierne og deres struktur genspejler altså grænserne 

for menneskenes praktisk-sanselige afgørelser og dermed de 

rammer, inden for hvilke menneskene i deres praktiske gen

standsvirksomhed realiserer deres forbindelser til omverde

nen. 

Det objektive grundlag for de praktisk-sanselige afgØrelser 

er genstandenes identitet på den ene side som partikularier 

eller individer (numerisk identitet) og på den anden side 

som instanser af universelle klasser (kvalitativ identitet). 

Derfor genspejler kategoriernes struktur de objektive mod

sætninger i genstandene, som vi allerede har omtalt. Denne 

modsætningsfulde kategoriale genspejling er særegen for men

nesket, netop på grund af den særlige "menneskelige sans". 

3) 

4) 

Det betyder ikke, at enhver virksombed eller enhver erkendel
sesakt fremtræder bevidst for det virkende menneske som en 
eksplicit afgørelse i forhold til en given kategori. vi ser 
ikke her primært på virksomhedens oplevelsesmæssige, "fænome
nologiske" side. men på dens praktiske side. 

Derimod forudsætter vi ikke, at det for enhver genstand eller 
ting, der ikke tilhører kategorien, kan afgøres, at den ikke 
tilhører den. Dette vendes der tilbage til. 
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vi vil altså undersøge den generelle struktur i den menne

skelige virksomhedS) igennem en undersøgelse af kategorier

nes struktur. 

Vi vil her se bort fra kategoriernes indhold, deres konkrete 

mening eller betydning, deres begrebslige eller "intensio

nelle" relation til andre kategorier, og alene se på deres 

omfang eller "ekstension U l dvs. den mangfoldighed af gen

stande, som kategorierne omfatter, for at se, hvorledes mod

sætningerne i kategorierne fremtræder i deres ekstension. 

Vi skal her fØlge en metode, som også ligger til grund for 

tolkningen af den formelle logiks operationer: konjunktion 

("og"), disjunktion ("eller") og negation (Uikke") som bil

leder af de tilsvarende mængdealgebraiske operationer, nem

lig dannelse af henholdsvis fællesmængde, foreningsmængde og 

komplement. 

Forskellen til den formelle logik ligger i, at kategoriernes 

ekstension ikke blot ses som mængder af genstande, men netop 

som "afgørbare" mængder, og dernæst, at vi fundamentalt 

skelner mellem to typer afgørelser, nemlig den konkrete i

dentificering ud fra konkrete forbindelser og klassifikation 

ud fra almene sensoriske kriterier. 

Ligheden med den formelle logik gør, at vi også her vil tale 

om en ulogik". Forskellen skyldes bl.a. uendeligheden i ka

tegoriernes ekstensioner, hvilket er grunden til, at vi bru

ger termen en "infinit logik" om dette kapitel. 

Men efter denne lange indledning er det nu på tide at starte 

med et simpelt, men meget centralt eksempel. Det er allige-

5) Det er måske mere træffende at tale om de generelle struktu
relle rammer fo"r den menneskelige virksomhed. 
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vel først, efterhånden som teorien bliver fremstillet, at de 

grundlæggende bestemmelser, der er omtalt i indledningen, 

kan komme til at hænge sammen. 

I dette eksempel fremtræder de omtalte modsætninger i kate

gorierne endnu ikke. Eksemplet skal fØrst og fremmest intro

ducere den senere anvendte metode på et i forvejen velkendt 

materiale, og derved bygge bro fra det mere til det mindre 

velkendte. 

Men dernæst er eksemplet centralt ved at fremstille et til

fælde, der på en gang er 1 modsætning til og kan afledes af 

det tilfælde, som siden skal fremstilles, og som rummer de 

modsætninger i kategorierne, der er omtalt i indledningen. 

Det varer altså endnu lidt, før værdien af metoden vil vise 

sig i relation til indledningens generelle problemstilling. 

DET DISKRETE RUMS TOPOLOGI 

på trods af de nye begreber, der introduceres i overskriften 

til dette afsnit, og som vil blive forklaret senere i af

snittet, skal vi nu behandle en velkendt situation, som blev 

omtalt allerede i afsnittet om kognitivismen i kapitel II. 

Det drejer sig om, hvad der i diskussionen af kognitivismen 

blev kaldt det "velafgrænsede tilfælde", altså en situation, 

hvor individet var stillet over for en endelig mængde ind

byrdes forskellige ting eller genstande, og hvor en sorte

ring efter sansernæssige kriterier derfor altid kunne afslut

tes med udvælgelse af en bestemt genstand som resultat. Der 

var så at sige et lokalt sammenfald af de to processer: at 

skelne efter sansernæssige kriterier og at identificere en

keltgenstande. 
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Det var endvidere den situation, som vi påstod, kognitivi

sterne i sig selv beskrev korrekt, men fejlgeneraliserede 

til også at dække den mangfoldighed af genstande, vi står o

ver for, når der ikke er foretaget en sådan afgrænsning af 

"universet af genstande". 

Vi skal netop i de afsnit, der fØlger efter dette, vise, 

hvorledes de to nævnte typer processer eller afgørelser dels 

ikke er indbyrdes sarrunenfaldende i et "univers af genstan

de", som besidder fundamentale egenskaber karakteriserende 

virkelighedens mangfoldighed af genstande, dels hver for sig 

afviger fra processerne eller afgØrelserne i det "velafgræn

dede tilfælde". 

Men i nærværende afsnit skal vi altså se på det "velafgræn

sede tilfælde" og som sagt sam.tidig introducere vores meto

de. 

Lad os tænke os den meget simple situation, hvor vi har fire 

klodser på et bord: klods Ar klods B r klods C og klods D. 

Klods A er rød og trekantet. Klods B er rød og rund. Klods C 

er grøn og trekantet. Og klods D er grøn og rund. 

Klodserne er forskellige fra hinanden. Ikke blot i farve og 

form; men også i den helt grundlæggende betydning, der gør, 

at der faktisk er fire klodser og ikke en. Klodserne er ikke 

sammenfaldende. De kan skilles fra hinanden; og skulle de 

endda blive limet sammen, kunne de stadig adskilles i iagt

tagelsen og i tanken. Samtidig er hver af klodserne identisk 

med sig selv og kan fastholdes og genfindes både "af hånden" 

og "i ånden ti • 

Det er nu muligt at udvælg~ nogle af klodserne, f.eks. ved 

at tage dem fra en ad gangen og lægge dem i en bunke. Vi 

kan f.eks. tage klodserne Ar B og C fra; og den bunke, vi 

derved danner, kan vi for nemheds skyld betegne {A, B r C}. 

Specielt kan en bunke, f.eks. {A}, bestå af en klods. 
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Klodserne behøver ikke at blive flyttet rent fysisk for at 

blive udvalgt og henregnet til en bunke. Der kan f.eks. teg

nes en streg rundt om de udvalgte klodser; eller de kan 

fastholdes udelukkende i tanken på grundlag af deres place

ring på bordet. 

På denne måde kan den samme klods godt samtidig være med i 

flere bunker. 

Hvilke som helst to klodser kan også skilles i hver sin bun

ke, f.eks. i bunken bestående af den ene klods og i bunken 

bestående af den anden klods. 

De forskellige mulige bunker, der kan udvælges af klodserne, 

kan ordnes i nogle strukturer, der er kendt fra mængdealge
braen: 6 ) 

6) I mængdealgebraen, eller generelt i mængdelæren som en del af 
matematikken, ville man betegne en sådan bunke en "mængde", 
og man ville kalde de forskellige mulige bunker, der kunne 
dannes af klodserne, for "delmængder" af mængden {A, B, c. 
D). 

I mængdelæren er en mængde "en samling af indbyrdes forskel
lige objekter opfattet som en helhed. Det skal være utvety
digt fastlagt, om et forelagt objekt hører med til ~lgden 
eller ej." (W. Fenchel: Forelæsninger over algebra og geome
tri. Københavns Universitets Matematiske Institut. 1960-1). 

Når vi her så vidt muligt undgår selve betegnelsen "mængde". 
skyldes det for det fØrste, at de samlinger af objekter, der 
tales om i dette kapitel, ikke altid umiddelbart vil leve op 
til ovennævnte definition af "mængde", for så vidt vi kunne 
specificere begreberne "opfattet som en helhed", "utvetydigt 
fastlagt" og "forelagt". De samlinger af objekter, vi vil ta
le om, er defineret ved visse procedurer: udvælgelse eller 
opfyldelse af kriterier, der "utvetydigt fastlægger" eller 
afgØr, om objektet "hører med" eil samlingen, hvis det hører 
med, men som til gengæld ikke uden videre for ethvert "fore
lagt" objekt kan afgøre, om det ikke er med. 

Formentlig kan det matematiske mængdebegreb dog udstrækkes 
til sådanne tilfælde, som det f.eks. sker i teorien for ikke
rekursive mængder (jfr. M.A. Arbib: Brains, Machines and 
Mathematics. New York: McGraw-Hill, 1965.). Vi må nemlig gå 

forts. 
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En bunke kan være en delmængde af en anden, hvis alle klod

serne i den første også er med i den anden, angivet ved teg

net~, f.eks. er {A} c {A, Bf CJ,7) 

Hvis to bunker ikke har nogen fælles klodser, kaldes de ad

skilte eller disjunkte. 

For hvilke som helst to klodser kan der udvælges to adskilte 

bunker, således at klodserne falder i hver sin af bunkerne. 

For to givne klodser kan de to adskilte bunker vælges på 

flere forskellige måder. Hvis vi i stedet for fire klodser 

kun havde haft to klodser i vores eksempel, havde de to bun

ker kun kunnet vælges på en måde, nemlig de to bunker bestå

ende af hver af de to klodser selv. 

Note 6) fortsat 

7) 

ud fra, at en samling af objekter defineret ved en procedure 
for afgørelse af positivt medlemskab i en vis forstand eksi
sterer også som negativt afgrænset og dermed som "mængderr:-

Vi tillader os derfor at betragte vores samlinger af objekter 
som mængder og bruger mængdelærens begreber om delmængde, 
fællesmængde osv., men undgår stort set betegnelsen "mængde" 
for netop at henlede opmærksomheden på definitionsproblemet, 
som i en vis forstand også er hele teoriens centrale tema. 

For det andet er de samlinger af objekter, som vi skal omtale 
i dette kapitel, ikke hvilke som helst delmængder af en given 
mængde objekter, men netop kun den del af disse delmængder, 
der kan defineres ved de betragtede-procedurer: udvælgelse og 
opfyldelse af kriterier. Det er netop centralt :i. teorien at 
belyse procedurerne ved at se på, hvilke delmængder (eksten
sioner) af alle eksisterende, som defineres af procedurerne. 

Derfor bruges betegnelser (f.eks. "bunke") for samlingerne af 
objekter, der direkte henviser til de definerende procedurer 
(f.eks. direkte udvælgelse) og ikke blot til det mere indif
ferente eller neutrale mængdebegreb. 

En bunke er også delmængde af sig selv, altså f.eks. {A, B} 
c {A, BL Dette særtilfælde benævnes "uægte delmængde" i mod
sætning til "ægte delmængde". Relationen "ægte delmængde", 
der altså udelukker uægte delmængde, betegnes c. vi har altså 
f.eks. også, at {A} c {A, B. C}. 
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Når man har to af de mulige bunker, kan man danne deres fæl

lesmængde (produkt eller konjunktion) bestående af de klod

ser, der er med i både den ene ~ den anden bunke. En klods 

er altså med i fællesmængden, hvis den er med i ~ bun

ker. Hvis bunkerne har fælles klodser r hvis de altså ikke er 

adskilte, er fællesmængden selv en bunke. Hvis de to bunker 

er adskilte, er fællesmængden tom, dvs. at den ingen klodser 

indeholder. Da vi af grunde, der vil fremgå senere, ønsker, 

at fællesmængden af to bunker altid selv er en bunke, må vi 

imidlertid også i dette tilfælde regne fællesmængden for en 

bunke, som vi betegner den n tOnTIne " bunke. Den tomme bunke 

betegner vi med et ø. 

Hvis vi bruger tegnet n til at symbolisere dannelse af fæl

lesmængde, har vi således f.eks., at {A, B} n {A, C} = {A}; 

{A, B} n (C, D) = ø, (A) n ø = ø. 

Når man har to af de mulige bunker, kan man tilsvarende dan

ne deres foreningsmængde (sum eller disjunktion) bestående 

af de klodser, der er med i den ene eller den anden bunke 

(eller begge) . 

En klods er altså med i foreningsmængden, blot den er med i 

en af de to bunker. Foreningsmængden af to bunker kan godt 

bestå af alle fire klodser. Da vi også Ønsker, at forenings

mængden af to bunker altid selv er en bunke, må vi regne 

{A, B, C, D} med som en bunke. 

Hvis vi bruger tegnet U til at symbolisere dannelse af fore
ningsmænqde, har vi således f.eks., at {Ar B} U {Ar C} 

{A, B, C}, {A, B} U {C, D} = (A, B, C, Dl; {A} U ø = {A}.8} 

S) For fuldstændigh~dens skyld må det nævnes, at de to bunker, 
der danner en fællesmængde eller en foreningsmængde, ikke be
høver at være forskellige. F. eks. er {A} n {A} "" {A}; {A} U 
(A) = (A). 
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Endelig kan man ud fra en bunke danne dens komplement (eller 

negation), som netop er de klodser, der ikke er med i bun

ken. Komplementet betegnes med tegnet C. F.eks. er ({A, B} 

= {C, D} og ({A, B, e, D} = ø. 

Fællesmængden af to komplementære bunker er altid lig med ø. 
De er altså adskilte. Foreningsmængden er altid lig med {A, 

B, C, D}. 

Ved at udføre disse operationer (dannelse af fællesmængde, 

foreningsmængde og komplement) på de seksten mulige bunker, 

der kan dannes af de fire klodser, vil man altid igen få en 

af de seksten bunker. 

Der gælder visse regnereg!er for de nævnte operationer, 

f.eks. er komplementet til en fællesmængde af to bunker al

tid lig med foreningsmængden af bunkernes komplementer og 

vice versa. Disse regler, der angiver en symmetri mellem o

perationerne n og U, kaldes dualitetsreg~_e~. F.eks. er 
(({A, B} n {B, C}) = ({A, B} U ({B, C}. De klodser, der ikke 

er med i både den ene ~ den anden bunke, er de samme som 

dem, der enten ikke er med i den ene eller ikke med i den 

anden eller hverken med i den ene eller den anden. 

En bunke og dens komplement er tilsammen en dikotom opdeling 

af de fire klodser. En sådan dikotom opdeling er udtømmende, 

dvs. at enhver af klodserne er med i en af bunkerne, og den 

er €ntydig, dvs. at ingen af klodserne er med i mere end en 

bunke. Tager vi f.eks. A og B ud til den ene bunke, består 

den anden bunke af C og D. Består den ene bunke af A, består 

den anden af B, C og D. 

Som man let kan se, er der otte forskellige sådanne dikotome 

opdelinger af de fire klodser, idet opdelingen i {A, B, C, D} 

og ø også regnes for en dikotom opdeling. 
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En bunke kan altid enten udvælges direkte ved, at de klod

ser, der er med i den, tages fra en ad gangen, eller den kan 

udvælges indirekte ved, at dens komplement tages fra, hvor

ved den samme bunke nu er de klodser, der bliver tilbage. 

Svarende til udvælgelsen af klodserne i bunker kan vi sorte

~ dem i klasser efter deres farve og form. F.eks. i klassen 

af røde klodser, svarende til {A, B}, eller i klassen af 

trekantede klodser, svarende til {A, C}. 

Vi kan danne fællesmængden af to klasser, f.eks. fællesmæng

den af klassen af røde klodser og klassen af trekantede 

klodser. 

Denne fællesmængde er selv en klasse, nemlig klassen af de 

klodser, der både er røde ~ trekantede, svarende til {A}. 

Specielt kan fællesmængden være tom. F.eks. er fællesmængden 

af de røde og de grønne klodser, dvs. de klodser, der både 

er røde og grønne, tom. Den regnes også for en klasse, den 

"tomme klasse", svarende til ø. 

En klods er med i to klassers fællesmængde, hvis den er med 

i begge klasserne. Hvis vi kan afgøre positivt medlemskab af 

to klasser, kan vi altså afgøre positivt medlemskab af fæl

lesmængden, hvis vi kan sammenholde de to afgØrelser til en 

afgØrelse af, om en klods både er med i den ene og den anden 

klasse. 

I det behandlede tilfælde kan vi foretage en sådan kombina

tion både for bunker og for klasser. Vi kan altså holde rede 

på to bunkers "overlapning", og vi kan kombinere to sanse

mæssige kriterier til et ved "konjunktion". 

Vi kan også danne foreningsmængden af to klasser, f.eks. 

foreningsmængden af klassen af rØde klodser og klassen af 
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trekantede klodser. Denne foreningsmængde er selv en klasse, 

nemlig klassen af de klodser r der er røde eller trekantede, 

svarende til {A, Bf C}, 

Specielt kan foreningsmængden være klassen af alle klodser

ne, f.eks. foreningsmængden af røde og grønne klodser. 

En klods er med i to klassers foreningsmængde, hvis den er 

med i den ene eller den anden af klasserne eller dem begge. 

Enklere sagt er klodsen med i foreningsmængden, blot den er 

med i en af klasserne. Hvis vi kan afgøre positivt medlem

skab af to klasser, kan vi altså afgøre positivt medlemskab 

af foreningsmængden, hvis vi kan sammenholde de to afgørel

ser til en afgørelse, der er positiv, blot en af de to afgø

relser er positiv. 

I det behandlede tilfælde kan vi foretage en sådan kombina

tion både for bunker og for klasser. vi kan altså holde rede 

på to bunkers "samlede udstrækning", og vi kan kombinere to 

sansemæssige kriterier til et ved "disjunktion". 

Endelig kan vi danne komplementet til en klasse, f.eks. kom

plementet til klassen af rØde klodser. Dette komplement er 

selv en klasse, nemlig klassen af grønne klodser. 

En klods er med i en klasses komplement, hvis den ikke er 

med i klassen. I det behandlede tilfælde kan vi både for 

bunker og for klasser afgøre såvel tilhørsforhold til selve 

bunken eller klassen som til deres komplementer. 

Det ses let, at der ud fra klodsernes farve og form kan dan

nes og sorteres seksten klasser, der hver for sig svarer til 

hver af de seksten bunker, der kunne udvælges ovenfor. 9 ) 

9) To klasser regnes her for identiske, hvis de omfatter de sam
me klodser. F.eks. er klassen af klodser, der er rØde eller 
trekantede, identisk med klassen af klodser, der ikke er
grønne E.a runde. Jfr'. de ovennævnte "dualitets regler" . 
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F.eks. svarer bunken {A, D} til klassen af de klodser, der 

enten er røde og trekantede eller er grønne og runde. Denne 

klasse er altså foreningsmængden af den klasse, der er fæl

lesmængde af de røde og de trekantede klodser, og den klas

se, der er fællesmængde af de grønne og de runde klodser. 

Det er således muligt på entydig måde at udvælge en bestemt 

klods, f.eks. klods A, ved angivelse af dens farve og form. 

Klods A er den eneste, der er både rØd og trekantet. Omvendt 

er det muligt på entydig måde at "definere" f.eks. klassen 

af rØde klodser ved at pege på eller udvælge klods A og B. 

Hvilke som helst to klodser kan skilles i adskilte klasser, 

altså i gensidigt udelukkende klasser, der f.eks. kan være 

komplementer, men som ikke behøver at være det. Dette er i 

virkeligheden blot et andet udtryk for, at alle klodserne er 

forskellige mht. form og farve, og at disse forskelle også 

kan iagttages. 

De samme regneregler, der gælder for bunkerne, gælder også 

for klasserne defineret ved klodsernes farve og form. 

Vi kan sige, at der er en fuldstændig isomorfi mellem mæng

den af bunker og mængden af klasser, som vi er i stand til 

at sortere ud af de fire klodser. 

Ligesom for bunkernes vedkommende kan vi således sortere 

klodserne i dikotome klasser efter deres farve og form. 

Klassen af grønne klodser og klassen af røde klodser er en 

sådan dikotom klasseinddeling. Klassen af klodser, der både 

er rØde og trekantede, og klassen af klodser, der enten er 

grønne eller runde eller begge dele, er en anden dikotom 

klasseinddeling. Det ses også let, at der findes otte for

skellige dikotome klasseinddelinger på grundlag af klodser

nes farve og form. 
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Det gælder endvidere, at der til hver dikotom opdeling af de 

fire klodser A, B, C og D i to bunker svarer en og kun en 
dikotom klasseinddeling efter klodsernes farve og form og 

omvendt. 

De otte mulige dikotome opdelinger i bunker kan parres med 

de otte mulige dikotome klasse inddelinger efter farve og 

form. 

Klassen af rØde klodser kan enten sorteres direkte eller in

direkte ved at sortere dens komplement, de grønne klodser, 

fra, hvorved de røde bliver tilbage. 

En person, der kan adskille og holde rede på de fire for

skellige klodser uanset deres udseende (f.eks. ved at flytte 

med dem mellem afmærkede felter på bordet og holde regnskab 

med flytningerne), vil kunne udføre de forskellige inddelin

ger af klodserne i bunker, som er beskrevet ovenfor. 

Hvis personen også kan skelne mellem og holde rede på de to 

farver og de to former, kan han ligeledes udføre de nævnte 

inddelinger af klodserne i klasser. F.eks. udvælge den 

klods, der er både rØd og trekantet. 

Personen kan for hver eneste klods afgØre, såvel om den hø

rer med til en given udskilt bunke eller ej, som hvorvidt 

den hører med til en given klasse eller ej. Både bunker og 

klasser er kategorier, hvis vi som ovenfor ved en kategori 

forstår en mængde genstande, for hvilken det gælder, at det 

for enhver genstand, der tilhører den, også kan afgøres, at 

den tilhØrer den. 
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Dette forhold udtrykker vi ved simpelthen under et at kalde 

bunker og klasser for kategorier. IO) 

Vi kan således under et udtrykke, at fællesmængden af to 

bunker er en bunke, og at fællesmængden af to klasser er en 

klasse, hvis vi blot siger, at fællesmængden af to kategori

er er en kategori. 

Ganske tilsvarende kan vi udtrykke det forhold, at fore

ningsmængden af to bunker er en bunke, og at foreningsmæng

den af to klasser er en klasse, ved at påstå, at forenings

mængden af to kategorier er en kategori. 

Således kan vi fortsætte med at sammenfatte påstandene om 

klasser og bunker: Komplementet til en kategori er en kate

gori. Hvilke som helst to klodser kan skilles i adskilte ka

tegorier. Enhver klods er selv en kategori. 

Alle disse påstande er dog udtrykt på en gang, hvis vi si

ger, at enhver delmængde af samlingen af de fire klodser er 

en kategori, og altså dermed en bunke og en klasse. Heraf 

kan alle de andre påstande afledes. ll } 

10) 

11) 

Vi bruger altså her termen "kategori" i en snæver betydning, 
nemlig om de kategorier (i vid betydning), som hver for sig 
inden for det "velafgrænsede'tilfælde tl kan defineres såvel 
ved vores sans for det konkrete som ved universelle sensori
ske kri terier. 

Det forhold, at en person også behersker selve operationerne 
dannelse af fællesmængde, foreningsmængde og komplement frem
træder ikke umiddelbart af de nævnte påstande, der alene hen
viser til ekstensionen af de bunker og klasser, der sammen
fattende betegnes som kategorier. Denne indirekte beskrivelse 
af både selve procedurerne til afgørelse af medlemskab af 
bunker og klasser og af de operationer, der kan udfØres på 
disse kategorier, gennem kategoriernes ekstensioner (dvs. de
res omfang eller den mangfoldighed af genstande, som katego
rierne omfatter), er en del af .,den.almene me-tode, der skal 
fØlges i dette kapitel, og hvis~værdl først 'vii vise sig, når 
den anvendes på andre kategori strukturer end den, der frem
kommer i det "velafgrænsede tilfælde". 
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Indtil nu har vi beskrevet et helt specielt eksempel på det 

"velafgrænsede tilfælde", nemlig et eksempel med netop fire 

klodser med bestemte farver og former. 

Det afgørende ved det "velafgrænsede tilfælde" var imidler

tid ikke, at der var netop fire klodser, og at de var netop 

røde, grønne, trekantede og runde, men derimod, at der var 

et endeligt antal indbyrdes forskellige genstande, som kunne 

skelnes og holdes ude fra hinanden. 

Det må erindres, at vi ikke her uden videre skildrer folks 

faktiske kategoriseringer, men foreløbig netop beskriver den 

særlige mode!situation, hvor en person på den ene eller an

den måde ligesom i eksemplet med de fire klodser fuldt be

hersker de kat,egoriseringer, der er mulige i en endelig 

mangfoldighed af indbyrdes forskellige genstande. 

Vi vil nu forsøge at give en mere formaliseret beskrivelse 

af det gennemgåede tilfælde, der ser bort fra dets uvæsent

lige egenskaber, såsom arten og antallet af enkeltgenstande, 

og til gengæld fremhæver dets væsentlige egenskaber. 

Denne beskrivelse er opdelt i en række påstande om kategori

erne og deres ekstensioner, dvs. de mangfoldigheder af en

keltgenstande, der er med i kategorierne. 

Hver påstand beskriver en egenskab ved det "velafgrænsede 

tilfælde", som vi forelØbig behandler. 

Afgørende for den opdeling, eller analyse, af beskrivelsen i 

adskilte påstande, som vi vil foretager og som er kernen i 

den særlige metode, der skal anvendes i dette kapitel, har 

været en bestræbelse på at opnå, 
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l. at påstandene tilsammen giver en udtømmende beskrivelse 

af, hvad der er det væsentlige ved tilfældet,12) 

2. at påstandene, samtidig med at de karakteriserer det 

behandlede tilfælde, også indirekte karakteriserer de 

tilfælde af kategori-strukturer, som siden skal gennem

gås, ved at beskrive egenskaber, der enten også er til

stede hos disse eller som noget væsentligt netop ikke 

er tilstede, 

3. at påstandene har en sådan form og et sådant indhold, 

at den logiske sammenhæng mellem de forskellige påstan

de fremtræder så klart som overhovedet muligt, dvs. la

der det fremtræde så tydeligt som muligt, hvilke egen

skaber der er uafhængige af hinanden, og hvilke der kan 

afledes af hinanden. 

Dette tredie krav til beskrivelsen bliver opfyldt bl.a. 

at opdele påstandene i to13 ) typer, nemlig axiomer, der 

ved 

er 

påstande, der ikke afledes af andre af de fremsatte påstan

de, og som heller ikke må kunne afledes af hinanden, og the

oremer, der ikke selv er axiomer, men som afledes afaxio
merne. 14 ) 

12) 

13) 

14) 

vi skal siden demonstrere, hvorledes en sådan samlet beskri
velse for de senere gennemgåede tilfælde af kategori-struktu
rer ikke er udtØmmende i sannne forstand som for det "velaf
grænsede tilfælde". 

I beskrivelsen af de senere tilfælde af kategoristrukturer 
vil der også optræde sætninger, der hører sammen med axiomer
ne og theoremerne og har karakter af definitioner. 

Axiomerne afledes ikke af andre af de fremsatte påstande i 
den givne "axiomatiske fremstilling". Det betyder imidlertid 
ikke, at de ikke kan afledes af sådanne andre påstande. Blot 
må de ikke kunne afledes af andre axiomer i fremstillingen. 
Axiomerne !:ika1 være "logisk uafhængige" i den betydning, at 
de ikke modsiger hinanden, og at intet axiom må kunne afledes 
af de øvrige. 

forts. 
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Der er flere måder, hvorpå man kan opdele en given mængde 

logisk sammenhængende påstande i axiomer og theoremer. Vej

ledende har her været, at ikke blot det samlede sæt af på

stande, men også axiomerne alene, så vidt muligt skal give 

et klart billede af ligheder og forskelle mellem de forskel

lige tilfælde af kategoristrukturer. 

Desuden har det vist sig, at de forskellige kategoristruktu

rer, som vi vil beskrive, ganske svarer til visse såkaldte 

topologiske strukturer, som kendes fra matematikken. Da vi 

senere i kapitlet vil udnytte dette forhold, er der endelig 

også i opbygningen af systemet afaxiomer og theoremer fore

taget en tilpasning til den form, hvori de tilsvarende 

strukturer beskrives i matematikken. 

De to første påstande om det "velafgrænsede tilfælde H om

handler selve den endelige samling eller mangfoldighed af 

enkeltgenstande, ting eller objekter, som udgør det "uni

vers", inden for hvilket kategorierne er defineret. For 

simpelhedens skyld kalder vi i dette kapitel blot sådanne 

enkeltgenstande for "genstande". 

Det betragtede "univers af genstande" benævner vi M. 

Vore første to påstande er axiomer, nemlig 

Note 14) fortsat 

Derimod må axiomp.rnes negationer godt modsige hinanden. 

Denne nasymmetriO mellem axiomerne og deres negationer i re
lation til begrebet logisk afhængighed er det fonnelle udtryk 
for, at påstandene ikke er rene abstrakte størrelser, men 
derimod elementer i beskrivelser af bestemte mangfoldigheder, 
der eksisterer forud for beskrivelsen, eller med andre ord er 
en genspejling af mangfoldigheder i virkeligheden. 
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Ax. D 1: 

Der er mere end en genstand i M. IS ) 

Antallet af genstande i M er endeligt. 

De næste tre påstande er også axiomer og omhandler de kate

gorier, der kan dannes af genstandene i M. 

Først vil vi udtrykke det forhold, at hvis der kan dannes to 

kategorier i M, så er deres fællesmængde også en kategori: 

Ax. D 3: 

I M er fællesmængden af to kategorier en kategori. 

Dernæst udtrykker vi tilsvarende det forhold, at hvis der 

kan dannes to kategorier i M, så er deres foreningsmængde 

også en kategori: 16 ) 

I M er foreningsmængden af to kategorier en kategori. 

Endelig udtrykker vi nu det forhold, at hvilke som helst to 

genstande kan skilles i hver sin af to adskilte kategorier 

15) 

16) 

ItAx." henviser tl1 1 at påstanden er et axiom. "n" henviser 
til det særlige t1ve l afgrænsede tilfælde t1

, som vi om lidt 
bl.a. skal karakterisere ved betegnelsen "diskret". Et-tallet 
er påstandens "løbenummer". Påstandene nummereres fortløbende 
uden hensyn til~ om de er axiomer~ theoremer eller definitio
ner. Løbenumrene vil siden få betydning, når de forskellige 
tilfælde af kategori strukturer skal sammenlignes indbyrdes. 

Hverken Ax. D 3 eller Ax. D 4 siger i sig selv noget om, 
hvorvidt der faktisk eksisterer kategorier i M. 
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(der ikke behøver at være komplementer), altså at hvilke som 

helst to genstande kan holdes ude fra hinanden, og at deres 

forskel kan skelnes. 17 ) 

Ax. D 5: 

For hver to genstande i M findes der to adskilte kate

gorier, således at genstandene falder i hver sin af 

kategorierne. 

Vi vil nu aflede en række theoremer af disse fem axiomer og 

derved vise, at de er tilstrækkelige18 ) til at beskrive alle 

væsentlige egenskaber ved det "velafgrænsede tilfælde", så

ledes som de kan sammenfattes i påstanden om, at enhver 

delmængde af M er en kategori. 

Th. D 6: 

17) 

18) 

19) 

I M er fællesmængden af en vilkårlig mængde kategorier 

en kategori. 19 ) 

Bevis: 

Da M er endelig ifØlge Ax. D 2, må mængden af forskelli
ge kategorier, som danner fællesmængden, også være ende
lig. Fællesmængden af dem alle kan nu dannes ved skridt 
for skridt at danne parvise fællesmængder, der er kate
gorier i henhold til Ax. D 3. Altså er fællesmængden af 
dem alle også en kategori. 

Ax. D 5 siger i sig selv ikke noget om, hvorvidt der faktisk 
eksisterer to genstande i M. Det gør der imidlertid ifølge 
Ax. D 1. FØrst afAx. D l og Ax. D 5 tilsannnen kan det nu ud
ledes, at der overhovedet eksisterer kategorier i M. 

At axiomerne også lever op til kravet om indbyrdes uafhængig
hed, hvilket som sagt vil sige, at de ikke modsiger hinanden, 
og at intet aXlom kan afledes af de øvrige, er bevist i ap
pendixet. 

I!Th." henviser til, at påstanden er et theorem. 



- 324 -

Th. D 7: 

I M er foreningsmængden af en vilkårlig mængde katego

rier en kategori. 

Bevis: 

Da M er endelig ifølge Ax. D 2, må mængden af forskelli
ge kategorier, som danner foreningsmængden, også være 
endelig. Foreningsmængden af dem alle kan nu dannes ved 
skridt for skridt at danne parvise foreningsmængder, der 
er kategorier i henhold til Ax. D 4. Altså er forenings
mængden af dem alle også en kategori. 

Th. D 8: 

I M er den tomme delmængde ø en kategori. 

Bevis: 

Ifølge Ax. D 1 og Ax. D 5 må der findes to adskilte ka
tegorier i M. dvs. to kategorier med tom fællesmængde. 
Denne fællesmængde er imidlertid en kategori ifØlge Ax. 
D 3. Altså er ø en kategori. 

Th. D 9: 

20) 

Enhver genstand i M er lig med fællesmængden af alle de 

kategorier, der indeholder den. 20 } 

Bevis: 

Ifølge Ax. D l og Ax. D 5 er enhver genstand i M med i 
mindst en kategori og dermed også i fællesmængden af 
alle de kategorier, som indeholder den. For en vilkårlig 
anden genstand i M gælder det nu ifølge Ax. D S, at den 
første genstand er med i en kategori, som ikke indehol
der den anden genstand. Den anden genstand kan derfor 
ikke være indeholdt i alle kategorier, der indeholder 
den fØrste, og altså heller ikke i disses fællesmængde, 
der derfor kun indeholder den første genstand selv. Alt
så er den fØrste genstand netop lig med fællesmængden af 
alle de kategorier, der indeholder den. 

Egentlig er det den delmængde af M, der består af netop den 
pågældende genstand, som er lig med fællesmængden af alle de 
kategorier, der indeholder den pågældende genstand. Hvor det 
ikke giver anledning til misforståelser, vil vi imidlertid 
ikke skelne mellem den delmængde, der består af en given 
genstand, og så denne genstand selv som eneste "element!! i 
delmængden. 
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Th. D 10: 

Enhver delmængde af M er en kategori. 21 ) 

Bevis: 

Den tomme delmængde er en kategori ifølge Th. D 8. En 
hvilken som helst genstand er også en kategori, da den 
ifølge Th. D 9 er en fællesmængde af kategorier, som i
følge Th. D 6 selv er en kategori. Da enhver ikke-tom 
delmængde af M er en genstand eller en foreningsmængde 
af genstande, er den dermed også en kategori ifØlge Th. 
D 7. Altså er enhver delmængde af M en kategori. 

Det ses altså, at de fem axiomer som allerede nævnt er til

strækkelige til at beskrive alle væsentlige egenskaber ved 

det lIvelafgrænsede tilfældeII, således som de kan sammenfat

tes i påstanden om, at enhver delmængde af M er en kategori 

(Th. D 10). Heraf fØlger f.eks. også, at komplementet til en 

kategori i M er en kategori. 

Når en mængde af kategorier organiserer en mængde, således 

at Th. D 10 er opfyldt, siger vi, at der er tale om et di

skret rum, idet vi med urum " henviser til såvel mængden af 

genstande som til den mængde af kategorier, der er defineret 

på den. At rurrunet er udiskret U
, vil sige, at det er fuldt 

"adskilleligt".22) 

Alle de ti påstande, som vi har fremsat om M og om kategori

erne i M, undtagen Ax. D l og Ax. D 2, kan afledes 23 ) af Th. 

21) 

22) 

23) 

Specielt ses det, at den uægte delmængde, altså M selv, er en 
kategori. hvilket også kunne bevises direkte ud fra Ax. D l, 
Ax. D S og Th. D 7. 

vi skal senere uddybe disse begreber i forbindelse med indfø
ringen af begrebet "topologisk rumtl, jfr. termen Htopologill i 
dette afsnits overskrift. 

Vi bruger begrebet "aflede" således, at en påstand også kan 
afledes af sig selv. 
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D 10. Vi kunne have valgt Ax. D 1, Ax. D 2 og Th. D 10 som 

axiorner og derudfra have afledt alle ti påstande. 

Men som det siden skal ses, havde vi derved ikke fået op

fyldt de tidligere nævnte krav til vores beskrivelse af det 

"velafgrænsede tilfælde"! at påstandene samtidig skulle ud

gøre en ramme for beskrivelsen af de tilfælde af kategori

strukturer, som siden skal gennemgås, ved at beskrive egen

skaber, der enten også er tilstede hos disse eller som noget 

væsentligt netop ikke er tilstede, og at beskrivelsen skulle 

have en sådan form og et sådant indhold, at det fremtræder 

så tydeligt som muligt, hvilke egenskaber der er uafhængige 

af hinanden, og hvilke der kan afledes af hinanden. 

I næste afsnit skal vi igang med at beskrive kategoristruk

turer, der afviger på væsentlige punkter fra det diskrete 

rum, og dermed for alvor til at benytte den metode, som er 

blevet demonstreret på det "velafgrænsede tilfælde". Som 

forberedelse hertil er det nødvendigt, at vi yderligere ana

lyserer de logiske relationer mellem vore ti påstande om 

det "velafgrænsede tilfælde". 

I figur 2 har vi forsøgt at anskueliggØre en sådan analyse. 

Ax. D 4~ 

Ax. D 2 ~Th. D 7 ~ 

:: :~::: :~l' 
Ax. D l ;ol Th. D 9 

D 10 

Figur 2 
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I figuren er det med pile vist, hvilke påstande der kan af

ledes af hvilke. Hvis en npilespids" peger på en påstand, 

kan denne påstand afledes af de påstande tilsammen, der er 

forbundet med en linie til pilespidsen. 

Pilene fra venstre til hØjre svarer til de afledninger, der 

allerede er foretaget i beviserne for de fem theoremer oven

for. F.eks. kan Th. D 6 afledes afAx. D 2 og Ax. D 3 til

sammen, jfr. beviset for Th. D 6. 

Pilene fra hØjre til venstre svarer til afledningsforhold, 

som allerede er berørt, da vi ovenfor hævdede, at alle ti 

påstande undtagen Ax. D 1 og Ax. D 2 kunne afledes af Th. 

D 10. I figuren er dette vist ved, at de fire theoremer Th. 

D 6-9 kan afledes direkte fra Th. D IO, og at de tre axiomer 

Ax. 3-5 igen kan afledes fra disse fire theoremer. Alle af

ledningsforholdene skulle være umiddelbart bevislige, måske 

med undtagelse afAx. D 5's afledning fra Th. D 6 og Th. D 9 

tilsammen. 24 ) 

24) 
Af Th. D 6 og Th. D 9 tilsammen fØlger, at enhver genstand i 
M er en kategori. For to vilkårlige genstande i M gælder det 
da, at de udgØr to adskilte kategorier. Heraf fØlger så Ax. 
D 5. Det må erindres, at Ax. D 5 ikke forudsætter gyldigheden 
afAx. DL 

Det kan være vanskeligt at forstå disse afledninger, så længe 
man kun, som vi har gjort hidtil med det "velafgrænsede til
fælde", beskriver et tilfælde af kategoristruktur, et "rum", 
hvor alle påstande er gyldige eller sande. F. eks. kan det ud 
fra det "velafgrænsede tilfælde" være svært at se, hvorfor 
Ax. D 5 ikke følger af Th. D 9 alene. En aflednings fulde be
tydning fremtræder fØrst, i det Øjeblik den ses i forhold til 
tilfælde, hvor den afledte påstand ikke gælder. 

Lige så vanskeligt kan det være at forstå betydningen af et 
manglende afledningsforhold, altså uafhængighed mellem to på
stande, sålænge der kun beskrives tilfælde, hvor begge på
stande gælder. 

I appendixet er der anført en række illustrative eksempler, 
hvor kun en del af de ti påstande gælder, altså eksempler på 
"rum", der kun har en del af de egenskaber, som de ti påstan
de beskriver. 
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Som sagt tidligere kunne alle ti påstande om det "velafgræn

sede tilfælde" afledes af de tre påstande Th. D 10, Ax. D l 

og Ax. D 2, der var indbyrdes logisk uafhængige. 25 ) 

De tre påstande er derfor en analyse af det "velafgrænsede 

tilfælde II i logisk uafhængige bestanddele. 

Som sagt udtrykker Th. D 10, at det beskrevne rum er di

skret, altså at det er fuldt "adskilleligt" i kategorier. 

Et rum, hvor Ax. D l ikke er opfyldt, består af en genstand 

eller er hel t tomt. Hvis 'Ih. D 10 samtidig er opfyldt, er ø 
Og M (som endda i det ene tilfælde er identiske) de eneste 

kategorier. Et sådant rum kaldes et "trivielt It rum. 

Ax. D l udtrykker altså, at rummet er ikke-trivielt. 

Endelig udtrykker Ax. D 2, at rummet er endeligt. 

Tilsammen udtrykker Th. DID, Ax. D l og Ax. D 2 altså, at 

det "velafgrænsede tilfælde" er et ikke-trivielt, endeligt 

diskret rum. 

De fem axiomer Ax. D 1-5 var også en analyse af det ikke

trivielle, endelige diskrete rum i logisk uafhængige be

standdele, men en mere vidtgående analyse, der opdelte rum

mets egenskaber i endnu "mindre" logisk uafhængige bestand
dele. 26 ) 

25) 

26) 

Ax. D l og Ax. D 2 kan ganske vist ikke være ugyldige på en 
gang. Men som sagt tidligere mener vi med "logisk uafhængig" 
blot, at påstandene ikke må modsige hinanden, og at ingen 
påstand må kunne afledes af de øvrige. 

Hvis vi f.eks. erstattede Ax. D 5 med Th. D 9, havde vi en 
anden sådan analyse. Når vi betragter analysen i Ax. D 1-5 
som mest "elementær", er det, fordi Ax. D 5 i modsætning til 

forts. 
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Hvis vi under I§t ser på sådanne rum, hvor Th. D 10 og Ax. 

D l er opfyldt, hvad enten Ax. D 2 er opfyldt eller ej, alt

så hvad enten det er endeligt eller uendeligt, har vi at gø

re med det ikke-trivielle diskrAte rum, hvis egenskaber er 

sammenfattet i Ax. D 1 og Th. D 10. 

Ax. D 1, Ax. D 5, Th. D 6 og Th. D 7 udgør en analyse af 

dette ikke-trivielle diskrete rum i mindste logisk uafhængi-
27) 

ge bestanddele. 

Det ikke-trivielle diskrete rum er en simpel generalisation 

af det "velafgrænsede tilfælde", der bevarer dette ikke-tri

vielle, endelige diskrete rums egenskaber, men som abstrahe

rer fra den endelighed, der betingede egenskaberne. 

Note 26) fortsat 

27) 

Th. D 9 også kan optræde som axiom i analysen af de ikke-di
skrete rum, som skal beskrives i næste afsnit, og som kan si
ges at være en generalisation af det ikke-trivielle, endelige 
diskrete rum, der bevarer de af dets egenskaber, som ikke kan 
henføres til det specielle forhold, at samlingen af genstande 
er endelig. 

Bemærk disse påstandes placering i figur 2. 

Hvis vi. under et ser på de rum, hvor Th. D 10 er opfyldt, 
hvad enten Ax. D l eller Ax. D 2 er opfyldt eller ej, har vi 
at gøre med det diskrete rum, hvis egenskaber er sammenfattet 
i Th. D 10. Theoremerne Th. D 6-9 udgør en analyse af dette 
diskrete rum i mindste logisk uafhængige bestanddele. 

Hvis vi under et ser på de rum, hvor Th. D 10 og Ax. D 2 er 
opfyldt, hvad enten Ax. D l er opfyldt eller ej, har vi at 
gøre med det endelige diskrete rum, hvi.s egenskaber er sam
menfattet i Ax. D 2 og Th. D lO. 

Ax. D 2, Ax. D 3, Ax. D 4, Th. D 8 og Th. D 9 udgØr en analy
se af dette endelige diskrete rum i mindste logisk uafhængige 
bestanddele. 

Bemærk disse påstandes placering i figur 2 sammenlignet med 
den tilsvarende analyse af de andre omtalte rum. 
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Det er en sådan simpel (eller mekanisk) generalisation, som 

vi i kapitel II har tillagt kognitivisterne. 

I næste afsnit skal vi i stedet forsøge en generalisation af 

det "velafgrænsede tilfælde!!, der kun bevarer de af det 

ikke-trivielle, endelige diskrete rums egenskaber, der ikke 

afhang af det specielle forhold, at samlingen af genstande 

var endelig. 

Dette generaliserede tilfælde vil beskrive et uendeligt og 

ikke-diskret rum, altså også et rum, hvor ikke alle påstan

dene, der beskrev det ikke-trivielle diskrete rum (Ax. D l, 

Ax. D 5, Th. D 6 og Th. D 7) I kan være opfyldt. 

Til gengæld vil det være et rum, hvor alle det ikke-triviel

le, endelige diskrete rums egenskaber er gyldige for enhver 

endelig del af genstandene, altså for ethvert Hvelafgrænset 

tilfælde", der nu netop fremstår som særtilfælde under vel

specificerede omstændigheder. 28 ) 

SANSEKATEGORIERNES OG UDVALGSKATEGORIERNES TOPOLOGI 

Efter denne diskussion af det "velafgrænsede tilfælde", der 

introducerede væsentlige dele af den metode, der skal bruges 

i dette kapitel, vender vi nu tilbage til problemstillingen 

i kapitlets indledning. 

28) Den generalisationsmetode. der her er anvendt. er analog med 
en generalisationsmetode. der anvendes i fysikken, f.eks. ved 
udledningen af relativitetsteorien som en generalisation af 
den Itk1assiske" beskrivelse af 1angsonnne bevægelser. (Jfr. 
min udledning af Lorentz-transformationen i Lars Hem: Empiri
problemet ~. København: Rhodas, 1980; side 271-78). -------
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vi skal altså nu vende os mod beskrivelsen af de kategorier 

i virkelighedens uendelige mangfoldighed af genstande, som 

defineres af henholdsvis vores sanseapparat og af vores sær

lige lisans" for konkrete genstande og forbindelser. 

I det "velafgrænsede tilfælde" så vi, at de bunker, der 

kunne dannes ud fra vores "sans n for de konkrete genstandes 

numeriske identitet, og de klasser, der kunne dannes ved 

hjælp af vores sensoriske skelneevne, dels var sammenfalden

de og dels opdelte den endelige mængde genstande således, at 

enhver delmængde var en bunke og en klasse. 

Bunkerne og klasserne havde samme ekstensioner. De omfattede 

de samme delmængder af den endelige genstandsmængde, altså 

uanset om disse var udvalgt efter genstandenes fastholdte i

dentitet med sig selv (numerisk identitet), eller de var 

sorteret efter sensoriske kriterier (kvalitativ identitet). 

Derfor var det svært at demonstrere den principielle forskel 

på bunkerne og klasserne i det "velafgrænsede tilfælde". 

Det er derfor også vanskeligt i det hele taget at forstå 

denne forskel. Vi er vant til i forestillingen netop at "af

bilde" alle kategorier på et velafgrænset tilfælde uden at 

gøre os klart, hvilken særlig forudsætning, der dermed er 

indfØrt. 

Kognitivisterne overså tydeligvis betydningen af skridtet 

fra virkelighedens mangfoldighed til det "velafgrænsede til

fælden og tilbage igen. Men denne ignorance er ikke begræn

set til kognitivisterne. Den er tværtimod almindelig i psy

kologisk tænkning. 

Også i den dagligdags bevidsthed dukker ignorancen op som en 

slags "blindhed" over for det konkrete i visse sammenhænge 

sammen med en praktisk forståelse af det i andre. 

Formålet med nærværende kapitel er bl.a. at demonstrere, 

hvorledes der i virkelighedens mangfoldighed af genstande 
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faktisk er forskel på, hvad der svarer til bunker og klasser 

i det "velafgrænsede tilfælde", hvilket viser sig ved, at 

disse kategorier i virkelighedens mangfoldighed af genstande 

har forskellige ekstensioner. Den "menneskelige sans" ~ en 

ny sans. 

Men dernæst er det et formål med denne fremstillings særlige 

form at vise, hvorledes den særlige struktur i vore katego

rier, som altså afviger fra den forståelse, vi kan opbygge 

alene ud fra det "velafgrænsede tilfælde", alligevel harmo

nerer med veletablerede forestillinger og er logisk sammen

hængende. 

Herunder er det specielt formålet at vise, hvorledes katego

ristrukturen er i fuld overensstemmelse med det lIvelafgræn

sede tilfælde" under dette tilfældes særlige betingelser. 

Demonstrationen af disse sidstnævnte kendsgerninger skal 

bl.a. tage brodden af indvendinger, der måtte gå på, at på

pegningen af en særlig "menneskelig sans" og afvisningen af 

den generelle gyldighed af den velkendte logik eller kate

goristruktur, der var dannet over det "velafgrænsede tilfæl

denis læst, fører os ud i det mystiske og uoverskuelige. 

Tværtimod bevæger vi os nemlig ind i velkendt land, blot med 

nye og mere præcise redskaber. 

De matematisk prægede og for mange sikkert uvante begreber 

og metoder, der bruges i dette kapitel, skulle altså gerne -

måske på trods af deres umiddelbare virkning - tjene en af

mystificering. 

Endelig er det et formål med fremstillingen at demonstrere 

en række konsekvenser af den særligt menneskelige kategori

struktur, herunder understØtte den påstand, at den særlige 

"menneskelige sans" for det konkrete indfØrer en diskret 

struktur i kategorierne, som først er udgangspunkt for den 

sproglige, begrebs lige erkendelse og dernæst for erkendelsen 
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af objektive diskrete strukturer og for den eksakte natur

erkendelse. 

Denne struktur i kategorierne er ikke bare et resultat af en 

interiorisering af menneskets virksomhed og en tilknytning 

til sproget som fællesmenneskeligt redskab, altså en inter

subjektiv, l1ideel" struktur af betydninger r men er en gen

spejling af specifikke objektive strukturer i virkeligheden. 

Som sagt skal vi altså nu vende os mod beskrivelsen af de 

kategorier i virkelighedens uendelige mangfoldighed af gen

stande, som defineres af henholdsvis vores sanseapparat og 

af vores særlige "sans" for konkrete genstande og forbindel

ser. 

Med "genstand" mener vi som sagt konkrete enkeltgenstande 

eller ting. Vi har allerede i indledningen til dette kapitel 

diskuteret dette begreb, der var en generalisation ud fra 

demonstrerbare eksempler, hvor alt det, som vi regner for 

ting, har det fælles med de demonstrerede eksempler, eller 

paradigmer, at de bevarer deres identitet med sig selv i et 

kortere eller længere tidsrum, uanset om de forandrer sig, 

deles o.s.v., at tingene er i rurnslig-tidslig nærhed eller 

kontakt med andre ting og vekselvirker med dem. Dernæst, at 

tingene har visse fysisk-kemiske egenskaber, som er betinget 

af (og betinger) tingenes vekselvirkning med andre ting. Og 

endelig som noget centralt, at de vekselvirkende egenskaber 

ved tingene er almene eller universelle, at de kan gentage 

sig overalt i universet under bestemte, men universelle be

tingelser. 

Vi vil ikke her gå ind på en dybere diskussion af dette gen

standsbegreb. Vi fastholder blot, at der er tale om en gene

ralisation som netop nævnt, og en meget vidtgående generali

sation. 

Meget mere præcise kan vi heller ikke på dette trin i frem

stillingen være, hvad angår spørgsmålet om, hvad vi forstår 
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ved Itvirkelighedens uendelige mangfoldighed af genstande" 

eller "universet af genstande". 

Negativt kan vi karakterisere dette "univers af genstande" 

ved ikke at være defineret ved den endelighed og rums lige 

afgrænsning, som gjaldt for det "velafgrænsede tilfælde". 

Men derudover vil !luniverset af genstande" blive mere præ

cist defineret i forhold til det "velafgrænsede tilfælde" 

igennem de påstande, som vi om lidt skal beskrive det med. 

Dette kan umiddelbart forekomme cirkulært: Vi definerer det, 

vi vil beskrive, gennem beskrivelsen! Men herimod kan ind

vendes, at det, vi kalder "universet af genstande" eller 

"virkelighedens uendelige mangfoldighed af genstande", også 

inden beskrivelsen er en eksisterende mangfoldighed, som vi 

allerede kan have en mere intuitiv forståelse af. 

Dernæst vil vi opdage, at alle de egenskaber, som vi vil 

tilskrive "universet af genstande", også er egenskaber ved 

enhver sådan del af dette "univers tl
, der opfylder ganske 

simple betingelser. I en vis forstand beskriver vi altså en 

struktur, som er fælles for en meget bred klasse af "univer

serIt, eller med andre ord en "global" struktur illuniverset 

af genstande". Dette forhold overflØdiggØr yderligere en me

re præcis definition af "universet af genstande" forud for 

vores mere formaliserede beskrivelse. 

Det er i øvrigt ikke selve "universet af genstande!! vi her 

er interesseret i at fortælle noget om, lige så lidt som vi 

i beskrivelsen af det "velafgrænsede tilfælde" var interes

seret i at sige noget om den endelige mængde genstande i sig 

selv. Når vi beskriver "universet af genstande", er det, 

fordi vi er interesseret i at sige noget om ekstensionen af 

de kategorier, som menneskene med deres praktisk-sanselige 

genstandsvirksomhed kan definere i "universet af genstande", 

for derigennem indirekte at sige noget om strukturen i denne 

virksomhed og i de forbindelser mellem menneske og omverden, 

som virksomheden realiserer. 
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Ekstensionerne i sig selv er vi derfor heller ikke interes

seret i. Men det er en del af vores metode at karakterisere 

den praktisk-sanselige genstandsvirksomhed gennem strukturen 

i kategoriernes ekstensioner. Og til det formål vil vi hæv

de, at vores forelØbige definition af tluniverset af genstan

de" er fuldt tilstrækkelig. 

I det "velafgrænsede tilfælde" beskrev vi en "modelsitua

tionU, en situation, hvor vi forudsatte et kategoriserende 

subjekt, der havde "fuldt overblik" over den mængde af kate

gorier, som rent praktisk kunne afgrænses, hvilket f.eks. 

kom til udtryk i Ax. D 3 og Ax. D 4, som jo i deres konse

kvens sammenholdt med Ax. D 2 medfØrte Th. D 6 og Th. D 7. 

I det tilfælde, som vi nu skal se på, beskriver vi igen en 

"modelsituation U
, idet vi atter forudsætter et subjekt,29) 

der har et vist nærmere 

som rent 

specificeret 

praktisk kan 

"overblik" over mængden 

afgrænses. Dernæst for-af kategorier, 

udsætter vi et subjekt, der råder over alle tekniske og sam-

fundsmæssige midler til afgØrelse af genstandenes sensoriske 

egenskaber, altså f.eks. råder over måleapparater, papir og 

blyant osv. 

Disse forudsætninger gøres, fordi vi er interesseret i de 

helt principielle begrænsninger i de kategorier, subjektet 

kan danne, og ikke i sådanne i denne sammenhæng mere tilfæl

dige begrænsninger, som f.eks. skyldes ufuldstændigheder i 

selve administrationen af de sensoriske afgørelser. 

Disse forudsætninger kan forekomme vidtgående eller ekstreme 

i forhold til menneskenes faktiske praktisk-sanselige gen

standsvirksomhed. Det er imidlertid i første omgang ikke det 

konkrete forløb af en sådan virksomhed, som vi er interesse-

29) Subjektet kan være en enkelt person eller et kollektiv af 
personer. 
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ret i at skildre, men derimod dens strukturelle grænser el

ler rammer, som sætter sit nødvendige præg på ethvert kon

kret virksomhedsforløb. 

Det er altså snarere de "kapaciteter U , som virksomheden ma

nifestererer, end selve de aktuelle virksomheder, som skal 

skildres i fØrste omgang, ligesom det var tilfældet i det 

"velafgrænsede tilfælde". I forhold til den absolutering af 

det "velafgrænsede tilfælde", som vi omtalte ovenfor, og som 

bestod i en mekanisk generalisation af de kategoriseringska

paciteter, som kom til udtryk i det "velafgrænsede tilfæl

de", til at gælde også for "virkelighedens uendelige mang

foldighed af genstande", er vores netop anførte forudsætnin

ger ikke Vidtgående, men kommer tværtimod til at danne 

grundlag for en indskrænkning eller modifikation i forhold 

til det diskrete rums fuldstændighed, som bringer os meget 

nærmere en realistisk model for menneskenes kategoriserings

kapaciteter. 

Lad os nu omsider se på de kategorier i virkelighedens u

endelige mangfoldighed af genstande, som defineres af vores 

sanseapparat og af vores særlige "sanst! for konkrete gen

stande og forbindelser, svarende til henholdsvis klasserne 

og bunkerne i det "velafgrænsede tilfælde It! 

Ligesom vi med vores sanser kunne sortere genstande i klas

ser efter deres egenskaber, dvs. efter sensoriske kriterier, 

kan vi med genstandene i universet af genstande afgøre, om 

de hØrer med til en kategori defineret ved et sensorisk kri

terium. En sådan kategori kalder vi en sansekategori. 

Det erindres, at vi ved en "kategori" forstår en samling af 

genstande, for hvilke det gælder, at det for enhver gen

stand, som er med i samlingen, også kan afgØres, at den er 

med. I dette tilfælde træffes denne afgørelse altså efter et 

sensorisk kriterium. 
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Det forudsættes ikke, at samlingen består af et endeligt an

tal genstande, og altså heller ikke, at dens ekstension kan 

udtØmme s eller opregnes, således som det var tilfældet i det 

"velafgrænsede tilfælde", hvor alle genstandene efter tur 

kunne afprøves med hensyn til et givet sensorisk kriterium. 

Selvom en sansekategori ikke kan opregnes, vil vi alligevel 

sige, at den har en ekstension, altså at der eksisterer en 

entydig samling genstande defineret ved kriteriet. 

Det forudsættes heller ikke, at det for alle genstande, der 

ikke er med i kategorien, kan afgØres, at de ikke er det. Vi 

forudsætter altså ikke, at sensoriske kriterier kan dele u

niverset af genstande i dikotome kategorier. 

Endelig forudsættes det - naturligvis - ikke, at genstandene 

i universet af genstande er uforanderlige. Når det siges, at 

en sansekategori defineres ved et sensorisk kriterium, bety

der det ikke, at genstande i sansekategorien til enhver tid 

tilfredsstiller et givet kriterium. Hvis et sensorisk krite

rium skal definere en kategori, må det være forudsat, at der 

er tale om kriterier på visse tidspunkter eller i visse 
tidsrwn. 30 ) 

30) Hvis vi tænker os et kriterium abstraheret fra tiden, f.eks. 
defineret alment sprogligt (Uintensionelt tl

) som tIgenstande 
over 8 gram", er det klart, at kategorien ikke er entydig. 
Genstande, der på et tidspunkt vejer over 8 gram, kan på et 
andet tidspunkt veje under 8 gram. 

To kategorier kan altså godt have ekstensioner med en ikke
tom fællesmængde, selvom de i en eller anden forstand er de
fineret ved kriterier, der "intensionelt" udelukker hinanden 
i betydningen, at de ikke samtidigt kan være opfyldt af den 
samme genstand. 

Når vi i det følgende taler om kriterier, der definerer kate
gorier, er tidsspecifikationen altså underforstået. 
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Det kan naturligvis diskuteres, om der overhovedet eksiste

rer sansekategorier som netop defineret, også selvom vi 

tænker os det kategoriserende subjekt udstyret med alle tæn

kelige forlængelser af sit sanseapparat. 

Vi vil imidlertid driste os til at antage, at der eksisterer 

sådanne kategorier i tilstrækkelig entydig forstand, til at 

vi kan sige noget om, på hvilke måder de er sammenlignelige 

med kategorierne i det diskrete rum, således som dette blev 

beskrevet i forrige afsnit. 

Men sansekategorierne er ikke de eneste kategorier, som men

neskene afgrænser gennem deres praktisk-sanselige genstands

virksomhed. 

Vi har både i kapitel II, III og IV givet eksempler på kate

gorier, der ikke er sansekategorier, men som derimod på sam

me måde, som vi definerede bunkerne i det "velafgrænsede 

tilfælde", er defineret ved deres konkrete forbindelse til 

et menneskeligt subjekt, en forbindelse, som subjektet ak

tivt opretholder i kraft af den særlige "menneskelige sans" 

for det konkrete. 

Det kan være kategorier som "den sten, jeg holder i hånden", 

IIpeters madkasse tl eller "de fire forskellige klodser, der 

ligger foran mig på bordet". I disse tilfælde, som det også 

gælder for alle kategorier af menneskeskabte ting, redska

ber, brugsgenstande etc., er kategorierne givet direkte ved 

deres forbindelse til subjektet. 

Men det kan også, som i tilfældet med dyrearterne, der blev 

diskuteret i kapitel II, dreje sig om kategorier, der er de

fineret mere indirekte i relation til subjektet, nemlig dels 

ved visse paradigmers forbindelse til subjektet, dels ved 

konkrete forbindelser (f.eks. afstamningsmæssige) mellem pa

radigmerne og de andre genstande i kategorierne, der eksi

sterer fØr og uafhængigt af subjektets virksomhed. 
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Lidt summarisk udtrykt er alle sådanne kategorier "lokale", 

hvor sansekategorierne er "universelle". Hvor det afgørende 

for sansekategorierne var genstandenes kvalitative identi

tet, er det for de kategorier, som vi nu taler om, genstan

denes numeriske identitet, der er afgørende. 

Vi har valgt at betegne sådanne kategorier udvalgskatego

rier, for derigennem at fremhæve, at de er defineret ved en 

aktivt udvælgende eller påpegende virksomhed, der knytter en 

forbindelse til et menneskeligt subjekt, selvom kategorier

ne i øvrigt som sagt kan være defineret ved et netværk af 

kontakter eller konkrete forbindelser, der eksisterer uaf

hængigt af subjektet. 

Sansemæssige kriterier kan imidlertid også være med i defi

nitionen af en udvalgskategori og er det måske altid, som 

når vi f.eks. ser på kategorien "den sten, jeg har i hån

den", der både er bestemt ved at være i min hånd og at have 

visse af en stens egenskaber. Denne kategori er f.eks. ikke 

identisk med den smule jord, der sidder på stenen, og som 

jeg også har i hånden. 

I virkeligheden viser de fleste tingsbegreber hen til sådan

ne udvalgskategorier. 

Sansekategorierne og udvalgskategorierne er gensidigt ude

lukkende, men supplerer samtidigt hinanden. 

Vi vil nu beskrive dem nærmere som to hovedtilfælde af prak

tisk afgørbare kategorier, idet vi allerede nu vil under

strege, at der også findes andre afgØrbare kategorier, som 

vi siden skal se på. Som bebudet vil vi beskrive sanse- og 

udvalgskategoriernes struktur i universet af genstande med 

den axiomatiske metode, som er blevet anvendt til beskrivel

sen af det "velafgrænsede tilfælde" som et ikke-trivielt di

skret rum. 
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Da vi som sagt påstår, at der både findes sansekategorier og 

udvalgskategorier i universet af genstande, og at de er gen

sidigt udelukkende, kan det hverken være tilfældet, at en

hver delmængde af universet af genstande er en sansekatego

ri, eller at enhver delmængde er en udvalgskategori. Hverken 

rummet af sansekategorier eller rummet af udvalgskategorier 

i universet af genstande er diskret. Vi kan altså ikke hævde 

en påstand svarende til Th. D 10 for hverken sansekategori

ernes eller udvalgskategoriernes vedkommende. 

Vi vil altså heller ikke på en gang kunne hævde, hvad der 

svarer til Ax. D l, Ax. D 5, Th. D 6 og Th. D 7 for hverken 

sansekategoriernes eller udvalgskategoriernes vedkommende, 

da disse fire påstande som tidligere nævnt tilsammen impli

cerer Th. D la. 

Lad os nu fØrst for sansekategoriernes vedkommende se på,. 

hvilke af de påstande, der svarer til de ti påstande, der 

beskrev det ikke-trivielle, endelige diskrete rum, som vi må 

opretholde, og hvilke vi tvinges til at opgive! 

For det fØrste må vi naturligvis opretholde, hvad der svarer 

til Ax. D l. 

Hvis vi nu for nemheds skyld bruger betegnelsen O for uni

verset af genstande, vil vi altså påstå, at 

Ax. SV l: 

31) 

I universet af genstande O er der mere end en gen
stand. 31 ) 

Vi benytter som hidtil "Ax." som betegnelse for axiom og 
"Th. Il som betegnelse for theorem. lISll henviser til rummet af 
sansekategorier og tlU" til rummet af udvalgskategorier i uni
verset af genstande. 

forts. 
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Som nævnt er det univers af genstande O, som vi nu beskri

ver, karakteriseret ved ikke at være endeligt, således som 

det var tilfældet i det "velafgrænsede tilfælde". Vi kan 

altså ikke opretholde en påstand om O, der svarer til Ax. 
D 2. 32 ) 

For så vidt der eksisterer sansekategorier i O, må vi imid

lertid opretholde påstande om, at både fællesmængden og for

eningsmængden af to sansekategorier kan dannes og selv er 

sansekategorier, ganske som det var tilfældet i det uvelaf

grænsede tilfælde", og som det blev udtrykt i Ax. D 3 og Ax. 

D 4. 

Vi har altså: 

Ax. S 3: 

lOer fællesmængden af to sansekategorier en sanseka

tegori. 

Ax. S 4: 

lOer foreningsmængden af to sansekategorier en sanse

kategori. 33) 

Note 31) fortsat: 

32) 

33) 

I dette tilfælde siges der under et noget om begge rum~ der
for både "S" og "U". 

gt-tallet er påstandens "løbenummer", der nu vil blive brugt 
sådan, at direkte sammenlignelige påstande, altså påstande. 
der beskriver tilstedeværelsen eller fraværet af den samme 
egenskab ved forskellige rum, herunder det ikke-trivielle. 
endelige diskrete rum, fl~:r samme løbenummer. 

Når vi ikke som fØlge heraf på dette sted opstiller påstanden 
"antallet af genstande i 'O er uendeligt tl som et axiom, skyl
des det. at denne påstand siden vil blive afledt som et theo
rem. 

AfAx. S 3-4 fØlger umiddelbart, at både fællesmængden og 
foreningsmængden af enhver endelig mængde sansekategorier selv 

forts. 
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Hvad endelig angår den "adskillelighed" eller uskelnelig

hed", som for det "velafgrænsede tilfælde"'s vedkommende 

blev udtrykt i Ax. D 5, vil vi også opretholde den tilsva

rende påstand for sansekategorierne i U. 

Vi vil altså påstå, at 

Ax. S 5: 

For hver to genstande i O findes der to adskilte sanse

kategorier, således at genstandene falder i hver sin af 

sansekategorierne. 

Der ligger heri en påstand om, at hvilke som helst to gen

stande i O er forskellige, og at denne forskel også kan 

skelnes af vore sanser. 34 ) 

Det må erindres, at vi tænker os vore sanser udstyret med 

alle tænkelige tekniske hjælpemidler, og at vi stadigvæk ik

ke uden videre beskriver den faktiske skelneadfærd hos kon-

Note 33) fortsat 

34) 

er en sansekategori, da både fælles- og foreningsmængden kan 
dannes ved skridt for skridt at danne parvise fælles- og for
eningsmængder; og det er også denne mere generelle påstand. 
som vi Ønsker at udtrykke gennem Ax. S 3-4. 

vi kan imidlertid ikke ud fra Ax. S 3-4 aflede påstande sva
rende til Th. D 6-7 for rummet af sansekategorier i O, da en 
tlvilkårlig mængderr af sansekategorier ikke behøver at være 
endelig. 

Det er spørgsmålet, om en påstand som Ax. S 5 er sand, hvis 
Hgenstandetl også er enkelte molekyler, atomer, elementarpar
tikler etc. Men det er også spørgsmålet, om sådanne partikler 
på den anden side lever op til vores primære krav til gen
stande som stoflige, afgrænsede og som bevarende deres iden
titet med sig selv over tid. 

I alle tilfælde udgør sådanne partikler et grænsetilfælde. 
som vi i denne sammenhæng kan lade ude af betragtning. 
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krete personer, men netop vil beskrive de principielle græn

ser for vores praktisk-sanselige genstandsvirksomhed. 35 ) 

Det er en væsentlig pointe, at vi ikke opgiver andre af de 5 

axiomer, der var tilstrækkelige til at beskrive det "vel

afgrænsede tilfælde"t end lige netop axiomet om endeligheden 

(Ax. D 2), nemlig den endelighed, hvis konsekvenser af kog

nitivisterne (og mange andre udforskere af den menneskelige 

erkendelse) blev overført mekanisk på virkelighedens uende

lige mangfoldighed af genstande. 

Af de fire axiomer, som nu er opstillet (Ax. SU l og Ax. 

S 3-5), kan vi aflede theoremer svarende ganske til Th. 08 

og Th. D 9. Vi gentager beviserne med de nødvendige modifi

kationer: 

Th. S 8: 

lOer den tomme delmængde ø en sansekategori. 

Bevis: 

Ifølge Ax. SU l og Ax. S 5 må der findes to adskilte 
sansekategorier i 0, dvs. to sansekategorier med tom 
fællesmængde. Denne fællesmængde er imidlertid en san
sekategori ifølge Ax. S 3. Altså er ø en sansekategori. 

Th. S 9: 

35) 

Enhver genstand i O er lig med fællesmængden af alle de 

sansekategorier, der indeholder den. 

Alle sensoriske afgørelser, herunder målinger, er underkastet 
en vis usikkerhed (jfr. afsnittet om psykofysikken i kapitel 
II). Ved kombination af flere afgørelser til en kan usikker
heden imidlertid i princippet reduceres vilkårligt, jfr. 
f.eks. Shannons tilsvarende overvejelser i C.E. Shannon & 
W. Weaver: The mathematical theo ry of communication. Urbana: 
The Univers it y of I11inois Fress, 1964 (1949) eller den så
kaldte Cowan-Winograd teori for automaters pålidelighed i 
M.A. Arbib: Brains, Machines and Mathematics. New York: 
McGraw-Hill, 1965. 
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Bevis: 

IfØlge Ax. SU l og Ax. S 5 er enhver genstand i U med i 
mindst en sansekategori og dermed også med i fællesmæng
den af alle de sansekategorier, som indeholder den. For 
en vilkårlig anden genstand i O gælder det nu ifølge Ax. 
S 5, at den fØrste genstand er med i en sansekategori, 
som ikke indeholder den anden genstand. Den anden gen
stand kan derfor ikke være indeholdt i alle sansekatego
rier, der indeholder den fØrste, og altså heller ikke i 
disses fællesmængde, der derfor kun indeholder den før
ste genstand selv. Altså er den første genstand netop 
lig med fællesmængden af alle de sansekategorier, der 
indeholder den. 

De påstande om sansekategorierne i O, der ville svare til 

Th. D 6 og Th. D 7, kan imidlertid ikke afledes af de axio

mer, vi har opstillet. De ville dog heller ikke stride imod 

dem, og det samme gælder for påstanden, der ville svare ti'l 

Th. D 10. 

Vi må altså afgØre spørgsmålet om disse påstandes gyldighed 

på andre måder end ved afledning fra det hidtil påståede. 

Udgangspunktet er her den begrænsning i den sanselige skel

nen, som vi allerede flere gange i de forrige kapitler har 

berØrt, og som betyder, at vi ikke alene med sansemæssige 

kriterier kan afgrænse en genstand fra alle andre under et, 

hvorimod vi kan afgrænse den ved vores konkrete og fasthold

te forbindelser til genstanden. 

En enkeltgenstand kan altså være en udvalgskategori, men ik

ke en sansekategori. 

Vi påstår derfor, at 

Ax. S 11' , : 

36) 

Ingen sansekategori i D indeholder netop en genstand. 36l 

De to mærker efter påstandens løbenummer henviser til, at på
standen beskriver en egenskab ved det pågældende rum, som er 

forts. 
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Den begrænsning i den sanselige skelnen, som udtrykkes i Ax. 

S 1111, forudsætter, at der er en vis flgentagelighed" i uni

verset af genstande, at ingen genstand kan defineres så præ

cist ved sensoriske kriterier, at ingen andre genstande op

fylder de samme kriterier. 

Sammenholdt med Ax. S 5 kan Ax. S Il' I forekomme at være en 

radikal antagelse37 ), bl.a. fordi de to påstande kun kan 

forstås i forhold til hele det virkelige univers, vi lever 

i, og hvis karakter vi endnu ved så lidt om. Selv dets uen

delighed er der vist nok velbegrundet uenighed om. 

Det kan umiddelbart virke urimeligt, at det i en teori om 

menneskenes praktisk-sanselige virksomhed, der indtil nu har 

indskrænket sig til planeten Jorden med nærmeste omegn, er 

Note 36) fortsat 

37) 

uforenelig med egenskaberne i et ikke-trivielt, diskret rum, 
altså en egenskab, som hverken er forenelig med et ikke-tri
vielt, endeligt diskret rum eller med et uendeligt diskret 
rum (hvorimod den godt kan være forenelig med et trivielt di
skret rum, f.eks. et rum:-der kun består af den tomme mæng
de) . 

vi vil tilsvarende tilfØje et mærke efter en påstands løbe
nummer, hvis påstanden beskriver en egenskab ved det pågæl
dende rum, der er forenelig med egenskaberne i et uendeligt 
diskret rum, men-ikke er forenelig med egenskaberne i et en 
de ligt diskret rum. 

Påstande uden mærker er derfor påstande, der beskriver egen
skaber ved det pågældende rum, som også forekommer i et ikke
trivielt, endeligt diskret rum og dermed i det "velafgrænsede 
tilfælde" . 

Sagt lidt metaforisk betegner antallet af mærker forskellige 
grader af afstand fra det "velafgrænsede tilfælde". 

I et endeligt rum, hvor Ax. SU l og Ax. S 3 gælder, vil Ax. 
S 5 og Ax. S Il" være logisk modstridende. Da vi jo hævder 
både Ax. SU l og Ax. S 3, kan vi også anskue t1modsætningen ll 

mellem Ax. S 5 og Ax. S Il" som et præcist udtryk for O's 
uendelighed. 
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nødvendigt at inddrage spekulationer vedrørende, hvad der 

kan gentage sig af vor civilations produkter andre steder og 

til andre tider. 

Hertil må imidlertid svares, at for det første udtaler Ax. 

S Il' I sig netop kun om sådanne kategorier, der alene defi

neres ved sensoriske kvaliteter. Det drejer sig f.eks. om 

den slags kategorier, som man ideelt set beskæftiger sig med 

i naturvidenskaberne, og hvor spørgsmålet om gentagelighed 

og universalitet bestemt ikke er ligegyldige fantasterier, 

men er helt afgørende også for forståelsen af de jordiske 

naturfænomener. 

Dernæst er Ax. S 5 og ax. S Il' I ligesom de andre axiomer, 

der opstilles i dette kapitel, en del af en sammenhængende 

teori og kan ikke kun fortolkes isoleret. 

Som allerede antydet i begrundelsen for Ax. S 11" må dette 

axiom ses i sammenhæng med den senere beskrivelse af ud

valgskategorierne. 

Alle de kategorier, som vi afgrænser i vores praktisk-sanse

lige virksomhed, og som ikke afgrænses som universelle klas

ser af naturfænomener, er netop ikke sansekategorier, men 

derimod som hovedtilfælde udvalgskategorier og ikke alene 

bestemt ved de sensoriske kriterier, de opfylder. 

Specielt kan enkeltgenstande som sagt være udvalgskategori

er, men ikke sansekategorier. 

Ax. S Il' I er et led i et forsØg på en logisk konsistent 

fremstilling af sådanne almene kendsgerninger. 

Det fØlger afAx. S 11", at rummet af sansekategorier i O 

ikke er diskret: 
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Th. S IO' ': 

Der findes delmængder af O, der ikke er sansekategori

er. 

Bevis: 

AfAx. SU l følger, at O indeholder delmængder, der 
består af en genstand. Hvis en sådan delmængde var en 
sansekategori, ville denne dermed indeholde netop en 
genstand. Dette ville imidlertid være i strid med Ax. 
S Il". 

Altså findes der delmængder af 0, der ikke er sansekate
gorier. 

Det fØlger endvidere afAx. S Il", at en påstand svarende 

til Th. D 6 ikke gælder for rummet af sansekategorier i O: 

Th. S 6 11
: 

Der findes fællesmængder af sansekategorier i O, der 

ikke selv er sansekategorier. 

Bevis: 

Ifølge Th. S 9 er enhver genstand i O lig med en fælles
mængde af sansekategorier, og ifølge Ax. S Il" er den 
ikke en sansekategori. Da der ifølge Ax. SU l eksisterer 
genstande i U, findes der altså fællesmængder af sanse
kategorier i O, som ikke selv er en sansekategori. 

Endelig følger det som bebudet, at en påstand svarende til 

Ax. D 2 ikke gælder for rummet af sansekategorier i U: 

Th. su 2': 

Antallet af genstande i O er uendeligt. 

Bevis: 

Hvis antallet af genstande i O var endeligt, ville an
tallet af delmængder af O også være endeligt. Dermed 
ville fællesmængden af enhver mængde sansekategorier 
kunne dannes ved skridt for skridt at danne parvise fæl
lesmængder, der selv var sansekategorier ifølge Ax. S 3. 
Fællesmængden af enhver mængde sansekategorier ville 
dermed være en sansekategori i strid med Th. S 6". 

Altså kan antallet af genstande i O ikke være endeligt. 



- 348 -

Vi har nu bestemt gyldigheden af alle de påstande om rummet 

af sansekategorier i O, der svarede til de ti påstande om 

det Hvelafgrænsede tilfældetl, bortset fra påstanden svarende 

til Th. D 7. 

Det viser sig, at både denne påstand og dens negation er 

forenelige med de allerede opstillede axiomer for rummet af 

sansekategorier i O (Ax. SU l, Ax. S 3-5 og Ax. SIl' '). 

vi kan altså ikke afgØre spørgsmålet om påstandens gyldighed 

alene ved afledning fra det hidtil påståede, men må afgØre 

det på anden vis. 

38) 
Dette vil vi imidlertid udskyde til senere. Forinden vil 

vi dels se på en række konsekvenser af, hvad der allerede er 

påstået om sansekategorierne, dels begynde på også at ind

drage udvalgskategorierne i fremstillingen. 

Før vi går videre, er det dog nødvendigt at sikre, at de fem 

axioroer for rummet af sansekategorier i O er forenelige 

(indbyrdes konsistente), altså at de ikke er i indbyrdes lo

gisk modstrid. 

At Ax. SU l og Ax. S 3-5 er forenelige, eller modsigelses

frie, følger umiddelbart af, at de alle beskriver egenska

ber, der er opfyldt i det "velafgrænsede tilfælde", og som 

derfor ikke kan være i logisk modstrid. 

Men hvad angår Ax. S Il", har vi strengt taget kun påvist, 

at det er uforeneligt med det "velafgrænsede tilfælde" (jfr. 

Th. S IO' I, Th. S 6' I og Th. S 2'), og ikke, at det er for

eneligt med de fire første axiomer. 

38) Når vi senere accepterer et axiom Ax. S 7: "lOer forenings
mængden af en vilkårlig mængde sansekategorier en sansekate
gori", vil det nuværende Ax. S 4 blive et theorem, altså Th. 
S 4. 
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Den eneste måde at bevise foreneligheden på er at finde et 

eksempel, hvis eksistens og dermed modsigelsesfrihed er lige 

så utvivlsom som det "velafgrænsede tilfælde", og som be

skrives af alle fem axiomer for sansekategorierne. 

Det eksempel, som skal fremdrages her, er ikke som det "vel

afgrænsede tilfælde" et eksempel på praktisk-sanselig virk

somhed over for konkrete genstande. 

Eksemplet er derimod hentet fra matematikken. 

Der er tale om en analogi i den forstand, at vi nu beskriver 

en mangfoldighed, som er organiseret på samme måde som uni

verset af genstande O, hvad angår de egenskaber, der er be

skrevet med de fem axiomer for sansekategorierne, men som 

derudover har egenskaber, som på forskellig måde kan afvige 

fra strukturen i O. 

Først og fremmest er de konkrete enkeltting eller genstande 

i O i analogien erstattet med tal, eller punkter på en tal

linie. Universet af genstande U er erstattet af mængden af 

alle reelle tal, dvs. alle uendelige decimalbrØker, eller om 

man vil, erstattet af den reelle talakse eller tallinie R. 

Endelig er sansekategorierne i analogien erstattet med åbne 

intervaller på tallinien eller med foreningsmængder af åbne 

intervaller. 

Specielt regner vi den tomme mængde ø for et åbent interval 

(svarende til f.eks. de reelle tal x, for hvilke 3<x<2). 

Et eksempel på en tal- eller punktmængde, der svarer til en 

sansekategori, vil være alle de reelle tal x, for hvilke det 

gælder, at -=<x<2, eller at n<x<7~. 

Lad os nu se, om vore fem axiomer for sansekategorierne i U 

også beskriver strukturen i analogien! 
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For det første er der mere end et punkt på tallinien (jfr. 

Ax. SU l). 

For det andet og for det tredie er såvel fællesmængden som 

foreningsmængden af to foreningsmængder af åbne intervaller 

selv en foreningsmængde af åbne intervaller, idet vi som 

sagt medregner ø (jfr. Ax. S 3 og 4). 

For det fjerde gælder det for hvilke som helst to punkter på 

tallinien, at de kan omsluttes af hvert sit af to adskilte 

åbne intervaller (jfr. Ax. S 5). 

For det femte gælder det endelig, at intet åbent interval 

kun indeholder et punkt (jfr. Ax. S Il' ') .39) 

Det ses altså, at alle fem axiomer også er opfyldt i analo-

39) 
Det ses også, at en vilkårlig foreningsmængde af forenings
mængder af åbne intervaller selv er en foreningsmængde af åb
ne intervaller, og at analogien dermed også har den egenskab, 
der beskrives med Th. D 7. 

I det hele taget har analogien en uendelighed af egenskaber, 
som ikke kan afledes af de fem axiomer. 

Svarende hertil kunne vi have valgt en uendelighed af andre 
analogier, der opfyldte de fem axiomer. 

F.eks. kunne vi igen have ladet genstandene i O svare til 
punkter på den reelle talakse R, men ladet sansekategorierne 
svare til endelige foreningsmængder af åbne intervaller af 
endelig længde. 

De fem axiomer ville være opfyldt, men nu ville analogien ik
ke have egenskaben svarende til Th. D 7. F.eks. er forenings
mængden af alle åbne intervaller af endelig længde lig med 
hele tallinien R, som ikke er en endelig foreningsmængde af 
åbne intervaller af endelig længde. 

Dette beviser samtidig vores tidligere fremsatte udsagn om, 
at såvel påstanden svarende til Th. D 7 som dens negation er 
forenelig med de fem axiomer for rummet af sansekategorier i 
o. 
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gien, og at de derfor må være forenelige (indbyrdes konsi
stente) .40) 

Der kan afledes en lang række theoremer af disse fem axio

roer. Senere vil en del af disse blive bevist og fortolket. 

Forinden skal vi dog se på udvalgskategorierne i relation 

til de ti påstande, der beskrev det "velafgrænsede tilfæl-

de", 

Som sagt er u~valgskategorierne ligesom sansekategorierne 

delmængder af universet af genstande O. 

De to allerede anfØrte påstande om O, nemlig 

Ax. SU 1: 

og 

40) 

I universet af genstande O er der mere end en genstand, 

Det fØlger heraf med tvingende nødvendighed, at de egenskaber 
ved U, der er beskrevet i theoremerne, også er egenskaber ved 
analogien: 

Den tomme mængde regnes med blandt de åbne intervaller (jfr. 
Th. S 8). 

Ethvert punkt på tt er lig med fællesmængden af alle de fore
ningsmængder af åbne intervaller, der indeholder det (jfr. 
Th. S 9). 

Der findes delmængder af g, f.eks. et enkelt punkt, der ikke 
er en foreningsmængde af åbne intervaller (jfr. Th. S IO"). 

Der findes fællesmængder af foreningsmængder af åbne inter
valler, f.eks. et enkelt punkt, der ikke selv er en fore
ningsmængde af åbne intervaller (jfr. Th. S 6'1). 

Antallet af punkter på R er uendeligt (jfr. Th. SU 2'), 
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Th. SU 2': 

Antallet af genstande i O er uendeligt, 

må derfor gælde såvel for rummet af sansekategorier i O som 

for rummet af udvalgskategorier i O. 

Som vi foreløbig har defineret udvalgskategorierne som "10-

kalelI kategorier givet direkte eller indirekte ved deres 

forbindelse til et subjekt, vil det også være rimeligt at 

påstå 

Ax. U 3: 

og 

lOer fællesmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori, 

Ax. U 4: 

lOer foreningsmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori. 

Endnu har vi ikke med de anførte påstande hævdet, at der o

verhovedet eksisterer udvalgskategorier i O. 

Hvis vi ville hævde en påstand svarende til Ax. D 5 og Ax. 

S 5 for udvalgskategoriernes vedkommende, ville vi dermed 

have hævdet, at enhver genstand er med i en udvalgskategori. 

F.eks. ville en sådan påstand gælde, hvis enhver endelig 

delmængde af O var en udvalgskategori. 

En så vidtgående definition af udvalgskategorier vil vi i

midlertid undgå. 

I stedet vil vi fremhæve andre egenskaber ved udvalgskatego

rierne, som de deler med bunkerne i det "velafgrænsede til-
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fælde", men som ikke er med blandt de ti påstande, som vi 

har valgt at beskrive dette tilfælde med, selvom de natur

ligvis kan afledes af disse. 

Ax. U 12: 

Der eksisterer en ikke-tom udvalgskategori i O. 

Ax. U 13: 

Enhver ikke-tom udvalgskategori i O indeholder41 ) 

endelig ikke-tom udvalgskategori. 42 ) 

en 

Den sidste påstand refererer til, at det er afgØrende for 

definitionen af udvalgskategorier, at de altid indeholder 

genstande, der er paradigmer for kategorierne, altså gen

stande, som direkte eller indirekte kan påpeges, og som selv 

er udvalgskategorier. 

For sansekategorierne, derimod, var dette ikke forudsat. 

Her var det tilstrækkeligt, at der var givet et sensorisk 

kriterium, efter hvilket det kunne afgØres, at en genstand i 

kategorien faktisk var med. Men det blev ikke for nogen gen

stand i sansekategorien forudsat, at den kunne påpeges. 

De næste to axiomer omhandler relationerne mellem sansekate

gorier og udvalgskategorier. 

41) 

42) 

Dvs. indeholder som ægte eller uægte delmængde. 

Der er ikke med Ax. U 12 og 13 påstået. at der eksisterer u
endelige udvalgskategorier. 
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Ax~ SO 3: 

lOer fællesmængden af en udvalgskategori og en sanse

kategori en udvalgskategori. 

Ax.SU14 11
: 

lOer ingen ikke-tom udvalgskategori en sansekategori. 

Den første af påstandene er også gyldig for bunkerne og 

klasserne i det "velafgrænsede tilfælde", mens den anden li

gesom Ax. S 11' I ikke er det. 

Ax. SO 14' I er en konsekvens af, at vi har defineret ud

valgskategorierne og sansekategorierne som henholdsvis "lo

kale" og "universelle" klasser og gensidigt udelukkende. Dog 

kan vi af hensyn til den axiomatiske fremstillings systema

tik blive nØdt til at betragte den tomme mængde som både en 

sansekategori og en udvalgskategori. 

Ax. SO 3 udtrykker det forhold, at hver gang vi har en ud

valgskategori, kan vi definere en udvalgskategori, som be

står af de genstande fra den første, der opfylder et eller 

andet sensorisk kriterium. 

Det kan være, at alle genstandene i den første udvalgskate

gori i forvejen opfylder det sensoriske kriterium. I dette 

tilfælde er de to udvalgskategorier identiske. 

Det kan være, at ingen genstand i den første udvalgskategori 

opfylder det sensoriske kriterium. I dette tilfælde er den 

anden udvalgskategori tom. 

Men det kan også være, at vi med det sensoriske kriterium 

får afgrænset en ikke-tom ægte delmængde af den første ud

valgskategori, der da er den nye udvalgskategori. 

Sammenholdt med Ax. SU 14" udtrykker Ax. SU 3 en asymmetri 

mellem udvalgskategorier og sansekategorier. Som det siden 
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skal vises, følger det afaxiomerne, at en ikke-tom udvalgs

kategori kan være en delmængde af en sansekategori, mens en 

ikke-tom sansekategori ikke kan være en delmængde af en ud

valgskategori. 

Vi har nu opstillet et tilstrækkeligt sæt axiomer til at il

lustrere visse af de grundlæggende træk ved menneskenes 

praktisk-sanselige virksomhed, som blev fremhævet i dette 

kapitels indledning, og som hang nøje sammen med konklusio

nerne i de forrige kapitler, især kapitel IV. 

Vi vil derfor en tid holde os til de allerede opstillede 

axiomer og se på deres konsekvenser, herunder aflede en ræk

ke theoremer fra dem. 

Der ligger ikke heri, at de allerede opstillede axiomer på 

nogen måde tilsammen giver en fuldstændig beskrivelse af 

strukturen i rummene af sansekategorier og udvalgskategorier 

i universet af genstande. 

Som allerede demonstreret fremgik det f.eks. ikke afaxio

merne, om foreningsmængden af en vilkårlig mængde sansekate

gorier er en sansekategori (jfr. Th. D 7) . 

Det fremgår f.eks. heller ikke, hvorvidt komplementet til en 

sansekategori kan være en sansekategori, eller hvorvidt der 

findes uendelige udvalgskategorier. 

Det er endda sådan, at uanset hvor mange axiomer vi fØjer 

til beskrivelsen af rummene, vil der stadig kunne tilføjes 

nye. 43 ) 

43) Dette er en af den moderne matematiks indsigter, som ikke er 
overraskende ud fra en materialistisk forståelse af matema
tikken som beskrivende og genspejlende strukturer i virkelig
heden. 
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Indtil nu har vi opstillet 11 axiomer I nemlig.; 

Ax. SU l: 

I universet af genstande O er der mere end en genstand. 

Ax. S 3: 

lOer fællesmængden af to sansekategorier en sanseka

tegori. 

Ax. S 4: 

I U er foreningsmængden af to sansekategorier en sanse

kategori. 

Ax. S 5: 

For hver to genstande i O findes der to adskilte sanse

kategorier, således at genstandene falder i hver sin af 

sansekategorierne. 

Ax. SIl": 

Ingen sansekategori i O indeholder netop en genstand. 

Ax. U 3: 

lOer fællesmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori. 

Ax. U 4: 

lOer foreningsmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori. 

Ax. U 12: 

Der eJ(sisterer en ikke-tom udvalgskategori i O. 

Ax. U 13: 

Enhver ikke-tom udvalgskategori i O indeholder en ende

lig ikke-tom udvalgskategori. 
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Ax. SU 3: 

I O er fællesmængden af en udvalgskategori og en sanse

kategori en udvalgskategori. 

Ax. SD 14' I: 

lOer ingen ikke-tom udvalgskategori en sansekategori. 

Det er allerede bevist, at Ax. SU l, Ax. S 3-5 og Ax. S 1111 

er forenelige. Alle de 9 axiomer uden mærker er naturligvis 

også forenelige, da de er opfyldt for bunkerne og klasserne 

i det "velafgrænsede tilfælde". 

Men vi mangler endnu at bevise, at samtlige 11 axiomer er 

forenelige. 44 ) 

Som tidligere nævnt forudsætter et sådant bevis, at der kan 

findes et eksempel, hvis eksistens og dermed modsigelsesfri

hed er utvivlsom, og som beskrives af samtlige axiomer. 

Et sådant eksempel kan konstrueres ved at udbygge den tidli

gere analogi, hvor universet af genstande var erstattet med 

punkterne på den reelle talakse, hvor sansekategorierne var 

erstattet med foreningsmængder af åbne intervaller, og hvor 

den tomme mængde blev regnet for et særligt åbent interval. 

Hvis vi nu yderligere lader alle mængder af punkter eller 

tal på den reelle talakse, der alene består af hele tal, el

ler som er tom, erstatte udvalgskategorierne, har vi define

ret en analogi, hvor alle Il axiomer er opfyldt. 

At Ax. SU 1, Ax. S 3-5 og Ax. S 11' I er opfyldt i analogien, 

har vi tidligere bevist. Nu skal det vises for de resterende 

axiomer: 

44) At alle 11 axiomer er logisk uafhængige, bevises i appendix
et. 
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Både fællesmængden og foreningsmængden af to mængder af hele 

tal er selv en mængde, der består af hele tal eller er tom 

(Jfr. Ax. U 3 og 4). 

Der eksisterer en ikke-tom mængde bestående af hele tal på 

den reelle talakse (Jfr. Ax. U 12). 

Enhver ikke-tom mængde hele tal indeholder en endelig ikke

tom mængde hele tal (Jfr. Ax. U 13) • 

Fællesmængden af en mængde hele tal og en foreningsmængde af 

åbne intervaller på den reelle talakse er selv en mængde he

le tal eller er tom (jfr. Ax. SO 3). 

Ingen ikke-tom mængde hele tal er en foreningsmængde af åbne 

intervaller på den reelle talakse (jfr. Ax. SO 14' '). 

Hermed har vi vist, at alle 11 axiomer er opfyldt i analogi

en, og at de derfor må være forenelige (indbyrdes konsisten

te) • 

Alle de theoremer, der kan afledes afaxiomerne, må derfor 

også beskrive egenskaber ved analogien. 45 ) 

45) Det overlades til læseren eventuelt at afbilde theoremerne på 
analogien. 

Når der her er gjort relativt meget ud af disse konsistensbe
viser - istedet for at henvise dem til appendixet - skyldes 
det, at analogien har den videre funktion at bibringe læseren 
et sammenhængende og relativt anskueligt billede af den kate
goristruktur, der beskrives med axiomerne. 

Analogien rummer dog den fare, at den kan tilslØre den struk
tur af logiske afhængigheder og uafhængigheder, som det er et 
formål at udtrykke med den axiomatiske fremstilling. 

Det anskuelige billede kan således aldrig erstatte et bevis 
for en egenskab ved billedet. Egenskaben kan nemlig bero på 
andre egenskaber ved billedet end dem, der var beskrevet i 
axiomerne, og som altså i forhold hertil er tltilfældige". 

forts. 
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Vi har allerede ovenfor afledt theoremerne 

Th. S 8: 

I U er den tomme delmængde ø en sansekategori. 

Th. S 9: 

Enhver genstand i a er lig med fællesmængden af alle de 

sansekategorier, der indeholder den. 

Th.SIO": 

Der findes delmængder af O, der ikke er sansekategori

er. 

Th. S 6": 

Der findes fællesmængder af sansekategorier i 0, der 

ikke selv er sansekategorier. 

Th. SO 2': 

Antallet af genstande i D er uendeligt. 

Vi har også allerede i beviserne for Th. S 8 og Th. S 9 ud

ledt den følgende påstand: 

Th. S 12: 

Der eksisterer ikke-tomme sansekategorier i O. 

Note 45) fortsat 

(På sin vis er dette forhold den egentlige begrundelse for 
her at vælge en omstændelig axiomatisk fremstilling frem for 
blot at benytte en model i form af en analogi eller et bille
de. ) 

Læseren må derfor for at have gavn af billedet på en gang 
kunne afbilde de beskrevne egenskaber på billedet og abstra
here fra billedet. 
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Bevis: 

Påstanden følger direkte afAx. SU l og Ax. S 5. 

Alle disse theoremer for sansekategorierne fulgte alene af 

Ax. SU l, Ax. S 3-5 og Ax. S Il' I. Vi vil nu udlede endnu 

nogle theoremer fra disse fem axiomer. 

En hel del theoremer følger temmelig umiddelbart af de alle

rede anførte påstande. Sådanne theoremer vil i almindelighed 

ikke blive fremhævet med et selvstændigt nummer. 

F.eks. fØlger det som tidligere nævnt afAx. S 3 og 4, at 

fælles- og foreningsmængden af en endelig mængde sansekate

gorier selv er en sansekategori. 

Det følger umiddelbart heraf og afAx. S Il' I I at ingen gen

stand er en fællesmængde af en endelig mængde sansekategori-

er. 

Sammenholdt med Th. S 9 følger heraf videre, at enhver gen

stand er indeholdt i uendeligt mange sansekategorier, og 

dermed igen, at der eksisterer uendeligt mange sansekatego

rier i O. Det samme forhold er allerede indirekte udtrykt i 

beviset for Th. S 6 11
• 

Mindre umiddelbart afledelige er de følgende theoremer: 

Th. S 15: 

Til enhver endelig ikke-tom mængde genstande i O fin

des der en mængde adskilte sansekategorier, således at 

hver genstand falder i sin sansekategori. 

Bevis: 

Hvis den endelige mængde genstande kun består af en el
ler to genstande, følger påstanden direkte afAx. SU 1 
og Ax. S 5. 

Hvis den består af mere end to genstande, gælder det for 
hvilket som helst par af genstande i mængden, at de to 
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genstande er indeholdt i hver sin af to adskilte sanse
kategorier, ifølge Ax. S 5. 

Lad os nu betragte et sådant endeligt sæt af parvise 
sansekategorier svarende til mængden af par af genstan
de. 

Fællesmængden af alle sådanne sansekategorier, som en 
given af genstandene er med i, er nu selv en sansekate
gori ifølge Ax. S 3. 

Enhver af genstandene i den endelige mængde er nu med i 
en sådan fællesmængde, og alle fællesmængderne er ad
skilte, fordi hvilke som helst to af fællesmængderne 
hver for sig er indeholdt i de to adskilte sansekatego
rier, der skiller de to tilsvarende genstande i henhold 
til Ax. S 5. 

Altså befinder alle genstandene sig i hver sin adskilte 
sansekategori . 

Th.S16 1 ': 

En sansekategori i O er enten tom eller indeholder 

uendeligt mange genstande. 

Bevis: 

At en sansekategori kan være tom, fØlger af Th. S 8. 

Lad os nu forestille os, at der fandtes en ikke-tom san
sekategori, der kun indeholdt et endeligt antal genstan
de! 

En vilkårlig af disse genstande ville nu ifØlge Th. S 15 
være indeholdt i en sansekategori, som ikke indeholdt 
nogen af de andre genstande. 

Fællesmængden af denne sansekategori og den endelige 
sansekategori vil da kun indeholde genstanden selv, og 
vil desuden være en sansekategori ifølge Ax. S 3, 

Følgelig findes der da en sansekategori, som kun inde
holder en genstand, i strid med Ax. S 11", 

Altså kan der ikke findes en ikke-tom endelig sansekate
gori, og altså må enhver sansekategori enten være tom 
eller uendelig. 

Inden vi går nærmere ind på en fortolkning af disse theore

mer om sansekategorierne i 0, vil vi nu aflede et par theo

remer om udvalgskategorierne. 
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Th. U 8, 

lOer den tomme delmængde ø en udvalgskategori. 

Bevis: 

IfØlge Ax. U 12 eksisterer der en udvalgskategori i O. 
Fællesmængden af en sådan udvalgskategori og den tomme 
mængde ø er selv lig med ø og er en udvalgskategori i
følge Th. S 8 og Ax. SV 3. 

Altså er ø en udvalgskategori. 

Th. U la' ': 

Der findes delmængder af O, der ikke er udvalgskatego

rier. 

Bevis: 

Ifølge Th. S 12 eksisterer der ikke-tomme sansekategori
er, som er delmængder af O. En ikke-tom sansekategori 
kan imidlertid ikke være en udvalgskategori ifølge Ax. 
SU 14". Altså findes der delmængder af O. der ikke er 
udvalgskategorier. 

Der findes en ikke-tom endelig udvalgskategori i O. 

Bevis: 

Påstanden fØlger direkte afAx. U 12 og Ax. U 13. 

Th. SU 17' I : 

lOer ingen ikke-tom sansekategori en delmængde af en 

udvalgskategori. 

Bevis: 

Hvis en sansekategori er en delmængde af en udvalgskate
gori, er den også fællesmængde af sig selv og udvalgska
tegorien og dermed ifølge Ax. SV 3 en udvalgs kategori. 
Den er altså både en sansekategori og en udvalgskatego
ri. Hvis denne kategori var ikke-tom, ville der dermed 
være en ikke-tom udvalgskategori, der var en sansekate
gori. hvilket ville være i strid med Ax. SV 14". Altså 
kan ingen ikke-tom sansekategori være en delmængde af en 
udvalgskategori . 
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Th. U 18 11
: 

o er ikke en udvalgskategori. 

Bevis: 

Ifølge Th. S 12 eksisterer der en ikke-tom sansekatego
ri, der er en delmængde af O. Hvis O nu var en udvalgs
kategori. ville den altså have en delmængde, der var en 
ikke-tom sansekategori. Dette ville imidlertid være i 
strid med Th. SU 17 1

'. 

Altså er O ikke en udvalgskategori. 

Th. DI9'1: 

46) 

lOer komplementet til en udvalgskategori ikke en ud

valgskategori. 46 ) 

Bevis: 

Hvis der fandtes to udvalgskategorier, der var komple
menter, ville deres foreningsmængde ifØlge Ax. U 4 også 
være en udvalgskategori. Men denne foreningsmængde er 
netop O, som ifØlge Th. U 18 11 ikke er en udvalgskatego
ri. 

Altså kan komplementet til en udvalgskategori ikke selv 
være en udvalgskategori. 

Denne !lasyrnmetriH vil siden blive konnnenteret. 

En tilsvarende asymmetri for sansekategoriernes vedkommende 
kan ikke afledes på det foreliggende axiomatiske grundlag. 
Det vil være fuldt foreneligt med de hidtidige axiomer at an
tage enhver af de fire fØlgende påstande om sansekategorierne: 

1) alle komplementer til sansekategorier er sansekategori
er, 

2) der findes sansekategorier. foruden ø og O, der er hin
andens komplementer, 

3) ingen sansekategorier. ud over ø og O. er hinandens kom
plementer, 

4) ingen sansekategorier er hinandens komplementer. 

Først når vi indfører et axiom for sansekategoriernes vedkom
mende svarende til Th. D 7, vil de ovennævnte påstande 1) og 
4) blive udelukket, og kun påstandene 2) og 3) vil være for
enelige med axiomerne. 

Udelukkelsen af påstand 1) vil da betyde, at der også findes 
!1asynnnetriske" sansekategorier. 
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Vi har nu set, at den eneste delmængde af D, der både er en 

sansekategori og en udvalgskategori, er den tomme delmængde 
ø (j fr. Th. S 8, Th. U 8 og Ax. SO 14 I I ) • 

Vi har også set, at der findes delmængder af O, der er san

sekategorier, men ikke udvalgskategorier (jfr. beviset for 

Th.UIO " ). 

Dernæst findes der (jfr. Ax. U 12 og Ax. SO 14 1' ) en eller 

flere delmængder af O, der er udvalgskategorier, men ikke 

sansekategorier. 

Endelig viser det sig nu, at der også findes delmængder af 

O, der hverken er sansekategorier eller udvalgskategorier: 

Th. SO 10 11 : 

47) 

Der findes delmængder af O, der hverken er sansekatego
rier eller udvalgskategorier. 47 ) 

Bemærk, at Th. SU 10 11 ikke følger af Th. S 10 11 og Th. 
U 10 11 tilsammen, hvorimod begge disse sidste theoremer 
følger af Th. SU IO' 1. 

For sansekategoriernes vedkommende har vi tidligere anført 
alle de påstande~ som kunne afledes afaxiomsystemet~ og som 
kunne jævnfØres umiddelbart med en af de ti påstande, der be
skrev det ikke-trivielle, endelige diskrete rums egenskaber. 
Kun påstanden svarende til Th. D 7 (eller dennes negation) 
kunne ikke og kan stadig ikke udledes afaxiomsystemet og vil 
endnu for en tid få lov at stå åben. 

Med det sidst fremsatte theorem har vi nu anført alle de på
stande om sanse- og udvalgskategorierne, der kan afledes af 
axiomsystemet~ og som desuden kan jævnføres umiddelbart med 
en af de ti- anførte påstande om det ikke-trivielle, endelige 
diskrete rums egenskaber, nemlig alle de anfØrte påstande med 
løbenumrene l-IO. 

Påstande om udvalgskategorierne alene svarende umiddelbart 
til Ax. D 5, Th. D 6, 7 og 9 (eller disses negationer) kan 
ikke udledes afaxiomsystemet og vil heller ikke siden blive 
fremsat. 

forts. 
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Bevis: 

Ifølge Ax. SU 1 og Ax. S 5 findes der to genstande i O, 
der er indeholdt i hver sin af to adskilte sansekatego
rier. Lad 0$ kalde to sådanne genstande og to tilhørende 
sansekategorier henholdsvis gI' g2' slog 8 2, 

Note 47) fortsat 

Dog kan det udledes, at ikke både en påstand svarende til Ax. 
D 5 (eller til Th. D 9 ~ Th.-0-6) 2& en påstand svarende til 
Th. D 7 kan være gyldig for udvalgskategoriernes vedkommende, 
da det ville medfØre, at O var en udvalgskategori, i strid 
med Th. U 18". 

Som tidligere nævnt kunne vi godt have fremsat et axiom for 
udvalgskategorierne svarende til Ax. D 5. Dette ville være 
fuldt foreneligt med det hidtidige axiomsystem og ville bety
de, at ligesom for sansekategoriernes vedkommende var også 
for udvalgskategoriernes vedkommende kun endelighedsaxiomet 
(svarende til Ax. D 2) blevet opgivet af de påstande, der 
svarede til de fem axiomer, der udtØmmende beskrev det ikke
trivielle, endelige diskrete rum (Ax. D 1-5). 

Imidlertid er et axiom for udvalgskategorierne svarende til 
Ax. D 5 for det første overflødigt for de konklusioner, der 
skal drages i denne fremstilling, og som altså fremtræder med 
så meget større generalitet, ved at axiomet udelades. 

For det andet er det muligt, at en yderligere axiomatisk kon
kretisering af, hvad der skal forstås ved udvalgskategorier 
som "lokale" eller subjektbundne kategorier, i form af yder
ligere axiomer, vil medføre, at en påstand svarende til nega
tionen afAx. D 5 vil kunne afledes, f.eks. hvis ikke enhver 
genstand er med i en udvalgs kategori. I så tilfælde vil en 
påstand svarende til negationen af Th. D 9 også kunne afledes. 

Stadigvæk ses det dog, at for hvilke som helst to genstande i 
en udvalgskategori findes der to adskilte udvalgskategorier. 
således at genstandene falder i hver sin udvalgskategori 
(følger afAx. S 5 og Ax. SU 3), og ligeledes, at enhver gen
stand i en udvalgskategori er lig med fællesmængden af alle 
de udvalgskategorier, der indeholder den (følger af Th. S 9 
og Ax. SU 3). 

Det væsentlige er imidlertid; at for hverken sansekategorier
nes eller for udvalgskategoriernes vedkommende er axiomsyste
met i "modstrid" med andre af de fem axiomer for det ikke
trivielle, endelige diskrete rum end netop endelighedsaxio
met. Det samme gælder dermed for samtlige de påstande, der i 
denne fremstilling afledes vedrØrende sanse- og udvalgskate
gorierne; og alle disse påstande vil altså stadig være gyldi
ge, selvom en senere konkretisering gennem tilføjelse afax-

forts. 
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Lad os nu betragte den delmængde af O, der er forenings
mængden af gI og $2' 

Note 47) fortsat 

tomer vil medføre en afvisning af, hvad der svarer til Ax. 
D 5 for udvalgskategoriernes vedkommende. 

I det hele taget er alt, hvad der i denne fremstilling siges 
om sanse- og udvalgskategorierne, stadig gyldigt efter en 
hvilken som helst konkretisering gennem en udvidelse afax
iomsystemet, hvilket følger af, at aXlomsystemet stadig skal 
være modsigelsesfrit. Dette er naturligvis en af de afgørende 
forcer, som en axiomatisk fremstilling har i forhold til en 
beskrivelse alene ved hjælp af billeder eller modeller, som 
det er almindeligt i psykologisk teoridannelse. 

Sammenholdt med den tidligere nævnte kendsgerning, at et ax
iomsystem af den her behandlede type aldrig er afsluttet el
ler komplet, er den axiomatiske fremstilling et nærmest ide
elt eksempel på, hvad Tranekjær Rasmussen har kaldt "åbent
komplettable modeller" (Se E. Tranekjær Rasmussen: Dynamisk 
psykologi og dens grundlag. KØbenhavn: Munksgaard, 1960, 
side 56). 

Som sagt er den direkte jævnføring med de ti påstande om det 
ikke-trivielle, endelige diskrete rum hver for sig tilende
bragt. 

Men det må erindres, at jævnføringen med det ikke-trivielle, 
endelige diskrete rum, dvs. det "velafgrænsede tilfælde", 
ikke er udtØmt med de påstande, der umiddelbart kan jævnføres 
med en af de ti omtalte påstande. 

Tværtimod kan hver eneste af de uendeligt mange påstande om 
sanse- og udvalgskategorierne i 0, der kan afledes afaxiom
systemet. jævnfØres umiddelbart med en afledelig påstand om 
det "velafgrænsede tilfælde". 

I tilfælde som f.eks. Ax. U 12 eller Th. S 15, hvor påstan
dens løbenummer ikke er forsynet med mærker, svarer påstande
ne som tidligere nævnt direkte til afledelige påstande om det 
Itvelafgrænsede tilfælde H

• 

I tilfælde som f.eks. Ax. S Il" eller Th. S 16", hvor på
standens løbenummer er forsynet med mærker, svarer påstandens 
negation direkte til en afledelig påstand om det "velafgræn
sede tilfælde". 

Derudover foretages der, som også tidligere nævnt, en paral
lel jævnføring med det uendelige diskrete rum gennem diffe
rentieringen mellem et eller to mærker efter påstandenes 
løbenumre. 
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Denne delmængde indeholder en ikke-tom sansekategori og 
er altså ifØlge Th. SU 17 11 ikke en udvalgskategori. 

Fællesmængden af den betragtede delmængde og sansekate
garien sI er genstanden gI' Hvis delmængden var en san
sekategori, ville denne fællesmængde ifØlge Ax. S 3 være 
en sansekategori. Dermed ville der altså findes en san
sekategori, der kun indeholdt en genstand, nemlig gI' 
hvilket ville være i strid med Ax. S 111'. 

Altså er den betragtede delmængde heller ikke en sanse
kategori. 48 ) 

Th. U 20: 

48) 

49) 

I O er enhver delmængde af en endelig udvalgskategori 

en udvalgskategori. 49 ) 

Bevis: 

Hvis delmængden er tom, er den en udvalgskategori ifØlge 
Th. U 8. 

HVls delmængden ikke er tom, er udvalgskategorien det 
heller ikke, og der findes da ifØlge Th, S 15 en mængde 
adskilte sansekategorier, således at hver genstand i 

Hvis vi lader C{g2} betegne komplementet til g2' kan vi med 
benyttelse af de sædvanlige tegn danne delmængilen m = {gI} U 
(S2 n C{g2})' altså foreningsmængden af g og s2' undtagen 
g2' At denne delmængde ru ikke er en sanse~ategori, fØlger ved 
helt samme ræsonnement som i beviset for Th, SU 10". 

Komplementet til ru er imidlertid heller ikke en sansekate
god. 

Fællesmængden af m's komplement og 
ikke en sansekategori ifØlge Ax. S 
~ent ifølge Ax. S 3 heller ikke en 

s2 er nemlig g2 og dermed 
Ir". Altså er m's komple
sansekategori. 

Der findes altså delmængder af D, der hverken er sansekatego
rier eller komplementer til sansekategorier. 

Bemærk, at det ikke hermed er sagt, at enhver endelig del
mængde af en udvalgskategori er en udvalgskategori. 

Som sagt tidligere er der ikke i den axiomatiske fremstilling 
taget stilling til, hvorvidt der eksisterer uendelige ud
valgskategorier eller ej. En sådan stillingtagen er altså 
heller ikke forudsat i det næste theorem, Th. U 21. 
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udvalgskategorien falder i sin sansekategorL Den ikke
tomme delmængde er nu indeholdt i foreningsmængden af 
den tilsvarende mængde sansekategorier, som selv er en 
sansekategori ifØlge Ax. S 4, og som ikke indeholder an
dre genstande fra udvalgskategorien end dem i delmæng
den. Fællesmængden af denne sansekategori og udvalgska
tegorien er altså netop den betragtede delmængde og 
samtidig ifØlge Ax. su 3 en udvalgskategori. 

Altså er også enhver ikke-tom delmængde af en endelig 
udvalgskategori selv en udvalgskategori. 

Th. U 21: 

I O indeholder enhver uendelig udvalgskategori uende

ligt mange forskellige endelige udvalgskategorier. 

Bevis: 

Vi ved fra AK. U 13, at hvis der eksisterer en uendelig 
udvalgskategori i O, så indeholder den en ikke-tom ende
lig udvalgskategori. 

vi skal nu bevise, at den indeholder et uendeligt antal 
sådanne forskellige endelige udvalgskategorier. 

Lad os modsætningsvis antage, at den uendelige udvalgs
kategori kun indeholdt en endelig mængde endelige ud
valgskategorier • 

Foreningsmængden af disse udvalgskategorier ville da 
(foruden ifølge Ax. S 4 selv at være en udvalgskategori) 
indeholde et endeligt antal genstande. For disse gen
stande og en vilkårlig anden genstand i den uendelige 
udvalgskategori ville det nu ifølge Th. S 15 gælde, at 
der fandtes en mængde adskilte sansekategorier, således 
at hver af genstandene faldt i sin sansekategori. 

Lad os nu betragte den af sansekategorierne, der inde
holdt den genstand, der ikke var med i en endelig ud
valgskategori . 

Fællesmængden af denne sansekategori og den uendelige 
udvalgskategori er ikke-tom og er en udvalgskategori i
følge AK. SU 3. Altså indeholder den ifølge Ax. U 13 en 
endelig ikke-tom udvalgskategori, hvilket imidlertid 
strider imod vores modsætningsvise antagelse ovenfor. 

Altså indeholder den uendelige udvalgskategori uendeligt 
mange forskellige endelige udvalgskategorier . 
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Der findes en udvalgskategori i O, der indeholder netop 

§n genstand. 

Bevis: 

IfØlge Th. li 16 eksisterer der en endelig ikke-tom ud
valgskategori i 'O. En genstand i en sådan udvalgskatego
ri er en delmængde af udvalgskategorien og altså selv en 
udvalgskategori ifølge Th. li 20. 

Altså findes der en udvalgskategori i U, der indeholder 
netop en genstand. 

Vi har nu udledt en række theoremer 'fra de 11 axiomer, som 

vi opstillede for sanse- og udvalgskategorierne. Denne ud

ledning har koncentreret sig om det bevistekniske og om an

dre mere formelle egenskaber ved mængden af påstande. 

Vi skal nu til at fortolke disse påstande i relation til 

menneskenes praktisk-sanselige genstandsvirksomhed, således 

som det hele tiden har været meningen. I forbindelse med 

disse fortolkninger vil der dog også blive foretaget et par 

yderligere udledninger af theoremer. 

Inden vi går i gang med fortolkningerne, er det dog nØdven

digt at udlede endnu to fundamentale påstande, som direkte 

knytter an til de indledende overvejelser bag opstillingen 

af hele denne "topologi" for sanse- og udvalgskategorierne i 

universet af genstande. 

Den første påstand viser, at den topologi, vi har udledt for 

et "univers af genstandeU, er en global struktur i d~tte u

nivers i den forstand, at strukturen gentager sig i enhver 

nærmere bestemt del af universet, der således selv er et u u _ 

nivers af genstande", hvorved begrebet "universet af gen

stande" nu bliver en relativ og ikke kun en absolut bestem

melse. 
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Den anden påstand viser, at hver gang vi afgrænser en sådan 

del af universet af genstande, som svarer til afgrænsningen 

af et "velafgrænset tilfælde", så vil topologien for sanse

og udvalgskategorierne netop reproducere det velafgrænsede 

tilfældes topologi, altså et ikke-trivielt, endeligt diskret 

rum. Der er altså, hvad vi med et lån fra fysikken vil kalde 

korrespondens, dvs. overensstemmelse eller samsvarighed, 

mellem på den ene side det velafgrænsede tilfældes og på den 

anden side sanse- og udvalgskategoriernes topologi. 

For at kunne udlede disse to fundamentale påstande har vi 

brug for først at definere begrebet delrum. 50 ) 

DeL SU 22: 

Lad M være en delmængde af O. Vi kalder nu en delmængde 

ro af M for en "sansekategori" i delrurrunet defineret ved 

M i O, hvis m er fællesmængden af M og en sansekategori 

i O. Tilsvarende kalder vi en delmængde m af M for en 

"udvalgskategori" i delrummet defineret ved M i O, hvis 

m er, fællesmængden af M og en udvalgskategori i 0. 51 ) 

Det ses let, at Ax. S 3-5, Ax. U 3-4 og Ax. SU 3 vil gælde 

for "sanse"- og "udvalgskategoriernet! i ethvert delrum, og 

ligeledes Th. S 8, 9 og 15 og Th. U 8. 

Det er dog også klart, at "sanse"- og "udvalgskategorierne" 

i et delrum ikke uden videre har den samme topologi som rum

met af sanse- og udvalgskategorier i O. F.eks. vil Ax. 

S Il' I ikke gælde for "sansekategorierne" i et ikke-tomt, 

endeligt delrurn, og Ax. U 12 vil ikke gælde for "udvalgska-

50) 

51) 

I matematikken kan begrebet Hunderrum" også bruges i denne 
betydning. 

"Def." står her for definition. 
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tegorierne" i et delrum, der ikke indeholder ikke-tomme ud

valgskategorier. 

Men i visse delrum vil topologien for O dog gentage sig 

fuldstændigt. Det viser sig nemlig, at enhver sansekategori 

i O, der indeholder en ikke-tom delmængde af en udvalgskate

gori, selv er et "univers af genstande", for hvilket samtli

ge hidtil fremsatte axiomer (og dermed også theoremerne) for 

sanse- og udvalgskategorierne er gyldige: 

Th. SU 23 (globalitetstheorem): 

Enhver sansekategori S i O, der indeholder en ikke-tom 

delmængde af en udvalgskategori i O, definerer et del

rum, hvor alle usansekategorierne" i S også er sanseka

tegorier i O, og hvor alle "udvalgskategorierne" i S 

også er udvalgskategorier i O, og hvor alle de 11 axio

mer for sanse- og udvalgskategorierne i O også gælder 

for "sanse"- og l1 udvalgskategorierne" i S. 

Bevis: 

At Hsansekategorierne" i S også er sansekategorier i 11, 
følger direkte af Def. SD 22 og Ax. S 3. At "udvalgska
tegorierne" i S også er udvalgskategorier i 11, følger 
tilsvarende direkte af Def. SU 22 og Ax. SD 3. 

Da S indeholder en ikke-tom delmængde af en udvalgskate
gori i O, må S også indeholde fællesmængden af denne ud
valgskategori og S, som altså er ikke-tom, og som ifølge 
Ax. SU 3 er en udvalgskategori i O. Samtidig er denne 
udvalgskategori en "udvalgskategori" i S ifølge Der. 
SD 22. Altså er Ax. U l2 opfyldt for "udvalgskategorier
nell i S. At resten afaxiomerne er opfyldt, følger nu 
ved simple ræsonnementer. 

Vi skal nu vise, hvorledes enhver endelig udvalgskategori 

med mere end en genstand i O, altså enhver endelig samling 

genstande, som vi på en eller anden måde under et kan påpege 

og fastholde, og som indeholder mere end en genstand, ifølge 

axiomerne for sanse- og udvalgskategorierne er et "velaf

grænset tilfælde". Eller sagt med andre ord, at enhver ende

lig udvalgskategori i O definerer et delrum, hvor enhver 
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delmængde både er en usansekategoril1 og en "udvalgskatego-

ri": 

Th. DSU 10 (korrespondenstheorem) : 

Enhver endelig udvalgskategori U i O med mere end en 
genstand definerer et delrum, hvor såvel "sansekatego

rierne" som "udvalgskategoriernell i U organiserer U som 

et ikke-trivielt, endeligt diskret rum. 

Bevis: 

li er en uclvalgskategori i n~ hvorfor enhver delmængde af 
U ifØlge Th. li 20 også er en udvalgskategori i O. Enhver 
delmængde af U er dermed også en t1 udvalgskategori tl i U 
ifølge Def. SU 22. Da li tilmed indeholder mere end en 
genstand, organiserer "udvalgskategorierne" i li altså li 
som et ikke-trivielt, endeligt diskret rum. 

Den tomme delmængde ø i O er en sansekategori i O 
ifølge Th. S 8 og dermed en "sansekategori" i U ifølge 
Def. SU 22. 

Hvad angår de ikke-tomme "sansekategorier" i U, har vi 
ifølge Th. S 15, at der findes en mængde adskilte sanse
kategorier i O, så at hver genstand i U falder i sin 
sansekategori. For en vilkårlig ikke-tom delmængde af U 
gælder det nu, at den er indeholdt i den tilsvarende 
foreningsmængde af adskilte sansekategorier, som ifølge 
Ax. S 4 selv er en sansekategori. Fællesmængden af denne 
sansekategori og U er en "sansekategori" i V ifølge Def. 
SV 22 og er netop den betragtede delmængde. 

Altså er enhver delmængde af V også en "sansekategori", 
og altså organiserer også Hsansekategoriernel! V som et 
ikke-trivielt, endeligt diskret rum. 

Vi har altså illustreret, hvordan sanse- og udvalgskategori

erne lokalt falder sammen i ethvert "velafgrænset tilfælde". 

IISansekategorierne" svarer til, hvad vi i det "velafgrænsede 

tilfælde" kaldte klasser, og "udvalgskategorierne" til, hvad 

vi kaldte bunker. En delmængde, der både var en klasse og en 

bunke, blev kaldt en kategori 52 ) , og i ~h. D 10 udtrykte vi 

52) Bemærk, at "kategori" også bruges i en mere almen betydning 
end den snævre betydning i påstandene i den axiomatiske be-

forts. 
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det forhold, at i det "velafgrænsede tilfælde" var enhver 

delmængde en kategori og dermed både en klasse og en bunke. 

Det var dette "velafgrænsede tilfælde", vi analyserede i Ax. 

D l-S, og som vi generaliserede på en sådan måde, at vi be

varede de af dets væsentlige egenskaber, der ikke var bundet 

til tilfældets endelighed (Ax. D 2), samtidig med at vi ind

førte to påstande (Ax. S Il' I og Ax. SU 14' '), der modsagde 

visse egenskaber ved det "velafgrænsede tilfælde", som netop 

var betinget af dets endelighed. 

Derved fremstod der en ny global struktur af kategorier i 

virkelighedens uendelige mangfoldighed af genstande (jfr. 

Th. SU 23), som var en ikke-mekanisk generalisation af klas

serne og bunkerne i det "velafgrænsede tilfælde", og som 

kunne reproducere sit udgangspunkt under dettes særlige be

tingelser (jfr. Th. DSU 10). 

Hermed har vi allerede opnået en god del af, hvad vi i af

snittets begyndelse angav som dette kapitels formål, og som 

vi ville demonstrere gennem sanse- og udvalgskategoriernes 

topologi. 

Vi har fØrst og fremmest demonstreret en forskel i eksten

sionerne af de to typer kategorier i virkelighedens uendeli

ge mangfoldighed af genstande, som vi definerede ud fra på 

den ene side vores sensoriske virksomhed, altså vores skel

nen ud fra universelle sensoriske kriterier, og på den anden 

side vores aktivt fastholdte forbindelser til konkrete gen

stande, altså det, vi har kaldt den særlige "menneskelige 

sansIt for det konkrete. 

Note 52) fortsat 

skrivelse af det Itvelafgrænsede tilfælde", nemlig i betydnin
gen "afgørbar mængde" og dermed også som fællesbetegnelse for 
sanse- og udvalgskategorier. 



374 -

Dernæst har vi vist, at denne forskel er fuldt forenelig med 

den kendsgerning, at ekstensionerne af de to typer kategori

er er sammenfaldende i enhver velafgrænset mangfoldighed af 

genstande. 

Gennem påvisningen af kategoriernes forskelle har vi også 

demonstreret en væsentlig forskel på de tilsvarende menne

skelige virksomhedsformer, altså på den ene side den senso

riske virksomhed og på den anden side den virksomhed, som 

var en udfoldelse af den særlige umenneskelige sansIt for det 

konkrete. 

Det, der nu mangler, er med udgangspunkt i den axiomatiske 

fremstilling at påvise en række konsekvenser af den modsæt

ningsfulde struktur i menneskenes praktisk-sanselige gen

standsvirksomhed, som vi har demonstreret. 

Vi har naturligvis med den axiomatiske fremstilling langt 

fra udtømt de forskelle, der består imellem de nævnte virk

somhedsformer, eller de andre relationer, som måtte bestå i

mellem dem. Det er stadig kun visse formelle træk ved virk

somhederne, som er blevet fremhævet. 

Alligevel viser det sig, at de fremhævede træk har en lang 

række konsekvenser eller implikationer, som kan genfindes i 

en mere bred beskrivelse af de menneskelige virksomhedsfor

roer. 
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FORTOLKNING AF SANSEKATEGORIERNE OG UDVALGSKATEGORIERNE SOM 

HENHOLDSVIS UNIVERSELLE OG LOKALE AFGØRBARE KATEGORIER. 53) 

Vi valgte i dette kapitel ikke at begynde med en bred be

skrivelse af de menneskelige virksornhedsformer. Tværtimod 

analyserede vi nogle ganske få egenskaber ud, som kunne be

skrives ud fra forskellene i de til virksomhederne svarende 

kategorier, idet vi nøjedes med at betragte det moment ved 

virksomhederne, som havde karakter af en afgørelse med hen

syn til genstandes kategoriale tilhørsforhold. 

OvenikØbet så vi kun på den side af kategorierne, som ved

rørte deres omfang eller ekstensioner. 

I den mængde af beskrivende påstande, som kunne fremføres om 

kategoriernes ekstensioner, foretog vi endda yderligere en 

analytisk indskrænkning. 

For det første holdt vi os nøje til sådanne egenskaber ved 

ekstensionerne, der kunne relateres direkte til det i for

vejen beskrevne "velafgrænsede tilfælde". 

For det andet valgte vi en axiomatisk fremstillingsform, 

hvori der iblandt beskrivelserne af egenskaberne ved katego

riernes ekstensioner skelnedes skarpt mellem beskrivende på

stande fremført som axiomer og beskrivende påstande fremfØrt 

som theoremer. Det var kun beskrivelserne i axiomerne, der 

53) Udtrykket "afgørbare kategorier" i overskriften er egentlig 
en pleonasme i betragtning af vores definition af "kategori" 
som en "afgørbar" samling eller mængde af genstande. 

vi tillader os imidlertid denne pleonasme for i overskriften 
at fremhæve et moment ved kategorierne, som senere i afsnit
tet vil blive diskuteret indgående. 

Selve termen "afgØrbar kategori" vil i øvrigt senere i af
snittet blive defineret i en mere snæver betydning inden for 
den axiomatiske fremstilling. 
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blev selvstændigt begrundet ved henvisning til menneskenes 

kategoriale virksomhed. 

Axiomerne var dermed de grundlæggende analytiske enheder i 

vores beskrivelse af kategorierne. 

Beskrivelserne i theoremerne blev ikke selvstændigt begrun

det, men blev blot gennem beviser udledt ved ren deduktion 

fra axiomerne, eller sagt med andre ord, udledt ved syntese 

afaxiomerne. 

Denne axiomatiske fremstillingsforrn er værdifuld bl.a. ved 

at lade de logiske relationer mellem de beskrivende udsagn 

eller påstande fremtræde helt eksplicit, ved at muliggøre en 

uendelighed af deduktioner eller synteser, og ved sin gene

ralitet eller "åbenhed", der tillader en uendelig række ax

iomatiske kompletteringer eller konkretiseringer inden for 

de allerede givne axiomers rammer. 

Det, der nu skal ske, er, at vi i forlængelse af de foretag

ne deduktioner eller synteser genindsætter den samling af 

axiomer og theoremer, som vi har fremført, i den sammenhæng, 

som de var abstraheret fra. 

Vi skal altså til at fortolke den mængde påstande, som vi 

har fremsat om sanse- og udvalgskategorierne, ved at sammen

holde dem med en mere bred beskrivelse af menneskenes prak

tisk-sanselige genstandsvirksomhed, og dermed fremdrage en 

række implikationer af påstandene. 

I relation til denne tolkning er opdelingen af påstandene i 

axiomer og theoremer igen uvæsentlig. 

Axiomerne har ganske vist en særlig status inden for den ax

iomatiske fremstillings rammer, nemlig som påstande, der ik

ke bevises ved afledning fra andre påstande, men begrundes 

direkte ud fra de fænomener, som påstandene beskriver. Disse 
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fænomener beskrives også i theoremerne, men nu uden anden 

begrundelse end den bevismæssige afledning fra axiomerne. 

I forhold til de beskrevne fænomener alene er der imidlertid 

ingen væsentlig forskel på axiomer og theoremer. Det er der 

kun i forhold til den givne axiomatiske fremstilling. 

Som det også tidligere er sagt, kan en mængde logisk for

bundne påstande nemlig opdeles på utallige måder i axiomer 

og i theoremer. Ingen påstand er i sig selv, og i forhold 

til de beskrevne fænomener alene, et axiom eller et theorem. 

Det er den kun i forhold til en given axiomatisk fremstil

ling. 

Når f.eks. påstanden om uendeligheden af universet af gen

stande (Th. SU 2') i den nærværende axiomatiske fremstilling 

er et theorem, skyldes det på ingen måde, at selve denne e

genskab ved rummet af sanse- og udvalgskategorier i univer

set af genstande er afledt eller sekundær i forhold til 

f.eks. genstandenes "skelnelighed" (Ax. S 5). Det skyldes 

derimod de formelle krav til den axiomatiske fremstilling, 

som allerede flere gange er nævnt, herunder hvad der følger 

af den anvendte generalisationsmetode med det "velafgrænsede 

tilfælde" som udgangspunkt. 

Når de fremsatte påstande skal fortolkes i forhold til en 

bredere beskrivelse af menneskenes praktisk-sanselige gen

standsvirksomhed, er forskellen mellem axiomer og theoremer 

derfor uvæsentlig. 

Alle påstandene må kunne fortolkes og begrundes direkte ud 

fra de beskrevne fænomener, enten hver for sig eller sammen. 

De fortolkninger af theoremerne, der nu fØlger, er altså og

så lige så begrundende for theoremerne, og dermed for axio

rnerne, som de begrundelser, der allerede er givet for axio

merne. 
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Selvom disse fortolkninger først fremføres nu, har de også 

været reelt afgørende for hele den axiomatiske fremstilling, 

der allerede er givet, herunder for valget af de theoremer 

blandt uendeligt mange mulige, som vi har valgt at aflede 

fra axiomerne. 

Selvom der altså i selve tolkningen ikke skelnes mellem ax

iomer og theoremer, på anden måde end gennem de enkelte på

standes navne, så vil vi dog alligevel efter tolkningerne 

igen lægge vægt på adskillelsen mellem axiomer og theore

roer; men til den tid fordi sættet afaxiomer, for så vidt 

tolkningen lykkes, igen er den mest præcise sammenfatning af 

alle de tolkede påstande i et udtømmende sæt logisk uafhæng

ige elementer. 

Men lad os nu, efter disse indledende bemærkninger, gå over 

til at fortolke påstandene om sanse- og udvalgskategorierne 

i relation t·il menneskenes praktisk-sanselige genstandsvirk

somhed! 

Denne tolkning starter ikke på bar bund. 

Som sagt er axiomerne for sansekategorierne og udvalgskate

gorierne allerede tolket i relation til menneskenes prak

tisk-sanselige genstandsvirksomhed i og med de begrundelser, 

der oprindeligt blev fremfØrt for axiomerne, og som refere

rede til kapitlets indledning og diskussionen i de forudgå

ende kapitler, først og fremmest kapitel IV. 

Specielt har vi i forbindelse med indførelsen af begreberne 

"sansekategori" og lI udvalgskategori" i begyndelsen af forri

ge afsnit, sat disse kategorier i relation til en skelnen 

mellem henholdsvis "universelle" sensoriske kriterier og 

ulokale" kriterier givet ved konkrete forbindelser til et 

subjekt. 
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Den samme skelnen blev fremdraget eksplicit i forbindelse 

med introduktionen af de to axiomer l der angav en afvigelse 

fra det I1 ve l a fgrænsede tilfælde", nemlig Ax. SIl' ': "Ingen 

sansekategori i O indeholder netop en genstand" og Ax. 

SU 14' ': "lOer ingen ikke-tom udvalgskategori en sanseka

tegori". 

Det er netop denne skelnen mellem sansekategorierne og ud

valgskategorierne som henholdsvis universelle og lokale ka

tegorier, som angiver det væsentlige "overskridende" moment 

i menneskenes kategoriale virksomhed i forhold til det "vel

afgrænsede tilfælde", og som derfor er den side af en brede

re beskrivelse af menneskenes praktisk-sanselige genstands

virksomhed, som vi først og fremmest vil fremdrage i de ef-
54) 

terfølgende tolkninger. 

54) Når der i dette afsnit tales om 1!tolkninger", skyldes det, 
som det tidligere er nævnt, at skønt axiomerne, og dermed al
le theoremerne, er begrundet ud fra et krav om, at de skal 
beskrive bestemte kategorier defineret ud fra menneskenes 
praktisk-sanselige genstandsvirksomhed, så vil de uundgåeligt 
beskrive en helt generel klasse af mangfoldigheder, hvoraf de 
kategorier, der har været udgangspunktet, blot er et special
tilfælde. 

Det blev f.eks. i forrige afsnit illustreret, at visse tal
mængder også blev beskrevet afaxiomsystemet. Uanset hvor 
mange axiomer vi fØjer til systemet, og uanset hvor mange af 
de beskrevne mangfoldigheder vi dermed udelukker, vil der 
stadig være uendeligt mange forskellige mangfoldigheder, der 
beskrives afaxiomsystemet. 

I relation til de "universelle" og "lokale" afgØrbare katego
rier, som beskrives med axiomerne for sansekategorierne og 
udvalgskategorierne, betyder det netop fremførte, at axiomer
ne ikke "selv fortæller", at det netop er sådanne universelle 
og lokale afgørbare kategorier, de beskriver. Det forudsætter 
netop en "tolkning". 

Når forholdet mellem den axiomatiske fremstilling og den kon
krete, beskrevne mangfoldighed her omtales som en tolkning (i 
fysikken ville man tilsvarende tale om "interpretation lt af de 
matematisk formulerede theoremer eller sætninger), kan det i
midlertid også give associationer i retning af en formali
stisk forståelse af den axiomatiske fremstilling, hvor de 
sansekategorier og udvalgskategorier, der beskrives i axio-

forts. 
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Samtidig vil vi demonstrere, hvor stærke eller implikations

rige de få fremsatte axiomer er, dvs. hvor meget der faktisk 

er sagt med dem ud over de forhold, der blev eksplicit frem

hævet som begrundelse for axiomerne. 

Lad os tage udgangspunkt i 

Th. S 9: 

Enhver genstand i O er lig med fællesmængden af alle de 

sansekategorier, der indeholder den. 

Der er her udtrykt en vis identitet mellem på den ene side 

Note 54) fortsat 

merne (og theoremerne), alene defineres gennem axiomerne (in
ternt). og hvor forholdet til den konkrete, beskrevne mang
foldighed dernæst er tilfældigt (eksternt). 

Den modsatte (Urealistiske") opfattelse ville være at anskue 
sanse- og udvalgskategorierne udelukkende som allerede eksi
sterende og fuldt definerede mangfoldigheder, der dernæst 
bliver beskrevet i et i forhold hertil tilfældigt (eksternt) 
axiomsystem. 

Det forsøges imidlertid i denne fremstilling at undgå disse 
to grØfter, hvor tillokkende de end kan synes i deres tilsy
neladende entydighed. 

Naturligvis vil vi som i en "realistisk" opfattelse fasthol
de, at vi i axiomerne beskriver noget allerede eksisterende; 
og vi fastholder også som noget afgørende. at bestemte eksem
pler (paradigmer) skal beskrives af den axiomadske fremstil-
ling. ----

Imidlertid er det samtidig vigtigt at fastslå, at VL L vores 
beskrivelse generaliserer, at vi på en gang beskriver en ræk
ke mangfoldigheder i virkeligheden, som fremkommer ved for=
skellige afgrænsende specifikationer. 

I vores beskrivelse har vi altså ikke lagt os endeligt fast 
på, hvorledes vi i detaljer vil afgrænse de mangfoldigheder i 
virkeligheden, som vi beskriver. 

Tværtimod ser vi fordele ved denne generalitet eller manglen
de afgrænsning, jfr. "globalitetstheoremet" (Th. SU 23). 
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en enkeltgenstand og på den anden side mængden af alle de 

sansekategorier, som den falder ind under. 

Hvis vi opfatter sansekategorierne som kategorier defineret 

ved "universelle" kriterier, altså defineret ved genstande

nes fysisk-kemisk-geometriske etc. egenskaber, så fastslår 

Th. S 9 altså en entydig sammenhæng mellem en genstand og 

Ilsummen af dens egenskaber". 

Denne påstand er i god overensstemmelse med tilvante fore

stillinger og med almindelige filosofiske standpunkter, så

vel materialistiske som idealistiske. 

Fra 

Ax. S 3: 

lOer fællesmængden af to sansekategorier en sanseka

tegori 

ved vi, at fællesmængden af et endeligt antal sansekategori

er er en sansekategori. 

Hvis altså antallet af de sansekategorier, som omtales i Th. 

S 9, er endeligt, må sansekategoriernes fællesmængde, og 

dermed enhver enkeltgenstand, selv være en sansekategori. 

Imidlertid ved vi fra 

Ax. SIl": 

Ingen sansekategori i O indeholder netop en genstand, 

at ingen genstand selv er en sansekategori, hvorfor fælles

mængden af sansekategorierne omtalt i Th. S 9 ikke selv er 

en sansekategori, og hvorfor igen disse sansekategoriers an

tal må være uendeligt, jfr. 
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Th. S 6' ': 

Der findes fællesmængder af sansekategorier i Dr der 

ikke selv er sansekategorier. 

Hvis vi blot tolker sansekategorierne som universelle kate

gorier, "universalier lt
, er Th. S 6' I vanskelig at fortolke: 

Hvorfor skulle fællesmængden af et uendeligt antal univer

selle kategorier ikke selv være en universel kategori? 

For at forstå Th. S 6", og dermed Ax. S 11", må vi fremhæ

ve det træk ved sansekategorierne, at de var defineret som 

afgørbare universelle kategorier, altså kategorier, hvor po

sitivt medlemskab kan afgøres. 

Der er intet paradoksalt i, at en endelig række afgørelser 

kan gennemfØres og kombineres som påstået i Ax. S 3, hvori-

mod en uendelig mængde afgørelser, som ville være nØdvendig 

for at identificere en enkeltgenstand entydigt til forskel 

fra alle andre, er uigennemførlig. 

I forhold til universelle afgørbare bestemmelser er den en

kelte genstand uudtømmelig. 

Uanset hvor mange afgørelser vi gennemfører og kombinerer, 

som det er beskrevet i Ax. S 3, vil vi aldrig med universel

le J<.riterier alene få afgrænset et endeligt antal genstande, 

jfr. 

Th. S 16": 

En sansekategori i O er enten tom eller indeholder uen

deligt mange genstande. 

Hvis vi derimod på anden vis allerede har afgrænset et ende

ligt antal genstande, kan vi dernæst ved hjælp af afgørelser 

med hensyn til universelle kriterier entydigt identificere 

hver enkelt genstand, jfr. 
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Th. S 15: 

Til enhver endelig ikke-tom mængde genstande i O fin

des der en mængde adskilte sansekategorier, således at 

hver genstand falder i sin sansekategori. 

på trods af den entydige sammenhæng, der i Th. S 9 udtrykkes 

mellem en genstand og dens egenskaber, defineret ved univer

selle kriterier, fremhæves der altså i Ax. S Il' I og Th. 

S 16' I en manglende identitet mellem genstanden og dens e

genskaber, hvis disse vel at mærke skal være afgørbare. 

En tilsvarende klØft mellem enkeltgenstande (partikularier, 

individer) og universelle egenskaber eller klasser (univer

saler, universalier) har den engelske analytiske filosof 

P.F. Strawson argumenteret for i sin bog "Individuals n •
55 ) 

Vi har allerede i forbindelse med diskussionen af kogniti

vismen i kapitel II og i forbindelse med diskussionen af den 

særlige "menneskelige sanstI i kapitel IV støttet os til 

Strawsons adskillelse mellem på den ene side enkeltgenstande 

defineret ved deres identitet med sig selv (numerisk identi

tet) og på den anden side universelle klasser defineret ved 

genstandes egenskaber (kvalitativ identitet). 

Strawsons indsigt formuleres f.eks. i hans afvisning af 

the doetrine af the Identity of Indiscernibles ... According 
ta this doetrine, in the only form in which it is warth dis
cussing, it is necessarily true that there exists, for every 
individua1, same description in pure1y universal, ar general 
terms, sueh that on1y that individual answers to that de
seription. (9J2.. dt. s. 120). 

Strawson argumenterer endda for, at der ikke findes et ene

ste sådant "individual", for hvilket det gælder, at der fin

des en beskrivelse i "general terms", som ikke også passer 

på andre individer. 

55) P.F. Strawson: Individuals. London: Methuen, 1964 (1959). 
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For så vidt en sådan beskrivelse må være endelig og må for

modes at henvise til afgørbare egenskaber angivet i "general 

terms", svarer dette ganske til påstanden i Ax. S 11". 

Men samtidig bemærker vi, at Strawson indirekte kommer til 

at påstå, at siden enhver (endelig) beskrivelse i "general 

terms" passer på flere genstande, så må det betyde, at der 

til enhver genstand findes andre genstande, hvis forskelle i 

forhold til den fØrste ikke kan beskrives i Ugeneral terms". 

Dette fremgår af, at han med sin citerede påstand også mener 

at have afvist "the doetrine of the Identity of Indiscerni

bles", altså at have afvist, at det (kvalitativt) uskelneli

ge er (numerisk) identisk, eller med andre ord afvist, at 

det (numerisk) forskellige er (kvalitativt) skelneligt. 

Sagt med andre ord igen mener Strawson, at påstanden svaren

de til Ax. S 111 I også må medfØre en afvisning af påstanden 

svarende til 

Ax. S 5: 

For hver to genstande i O findes der to adskilte sanse

kategorier, således at genstandene falder i hver sin af 

sansekategorierne 

og dermed af Th. S 9, altså en afvisning af, at enhver en

keltgenstand er lig med "sununen" af sine universelle egen

skaber, og at ingen andre genstande har netop den sanune 

"sum" af egenskaber. 

Dette er imidlertid en simpel logisk fejlslutning56 } , der 

56) Som vi har anført det tidligere, ville Ax. S 5 (og dermed Th. 
S 9) være i logisk modstrid med Ax. S 11", hvis vi forudsat
te en påstand svarende til Th. D 6, altså at fællesmængden af 
en vilkårlig mængde egenskaber, der kunne beskrives i "gene
ral terms", selv var en sådan egenskab, der kunne beskrives i 
"general terms!!. 

forts. 
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til fulde illustrerer, at man ikke kan klare sig udelukkende 

med sin "comrnon sense" eller en intuitivt anskuelig forstå

else, når det drejer sig om at beskrive uendelige mængder. 

Resultatet af denne fejlslutning er, at Strawson foruden 

ganske korrekt og meget skarpsindigt at påvise den principi

elle klØft mellem påpegning af enkeltgenstande og (endelige) 

beskrivelser i "general terms" indirekte kommer til at be

nægte, at enkeltgenstande samtidig er en uudtømmelig sum af 

egenskaber, der hver for sig er beskrivelige i "general 

terms", at der altså ikke blot er en klØft, men også en re

lativ identitet mellem enkeltgenstandene og deres (endelige) 

beskrivelser i "general terms", en identitet, som bedst kan 

lignes med en uendelig tilnærmelse. 

Vi har altså nu illustreret, hvorledes den axiomatiske frem

stilling på en gang rummer dels Strawsons væsentlige pointe 

vedrØrende umuligheden af en bestemmelse af en enkeltgen

stand gennem en beskrivelse i universelle termer, dels en 

pointe vedrørende enkeltgenstandes principielle skelnelighed 

og uudtømmelighed i relation til de samme universelle be

stemmelser, en pointe, som Strawson "smider ud med badevan

det". 

Vi skal nu vise, at den axiomatiske fremstilling også rummer 

væsentlige pointer vedrørende muligheden af at bestemme el

ler definere universelle klasser gennem påpegning eller "de

monstration" af enkeltgenstande. 

Note 56) fortsat 

Dette ville f.eks. være tilfældet i et endeligt univers af 
genstande~ hvor Ax. S 3 er opfyldt. 

Men i et uendeligt univers er Ax. S 3, Ax. S 5 og Ax. S 11" 
som påvist ikke nØdvendigvis i logisk modstrid~ og Ax. S 3 
sammen med Ax. S Il" udelukker dermed ikke nødvendigvis Ax. 
S 5. 
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Fra almindelig mængdelære er det i forvejen kendt, at hvis 

man på en eller anden måde allerede har afgrænset en endelig 

mængde forskellige klasser, så findes der et endeligt sæt 

genstande, som entydigt kan definere enhver af klasserne. 

Eller mere præcist udtrykt for sansekategoriernes vedkommen

de: 

Th. S 24: 

57) 

Givet en endelig mængde forskellige sansekategorier i 

O. Der findes da for hver af disse sansekategorier en 

endelig mængde genstande xl' I xn ' Y1' Ym i 

D, således at det kun for denne ene af sansekategori-

erne gælder, at xl' Xn er med i den, og, for så 

vidt Y1' , y ikke er 
57) m 

er med i den. 

tom, at Y1' I Ym ikke 

Bevis: 

Lad s være en af sansekategorierne, og lad sl være en 
andenoaf sansekategorierne i den givne endelige mængde 
af sansekategorier. Der må nu findes en genstand, der er 
med i den ene sansekategori, men ikke i den anden, altså 
et x i So eller et y i sl' 

Det samme gælder for So og s2 osv. 

Mængden af x'er og y'er udvalgt på denne måde definerer 
nu entydigt s over for alle de andre blandt de givne 
sansekategorigr. 

Bemærk, at beviset er uafhængigt af. at det drejer sig om 
sansekategorier i lJ og ikke hvilke som helst andre delmængder 
af en vilkårlig mængde genstande; og bemærk svarende hertil. 
at ingen afaxiomerne er anvendt i beviset! 

Da theoremet imidlertid udtaler sig om sansekategorier. bru
ger vi dog betegnelsen "S" i theoremets navn. 

Det ses. at sætningen gælder, hvad enten sansekategorierne er 
disjunkte, overlappende eller indeholdt i hinanden, og også 
selvom den betragtede sansekategori er ø eller O. I disse 
tilfælde er henholdsvis mængden xl' .... , xn og mængden Yl' 
•••• , Y

m 
tom. 
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Der findes alt'så i dette tilfælde et sæt "eksempler" og 

"modeksemplerIt, som entydigt definerer enhver af sansekate

gorierne i det endelige sæt. 

Hvis der imidlertid ikke som i ovenstående tilfælde i forve

jen på den ene eller anden måde er foretaget et udvalg 

blandt sansekategorierne, så kan ingen nok så lang opregning 

af "eksempler" og "modeksempler" definere en bestemt sanse

kategori: 

Th. S 25 1
: 

Givet en endelig mængde genstande xl' ...• , xn ' Yl' 

•••• , Ym i O. Der findes da uendeligt mange sansekate

gorier i O, for hvilke det gælder, at de indeholder xl' 

Xn og, for så vidt Y1 , , Ym ikke er tom, 

ikke indeholder Yl' , Ym' 

Bevis: 

Ifølge Th. SU 2' findes der uendeligt mange genstande i 
O. Der findes derfor to genstande i 0, x

n
+l og Y

m
+ l , 

således at alle genstandene xl' .•.. , xn+l ' Yl , 
Y

m
+l er forskellige. 

Der findes nu ifølge Th. S 15 en mængde adskilte sanse
kategorier, således at ?enstand?ne Xl' .••• , xn+l ' 
Yl , •... , Ym+1 falder L hver SLn af sansekategor~erne. 

Foreningsmængden af de af sansekategorierne, SI' 
s l' der indeholder henholdsvis genstandene Xl' •••. , 
xn+,. er ifølge Ax. S 4 en sansekategori, som vi nu vil 
kRtae SI' 

SI indeholder nu Xl' ..•• , x ; og for så vidt Yl , 
, Ym ikke er tom, ~ndeholder Ren ikke Yl , ..•• , Y

m
' 

Den af de adskilte sansekategorier, der indeholder x l' 
altså s ,indeholder ifØlge Ax. S 1111 en genstandn+ 

x +2 fo~~~ellig fra X J og, da sansekategorierne er ad
sR~Ite, også forskell~g·fra Xl' ...•• xn ' 

Ifølge Ax. S 5 findes der nu to adskilte sansekategori
er, ,således at x +1 og xn+2 falder i hver sin sansekate
gor~. Fællesmængaen af s l og den af de to sansekatego
rier, der indeholdt X 2~+er selv en sansekategori ifØl
ge Ax. S 3. Lad os ka~de denne sansekategori for s 2 

n+ 
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Foreningsmængden af. sI' ... : ' sn' sn+2 er ifølge 
S 4 en sansekategorl, som Vl nu Kalder 82, 

Ax. 

Ligesom SI indeholder 82 genstandene xl' .••• , xn og 
indeholder, for så vidt Y1 , •.•.• Ym lkke er tom, ikke 
Yr , ....• Y

m
' 

Desuden er slog 82 forskellige, da SI i modsætning til 
82 indeholder xn+1 ' 

Altså findes der for en vilkårlig given endelig mængde 
genstande xl' •••• , x , Y1 , •..•• y i O mindst to 
forskellige sansekategBrier, for hvil~e det gælder, at 
de indeholder xl' ..••• x og, for så vidt Y1' ..•.• 
y ikke er tom, ikke indehRlder Yl' ••.•• y . m m 

Lad os nu antage det modsatte af det, vi skal bevise, 
nemlig at der kun var et endeligt antal sansekategorier, 
for hvilke det gjaldt, at de indeholdt xl' •.••• x og, 
for så vidt Yt' •••. , Ym ikke er tom, iRke indeholat 
Y

1
, •••• , Y

m
' 

Ifølge Th. S 24 skulle der nu findes en endelig mængde 
genstande xl' • o •• , z , wI ' ..•. , w , således at kun 
en af disse sansekateggrier indeholde~ zJ' o" ,z og, 
for så vidt wI •.... , wq ikke er tom, iRke indehorder 
w1' .... , wq ' 

Dermed skulle der i O kun findes en sansekategori, der 
indeholdt xl' •.•. , X , zl' ..•• ,z og, for så vidt 
YI •...• Ym' wI ' ..•. n. w ikke er tBm, ikke indeholdt 
YI , .... , Ym' wl ' .... , aq' 
vi har imidlertid lige bevist, at der for vilkårlige en
delige genstandsmængder altid må findes mindst to sådan
ne sansekategorier. 

Altså kan vi ikke opretholde vores modsætningsvise anta
gelse. men tvinges til at hævde påstanden i theoremet. 

Th. S 24 og Th. S 2S' udtrykker altså det forhold, at ingen 

nok så lang demonstration af "eksempler" og "modeksempler" 

kan definere en universel klasse, hvis ikke der allerede på 

anden måde end ved en sådan demonstration allerede er fore

taget et udvalg i mængden af universelle klasser.ssr-

58) Når de universelle klasser overhovedet kan defineres prak
tisk, altså som afgørbare universelle klasser, skyldes det, 

forts. 
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Sagt på en anden måde kan ingen universel klasse defineres 

entydigt ved ren induktion. 

Det er det samme forhold, der gør, at universelle begreber 

ikke kan indlæres rent passivt-induktivt, og igen det samme, 

der gør, at vi aldrig præcist kan angive, hvilket sensorisk 

kriterium et dyr har anvendt, når det har lært en diskrimi

natorisk opgave, uanset hvor lang listen over stimuli for 

"positive" og "negative" reaktioner end er. 

Vi kan heller ikke ved en nok så kompliceret ren sorterings

prøve, hvor en person blot skal sortere en række genstande i 

bunker, konstatere, hvilke universelle begreber personen be

hersker. 

Det ses, at der er en vis symmetri imellem umuligheden af at 

definere en genstand entydigt ved universelle klasser (jfr. 

Ax. S Il' ') og så umuligheden af at definere en universel 

klasse entydigt ud fra enkeltgenstande (jfr. Th. S 25'). 

Tilsvarende er der en vis symmetri imellem den mulighed for 

sådanne entydige definitioner, der opstår, i det øjeblik an

tallet af genstande er endeligt, og så den mulighed, der 

tilsvarende opstår, i det øjeblik antallet af universelle 

klasser er endeligt (jfr. henholdsvis Th. S 15 og Th. S 24). 

Note 58) fortsat 

at de netop ikke primært er defineret ud fra eksempler og 
modeksempler, men derimod ud fra praktiske sensoriske krite
rier, altså ud fra det menneskelige sanseapparat, evt. for
længet med værktøj, redskaber, instrumenter etc. 

De sproglige, generelle termer, som benævner de universelle 
klasser, er heller ikke dannet ved simpel demonstration af 
eksempler og modeksempler, men knytter sig netop til de prak
tisk forhåndenværende redskaber. 
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En endelig mængde genstande kan vi holde entydigt rede på 

med sensoriske, universelle kriterier, og en endelig mængde 

universelle klasser kan vi holde rede på ved hjælp af gen

stande, der tjener som eksempler og modeksempler. 

I dette afsnit har vi indtil nu kun fortolket de theoremer, 

der kunne afledes afaxiornerne Ax. SU 1, Ax. S 3-5 og Ax. 

S Il' " altså udelukkende de påstande, der omhandlede sanse

kategorierne; og vi har tolket dem som påstande om univer

selle klasser (universalier) og disses forhold til enkelt

genstande (partikularier) . 

I det fØlgende skal vi nu beskæftige os med udvalgskategori

erne og altså inddrage resten afaxiomerne og resten af de 

afledte theoremer. 

For det første må vi her konstatere, at udvalgskategorierne 

ikke er universelle kategorier. Dette fØlger umiddelbart af 

Ax. SU 14 I I; 

lOer ingen ikke-tom udvalgskategori en sansekategori 

og af, at vi har tolket sansekategorierne som universelle 

kategorier. 

Sansekategorierne kunne kun være tomme eller uendelige, og 

altså ikke endelige og ikke-tomme. Det kan til gengæld ud

valgskategorierne ifØlge 

Th. U 16: 

Der findes en ikke-tom endelig udvalgskategori i O. 

Specielt har vi bevist, at 

Th. U 11: 

Der findes en udvalgskategori i O, der indeholder netop 

en genstand. 
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Det følger imidlertid ikke afaxiomerne, at alle endelige 

genstandsmængder er udvalgskategorier. 

Udv~lgskategorierne er ikke blot defineret ved deres mang

foldighed eller struktur, men ved en aktiv påpegning eller 

fastholden, eller generelt ved en aktivt fastholdt forbin

delse, en kontakt til et subjekt. 

Vi vil ikke påstå, at alle endelige delmængder af universet 

af genstande på denne måde er genstand for en sådan aktiv 

definitorisk virksomhed. Imidlertid er en påstand om, at al

le endelige delmængder af O er udvalgskategorier, fuldt for

enelig med det samlede axiomsæt. 59 ) 

Ligesom det ikke fØlger afaxiomerne, at der findes uendeli

ge udvalgskategorier, fØlger det heller ikke afaxiomerne, 

at alle udvalgskategorier er endelige. 

Vi har ikke villet udelukke, at en udvalgskategori kunne de

fineres ved visse fastholdte paradigmer og dernæst ved en 

procedure for afledning af nye medlemmer af udvalgskategori

en, som i princippet kunne fortsætte i det uendelige. I så 

tilfælde ville det nok være rimeligt at forestille sig, at 

genstandene i en udvalgskategori i princippet kan ordnes i 

en rækkefØlge (at udvalgskategorien er numerabel eller tæl

le1ig), selvom det ikke fremgår afaxiomerne. 

Imidlertid er også en påstand om, at alle udvalgskategorier 

er endelige, fuldt forenelig med det samlede axiomsæt. 60 ) 

59) 

60) 

Hvis en sådan påstand blev hævdet som axiom~ ville axiomerne 
Ax. U 12 og 13 kunne afledes som theoremer. 

Hvis denne påstand blev hævdet som axiom, ville axiomerne 
Ax. U 13 og Ax. SU 14" kunne afledes som theoremer. 
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Vi har som sagt tidligere heller ikke påstået, at enhver en

delig delmængde af en udvalgskategori er en udvalgskatego
ri. 61) 

Imidlertid har vi bevist, at 

Th. U 21: 

I U indeholder enhver uendelig udvalgskategori uende

ligt mange forskellige endelige udvalgskategorier. 

Da vi samtidig ved, at 

Th. U 20: 

lOer enhver delmængde af en endelig udvalgskategori 

en udvalgskategori, 

kan vi altså slutte, at enhver uendelig udvalgskategori in

deholder uendeligt mange enkeltgenstande, der er udvalgska

tegorier. 

Det vil sige, at så længe en udvalgskategori ikke er tom, så 

kan vi, hvad enten den er endelig eller uendelig, blive ved 

at påpege nye genstande i den. 

Vi har altså i den axiomatiske beskrivelse af udvalgskatego

rierne ladet visse spørgsmål angående tolkningen af begrebet 

udvalgskategori stå åbne og har holdt os til en mere forsig

tig beskrivelse, der kun fremhæver de træk, der generelt må 

gælde for "lokale" afgørbare kategorier i modsætning til de 

"universelle" klasser. 

Alligevel var vores axiomatiske beskrivelse dog Ustærk" nok 

61) I appendixet er der givet et eksempel fra matematikken, der 
som analogi beviser, at alle endelige delmængder af en ud
valgskategori ikke behØver at være udvalgskategorier. 
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til, at vi kunne aflede både "globalitetstheoremet" (Th. 

SU 23) og "korrespondenstheoremet l1 (Th. DSU la), som rummede 

de væsentlige konklusioner i forrige afsnit. 

Vores forestilling om, at udvalgskategorierne defineres ud 

fra kontakten til et aktivt definerende subjekt, belyses og

så af påstandene 

Th. U 18 11 ; 

o er ikke en udvalgskategori 

og 

Th.UI9 1
'; 

lOer komplementet til en udvalgskategori ikke en ud

valgskategori. 

Vi forestiller os altså ikke, at et subjekt kan etablere en 

aktiv, direkte eller indirekte kontakt til hele universet af 

genstande, svarende til, at vi heller ikke forestiller os 

eksistensen af en definitorisk procedure, der med et subjekt 

som udgangspunkt kan ordne alle genstande i en uendelig ræk

kefølge. 62 ) 

Som sagt har vi tolket sansekategorierne og udvalgskategori

erne som henholdsvis universelle og lokale afgørbare katego

rier. 

Disse afgØrbare kategorier er defineret ved, at ,det for en 

given genstand, der er med i kategorien, kan afgØres, at den 

er med. 

62) 
Hermed er der ikke blot sagt noget om subjektets definitori
ske muligheder, men også noget om strukturen og mangfoldighe
den i universet af genstande. 
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For sansekategorierne afgøres det alene med universelle, 

sensoriske kriterier; og for udvalgskategorierne ved hjælp 

af en identificering ved fastholdte forbindelser til subjek

tet, eventuelt (om ikke altid) kombineret med en afgØrelse 

med hensyn til universelle, sensoriske kriterier. Som det er 

udtrykt i 

Ax. SU 3: 

lOer fællesmængden af en udvalgskategori og en sanse

kategori en udvalgskategori, 

kan en udvalgskategori nemlig være fællesmængde af en sanse

og en udvalgskategori, og der kan derfor indgå både sensori

ske kriterier og konkrete identificeringer i bestemmelsen af 

tilhØrsforholdet til en udvalgskategori. 

Sanse- og udvalgskategorierne er ifølge Ax. SU 14 11 gensi

digt udelukkende, hvis de ikke er tomme. Men de udgør ikke 

tilsammen alle kategorier, der er afgørbare, således som vi 

har defineret afgørbarhed. Dette skal nu begrundes. 

I beviset for 

Th. SU la' I: 

Der findes delmængder af O, der hverken er sansekatego

rier eller udvalgskategorier 

blev det nemlig demonstreret, at der findes foreningsmængder 

af sansekategorier og udvalgskategorier, der selv hverken er 

sansekategorier eller udvalgskategorier. 

Men ligesom vi har argumenteret for 

Ax. S 4: 

lOer foreningsmængden af to sansekategorier en san

sekategori 
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Ax. U 4: 

lOer foreningsmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori 

ved at hævde, at to afgørelser kan kombineres ved "disjunk

tion" til en, og ligesom vi har argumenteret for Ax. SU 3 

vedrørende afgørbarheden af fællesmængden af en sansekatego

ri og en udvalgskategori, således må vi nødvendigvis accep

tere, at også foreningsmængden af en sansekategori og en ud

valgskategori må være en afgørbar kategori. 

Spørgsmålet er nu, om der overhovedet er andre afgØrbare ka

tegorier end sansekategorier, udvalgskategorier og fore

ningsmængder af sanse- og udvalgskategorier. 

Dette spørgsmål kan være svært at besvare, al den stund vi 

jo kun ufuldstændigt har konkretiseret og tolket sanse- og 

udvalgskategorierne. 

Imidlertid vil det næppe være helt urimeligt at stille som 

et krav til tolkningen af sanse- og udvalgskategorierne, at 

de ikke blot skal være gensidigt udelukkende afgØrbare kate

gorier, men at de også skal udtømme mængden af afgørbare ka

tegorier i den forstand, at enhver afgørbar kategori er en 

foreningsmængde af en (tom eller ikke-tom) sansekategori og 

en (tom eller ikke-tom) udvalgskategori. Sanse- og udvalgs

kategorierne er allerede sådanne foreningsmængder. 

Den eneste nærliggende kandidat til en afgØrbar kategori, 

der ikke uden videre ses at være en sådan foreningsmængde, 

er komplementet til en endelig udvalgskategori. Hvis vi har 

afgrænset og fastholder en endelig udvalgskategori, må vi 

nemlig også for enhver forelagt genstand i O kunne afgøre 

såvel, om den er med i udvalgskategorien, som om den ikke er 

med. 

Specielt forekommer det rimeligt at sige, at O selv er en 

afgørbar kategori. 
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Når vi i næste afsnit tilføjer et axiom Ax, S 7 svarende til 

Th. D 7 for sansekategoriernes vedkommende, vil vi da også 

se, at de netop omtalte kategorier er afgØrbare (nemlig er 

sansekategorier) . 

Da vi allerede nu kan sige, at vi kun vil acceptere sådanne 

axiomatiske konkretiseringer, hvor de omtalte kategorier er 

afgØrbare, kan vi derfor tillade os nu simpelthen at define

re begrebet en afgørbar kategori som fØlger 

DeL SUA 4: 

Ved en afgørbar kategori i O vil vi forstå en fore

ningsmængde af en sansekategori og en udvalgskatego
ri. 63) 

Som det allerede er antydet, er enhver sansekategori og en

hver udvalgskategori en afgØrbar kategori: 

Th. SA 26: 

63) 

Enhver sansekategori i O er en afgørbar kategori. 

HAll i definitionens navn står for 1!afgørbar kategori". 

Bemærk i øvrigt, at det ikke er forudsat, at sanse- og ud
valgskategorien i foreningsmængden skal være adskilte (dis
junkte) • 

Som tidligere nævnt er termen 1!afgørbar kategori" på sin vis 
en pleonasme, da vi allerede har defineret begrebet ttkatego
ri!t som en afgørbar mængde i vid forstand. 

I resten af kapitlet vil termen imidlertid blive brugt snæ
vert som direkte henvisende til Def. SUA 4. 

Man kunne også have valgt termen "kompleks kategori" i analo
gi med "komplekse tal!!. Begge termer har både fordele og u
lemper. 
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Bevis: 
-- 64) 
Def. SUA 4 og Th. U 8. 

Th. UA 26: 

Enhver udvalgskategori i O er en afgØrbar kategori. 

Bevis: 

Def. SliA 4 og Th. S 8. 

En afgØrbar kategori kan altså være en sansekategori eller 

en udvalgskategori. Men den kan også være begge dele eller 

ingen af delene: 

Th. BUA 14' I; 

Den eneste afgØrbare kategori i O, der både er en san

sekategori og en udvalgskategori, er den tomme delmæng

de ø. 
Bevis: 

Def. SliA 4, Th. S 8, Th. U 8 og Ax. SU 14 11
• 

Th. SUA IO' I: 

64 ) 

Der findes afgørbare kategorier i O, der hverken er 

sansekategorier eller udvalgskategorier. 

Bevis: 

Af Th. U Il fØlger, at der findes en genstand gI i O. 
som er en udvalgskategori. 

Ifølge Ax. SU 1 og Ax. S 5 findes der endnu en genstand 
g2 i O. således at gI og g2 er indeholdt i hver sin af 
to adskilte sansekategorier. henholdsvis slog s2' 

Foreningsmængden af g og s2 er nu en afgørbar kategori 
ifølge Def. SUA 4 og hverken en udvalgskategori eller en 
sansekategori. jfr. beviset for Th. SU 10' I. 

I de tilfælde i det følgende. hvor beviset er trivielt, nøjes 
vi med at anfØre de benyttede påstande. 
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Altså findes der afgørbare kategorier i O. der hverken 
er sanse- eller udvalgskategorier. 

Det fØlger umiddelbart af ovenstående og af sætningerne ved

rørende fælles- og foreningsmængder af sanse- og udvalgska

tegorier, at fælles- og foreningsmængder af vilkårlige ende

lige mængder sanse- og udvalgskategorier er afgØrbare kate

gorier. 

Ligeledes er både fælles- og foreningsmængden af en afgørbar 

kategori og en sanse- eller udvalgskategori selv en afgørbar 

kategori. 

Specielt er fællesmængden af en udvalgskategori og en afgør

bar kategori en udvalgskategori. 

Det ses også, at en afgørbar kategori er en udvalgskategori, 

hvis og kun hvis den ikke indeholder andre sansekategorier 

end ø (jfr. Th. SO 17' l). 

Vi har nu klarlagt relationerne mellem sanse- og udvalgska

tegorierne på den ene side og de afgØrbare kategorier på den 

anden side. 

vi vil nu forsØge at beskrive rummet af afgørbare kategorier 

i-O, idet vi ser bort fra, om de afgØrbare kategorier er re

ne sansekategorier, rene udvalgskategorier eller ingen af 

delene. 

Vi vil altså beskrive de afgørbare kategorier under et. 

Der viser sig nu det ejendommelige resultat, at idet vi på 

denne måde atter ser bort fra den skelnen mellem sanse- og 

udvalgskategorierne, som var en hovedpointe i vores I(over

skridelse lt af det Itvelafgrænsede tilfælde", så nærmer vi os 

igen dette tilfældes struktur. 
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Det "velafgrænsede tilfælde" var kendetegnet ved, at bunker

ne og klasserne organiserede det som et ikke-trivielt, ende

ligt diskret rum. 

Rummet af sanse- og udvalgskategorier afveg fra såvel dette 

ikke-trivielle, endelige diskrete rum som fra det uendelige 

diskrete rum, som det blev angivet med henholdsvis et og to 

mærker efter løbenummeret i navnene for de beskrivende på

stande. 

Det viser sig nu, at de afgØrbare kategorier organiserer u

niverset af genstande på en måde, der ligger tæt op ad det 

uendelige diskrete rum, og derved igen "ophæver" modsigel

serne eller modsætningerne i rummet af sanse- og udvalgska

tegorier i O. 

Hvis den almindelige bevidsthed, som den ytrer sig i sproget 

og begreberne, ikke skelner eksplicit mellem sanse- og ud

valgskategorier, men blot afspejler de afgØrbare kategoriers 

struktur, er en Itopdagelse" af denne skelnen igennem modsi

gelser i kategoristrukturen næsten lige så vanskelig, som 

hvis den skulle tage udgangspunkt alene i det "velafgrænsede 

tilfælde" . 

Selve erkendelsen af verdens uendelighed er ikke tilstrække

lig til at opdage det særegne ved den særlige menneskelige 

sans for det konkrete. 

Men inden vi nu kommer for langt med konklusionerne, må vi 

hellere fremlægge deres grundlag. 

Lad os fØrst aflede en række theoremer for de afgØrbare ka

tegorier: 

Th. A 3, 

lOer fællesmængden af to afgØrbare kategorier en af

gØrbar kategori. 
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Bevis: 

Def. SUA 4, Ax. S 3, Ax. U 3 og 4 og Ax. SU 3. 

Th. A 4: 

lOer foreningsmængden af to afgørbare kategorier en 

afgørbar kategori. 

Bevis: 

DeL SUA 4, Ax. S 4· og Ax. U 4. 

For hver to genstande i O findes der to adskilte afgør

bare kategorier, således at genstandene falder i hver 

sin af de afgørbare kategorier. 

Bevis: 

Th. SA 26 og Ax. S 5. 

Th. A 8: 

lOer den tomme delmængde ø en afgØrbar kategori. 

Bevis: 

Def. SUA 4, Th. S 8 og Th. U 8. 

Th. A 9: 

Enhver genstand i O er lig med fællesmængden af alle de 

afgørbare kategorier, der indeholder den. 

Bevis: 

Ax. SV 1 og Th. A 5; Jfr. beviserne for Th. D 9 og Th. S 9. 

Th. A 11: 

Der findes en afgørbar kategori i 0, der indeholder 

netop en genstand. 

Bevis: 

Th. U 11 og Th. UA 26. 
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Th. A 12: 

Der eksisterer en ikke-tom afgørbar kategori i O. 

Bevis: 

Th. A Il, eller Ax. U 12 og Th. DA 26. 

Th. A 15: 

Til enhver endelig ikke-tom mængde genstande i O fin

des der en mængde adskilte afgØrbare kategorier, såle

des at hver genstand falder i sin afgØrbare kategori. 

Bevis: 

Th. S 15 og Th. SA 26. 

Th. A 16': 

En afgØrbar kategori i O kan være tom, ikke-tom og en

delig eller uendelig. 

Bevis: 

Th. A 8; Th. All; Ax. SV l, Ax. S S, Th. S 16 11 og Th. 
SA 26. 

Th. A 20: 

I O er enhver delmængde af en endelig afgØrbar kategori 

en afgørbar kategori. 

Bevis: 

Def. SliA 4, Th. S 16'1, Th. li 20 og Th. UA 26. 

Th. A 24: 

Givet en endelig mængde forskellige afgØrbare kategori

er i O. Der findes da for hver,af disse afgØrbare kate-

gorier en 

•••• I Ym 
afgørbare 

endelig mængde genstande xl' .... , xn ' YI , 

i O, således at det kun for denne ene af de 

kategorier gælder, 

den, og for så 

, Ym ikke 

vidt YI , 

er med i den. 

at xl' ..•. , x n er med i 

, Ym ikke er tom, at YI , 
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Bevis: 

Se beviset for Th. S 24, der jo gjaldt for vilkårlige 
delmængder af en vilkårlig mængde genstande. 

Th. A 25 1
; 

Givet en endelig mængde genstande xl' .... , Kn, Y1 , 

• 0'0 , Y
m 

i O. Der findes da uendeligt mange afgØrbare 

kategorier i D, for hvilke det gælder, at de indeholder 

Xl' •..• , xn og, for så vidt Y1 , 

ikke indeholder y l' ••.. , Ym' 

Bevis: 

Th. S 25' og Th. SA 26. 

Y
m 

ikke er tom, 

Vi har nu opremset alle de theoremer om de afgØrbare katego

rier, som er umiddelbart sammenlignelige med en eller flere 

af de allerede fremsatte påstande i den axiomatiske frem

stilling, og som på simpel vis lader sig aflede afaxiomerne 

og Def. SUA 4. 

Man vil bemærke, at der ikke optræder theoremer betegnet med 

to mærker. Dette forhold vender vi om lidt tilbage til. 

Man vil dernæst bemærke, at ikke alle løbenumrene 1-26 er 

repræsenteret i opremsningen. 

For løbenumrene l og 2 kunne man have gentaget Ax. SD l og 

Th. SU 2', som ligesåvel beskriver rummet af afgørbare ka

tegorier som rummet af sanse- og udvalgskategorier. 

De tidligere fremfØrte påstande med løbenumrene 14 og 17 

(Ax. SU 14", 'fh. SDA 14 " og Th. SD 17") handler om det 

indbyrdes forhold mellem sanse-, udvalgs- og afgørbare kate

torier. Hertil svarer ikke umiddelbart nogen påstand om de 

afgØrbare kategorier alene. 

Det samme er tilfældet for påstandene med lØbenumrene 23 og 

26 (Th. SU 23, Th. SA 26 og Th. UA 26). 
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Svarende til Def. SU 22 vil man kunne definere "afgØrbare 

kategorier tT i et delrum. Men konsekvenserne heraf er uinter

essante i nærværende sammenhæng. 

Tilbage er påstande med løbenumrene 6, 7, 10, 13, 18, 19, og 

21, som vi nu skal se nærmere på (sml. Th. D 6, Th. S 6' I, 

Th. D 7, Th. D 10, Th. S 10' I, Th. U IO' I, Th. SU 10 " , Ax. 

U 13, Th. U 18", Th. U 19" og Th. U 21), 

For det første er det klart, at der ikke fra axiomerne kan 

afledes theoremer for de afgØrbare kategorier med de pågæl

dende løbenumre og med intet eller et mærke efter, altså på

stande, der også gælder i det diskrete rum. 65 ) 

For det andet er det klart, at der heller ikke fra axiomerne 

kan afledes theoremer for de afgørbare kategorier med lØbe-

65) Hvis vi vender tilbage til vores tidligere analogi, hvor O er 
erstattet med de reelle tals akse, vil det være foreneligt 
med alle axiomerne at lade sansekategorierne svare til alle 
foreningsmængder af et endeligt antal åbne intervaller af en
delig længde og at lade udvalgskategorierne være alle mængder 
af hele tal. 

I dette tilfælde svarer O til hele den reelle talakse og er 
en foreningsmængde af åbne intervaller af endelig længde uden 
selv at være en endelig foreningsmængde af sådanne interval
ler eller hele tal. Altså gælder ingen af theoremerne med 
numrene 7, 10, 18 og 19 og med intet eller et mærke for de 
delmængder af den reelle takakse. der svarer til de afgørbare 
kategorier. 

Ligeledes vil der være tal. som er fællesm~tgde af åbne in
tervaller af endelig længde uden at være hele tal; og der vil 
være åbne intervaller af endelig længde, der indeholder uen
deligt mange tal, men ikke indeholder hele tal. Altså gælder 
heller ingen af theoremerne med numrene 6, 13 og 21 med intet 
eller et mærke i dette tilfælde for de delmængder af den re
elle talakse, der svarer til de afgørbare kategorier. 
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numrene 7 1 13, 18, 19 og 21 og med to mærker, altså påstan

de, som ikke vil gælde i det diskrete rum. 66 ) 

Endnu har vi altså ikke kunnet aflede et eneste theorem for 

de afgørbare kategorier, som er i modsætning til det diskre

te rum. Ingen af de allerede opremsede theoremer har som 

sagt haft mere end et mærke. 

Det spørgsmål, der nu står tilbage, er, om vi afaxiomerne 

kan aflede påstande for de afgØrbare kategorier svarende til 
Th. S 6 I' og Th. S 10 I I • 

66) 
Hvis Vl 1gen benytter vores analogi. hvor O er erstattet med 
de reelle tals akse, vil det være foreneligt med alle axio
merne at lade sansekategorierne svare til alle foreningsmæng
der af åbne intervaller og lade udvalgskategorierne svare til 
alle mængder bestående udelukkende af rationelle tal. En af
gørbar kategori vil altså svare til en foreningsmængde af åb
ne intervaller og rationelle tal. 

Enhver foreningsmængde af sådanne mængder vil selv være en 
sådan mængde. Enhver af disse ikke-tomme mængder vil indehol
de en endelig ikke-tom mængde rationelle tal som delmængde. 
Komplementet til et rationelt tal vil være en foreningsmængde 
af åbne intervaller. Endelig vil enhver uendelig mængde tal, 
som er en foreningsmængde af åbne intervaller og rationelle 
tal, nødvendigvis indeholde uendeligt mange rationelle tal. 
Altså vil påstande med løbenumrene 7, 13, 18. 19 og 21 uden 
mærker for de afgørbare kategorier være forenelige med axio
merne; og altså kan deres negationer, nemlig de tilsvarende 
påstande med to mærker. ikke afledes af axiomerne. 

Når vi i næste afsnit indfører et adom Ax. S 7, hvorefter 
Ax. S 4 bliver et theorem, vil der afaxiomerne kunne afledes 
theoremer Th. A 18 og Th. A 19. men stadig ikke theoremer med 
løbenumrene 7, 13 og 21. 

Det sidste ville forudsætte indførelsen af et axiom "Ax. 
U 7": "lOer foreningsmængden af en vilkårlig mængde ud
valgskategorier en udvalgskategori", hvorefter Ax. U 4 ville 
blive et theorem, og af et axiom "Ax. SU .. ": "Enhver ikke
tom sansekategori i O indeholder en ikke-tom udvalgskatego
ri" , hvorefter Ax. U 12 ville blive et theorem. 

Disse to nye "axiomer" forekommer dog for radikale i relation 
til tolkningen af udvalgskategorierne. 
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Hvis ikke vi kan aflede en påstand svarende til Th. S 10' I, 

altså ud fra axiomerne bevise, at der findes en delmængde af 

O, som ikke er en afgørbar kategori, så kan vi naturligvis 

heller ikke aflede en påstand svarende til Th. S 6", eller 

i det hele taget en eneste påstand om de afgørbare kategori

er, hvis betegnelse gør sig fortjent til to mærker. 

De modsætninger til det diskrete rum, som kom til udtryk i 

Ingen sansekategori i O indeholder netop en genstand, 

Th.SI6": 

En sansekategori i O er enten tom eller indeholder uen

deligt mange genstande, 

Th. UlS": 

o er ikke en udvalgskategori, 

Th.DI9": 

I O er komplementet til en udvalgskategori ikke en ud

valgskategori, 

kan alle ophæves for de afgØrbare kategoriers vedkommende. 

Spørgsmålet er nu, om den fundamentale modsætning til di

skrete rum udtrykt i Th. O IO' I, Th. SO 10" og 

Th. S IO": 

Der findes delmængder af 0, der ikke er sansekategorier 

også kan ophæves for de afgØrbare kategoriers vedkommende. 

Spørgsmålet er altså, om rummet af afgørbare kategorier i O 

kan være diskret, eller om det ikke kan være diskret. 
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En af følgende påstande må nØdvendigvis være sand: 

1) Der findes en konkretisering afaxiomerne for sanse- og 

udvalgskategorierne, således at rummet af afgørbare ka

tegorier er diskret, altså således at enhver delmængde 

af O er en afgØrbar kategori. 

2) Det kan ud fra axiomerne for sanse- og udvalgskategori

erne bevises, at rummet af afgØrbare kategorier ikke er 

diskret, altså at der findes en delmængde af O, der ik

ke er en afgØrbar kategori. 

Det kan desværre ikke her afgøres, hvilken af de to påstan

de, der er sand 67 ) 

67) Hvis påstand 1) er sand, må der enten findes en række axio
mer, der fØjet til de oprindelige 11 gør rummet af afgørbare 
kategorier diskret, eller der må fiudes en i forvejen kendt 
og beskrevet mangfoldighed, f.eks. en tal- eller punktmængde 
beskrevet i matematikken, hvori der kan defineres delmængder, 
der kan tolkes som sanse- og udvalgskategorier, som opfylder 
de 11 axiomer, og hvor enhver delmængde er en foreningsmængde 
af to delmængder, der tolkes som henholdsvis en sanse- og ud
valgskategori . 

Det er disse muligheder, der henvises til med udtrykket "en 
konkretisering afaxiomerne for sanse- og udvalgskategorier
nel!. 

I en sådan konkretisering må enhver endelig mængde nødvendig
vis være en udvalgskategori. da den jo ellers ikke kunne være 
en afgørbar kategori. 

Enhver sansekategori bliver derved en foreningsmængde af ud
valgskategorier, og altså kan enhver foreningsmængde af ud
valgskategorier ikke være en udvalgskatE:gori. 

Til gengæld må fællesmængden af en vilkårlig mængde udvalgs
kategorier være en udvalgskategori, da en udvalgskategori el
lers ville indeholde en ikke-tom sansekategori. 

Komplementet til en udvalgskategori må altid indeholde en ik
ke-tom sansekategori. EIl.ers var komplementet nemlig en ud
valgskategori • 

forts. 
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Vi må nøjes med foreløbigt at konkludere, at en række af 

modsigelserne i sanse- og udvalgskategorierne i hvert fald 

er ophævet med de afgørbare kategorier. 

Note 67) fortsat 

Hvorvidt foreningsmængden af en vilkårlig mængde sansekatego
rier nødvendigvis skal være en sansekategori i en sådan kon
kretisering (jfr. Ax. S 7 i næste afsnit), har det derimod 
ikke været muligt at bevise. 

Selvom vi på denne måde kan angive visse betingelser, som må 
være opfyldt i. den eventuelle konkretisering, er det imidler
tid endnu ikke lykkedes at finde en konkretisering, der gør 
rummet af afgørbare kategorier diskret, og som dermed beviser 
sandheden af påstand 1). 

Hvis omvendt påstand 2) er sand, må det være muligt enten 
modsætningsvis at antage, at rummet af afgørbare kategorier 
er diskret, og herudfra aflede en påstand, som strider imod 
et af de Il axiomer; eller det må være muligt med udgangs
punkt alene i de egenskaber hos sanse- og udvalgskategorier
ne, som beskrives i de 11 axiomer, at konstruere en delmængde 
af D, som ikke kan være en foreningsmængde af en sanse- og en 
udvalgskategori. 

Det er disse to muligheder for bevisførelse, der henvises til 
i påstand 2). 

Hvis vi f.eks. ud fra axiomerne kunne bevise, at 

a) der findes to adskilte delmængder af D, hvor det for en
hver sansekategori gælder) at den indeholder en genstand 
fra hver af delmængderne, 

eller ensbetydende hermed, at 

b) der findes en delmængde af O, som ikke indeholder en 
sansekategori, men hvor det for enhver sansekategori 
gælder, at den indeholder en genstand fra delmængden, 

eller igen ensbetydende hermed, at 

c) der findes to delmængder af U. der er komplementer, 
hvoraf ingen indeholder en ikke-tom sansekategori som 
delmængde, 

så ville vi dermed have bevist, at 

d) der findes en delmængde af O, der ikke er en afgørbar 
kategori-o 

Det er imidlertid ikke lykkedes at bevise eksistensen af så
danne delmængder af O, og dermed heller ikke at bevise på
stand 2). 
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Når det imidlertid kunne være interessant at få besvaret 

spØrgsmålet om, hvorvidt påstand 1) eller påstand 2) er 

sand, er det bl.a., fordi det vil være værdifuldt at få af

klaret, hvilke modsigelser til det diskrete rum der eventu

elt gemmer sig i de afgØrbare kategorier, og dernæst hvorle

des disse modsigelser - eller manglende modsigelser - kan 

tolkes i relation til menneskenes praktisk-sanselige virk

somhed over for virkelighedens mangfoldighed af genstande. 

SANSEKATEGORIERNE ORGANISERET SOM ET TOPOLOGISK RUM 

I dette afsnit skal vi først og fremmest udbygge beskrivel

sen af sansekategorierne og kun i mindre omfang beskæftige 

os med udvalgskategorierne. 

Vi vil forsøge at begrunde indfØrelsen af et nyt axiom for 

sansekategorierne: 

Ax. S 7: 

lOer foreningsmængden af en vilkårlig mængde sanse

kategorier en sansekategori. 

Dernæst vil vi diskutere en række konsekvenser afAx. S 7, 

herunder aflede en række theoremer fra det. 

FØrst må vi dog opsummere den diskussion af påstanden i Ax. 

S 7, som allerede har været fØrt i de to foregående afsnit. 

For det fØrste har vi fremhævet, at vi med de hidtidige ax

iomer har bestemt gyldigheden af alle de påstande om rummet 

af sansekategorier i 0, der svarede til de ti påstande om 

det "velafgrænsede tilfælde", bortset fra påstanden svarende 

til Th. D 7. 
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For det andet har vi påvist, at spørgsmålet om påstandens 

gyldighed ikke kan afgØres alene ved afledning fra de hidti

dige axiomer, men må afgøres på anden vis. Vi har nemlig med 

et matematisk eksempel, der tjente som analogi, vist, at så

vel Ax. S 7 som dets negation er forenelig med de hidtidige 

axiomer for sansekategorierne. Dette er en nødvendig, men 

ikke tilstrækkelig betingelse for, at Ax. S 7 kan indgå som 

et axiom sammen med de hidtidige axiomer. 

Det er yderligere nødvendigt, at alle axiomerne inklusive 

AX. S 7 er logisk uafhængige! dvs. at intet axiom kan afle

des af de Øvrige. Da påstanden i Ax. S 4 imidlertid kan af

ledes afAx. S 7, er det derfor nØdvendigt, som vi for det 

tredje allerede har anfØrt, at ændre påstanden i Ax. S 4 fra 

at være et axiom til at være et theorem: 68 } 

Th. S 4: 

lOer foreningsmængden af to sansekategorier en sanse

kategori. 

Bevis: 

Påstanden følger umiddelbart afAx. S 7. 

For det fjerde har vi endelig i de to forrige afsnit allere

de diskuteret en række konsekvenser afAx. S 7. Dette vender 

vi dog tilbage til senere. 

Lad os nu vende os mod begrundelserne for at indfØre Ax. 

S 7. Begrundelsen for at indfØre og argumentere for netop 

Ax. S 7, og ikke alle mulige andre axiomer, ligger allerede 

i den fuldstændighed i relation til de ti påstande om det 

"velafgrænsede tilfælde"l der hermed opnås. Men først og 

fremmest begrundes indførelsen af netop dette axiom i de 

68) 
At dette også er tilstrækkeligt, at altså axiomsystemet, hvor 
Ax. S 4 er udskiftet med Ax. S 7, består af logisk uafhængige 
påstande. bevises i appendixet. 
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konsekvenser, som siden skal udledes af det nye axiomsæt, 

hvor Ax. S 7 har erstattet det tidligere Ax. S 4. 

Dernæst kan det være påkrævet at begrunde, hvorfor Ax. S 7, 

hvis dette axiom i Øvrigt er velbegrundet, først indføres 

nu. Hvis det var blevet fremsat i første omgang, havde vi 

kunnet undvære Ax. S 4 og havde undgået bagefter" at skulle 

ændre denne påstands status fra axiom til theorem. 

Der skal her anføres to grunde til først at indfØre Ax. S 7 

nu. 

For det første har Ax. S 7 ikke været nØdvendigt for udled

ningen af de hidtidige theoremer og dermed for de principi

elle konklusioner vedrØrende den menneskelige genstandsvirk

somhed, som blev draget i de foregående afsnit. Det var til

strækkeligt med det "svagere" axiom Ax. S 4. 

Jo "svagere" forudsætninger der opstilles for konklusioner

ne, jo større generalitet får disse konklusioner naturlig

vis. Ud fra et ønske om at give fremstillingen den størst 

mulige generalitet har det således været velbegrundet at op

stille Ax. S 4 i stedet for Ax. S 7. 

For det andet er Ax. S 7 ikke blot "stærkere" end Ax. S 4 

(nu Th. S 4), men er også "dristigere" i den forstand, at 

det er vanskeligere at begrunde, for så vidt det allerede af 

det hidtidige, svagere axiomsæt fremgår, at der er uendeligt 

mange sansekategorier, hvorved Ax. S 7 altså udtaler sig om 

foreningsmængden af både endeligt og uendeligt mange sanse

kategorier, og dermed også om en uendelig mængde sensoriske 

kriterier. 

En sådan uendelighed har ikke direkte været forudsat i be-
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grundelserne for de hidtidige axiomer. 69 ) Kun uendeligheden 

af selve universet af genstande har været inddraget i be

grundelsen for f.eks. Ax. S 11' I. Uendelige mængder af san

sekategorier er hidtil kun blevet behandlet som en konse

kvens afaxiomerne, f.eks. i Th. S 25' og tolkningen af Th. 

S 6' '. 

For nu omsider at kunne begrunde Ax. S 7 også i det tilfæl

de, hvor der er tale om foreningsmængden af uendeligt mange 

forskellige sansekategorier, må vi vende tilbage til forrige 

afsnit, hvor vi fortolkede sansekategorierne som universelle 

afgØrbare kategorier. 

Det blev her med udgangspunkt i 

Th. S 9: 

Enhver genstand i O er lig med fællesmængden af alle de 

sansekategorier, der indeholder den, 

fremhævet, at der fandtes fællesmængder af et uendeligt an

tal sansekategorier, som ikke selv var sansekategorier, jfr. 

Th. S 6 1 I: 

Der findes fællesmængder af sansekategorier i 0, der 

ikke selv er sansekategorier. 

For at afgøre, om en genstand tilhører fællesmængden af et 

uendeligt antal forskellige sansekategorier, er det nødven

digt at afgøre, om den er med i samtlige sansekategorier; 

og for så vidt dette indebærer en uendelig mængde afgørel-

69) Den kan dog siges indirekte at indgå i Ax. S 5, som sammen 
med de andre hidtidige axiomer implicerer, at der kan skelnes 
uendeligt mange sensoriske kriterier. 

Den begrundelse, vi nu skal give for Ax. S 7, vil dermed også 
uddybe begrundelsen for Ax. S 5. 
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ser, er der som tidligere anfØrt intet paradoksalt i, at en 

sådan fællesmængde ikke selv er en sansekategori. 

Anderledes forholder det sig imidlertid med foreningsmængden 
af et uendeligt antal sansekategorier. En genstands tilhørs
forhold til en sådan foreningsmængde er afgjort, blot det er 

afgjort, at den tilhører en af sansekategorierne. 

Lad os antage, at en genstand er med i foreningsmængden af 

en uendelig mængde sansekategorier. Den er altså med i 

mindst en af sansekategorierne. Hvis der nu findes en metode 

til at afprøve genstandens tilhørsforhold til de forskellige 

sansekategorier en ad gangen, således at det er sikkert, at 

der på et eller andet tidspunkt nås frem til en af de sanse

kategorier i foreningsmængden, der indeholder genstanden, så 

kan vi afgØre, at genstanden tilhører foreningsmængden. 

Altså er foreningsmængden altid selv en sansekategori. 

Spørgsmålet er imidlertid, om der findes en sådan metode. 

Hvis den uendelige mængde af alle sansekategorier i O er 

tællelig, hvis alle sansekategorier altså kan ordnes i en 

rækkefølge, ligesom de hele tal, vil de i princippet kunne 

prØves efter en ad gangen; og for en hvilken som helst san

sekategori vil det gælde, at den vil nås efter en endelig 

mængde afprøvninger. 

Dette er imidlertid nok en helt urealistisk antagelse om 

verdens mangfoldighed og om vore sansers kapacitet. 

Der findes ikke nogen etableret rækkefØlge i den uendelighed 

af sensoriske kriterier, som defineres ved vore bevæbnede 

eller ubevæbnede sanser, og der kan næppe heller etableres 

en sådan rækkefØlge. 

Her er endnu et eksempel på, at den struktur eller orden i 

de sensoriske afgørelsers mangfoldighed, som ka·;n etableres i 
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"velafgrænsede tilfælde" eller diverse modelsituationer, ik

ke gentager sig, når vi betragter vores praktisk-sanselige 

virksomhed over for virkelighedens uendelige mangfoldighed 

af genstande. 

Noget kunne altså tyde på, at Ax. S 7 er urealistisk. 

på den anden side udgØr mængden af sensoriske kriterier hel

ler ikke en fuldstændig ustruktureret mangfoldighed. 

Lad os for en stund betragte en analogi, som ikke ligger 

sansningen helt fjernt, nemlig et formaliseret eksempel på 

måling. 

Lad os antage, at vi har en ret linie med et nul-punkt og et 

liniestykke, der fungerer som måleenhed. 

Vi kan nu til begge sider for nul-punktet afsætte mærker og 

forskyde liniestykket, så at den rette linie bliver inddelt 

i lige store intervaller med nummererede endepunkter. For et 

hvilket som helst punkt på linien gælder det nu, at linie

stykket kan afsættes så mange gange, at punktet kommer til 

at ligge mellem to mærker (ikke nØdvendigvis nabomærker) . 

Lad os endvidere antage, at hvis et punkt ligger mellem to 

mærker, nabomærker eller andre, kan det altid afgøres. 

Vi kan videre tænke os, at der kan sættes et mærke midt i et 

hvilket som helst af intervallerne, og at vi igen for et

hvert punkt der ligger imellem to mærker, kan afgøre, at det 

gør det. 

Denne proces kan vi forestille os gentaget et vilkårligt en

deligt antal gange; og hver gang kan vi for ethvert punkt, 

der ligger imellem to mærker, ~Øre, at det gør det. 
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Mængden af alle sådanne mærker kan nu ordnes i en rækkeføl

ge, er altså tællelig eller numerabel. Mængden af alle par 

af mærker er derfor også tællelig og dermed igen mængden af 

alle åbne intervaller afgrænset af to mærker. 70) 

I princippet kan alle åbne intervaller afgrænset af to mær

ker altså afprøves efter tur, sådan at et vilkårligt af in

tervallerne nås i et endeligt antal skridt. 

Givet et vilkårligt punkt på den rette linie og et vilkår

ligt åbent interval afgrænset af to mærker, som indeholder 

punktet, vil det altså gennem en fast fremgangsmåde altid 

kunne afgøres, at punktet faktisk tilhører intervallet. 

70) De mærker, der kan afsættes alene ved fortsat forskydning af 
liniestykket (måleenheden), vil sammen med nulpunktet svare 
til tallene 000' -2. -l, 0, 1, 2, 00. De. der dernæst frem
kommer ved halvering, vil svare til tallene ...• -3/2, -1/2, 
1/2, 3/2, 00. Mærkerne ved næste halvering vil svare til tal
lene ••• , -3/4, -1/4, 1/4, 3/4, ••. o.S.v. Uanset hvor mange 
gange der Halveres, vil ethvert mærke svare til et tal af 
formen m/2 , hvor m er hel. og n er hel og positiv, f.eks. 
-10/2, 7/16, -11/64, 

Til hvert talpar (m,n), hvor m er hel, og n er hel og posi
tiv, svarer altså et mærke. Hvis talparrene (m,n) kan ordnes 
i en rækkefØlge, kan mærkerne derfor også. Mærkerne vil gan
ske vist på denne måde komme med flere gange (f.eks. er 8/4 ~ 
4/2), men det har ingen principiel betydning i denne sammen
hæng. 

At ordne talparrene (m,n) i en rækkefølge er intet problem, 
hvis man f.eks. ordner dem efter stigende sum af de numeriske 
værdier af m og n. Begyndelsen af den uendelige række vil da 
se således ud: (-1,1), (1,1), (-1,2), (1,2), (-2,1), (2,1), 
(-1,3), ... 

Da mærkerne altså kan nummereres, kan alle par af mærker også 
nummereres, f.eks. igen efter stigende sum af deres numre: 
(1,1), (1,2), (2,1), (1,3), (2,2), (3,1), (1,4), ... 

Altså har vi bevist, at alle åbne intervaller afgrænset af to 
mærker i princippet kan nummereres. 

Den konkrete rækkefølge, som er antydet i bevisførelsen, er 
uden principiel interesse og har alene tjent som illustration. 
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Lad os kalde ethvert sådant åbent interval afgrænset af to 

mærker for et "måleinterval " . 

Lad nu et punkt på den rette linie tilhØre en vilkårlig for

eningsmængde af sådanne måleintervaller. Mindst et af måle

intervallerne indeholder altså punktet. Da det imidlertid 

kan afgØres, at det pågældende måleinterval indeholder punk

tet, kan det altså også afgøres, at foreningsmængden inde

holder det. 

En vilkårlig foreningsmængde af måleintervaller er altså af

gørbar i relation til den beskrevne måleprocedure. 

Det interessante ved dette eksempel er nu for det første, at 

et vilkårligt åbent interval på den rette linie er en fore

ningsmængde af må!eintervaller. For ethvert punkt i inter

vallet gælder det nemlig, at der findes et måleinterval, som 

indeholder punktet, og som selv er indeholdt i intervallet. 

Deraf følger, at ethvert åbent interval netop er lig med 

foreningsmængden af alle de måleintervaller, som det inde

holder. 

Da endvidere enhver foreningsmængde af åbne intervaller på 

den rette linie dermed også må være en foreningsmængde af 

måleintervaller, ses det altså endeligt, at enhver fore

ningsmængde af åbne intervaller på den rette linie er afgØr

bar i relation til den beskrevne måleprocedure. 7l ) 

71) Som et illustrativt modeksempel kan anføres, at et lukket inter
val på den rette linie ikke er afgørbart i relation til den be
skrevne måle- eller sarnmenligningsprocedure: 

For et punkt, som falder i et af det lukkede intervals ende
punkter, vil det ikke med måleproceduren kunne afgøres, at 
punktet faktisk er med i det lukkede interval. Ethvert måle
interval, som indeholder punktet, er nemlig et åbent interval 
og vil også indeholde punkter uden for det lukkede interval. 
Der findes altså ingen afgørelse i relation til punktets til
hørsforhold til måle intervaller , som entydigt afgør, at punk
tet er med i det lukkede interval. 

forts. 
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Måleproceduren bygger som sagt på en uendelig, men dog tæl

lelig mængde måleintervaller eller kriterier, om man vil. 

Det interessante ved eksemplet er nu for det andet, at mæng

den af åbne intervaller på den rette linie ikke selv er tæl

lelig. 72 ) 

Alligevel findes der altså et fast og tælleligt sæt kriteri

er, hvorved enhver foreningsmængde af åbne intervaller på 

den rette linie bliver afgØrbar. 

Note 71) fortsat 

72) 

Samtidig illustrerer eksemplet, at selvom enhver forenings
mængde af åbne intervaller på den rette linie er afgØrbar i 
relation til måleproceduren, dvs. at det for ethvert punkt, 
der tilhører foreningsmængden, også kan afgØres, at det gør 
det, så behøver det ikke omvendt for ethvert punkt, der ikke 
tilhører foreningsmængden, at kunne afgøres, at det ikke gør 
det: 

Komplementet til foreningsmængden af åbne intervaller vil 
nemlig (hvis den ikke som specialtilfælde er tom) være en 
foreningsmængde af lukkede intervaller (eller usammenhængende 
punkter), som vi netop har vist ikke er afgørbare i relation 
til måleproceduren. 

Som bekendt kan mængden af alle punkter på den rette linie 
parres med mængden af reelle tal, dvs. mængden af alle uende
lige decimalbrøker. 

Lad os nu tænke os en mængde reelle tal ordnet i en uendelig 
følge. Der vil da altid kunne konstrueres et reelt tal, hvis 
første ciffer er forskelligt fra første ciffer i det fØrste 
reelle tal i følgen, hvis andet ciffer er forskelligt fra an
det ciffer i det andet reelle tal i følgen. etc. Tallet vil 
således være et reelt tal, og vil være forskelligt fra et
hvert tal i følgen. Altså er tallet ikke med i følgen; og 
altså kan alle reelle tal ikke ordnes i en rækkefØlge. 

Altså kan alle punkter på en ret linie heller ikke ordnes i 
en rækkefølge; og derfor kan alle punktpar og dermed alle åb
ne intervaller heller ikke ordnes i en rækkefølge. Mængden af 
åbne intervaller på den rette linie er altså ikke tællelig. 
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Vi har tidligere i dette afsnit brugt den rette linie eller 

mængden af reelle tal som analogi til universet af genstande 

O og ladet foreningsmængder af åbne intervaller svare til 

sansekategorierne. I denne analogi gjaldt også påstanden 

svarende til Ax. S 7. 

Vi kan nu udbygge analogien yderligere ved at lade de prak

tiske kategoriale afgørelser, som vi foretager med vore be

væbnede eller ubevæbnede sanser, svare til den formaliserede 

beskrivelse af måling. 

Det væsentlige ved denne side af analogien er ikke selve den 

inddelings- og halveringsprocedure, som vi har beskrevet. 

Proceduren kunne være udformet på mange andre måder i detal

jen. Det væsentlige er selve den successive sammenlignings

procedure i en tællelig mængde skridt, som er beskrevet, og 

som kan fungere som basis for en mangfoldighed af kategori

er, som ikke selv er tællelig. 

Vi vil nu være så dristige at påstå, at mængden af virkelig

hedens sansekategorier, defineret ved alle mulige sensoriske 

kristerier, omend den ikke er tællelig, så dog har en tæile

lig eller numerabel basis, defineret ved gennemførlige må

leprocedurer. 

I en meget generel betydning af "måling" er det hermed sagt, 

at alt, hvad der kan sanses, kan måles; eller med andre ord, 

at vores sanser, med alle mulige tekniske "forlængelser", i 

visse væsentlige henseender fungerer som måleapparater. 73) 

73) Bemærk, at der hermed ikke er sagt noget om, at der eksiste
rer en bestemt metrik i sansningen. 

Begrebet basis vil blive defineret mere generelt og præcist 
senere i dette afsnit. 
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Under denne forudsætning fremtræder Ax. S 7 nu ikke længere 

som urealistisk. Tværtimod kan vi sige, at der i og med hæv

delsen afAx. S 7 er fremsat en meget generel påstand om 

menneskenes praktisk-sanselige virksomhed, som afspejler den 

veletablerede kendsgerning, at sansningen gennem praktisk 

gennemførlige sammenligningsprocedurer kan raffineres til at 

være redskab for en avanceret kvantitativ naturbeskr!vel-

se. 
74) 

Lad nu dette foreløbig være tilstrækkelig begrundelse for 

fremsættelsen afAx. S 7. 

Vi vil nu gå over til at se på en række konsekvenser afAx. 

S 7, eller rettere konsekvenser, der kan afledes af det nye 

sæt afaxiomer for sansekategorierne: Ax. SU l, S 3, S 5, 

S 7 og S Il' " men som ikke kunne afledes af det gamle sæt 

afaxiomer, hvor Ax. S 4 indgik i stedet for Ax. S 7. 

Disse konsekvenser vil tjene som yderligere begrundelse for 

Ax. S 7. 

Her må imidlertid igen understreges, at påstanden svarende 

til Ax. S 4 stadig gælder, men at den nu blot er et theorem 

Th. S 4, der kan afledes af Ax. S 7. 

Altså gælder alle de hidtidige theoremer stadig efter indfø

relsen afAx. S 7. Dette gælder også alle de theoremer, der 

er afledt af det samlede sæt axiomer for sanse- og udvalgs

kategorierne, altså ud over de nævnte axiomer også afAx. 

U 3, SU 3, U 4, U 12, U 13 og SU 14 1 
I. 

Specielt ses det let, at 

74) Det vil ikke være urimeligt dernæst at hævde, at der med ax
iomerne Ax. SU l, S 3, S 5, S 7 og S 11 11 er defineret det 
mest almene grundlag for en human psykofysik. 
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Th. SU 23 (globalitetstheorem): 

Enhver sansekategori S i O, der indeholder en ikke-tom 

delmængde af en udvalgskategori i O, definerer et del

rum, hvor alle "sansekategorierne" i S også er sanseka

tegorier i O, og hvor alle "udvalgskategorierne" i S 

også er udvalgskategorier i O, og hvor alle de 11 axio

roer for sanse- og udvalgskategorierne i O også gælder 

for "sanse"- og "udvalgskategorierne" i S. 

også gælder for de 11 axiomer, hvor Ax. S 4 er erstattet af 

Ax. S 7. 

Indførelsen afAx. S 7 betyder altså en konkretisering eller 

udfyldning af den hidtidige axiomatiske beskrivelse af san

sekategorierne og udvalgskategorierne. 

Det fØrste theorem, som vi vil aflede af det nye axiqmsæt, 

er 

o er en sansekategori. 

Bevis: 

Ifølge Ax. SV 1 og Ax. S 5 er enhver genstand i O med i 
en sansekategori. Foreningsmængden af alle sansekatego
rier i O må derfor være lig med O selv, og må ifølge Ax. 
S 7 være en sansekategori. 

Th. S 18 kunne ikke udledes af det "gamle" axiomsæt, som det 

tidligere er illustreret med modeksempler. 

Imidlertid må Th. S 18 indlysende være opfyldt, således som 

vi har tolket sansekategorierne som universelle afgørbare 

kategorier. Hvis det kan afgøres med sensoriske kriterier, 

at en genstand har bestemte egenskaber, må det også kunne 

afgØres, at den overhovedet har egenskaber eller eksisterer. 

Th. S 18 "reparerer" altså en oplagt ufuldstændighed i det 

hidtidige axiomsystem. 
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Samtidig er Th. S 18 udtryk for en "globalitet" ud over den, 

der er udtrykt i Th. SU 23. I den axiomatiske fremstilling 

udgør universet af genstande O og rummet af sansekategorier 

i a nu ikke længere i nogen henseende et enestående tilfælde 

i relation til de delrum, der er beskrevet i Th. SU 23, men 

er selv blot et sådant delrum. 

Definitionen af U er altså hermed yderligere relativeret i 

forhold til virkelighedens mangfoldighed af genstande. 

Blandt alle de påstande, der beskriver rummet af sansekate

gorier i O, vil vi nu fremdrage fØlgende fire påstande: 

Th. S 8: 

I U er den tomme delmængde ø en sansekategori. 

Th. S 18: 

o er en sansekategori. 

lOer fællesmængden af to sansekategorier en sanseka

tegori. 

Ax. S 7: 

lOer foreningsmængden af en vilkårlig mængde sanseka

tegorier en sansekategori. 

Et rum defineret ved en mængde af delmængder (kategorier) i 

en underliggende mængde (univers), i hvilket de ovennævnte 

fire påstande er gyldige, kaldes i matematikken for et to

pologisk rum. Delmængderne (kategorierne) kaldes for de åbne 

mængder i rummet; og de enkelte elementer (genstande) kaldes 

for punkter i rummet. 

Topologiske rum udgør en meget generel klasse af matematiske 

strukturer, som går igen utallige steder i den moderne na-
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turbeskrivelse, og som derfor afspejler dybtliggende objek

tive træk i vores vekselvirkning med den øvrige materie. 

Som vi skal se, har vi ved at afdække den samme struktur i 

menneskenes praktisk-sanselige virksomhed fået et teoretisk 

redskab i hænde, som er meget alment og implikationsrigt og 

. samtidig meget gennemarbejdet og velbeskrevet. 

Dertil kommer, at forbindelsen mellem menneskenes praktisk

sanselige virksomhed i almindelighed og den videnskabelige 

naturerkendelse i særdeleshed med dette redskab vil kunne 

beskrives med stor klarhed og generalitet, som vi siden skal 

se. 

Som tidligere nævnt i dette kapitel i afsnittet "Om det di

skrete rums topologi", er der i opbygningen af systemet af 

axiomer og theoremer foretaget en tilpasning til den form, 

hvormed tilsvarende strukturer beskrives i matematikken. Der 

har netop været tænkt på den matematiske beskrivelse af to

pologiske rum; og det er da også i foregribelse heraf, at 

udtrykket "topologi" har været anvendt i overskrifterne til 

de enkelte afsnit i nærværende kapitel. 

Den konkretisering af det generelle topologiske rum, som er 

foretaget i og med axiomerne Ax. SU l, S 5 og S 11", svarer 

også til et i matematikken velkendt topologisk rum. 

Ax. S 5 er kendt som "adskillelsesaxiomet" eller Hausdorff's 

axiom; og et topologisk rum, hvor Hausdorff's axiom gælder, 

kaldes et Hausdorff-rum. 75 ) 

75) Se f.eks. H. Tornehave: Kommentarer og tilføjelser til Apo
stol's Mathematical Analysis. Forelæsningsnoter, Københavns 
Universitet, 1960. Kap. 9. 

Hausdorff-axiomet er opkaldt efter den tyske matematiker F. 
Hausdorff (1868-1942). 
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Et topologisk rum, hvor kun ø oq O er åbne mængder, kaldes 

et trivielt rum. Ax. SU l og Ax. S 5 siger altså tilsammen, 

som vi også tidligere har nævnt, at det topologiske rum er 

ikke-trivielt. 

Det ikke-trivielle, endelige diskrete rum, som vi omtalte i 

kapitlets andet afsnit, er ligesom rummet af sansekategorier 

et ikke-trivielt Hausdorff-rum, men er i modsætning til rum

met af sansekategorier i O endeligt. 

Endelig udtrykker Ax. S Il' I, at det topologiske rum er 

"tæt n , dvs. at ingen åbne mængder kun indeholder et punkt. 

Tilsammen udtrykker axiomerne Ax. SU l, S 3, S 5, S 7 og 

S Il' I (hvoraf Th. S 8 og S 18 jo kan afledes), at rummet af 

sansekategorier er et ikke-trivielt, tæt Hausdorff-rum. Da 

et rum kun kan være et trivielt, tæt Hausdorff-rum, hvis det 

kun indeholder den tomme mængde, hvis altså O = ø, og vi nok 

kan tillade os at betragte det som en selvfølge, at rummet 

af sansekategorier ikke er tomt, vil vi for ikke at formule

re os næsten pleonastisk, nøjes med at sige, at rummet af 

sansekategorier i O er et tæt Hausdorff-rum. 76 ) 

76) En delmængde af mængden af de åbne mængder i et topologisk 
rum er en basis for rummet, hvis det for ethvert punkt og en
hver åben mængde, der indeholder punktet, gælder, at der fin
des en åben mængde fra basen, der indeholder punktet og er 
indeholdt i den første åbne mængde. 

Det følger heraf, at det fO,r enhver basis for et topologisk 
rum gælder, at enhver åben mængde i det topologiske rum er en 
foreningsmængde af mængder fra basen. 

Specielt ses det, at mængden af alle åbne mængder 
selv er en basis for rummet. 

rummet 

Hvis der findes en basis for et givet topologisk rum, der er tæl
lelig (numerabel). siger man, at rummet har en numerabel basis. 

Da vi ovenfor har hævdet, at rummet af sansekategorier havde en 
sådan numerabel basis, selvom vi ikke fremsatte denne påstand 

forts. 
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Det bliver dog først i det næstfØlgende afsnit, at vi virke

lig vil udnytte det matematiske beskrivelsesapparat, som 

hermed er til rådighed. 

Foreløbig vil vi aflede endnu et par theoremer som konse

kvens af r at det tidligere Ax. S 4 er blevet erstattet af 

Ax. S 7. 

Th. S 27: 

lOer komplementet til en endelig mængde genstande en 

sansekategori. 

Bevis: 

Hvis den endelige mængde genstande er tom, er komplemen
tet U, som ifølge Th. S 18 er en sansekategori. 

Hvis den endelige mængde ikke er tom, vil det ifØlge Th. 
S 15 for en vilkårlig genstand i komplementet (som ifØl
ge Th. SU 2' ikke er tomt) gælde, at der findes en mæng
de adskilte sansekategorier, således at denne genstand 
og genstandene i den endelige mængde falder i hver sin 
af sansekategorierne. 

Enhver genstand i komplementet er således med i en san
sekategori, der ikke indeholder nogen af genstandene i 
den endelige mængde. Foreningsmængden af alle sansekate
gorierne i komplementet er derfor netop lig med komple
mentet selv og er ifølge Ax. S 7 en sansekategori. 

Th. S 27 kunne ligesom Th. S 18 ikke afledes af det ngamle " 

axiomsæt, jfr. de tidligere eksempler fra de reelle tals ak

se, hvor påstanden svarende til Ax. S 7 ikke var opfyldt. 

Det ses, at Th. S 18 er et specialtilfælde af Th. S 27. 

Note 76) fortsat 

som et selvstændigt axiom. kunne vi altså udbygge vores be
skrivelse af rummet af sansekategorier ved at påstå, at det er 
et tæt Hausdorff-rum med numerabel basis. 
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Som et andet specialtilfælde ses det af Th. S 27, at komple

mentet til enhver genstand i D er en sansekategori. 

Denne sidste påstand udsiger, at vi for enhver given gen

stand og for enhver anden genstand i O med vore sanser kan 

afgøre, at den anden genstand er forskellig fra den fØrste. 

Påstanden er nært beslægtet med Ax. S 5. Hvor Ax. S 5 udta

ler sig om subjektets skelneevne i relation til de objektive 

genstande, siger Th. S 27, at hvis en genstand af subjektet 

kan fastholdes som sammenligningsgrundlag eller "standard", 

definerer den dermed sit komplement som klassen af alle de 

genstande, der kan skelnes fra den fastholdte genstand.??) 

Th. S 27 betyder altså ligesom Th. S 18 blot en udfyldning 

af "huller" i den hidtidige axiomatiske fremstilling. 

Omvendt kunne man drage den konklusion, at Ax. S 5 måske har 

været et mere vidtgående axiom, end der hidtil er givet ud

tryk for. Således har Ax. S 5 indebåret ikke blot, at der 

~ en skelnelig forskel mellem hvilke som helst par af gen

stande, men også at denne forskel kunne findes ved en gen

nemførlig procedure. 

Ax. S 5 har derfor implicit haft den samme antagelse om ek

sistensen af en tællelig basis for sansekategorierne som 

forudsætning som Ax. S 7. 78 ) 

77) 

78) 

Der er naturligvis her tale om "sammenligning t1 og "standardH 

i den mest primitive forstand. hvor sammenligningen blot er 
en konstatering af forskel, og hvor der endnu ikke er forud
sat nogen form for metrik. 

Det ses direkte af 'den tidligere anførte definition på basis 
for et topologisk rum, at hvis et topologisk rum har en given 
basis. f.eks .. som i vores tilfælde en tællelig (numerabel) 
basis, så gælder Ax. S 5 i rummet, hvis og kun hvis der for 
hvilke som helst to punkter i rummet findes to adskilte mæng-

forts. 
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Endnu et specialtilfælde af Th. S 27 skal fremhæves, nemlig 

det tilfælde, hvor den endelige mængde genstande er en ud

valgskategori . 

Vi har tidligere, i forbindelse med diskussionen af de af

gørbare kategorier under et, nævnt det utilfredsstillende i, 

at komplementet til en endelig udvalgskategori ikke nødven

digvis var afgØrbar, specielt at O ikke behøvede at være af

gørbar, og foregrebet, at komplementet var en sansekategori 

efter indførelsen afAx. S 7. 

Vi har nu med Th. S 27 vist, at i O er komplementet til en 

endelig udvalgskategori en sansekategori. 

Vi kan aflede en række andre theoremer, der er direkte sam

menlignelige med tidligere fremsatte påstande: 

Th. A 18: 

o er en afgØrbar kategori. 

Th. SA 26 og Th. S 18. 

Th. SU 19: 

I O findes der en ikke-tom udvalgskategori og en ikke

tom sansekategori, der er komplementer. 

Note 78) fortsat 

der fra basen, således at punkterne falder i hver sin af de 
to mængder. 

Hvis basen er tællelig, er mængden af par af mængder fra ba
sen også tællelig og kan altså afprøves skridt for skridt. 
For ethvert par af genstande, der falder i hver sin af to ad
skilte åbne mængder, vil man altså i et endeligt antal skridt 
nå frem til to mængder fra basen, således at punkterne falder 
i hver sin af de to mængder. 
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Bevis: 

Th. SU 2'. Th. U 16 og Th. S 27. 

Th. A 19: 

Der findes to ikke-tomme afgørbare kategorier i O, der 

er komplementer. 

Bevis: 

Th. SA 26. Th. UA 26 og Th. SU 19. 

Th. A 27: 

lOer komplementet til en endelig mængde genstande en 

afgørbar kategori. 

Bevis: 

Th. SA 26 og Th. S 27. 

Med udgangspunkt i Th. S 27 kan vi nu også bevise, 

at 

Th. S 28": 

79) 

Der findes sansekategorier i 0, hvis komplement ikke er 

en sansekategori. 

Bevis: 

Ifølge Ax. SU l findes der en endelig ikke-tom mængde 
genstande i O. 

IfØlge Th. S 27 er dens komplement en sansekategori, men 
ifølge Th. S 16 11 er den ikke selv en sansekategori. 

Altså findes der en sansekategod, hvis komplement ikke 
er en sansekategori. 79 ) 

Der findes naturligvis flere sådanne sansekategorier. Derfor 
er flertalsformen benyttet i theoremet. Th. S 28" kunne i 
øvrigt også være bevist direkte ud fra Th. S 6" og Ax. S 7 
ved anvendelse af de tidligere omtalte såkaldte tldualitets
regler". 
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Der findes altså ifølge Th. S 28' I kategorier, for hvilke 

det gælder, at hvis en genstand tilhØrer kategorien, så kan 

det afgøres med sensoriske kriterier, men hvis en genstand 

ikke tilhører kategorien, så kan dette ikke i alle tilfælde 

afgøres alene med sensoriske kriterier. 

En tilsvarende asymmetri gjaldt for alle udvalgskategorier

nes vedkommende, jfr. 

Th.U19 11
: 

lOer komplementet til en udvalgskategori ikke en ud

valgskategori. 80 ) 

Som det blev foregrebet i en note til Th. U 19'1, er det 

fØrst med introduktionen afAx. S 7, at den mulighed udeluk

kes, at alle komplementer til sansekategorier er sansekate

gorier, og at den mulighed udelukkes, at ingen komplementer 

til sansekategorier er sansekategorier. Den første mulighed 

udelukkes med Th. S 28"; og den anden mulighed udelukkes 

med Th. S 18 sammenholdt med Th. S 8. 

Det står imidlertid stadig åbent, om der overhovedet findes 

to ikke-tomme sansekategorier, der er hinandens komplementer 
eller ej. 

Begge muligheder er forenelige med axiomerne. Hvis en af mu

lighederne skal udelukkes, vil det altså forudsætte et nyt 
aXiom. 81 ) 

80) 

81) 

For at de forskellige påstande, som fremføres med lØbenummer 
19, Th. U 19", Th. SU 19 og Th. A 19, skal være umiddelbart 
sammenlignelige, burde Th. U 19" hedde: "Der findes ikke to 
ikke-tomme udvalgskategorier i O. der er komplementer!!. 

I den noget stærkere formulering, der er valgt, er det også 
udtrykt, at O ikke er en udvalgskategori, jfr. Th. U 18". 

Man kunne således forestille sig såvel et axiom 

forts. 
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Uanset hvilket af disse mulige nye axiomer der tilfØjes, er 

det i øvrigt uafklaret, hvorvidt der kan afledes et theo rem 

svarende til Th. S 28' I for de afgØrbare kategorier, ligesom 

det stadigvæk efter fremsættelsen afAx. S 7 er uafklaret, 

om der overhovedet eksisterer en delmængde af O, som ikke er 

en afgØrbar kategori, jfr. diskussionen i slutningen af det 

foregående afsnit. 

Note 81) fortsat 

"Ax. S 1911
: 

Der findes to ikke-tomme sansekategorier i O. der er 
komplementer. 

som et axiom 

"Ax. S 19 1111
: 

Der findes ikke to ikke-tomme sansekategorier i O, der 
er komplementer. 

"Ax. S 19" ville overflødiggøre Ax. SU l, der ville blive et 
theorem. Men et axiomsæt. hvor "ru.::. S 19" havde erstattet Ax. 
SU 1, ville være logisk uafhængigt, jfr. beviset i appen
dixet. 

IIAx. 19' "' og de hidtil opstillede axiomer ville heller ikke 
være logisk uafhængige, idet Ax. S 11" C'tæthedsaxiomet") 
kan afledes af "Ax. S 19 11

", Ax. SU l, Ax. S 5 og Ax. S 7. 

Lad os nemlig mOdsætningsvis antage, at Ax. S 11'1 ikke 
gjaldt, at der altså fandtes en genstand i O, som var en san
sekategori. 

Ifølge AY... SU l, Ax. S 5 og AK. S 7 vil komplementet til den
ne genstand nu være en ikke-tom sansekategori. Altså findes 
der to ikke-tomme sansekategorier, der er komplementer, i 
strid med "AY... S 19 11

", 

Hvis vi føjede "Ax. S 19 1
'" til axiomsættet, måtte vi altså 

ændre statussen af påstanden i Ax. S 11 11 fra at være et axi
om til at være et theorem, altså "Th. S ll'I". 

Dette nye axiomsæt ville til gengæld være logisk uafhængigt, 
jfr. beviset i appendixet. 

Et topologisk rum, hvor "Ax. S 19 1111 er opfyldt, siges at væ
re sarrnnenhængende; og "Ax. S 19 1111 kan altså kaldes et sam
menhængsaxiom. 

vi har netop vist, at et sammenhængende Hausdorff-rum altid 
er tæt, men at et tæt Hausdorff-rum ikke behØver at være sam-

forts. 
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Vi vil nu aflede endnu et nyt theorem som følge af indførel

sen afAx. S 7. 

Ud fra det "gamle" axiomsæt havde vi bevist, at 

Th. S 9, 

Enhver genstand i O er lig med fællesmængden af alle de 

sansekategorier, der indeholder den. 

Note 81) fortsat 

menhængende. Tæthedsaxiomet er "svagere" end sammenhængsaxio
ruet i et Hausdorff-rum. 

I en tidligere kortfattet fremstilling af sansekategoriernes 
topologi (J. Mammen: Sansning og erkendelse. Noter til fore
læsninger over perceptionspsykologi. Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet, jan. 1976, mimeo, s. 103-117) er rummet 
af sansekategorier (der kaldet "eue-kategorier") blevet be
skrevet som et sammenhængende Hausdorff-rum. 

Vi har imidlertid her valgt blot at bestemme rummet af sanse
kategorier som et tæt Hausdorff-rum af følgende grunde: 

1. Ved at gå ud fra "svagerell axiomer, hvoraf alle væsent
lige pointer stadigvæk kan afledes, opnår fremstillingen 
større generalitet. 

2. vi skal i det næstfØlgende afsnit se, at der er visse 
argumenter for at foretrække IIAx. S 19 11 frem for "Ax. 
S 19' 111. 

3. Det har som tidligere sagt af hensyn til fremstillingens 
generalitet været af betydning at aflede så mange af de 
væsentlige pointer som muligt fra det svagere axiomsæt, 
hvor Ax. S 7 var erstattet afAx. S 4. 

Men i dette tilfælde (uden Ax. S 7) havde sammenhængs
axiomet været for "svagt tl i den forstand, at vi hverken 
havde kunnet bevise påstanden i Ax. S 11" eller Th. 
S 16" og altså havde mistet væsentlige pointer, jfr. 
beviset i appendixet (hvorimod Th. ,S 6" og alle de 
andre theoremer stadig havde kunnet bevises, bl.a. ud 
fra Ax. SU 14'1). 

Sammenhængende Hausdorff-rum, hvor altså "Ax. S 19"" gælder, 
er af særlig interesse i den matematiske topologi som en al
men geometri. I dette kapitel beskæftiger vi os ikke specielt 
med topologi i denne forstand, men derimod mere generelt med 
Hausdorff-rum og beslægtede rum som en del af mængdelæren. 
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Dette theorem kunne ved hjælp af Th. S 15 let generaliseres 

til, at enhver endelig genstandsmængde i O er lig med fæl

lesmængden af alle de sansekategorier, der indeholder den. 

Men med det tlnyeU axiomsæt, hvori Ax. S 7 indgår, kan vi y

derligere generalisere theoremet til 

Th. S 29: 

Enhver genstandsmængde i O er lig med fællesmængden af 

alle de sansekategorier, som indeholder den. 

Bevis: 

Komplementet til enhver genstand igenstandsmængdens 
komplement er en sansekategori ifølge Th. S 27. Fælles
mængden af alle sådanne sansekategorier er netop gen
standsmængden selv. 

Fællesmængden af alle sansekategorier. der indeholder 
genstanclsmængden. må dels være en delmængde af ovennævn
te fællesmængde, dels have genstandsmængden som delmæng
de. Altså må den også netop være genstandsmængden selv. 

Altså er enhver genstandsmængde i rJ netop lig med fæl
lesmængden af alle de sansekategorier. som indeholder 
den. 

Heraf følger specielt, at enhver udvalgskategori er lig med 

fællesmængden af alle de sansekategorier, som indeholder 

den. 

Ligeledes følger det direkte, at 

Th. A 29 

Enhver genstandsmængde i O er lig med fællesmængden af 

alle de afgørbare kategorier, som indeholder den. 

Bevis: 

Th. SA 26 og Th. S 29. 

Vi har tidligere vist, at ud fra det "gamle" axiomsæt er 

enhver genstand i en udvalgskategori lig med fællesmængden 
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af alle de udvalgskategorier, der indeholder den (følger af 

Th. S 9 og Ax. SU 3). 

Det følger nu af Th. S 29 og AX. SU 3, at efter indfØrelsen 

afAx. S 7 er enhver mængde genstande, der alle er med i en 

udvalgskategori, lig med fællesmængden af alle de udvalgska

tegorier, der indeholder den. 

Som sagt har dette afsnit først og fremmest skullet udbygge 

beskrivelsen af sansekategorierne og kun i mindre omfang be

skæftige sig med udvalgskategorierne. 

Til sidst skal vi imidlertid aflede et theorem, der specielt 

omhandler udvalgskategorierne: 

Th. U 30: 

Lad en udvalgskategori i O indeholde en endelig mængde 

genstande som delmængde. De genstande i udvalgskatego

rien, der ikke er med i den endelige mængde, er da selv 

en udvalgskategori. 

Bevis! 

Komplementet til den endelige mængde genstande er en 
sansekategori ifØlge Th. S 27. Fællesmængden af dette 
komplement og udvalgskategorien er netop de genstande i 
denne, der ikke er med i den endelige mængde, og er des
uden en udvalgskategori ifØlge Ax. SU 3. 

Altså er mængden af de genstande i udvalgskategorien, 
der ikke er med i den endelige mængde, selv en udvalgs
kategori. 

Sammen med 

Ax. U 13: 

Enhver ikke-tom udvalgskategori i O indeholder en ende

lig ikke-tom udvalgskategori, 

udtrykker Th. U 30, blot "stærkere", det samme forhold som 
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Th. U 21, 

I O indeholder enhver uendelig udvalgskategori uende

ligt mange forskellige endelige udvalgskategorier. 82 ) 

Vi kunne aflede et "Th. S 30" svarende helt til Th. U 30, 

men nøjes her med det mere generelle 

Th. A 30, 

Lad en afgørbar kategori i O indeholde en endelig mæng

de genstande som delmængde. De genstande i den afgØrba

re kategori, der ikke er med i den endelige mængde, er 

da selv en afgørbar kategori. 

Bevis: 

Komplementet til den endelige mængde genstande er en 
sansekategori ifølge Th. S 27 og en afgørbar kategori 
ifølge Th. SA 26. 

Fællesmængden af dette komplement og den afgørbare kate
gori er netop de genstande i denne, der ikke er med i 
den endelige mængde, og er desuden en afgørbar kategori 
ifølge Th. A 3. 

Altså er de genstande i den afgørbare kategori, der ikke 
er med i den endelige mængde, selv en afgørbar kategori. 

AFGØRBARHEDENS LOGIK 

Med fremsættelsen af Ax. S 7 i forrige afsnit og med afled

ningen af theoremer, der umiddelbart fulgte af det således 

kompletterede axiomsæt, har vi nu afsluttet den grundlæggen

de axiomatiske beskrivelse af rummet af sanse- og udvalgska

tegorier i universet af genstande. 

82) Det bevises i appendixet, at Th. U 30 i modsætning til Th. 
U 21 ikke behØver at gælde, hvis Ax. S 7 som i det "gamle ti 
axiomsæt er erstattet af Ax. S 4. 
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Som sagt i kapitlets indledning genspejlede kategorierne og 

deres struktur grænserne for menneskenes praktisk-sanselige 

afgørelser og dermed de rammer, inden for hvilke menneskene 

i deres praktiske genstandsvirksomhed realiserede deres for

bindelse til omverdenen. 

I beskrivelsen af kategorierne så vi bort fra deres indhold, 

deres konkrete mening eller betydning, deres begrebslige el

ler "intensionelle" relation til andre kategorier, og så ale

ne på deres omfapg eller "ekstension n
, dvs. den mangfoldig

hed af genstande, som kategorierne omfattede. 

Dog skelnede vi mellem to typer afgørelser, og dermed to ty

per kategorier, nemlig den konkrete identificering ud fra 

konkrete forbindelser til et subjekt (svarende til udvalgs

kategorierne) og klassifikation ud fra universelle sensori

ske kriterier (svarende til sansekategorierne) . 

Den metode, vi fulgte til beskrivelse af kategoriernes 

struktur, var, som det også blev sagt i kapitlets indled

ning, den metode, som også ligger til grund for tolkningen 

af den formelle logiks operationer: konjunktion ("og"), dis

junktion (IIelIer") og negation ("ikkeIl) som billede af de 

mængdealgebraiske operationer: dannelse af henholdsvis fæl

lesmængde, foreningsmængde og komplement. 

Forskellen til den formelle logik lå som sagt i, at katego

riernes ekstensioner ikke blot blev anskuet som mængder af 

genstande, men derimod netop bestemt som to typer "afgør

bare" mængder. 

Derved fremtrådte en logik, der, så længe vi holdt os ude

lukkende til sansekategorierne eller udelukkende til ud

valgskategorierne, afveg fra den formelle logik fØrst og 

fremmest ved, at komplementdannelse i almindelighed ikke var 

mulig, j fr. 
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Th. U 19" 

og 

lOer komplementet til en udvalgskategori ikke en ud

valgskategori, 

Th. S 28": 

Der findes sansekategorier i U, hvis komplement ikke er 

en sansekategori. 

Denne nye logik "korresponderede" dog med den formelle logik 

i den forstand, at den faldt sammen med den formelle logik i 

ethvert "velafgrænset tilfælde", dvs. enhver endelig ud

valgskategori med mere end en genstand. 

Enhver sådan endelig udvalgskategori definerede et delrum i 

universet af genstande, hvor enhver delmængde både var en 

"sansekategori ll og en "udvalgskategori" (jfr. DSU 10), og 

hvor alle de tre omtalte logiske eller mængdealgebraiske o

perationer derfor kunne udføres inden for såvel "udvalgska

tegorierne" (bunkerne) som inden for "sansekategorierne" 

(klasserne) • 

For at fremhæve modsætningen mellem den nye logik og dette 

endelige og afgrænsede ("finitte") tilfælde, kaldte vi lo

gikken for en "infinit logik", jfr. kapitlets overskrift. 

I forrige afsnit blev det i tilslutning til Th. S 28" be

mærket, at det ville være fuldt foreneligt med den axioma

tiske beskrivelse af sanse- og udvalgskategorierne at anta

ge, at de eneste sansekategorier, der var hinandens komple

menter, var universet af genstande O og den tomme mængde ø. 

I dette tilfælde kunne rummet af sansekategorier betegnes 

som Usammenhængende"; og ingen komplementdannelse ville være 

mulig inden for sansekategorierne alene eller udvalgskatego

rierne alene. 
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Sagt på en anden måde ville enhver sansekategori og enhver 

udvalgskategori være asymmetrisk afgrænset. 

Det følger altså ikke af de hidtidige axiomer, at der over

hovedet findes par af sansekategorier eller par af udvalgs

kategorier, der er hinandens komplementer, selvom vi heller 

ikke har udelukket muligheden for sansekategoriernes vedkom

mende. 

Imidlertid viste det sig, at sansekategorierne og udvalgska

tegorierne i forening danner en struktur af "afgØrbare kate

gorier", som ikke blot tillader operationerne dannelse af 

fællesmængde og foreningsmængde, men endda også i visse til

fælde tillader komplementdannelse, jfr. 

Th. A 19: 

Der findes to ikke-tomme afgørbare kategorier i O, der 

er komplementer. 

Det er altså ikke alle afgørbare kategorier, der er "asymme

triske ll 
• 

Som det tidligere er sagt, har det ikke været muligt her at 

bevise, at der overhovedet findes delmængder af O, som ikke 

er afgØrbare kategorier. Vi har dermed heller ikke kunnet 

bevise, at der overhovedet findes tIasymmetriske" afgØrbare 

kategorier. Vi har derimod bevist, at der findes "symmetri

ske" afgØrbare kategorier (jfr. Th. A 19), nemlig i hvert 

fald alle endelige afgørbare kategorier. 

Desuden kan vi nu bevise, at mængden af alle sådanne afgØr

bare kategorier, hvis komplement også er afgørbart, udgør en 

særlig komplet kategoristruktur, hvor alle de tre mængdeal

gebraiske operationer (dannelse af fællesmængde, forenings

mængde og komplement) kan udfØres, svarende til den formelle 

logiks operationer (konjunktion, disjunktion og negation). 



- 436 -

Vi vil nu kalde en sådan afgØrbar kategori en effektivt af

gØrbar kategori og definerer altså 

DeL AE 31: 

En effektivt afgørbar kategori er en afgørbar kategori, 

hvis komplement er en afgørbar kategori. S3 ) 

Ligesom for de afgørbare kategorier kan der afledes en lang 

række theoremer for de effektivt afgørbare kategorier. Vi 

vil dog her nøjes med at fremhæve de vigtigste: 

Th. E 8: 

lOer den tomme delmængde ø en effektivt afgØrbar ka

tegori. 

Bevis: 

Def. AE 31, Th. A 8 og Th. A 18. 

Th. E 18: 

o er en effektivt afgØrbar kategori. 

Bevis: 

Def. AE 31, Th. A 8 og Th. A 18. 

Th. E 19: 

83) 

84) 

Der findes to ikke-tomme effektivt afgørbare kategorier 

i O, der er komplementer. 84 ) 

ilE" står her for t1 effektivt afgørbar kategori t1
• og !lA" som 

hidtil for "afgørbar kategori". 

Ligesom det ikke har kunnet bevises, at ikke alle delmængder 
af O er afgørbare kategorier, har det naturligvis heller ikke 
kunnet bevises, at ikke alle delmængder af O er effektivt af
gØrbare kategorier. 

Vi har altså ikke kunnet aflede noget theorem for de effek
tivt afgørbare kategorier med to mærker. 
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Bevis: 

Def. AE 31 og Th. A 19. 

Th. E 3: 

lOer fællesmængden af to effektivt afgØrbare katego

rier en effektivt afgørbar kategori. 

Th. E 4: 

Bevis: 

Fællesmængden af de to effektivt afgørbare kategorier er 
en fællesmængde af to afgørhare kategorier ifølge Def. 
AE 31 og altså en afgørbar kategori ifØlge Th. A 3. 

Komplementet til denne fællesmængde er lig med fore
ningsmængden af de to effektivt afgørbare kategoriers 
komplementer, der begge er afgørbare kategorier ifølge 
Def. AE 31. og altså selv en afgØrbar kategori ifølge 
Th. A 4. 

Altså er både fællesmængden og dens komplement afgørbare 
kategorier, og altså er den ifØlge Def. AE 31 en effek
tivt afgørbar kategori. 

lOer foreningsmængden af to effektivt afgØrbare kate

gorier en effektivt afgørbar kategori. 

Bevis: 

Foreningsmængden af de to effektivt afgørbare kategorier 
er en foreningsmængde af to afgørbare kategorier ifølge 
Def. AE 31 og altså en afgørbar kategori ifølge Th. A 4. 

Komplementet til denne foreningsmængde er lig med fæl
lesmængden af de to effektivt afgørbare kategoriers kom
plementer, der begge er afgørbare kategorier ifØlge Def. 
AE 31, og altså selv en afgørbar kategori ifølge Th. 
A 3. 

Altså er både foreningsmængden og dens komplement afgør
bare kategorier, og altså er den ifØlge Def. AE 31 en 
effektivt afgørbar kategori. 

Th. E 28: 

lOer komplementet til en effektivt afgørbar kategori 

en effektivt afgØrbar kategori. 

Bevis: 

Def. AE 31. 
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Herudover kan der afledes theoremer for de effektivt afgør

bare kategorier med lØbenumrene Il, 12, 16' I 20, 24, 27 og 

30. Men de skal ikke omtales nærmere her. 

Når de effektivt afgØrbare kategorier er blevet fremdraget 

her, er det først og fremmest, fordi det er dem, der svarer 

til det almindelige begreb om "mængde", nemlig "en samling 

af indbyrdes forskellige objekter", hvor det "skal være u

tvetydigt fastlagt, om et forelagt objekt hØrer med til 

mængden eller ej". 

For en effektivt afgØrbar kat-egori kan det for en hvilken 

som helst genstand afgØres, om den er med i kategorien, el

ler den ikke er med i kategorien; eller med andre ord: Til

hørsforholdet kan afgøres effektivt. 85 ) 

Det væsentlige er nu, at vi her har defineret vores begreb 

om afgørbarhed ud fra sansekategorierne og udvalgskategori

erne (Jfr. Def. SUA 4) således t at de delmængder af O, som 

er effektivt afgØrbare, svarende til det almindelige mængde

begreb, er organiseret som et rum, hvor også de almindelige 

mængdealgebraiske operationer er mulige. 

Dette understreger yderligere den tidligere omtalte korre

spondens mellem den her præsenterede Hinfinitte logik" og 

den almindelige formelle logik. 

Et endnu væsentligere formål med dette kapitel end at påvise 

denne korrespondens har, som også tidligere udtrykt, været 

at demonstrere forskellen mellem den "infitte logik" og den 

85) Termen "effektivt afgØrbar" er et tillempet lån fra teorien 
om rekursive mængder. Se M.A. Arbib: Brains. Machines and 
Mathematics. N.Y.: McGraw-Hill, 1965. 
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almindelige formelle logik, specielt den logik, der kunne 

dannes ud fra det Uvelafgrænsede tilfælde", 

I kapitlets indledning nævnte vi, hvorledes enhver analyse 

af virksomheden måtte begynde med en analyse af dens gen

stande; og det blev anført, at kapitlet bl.a. skulle demon

streret hvordan modsætningen mellem på den ene side virksom

hedsgenstandens forbindelse til subjektet som en konkret ak

tivt fastholdt forbindelse og på den anden side virksomheds

genstandens forbindelse til subjektet som en lovmæssig sen

sorisk interaktion er udgangspunktet for at forstå fremkom

sten og udviklingen af den særlige menneskelige bevidsthed. 

Denne modsætning i subjektets forbindelser til virksomheds

genstanden blev sat i forbindelse med den grundlæggende mod

sætning, der består mellem en ting eller en konkret enkelt

genstand på den ene side som noget enestående eller unikt, 

på den anden side som noget alment og gentageligt. 

På den ene side er en konkret enkeltgenstand et I1 partikula

rium" eller et "individ", noget der kun er identisk med sig 

selv (numerisk identitet). 

på den anden side er en konkret enkeltgenstand i enhver af 

sine (afgØrbare) egenskaber identisk med andre genstande og 

altså blot en instans af en "universel" klasse (kvalitativ 

identitet) • 

Når vi har kunnet afdække disse modsætninger i genstandene 

og i subjektets forbindelse til genstandene, skyldes det, at 

vi betragtede denne forbindelse som et praktisk-sanseligt 

forhold. Dvs. at vi gik ud fra, at den menneskelige gen

standsvirksomhed altid samtidig med at være rettet mod kon

krete genstande, mod en bearbejdning eller forandring af 

disse genstande, også er en sansning i helt almen betydning, 

dvs. en skelnen, en klassifikation eller identifikation, en 

afgØrelse af genstandenes identitet eller egenskaber. 
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Vi påstod altså, at al menneskelig praktisk-sanselig virk

somhed er kategorial, at den indebærer afgørelser med hensyn 

til medlemskab af kategorier. 

Vi vil nu prØve at vise, hvorledes de strukturer i kategori

erne, som vi har afdækket i dette kapitel, også beskriver 

strukturen i menneskets praktisk-sanselige forbindelse til 

den enkelte genstand. 

Sagt på en anden måde skal vi vise, hvorledes forholdet er 

og kan være mellem en enkeltgenstand på den ene side og ka

tegorierne på den anden; eller igen, hvorledes en genstand 

er bestemt eller defineret kategorialt. 

Lad os først se på en enkeltgenstand i forhold til sanseka

tegorierne: 

l. Ufuldstændig, positiv sensorisk bestemmelse 

Vi har bevist, at enhver enkeltgenstand falder i uende

ligt mange forskellige sansekategorier, men også påstå

et, at ingen af dem definerer genstanden fuldstændigt 

eller entydigt. 

I enhver sansekategori, der indeholder genstanden, vil 

der også være andre genstande, jfr. 

Ax. S 11": 

Ingen sansekategori i O indeholder netop en gen

stand. 

2. Ufuldstændig, negativ sensorisk bestemmelse 

For en hvilken som helst anden enkeltgenstand kan det 

sensorisk afgøres, at den er forskellig fra den betrag

tede enkeltgenstand, jfr. 
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Ax. S 5: 

For hver to genstande i D findes der to adskilte 

sansekategorier, således at genstandene falder i 

hver sin af sansekategorierne. 

Ingen opregning af sådanne I!modeksemplerl! kan dog be

stemme genstanden entydigt. 

3. Fuldstændig, positiv sensorisk bestemmelse 

Enhver enkeltgenstand er bestemt entydigt ved "produk

tet!! af alle sine sensoriske bestemmelser, jfr. 

Th. S 9: 

Enhver genstand i O er ,lig med fællesmængden af 

alle de sansekategorier, der indeholder den. 

Men dette produkt er ikke selv sensorisk afgørbart, 

jfr. Ax. S 111 I. 

4. Fuldstændig, negativ sensorisk bestemmelse 

Enhver enkeltgenstand er entydigt defineret som komple

mentet til en sansekategori, jfr. 

Th. S 27: 

lOer komplementet til en endelig mængde genstan

de en sansekategori. 

Men genstanden er ikke selv en sansekategori og altså 

ikke selv sensorisk afgørbart defineret, jfr. igen Ax. 

S 11". 

Sammenfattende ses det, at en enkeltgenstand kan bestemmes 

positivt og negativt med sensorisk afgørbare kategorier 
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(sansekategorier) , blot ikke fuldstændigt eller entydigt (1. og 

2.), og at en enkeltgenstand kan bestemmes positivt og negativt 

fuldstændigt eller entydigt, men ikke afgørbart med sensoriske 

kriterier (3. og 4.).86) 

86) Bestemmelserne i punkterne 2., 3. og 4. er alle konsekvenser 
af, at rummet af sansekategorier i universet af genstande er 
et Hausdorff-rum. 

Hvis vi indfører endnu et par begreber fra den matematiske 
teori for topologiske rum, kan vi sammenfatte de tre bestem
melser til en. der ganske vist er lidt mere kompleks. 

Ved en omegn til et punkt i et topologisk rum forstås en del
mængde,~indeholder en åben mængde, hvori punktet er et e
lement. 

I vores terminologi er en mængde genstande altså en omegn til 
en genstand, hvis der findes en sansekategori, som indeholder 
genstanden, og som er en (ægte eller uægte) delmængde af gen
standsmængden. 

En sansekategori er altså en omegn til enhver genstand i san
sekategorien. 

Det følger umiddelbart af denne definition og af Th. S 9, at 

Enhver gen tand i O er lig med fællesmængden af alle sine 
omegne. 

Ved en afsluttet mængde i et topologisk rum forstås en del
mængde, der er komplement til en åben mængde. 

I vores terminologi er en mængde genstande altså en afsluttet 
mængde, hvis den er komplement til en sansekategori. 

Det følger umiddelbart af denne definition og afAx. S 7, at 

lOer fællesmængden af en vilkårlige mængde afsluttede 
mængder en afsluttet mængde. 

En afsluttet omegn til en genstand er altså en mængde gen
stande, hvis komplement er en sansekategori, og som indehol
der en sansekategori, der igen indeholder den pågældende gen
stand. 

Ax. S 5 kan derfor omformuleres til 

For to vilkårlige genstande x og y i O findes der en af
sluttet omegn til x. der ikke indeholder y. 

Endelig kan vi nu bevise fØlgende påstand, der sammenfatter 
bestemmelserne 2., 3. og 4.: 

forts. 
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5. Fuldstændig, positiv påpegende bestemmelse 

Først i det tilfælde, hvor enkeltgenstanden er en ud

valgskategori, overvindes den modsætning mellem enty
dighed og afgørbarhed, som kom til udtryk i enkeltgen

standenes sensoriske bestemmelser (l. - 4.), jfr. 

Th. U 11: 

Der findes en udvalgskategori i O, der indeholder 

netop &n genstand. 

I dette tilfælde er enkeltgenstanden bestemt både af

gØrbart og entydigt. 

Note 86) fortsat 

Enhver genstand i n er lig med fællesmængden af alle si
ne afsluttede omegne. 

Bevis: 

vi har netop vist, at der findes en afsluttet omegn 
til genst'anden. 

At genstanden er indeholdt i fællesmængden af alle 
sine afsluttede omegne, følger umiddelbart af, at 
den er indeholdt i alle sine omegne. 

For enhver anden genstand gælder det som netop 
nævnt~ at der findes en afsluttet omegn til den 
første genstand~ hvori den anden ikke er indeholdt. 

Altså kan fællesmængden kun indeholde den første 
genstand. 

Heraf følger igen umiddelbart Ax. S 5, jfr. bestemmelse 2. 
(Bemærk~ at påstanden er "stærkere" end Th. S 9, hvorafAx. 
S 5 ikke kan udledes). 

Endvid~re følger Th. S 9 umiddelbart af påstanden, jfr. be
sterrnnelse 3. 

Endelig følger det, at genstanden selv er en afsluttet mæng
de, da den er fællesmængden af afsluttede mængder. Altså er 
dens komplement en sansekategori, jfr. bestemmelse 4. 
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Det ses, at i det øjeblik en enkeltgenstand kan fastholdes 

og bestemmes i sin identitet med sig selv, altså som ud

valgskategori (5.), er den samtidig fastholdt i sine entydi

ge sensoriske bestemmelser (3. og 4.), selvom disse ikke er 

afgørbare. 

Muligheden for et begreb om genstanden som en syntese af al

le sine bestemmelser (l. - 5.) er dermed til stede, og sam

tidig muligheden for et begreb om entydige, men ikke afgør

bare bestemmelser, altså objektive bestemmelser (3. og 4.), 

der overskrider det sanseligt-praktisk afgØrbare (l., 2. og 

5.) . 

Dette er udgangspunktet for den eksakte begribelse af gen

standene, som først viser sig i den eksperimentelle naturer

kendelse. Herom handler de næste afsnit. 

SANSNING OG MALING 

Flere steder i dette kapitel har vi analogiseret universet 

af genstande med de reelle tals akse, eller med mængden af 

alle uendelige decimalbrøker; og vi har analogiseret sanse

kategorierne med foreningsmængder af åbne intervaller på de 

reelle tals akse. 

Vi har også i et tidligere afsnit i forbindelse med begrun

delserne for Ax. S 7 analogiseret de kategoriale afgørelser 

vedrørende genstandes tilhørsforhold til en sansekategori 

med den trinvise sammenligningsprocedure, som i princippet 

ligger til grund for måling. 

Vi skal nu forsØge mere detaljeret at beskrive forbindelsen 

mellem den menneskelige praktisk-sanselige virksomhed i al

mindelighed, som den er beskrevet i de foregående afsnit, og 
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så den særlige raffinering af denne virksomhed, som kommer 

til udtryk i målingen. 

Målingen er som sagt allerede brugt som et billede af sans

ningen i den foregående fremstilling. Det kan derfor fore

komme akavet fØrst at eksplicitere forbindelsen mellem sans

ning og måling på dette sted i kapitlet. 

Hensigten hermed har imidlertid været så længe som muligt i 

fremstillingen at udskyde den direkte henvisning til forbin

delsen mellem sansning og måling for at undgå, at den metri

cering eller kvantificering, som er forbundet med måling, 

skulle opfattes som en præmis for de almene konklusioner i 

kapitlet. 

FØrst i argumentationen for Ax. S 7 har vi indirekte brugt 

henvisningen til måling og til de reelle tal som led i en 

begrundelse for den axiomatiske beskrivelse og ikke blot som 

en ren anskueliggørelse eller et internt led i en bevisfø

relse. S7 ) 

Men selv i denne begrundelse for Ax. S 7 er det kun meget 

få og almene træk ved måling, som er udnyttet, og stadig som 

analogi, nemlig som en illustration af, at en ikke-tællelig 

mængde sansekategorier i princippet kan have en basis i et 

tælleligt sæt sansekategorier eller tilsvarende kriterier, 

og at Ax. S 7 derfor ikke strider imod definitionen af de 

sensoriske afgØrelser som principielt gennemførlige. 

Det er muligt, at forbindelsen mellem sansning og måling i 

virkeligheden er en forudsætning for de egenskaber ved sans-

87) Dette er også en grund til, at Ax. S 7 er blevet introduceret 
som det sidste afaxiomerne og først, efter at de relevante 
afledninger af theoremerne fra Ax. S 41Th. S 4 var gennem
ført. 
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ningen, som er beskrevet indtil nu. Men i fremstillingen har 

den ikke været forudsat; og det er derfor muligt nu at be

handle spørgsmålet om forbindelsen mellem sansning og måling 

relativt selvstændigt. 

I fremstillingen af forholdet mellem sansning og måling kan 

der groft sagt gås to veje. 

Den ene er historisk, eller genetisk, og redegØr for, hvor

ledes den menneskelige sansning gennem historien er blevet 

udbygget og raffineret med udviklingen af målestandarder og 

måleredskaber og med udviklingen af talbegrebet. 

Der kunne f.eks. redegøres for den udvikling, der skete i 

renæssancen, hvor det kontrollerede eksperiment vandt frem i 

naturvidenskaben, hvor infinitesimalregningen udvikledes af 

Newton og Leibnitz m.fl., og hvor grundlaget blev lagt for 

det moderne begreb om tal og måling. En sådan fremstilling 

ville imidlertid gå ud over rammerne for denne afhandling, 

selvom den utvivlsomt ville bidrage væsentligt til dens em
ne. 88 ) 

Den anden vej, der kan gås, og som er den, der skal fØlges 

her, er den, der i fØrste instans tager den historiske ud

vikling af målingen for givet, og som med denne som udgangs

punkt belyser forholdet til sansningen i almindelighed. 

Lad os begynde med et eksempel på måling, nemlig måling af 

vægt, eller vejning. 

88) 
I kapitel III og IVer en del af denne historie antydet, 
f.eks. hvad angår udviklingen af målestandarder og betydnin
gen af det kontrollerede eksperiment, hvori genstande fast
holdes i deres numeriske identitet. 
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For en given genstand, som har en vægt, hviler vejningen på 

to forudsætninger. For det fØrste, at vægten, eller rettere 

dens mål, er et reelt tal, som udtrykker relationen til en 

given standard eller måleenhed. For det andet, at vejningen 

er baseret på sammenligninger. 

Hvad enten vejningen rent praktisk gennemfØres med en skål

vægt, en fjedervægt eller ved andre metoder, er det ikke mu

ligt gennem nok så mange vejninger at bestemme en genstands 

helt nØjagtige vægt. 

Det, der kan konstateres ved vejningen, er, at den givne 

genstand er tungere eller lettere end ,en given anden gen

stand, hvis vægt tjener som standard, eller at genstandens 

vægt ligger mellem to måltal givet ved mærker på en skala. 

Vejningen er altså en sammenligning, hvor det, der kan kon

stateres eller afgØres, er en forskel, hvorimod der ikke 

findes nogen gennemførlig procedure til konstatering af lig

hed. 89 ) 

I princippet kan en genstands vægt ved gentagen vejning be

stemmes til et vilkårligt lille interval. Altså er det be

rettiget at sige, at genstanden har en eksakt vægt. Men på 

den anden side kan vægten altid kun bestemmes inden for et 

interval. 

Ved enhver vejning konstateres det, at den vejede genstand 

er lettere og/eller tungere end en eller to givne vægte. 

89) En vægt i balance eller ligevægt vil altid være inkonklusiv, 
hvad angår forskel eller lighed mellem de vejede genstande 
(hvoraf den ene fungerer som standard). Balancen kan enten 
skyldes, at genstandene virkelig er lige tunge, eller at der 
blot skal en mere følsom vægt tilror at konstatere forskel
len. 

En konstateret uligevægt er derimod konklusiv. 
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Altså konstateres det, at målet, eller måltallet, for gen

standens vægt tilhØrer et givet åbent interval på en talli

nie, f.eks. "x < 8 gram" eller "7 gram < x < 8 gram", hvor x 

er genstandens vægt. 

Hvis omvendt målet for en given genstands vægt tilhØrer et 

åbent interval eller endda en foreningsmænqde af åbne inter

valler på tallinien, så kan det ved vejning også afgøres, at 

det faktisk er tilfældet. 

Som det blev illustreret i det tidligere anførte formalise

rede eksempel på måling, som blev benyttet i forbindelse med 

indførelsen afAx. S 7, kan der nemlig etableres en gennem

førlig række sammenligninger, der i et endeligt antal skridt 

konstaterer, at genstandens mål ligger i et interval, der er 

indeholdt i det givne åbne interval eller den givne fore

ningsmængde af åbne intervaller. 

Hvis derimod genstandens vægt tilhØrer et givet lukket eller 

halvåbent interval, f.eks. "7 gram < x::.. 8 gram", vil det 

ikke i alle tilfælde kunne konstateres, at dette faktisk er 

tilfældet. 90) Hvis genstanden vejer præcis 8 gram, vil der 

ikke findes en gennemførlig veje- eller sammenligningsproce

dure til konstatering af, at genstanden ikke vejer over 8 

gram. Det vil altså ikke i dette tilfælde kunne afgØres en

deligt, at genstanden faktisk tilhØrer intervallet. 

I relation til vejning som en sammenligningsprocedure defi

nerer enhver foreningsmængde af åbne intervaller på måltal

lenes akse altså en afgørbar kategori; men det samme gælder 

ikke for lukkede eller halvåbne intervaller. 

90) Jfr. den tidligere note herom i forbindelse med indføringen 
afb..S7. 
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Specielt definerer et enkelt punkt på måltallenes akse ikke 

en afgørbar kategori. 

Hvis vi nu betragter vejning og anden måling som eksempler 

på sansning i almindelighed, således som det også er antydet 

tidligere, når vi har talt om de "bevæbnede sanser", ses det 

altså, at de kategorier af genstande, der defineres ved for

eningsmængder af åbne intervaller på måltallenes akse 91 ) , 

simpelt hen er sansekategorier, således som vi har defineret 

dem, nemlig som afgørbare kategorier afgrænset ved univer

selle sensoriske kriterier. 

Sådanne kategorier kunne vi kalde målekategorier; og vi kun

ne hertil yderligere medregne alle de kategorier, der kan 

dannes ved foreningsmængder og endelige fællesmængder af må

lekategorier, f.eks. "genstande mellem 7 og 8 gram ~ med 

diameter over 2 cm". 

Disse målekategorier vil også være eksempler på sansekatego

rier. Men det er ikke hermed sagt, at alle sansekategorier 

er målekategorier. 

Det ville dog være foreneligt med den axiomatiske beskrivel

se af sansekategorierne at antage, at mængden af sansekate

gorier netop er lig med mængden af målekategorier. 

Det ses umiddelbart, at axiomerne Ax. SU l, Ax. S 3 og Ax. 

S 7 er opfyldt også for målekategorierne. Ax. S 5 er opfyldt 

for målekategorierne, hvis vi påstår, at der i princippet 

kan findes en målelig forskel på hvilke som helst to gen

stande, hvilket ikke er mere radikalt end, hvad der allerede 

er påstået i og med Ax. S S. 

91) Den tomme mængde regnes også for et åbent interval. 
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Da endvidere enhver målekategori er en sansekategori, følger 

det umiddelbart, at Ax. S Il' I også gælder for målekategori-

erne. 

Rummet af målekategorier i universet af genstande er altså 

et "tæt" Hausdorff-rum, ligesom rummet af sansekategorier. 

Både sansekategorierne og målekategorierne er åbne mængder i 

topologiske rum; og vi vil visse steder i den videre frem

stilling, når vi i øvrigt benytter termer hentet fra den ma

tematiske teori for topologiske rum, også bruge termen "åben 

mængde" frem for usansekategori" eller "målekategori". 

Den mængde genstande, der defineres ved et enkelt punkt på 

måltallenes akse, er ikke en sansekategori; og den indehol

der heller ikke en sansekategori som delmængde. Hvis den 

gjorde det, ville der nemlig eksistere et universelt senso

risk kriterium til konstatering af den nØjagtige vægt for 

genstande i denne sansekategori, hvilket er i strid med vo

res antagelse om vejningen som baseret på sammenligninger. 

Det må antages, at der til enhver genstand er knyttet uende

ligt mange mål, f.eks. mål for masse, rumfang, temperatur, 

elektrisk ladning, diverse mål for farve, form etc.ete. 

Vi vil imidlertid nu igen se på et enkelt mål, f.eks. som o

venfor målet for vægt. 92 ) 

92) En genstands vægt er afhængig af det tilstedeværende tyngde
felt (jordisk eller andet), hvorimod dens masse er uafhængig 
heraf. Vægten er valgt som eksempel her, fordi den knytter 
sig direkte til vejningen, som er en almindeligt kendt måle
prodedure. 
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Vi går ikke ud fra, at enhver genstand i O nØdvendigvis har 

en vægt. Men vi tillader os at gå ud fra, at hvis en gen

stand har en vægt, så kan det også afgØres, at den har det. 

Vi går altså ud fra, at "genstande med en vægt" er en sanse

kategori. 

På samme måde for andre mål. Vi går altså ikke ud fra, at 

ethvert mål nødvendigvis er veldefineret for enhver gen

stand, eller at enhver genstand nødvendigvis kan afbildes på 

enhver akse for måltal. 

Men vi går ud fra, at hvis en genstand kan afbildes på et 

eller andet måltal, så kan det også afgøres, således at 

mængden af genstande, som kan afbildes på en given akse, 

altså er en sansekategori. 

For enhver genstand, som har en vægt, gælder det som sagt, 

at denne vægt, eller rettere måltallet for vægten, er et 

reelt tal. 

Vi kan altså tænke os enhver genstand, som har en vægt, af

bildet i et punkt på den reelle talakse, svarende til mål

tallet for vægten. 

Den del af universet af genstande, der på denne måde afbil

des i et åbent interval eller en foreningsmængde af åbne in

tervaller på den reelle takakse, er i henhold til, hvad vi 

på de foregående sider har påstået, en målekategori og altså 

en sansekategori. 93 ) 

93) Sansekategorierne udgør de åbne mængder i et topologisk rum. 
Foreningsmængderne af åbne intervaller (inklusiv den tomme 
mængde) på den reelle talakse udgør ligeledes de åbne mængder 
i et topologisk rum. 

For afbildningen af genstande med en vægt på måltallet for 
denne vægt ind i de reelle tals akse gælder det altså, at 0-

forts. 
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I henhold til 

Th.S16": 

En sansekategori i O er enten tom eller indeholder uen

deligt mange genstande, 

må ethvert interval på den reelle talakse altså indholde 

billeder af uendeligt mange eller ingen genstande. 

Ud fra det hidtil sagte er der imidlertid ikke noget i vejen 

for, at uendeligt mange forskellige genstande afbildes i det 

samme punkt. Ax. S 5 siger jo ikke, at det nØdvendigvis er 

netop vægten, der adskiller to vilkårlige genstande. 

Vi kan altså ikke på det foreliggende grundlag sige noget 

om, hvordan måltallene for de af genstandene i universet af 

genstande, der har en vægt, fordeler sig på de reelle tals 

akse. 

Som sagt går vi ud fra, at mængden af de genstande i Dr der 

har en vægt, er en sansekategori. Ifølge Th. SU 23 udgør den 

derfor et delrum, inden for hvilket alle axiomerne for san

sekategorierne gælder. 94 ) 

Hvis det nu var sådan, at der inden for dette delrum gjaldt 

et axiom IIAX. S 19' I", dvs. at der ikke fandtes to sanseka

tegorier, der var "ikke-tonune" og "komplementer" i delrum

met, så vidste vi, at mængden af måltal på de reelle tals 

Note 93) fortsat 

94) 

riginalmængden til en åben mængde er en åben mængde, hvilket 
er det samme som, at afbildningen er kontinuert inden for sin 
definitionsmængde. 

Der ses i denne sammenhæng bort fra udvalgskategorierne. Hvor 
en term har en anden betydning i del rummet end i 0, forsynes 
den i det fØlgende med gåseøjne, jfr. Def. SU 22. 
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akse udgjorde et sammenhængende interval, altså et interval, 

hvor hvert eneste reelle tal var et måltal for en gen
stand. 95 ) 

Imidlertid er dette nok en ret dristig antagelse om naturens 

beskaffenhed. 

vi vil nu forsøge os med en lidt mindre dristig antagelse, 

der også medfører, at rnåltallene ligger "tæt" på de reelle 

tals akse, og som endda har noget videre perspektiver end 

"Ax.S19"" 

Den nye antagelse implicerer Ax. S 11" for målekategorier

nes vedkommende, ligesom "AX. S 19' ''', men medfØrer ikke, 

som dette axiom gjorde, at ethvert reelt tal i et bestemt 

sammenhængende interval er et måltal, blot at uendeligt 

mange eller ingen reelle tal i ethvert interval er måltal. 

Det, vi vil fremhæve med den nye antagelse, er det forhold, 

der mere intuitivt kan udtrykkes som, at sansekategorierne 

95) Hvis der nemlig fandtes to reelle ta1~ som var måltal for 
vægte, og der fandtes et reelt tal t imellem disse to, som 
ikke var et måltal, så ville den mængde genstande~ der afbil
des i intervallet f1 x < til, og den mængde~ der afbildes i in
tervallet "t < x" ~ være to "ikke-tomme" sansekategorier i 
delrummet, der var "komp1ementerll~ i strid med IIAx. S 19"". 

Da vi desuden ved, at der findes mindst to genstande med for
skellige vægte~ kan vi altså ud fra "Ax. S 19' ", slutte, at 
mængden af alle måltal for vægte netop udgØr et sammenhængen
de interval på den reelle talakse; jævnfør at "Ax. S 19' ,n 
også i en tidligere note er blevet betegnet som et "sanunen
hængsaxiom", hvoraf påstanden i Ax. S 11' I i øvrigt kunne af
ledes som theorem. 

Et sammenhængende Hausdorff-rum er også f1 tæt ". 
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og dermed målekategorierne ikke indeholder nogen urand" el
ler "skarp afgrænsning". 96) 

Lad os igen som eksempel se på målekategorien <!genstande, 

der vejer mindre end 8 gram". 

Når vi påstod, at denne kategori var afgørbar i relation til 

vejningen som en sammenligningsprocedure, forudsatte vi, at 

der eksisterede en sådan (tællelig) basis af sammenlignings

objekter , at der for 'en vilkårlig genstand i kategorien al

tid kunne findes et sammenligningsobjekt fra basen, der også 

var indeholdt i kategorien, og som ved sammenligning vejede 

mere end genstanden. 

Med andre ord påstod vi, at det for enhver genstand i en må

lekategori som "genstande, der vejer mindre end 8 gram", 

gælder, at målekategorien også indeholder genstande, der ve

jer mere end den pågældende. Der er ikke i målekategorien en 

eller flere genstande, som vejer mest, som udgør kategoriens 
tlgrænse" • 

En genstand, der vejer netop 8 gram, kan være en tlgrænse" 

for kategorien. Men den er ikke selv med i kategorien "gen

stande, der vejer mindre end 8 gramll. 

Vi påstår altså, at 

96) 

En målekategori defineret ved et åbent interval på mål-

Det er muligt, at denne antagelse ikke kan opretholdes gene
relt, hvis vi også regner atomare partikler som genstande. i
det visse måltal for partiklerne udviser en diskret struktur. 

Der ses dog bort fra dette grænsetilfælde i det fØlgende. 

Begrebet "rand!! er i øvrigt her brugt i en mere intuitiv betyd
ning end den, der indføres og anvendes s. 467-76. 
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tallenes akse indeholder ingen genstande med størst el

ler mindst måltal. 97 ) 

Hvis vi samtidig vil udtrykke det tidligere nævnte forhold, 

at originalmængden til et 'punkt på måltallenes ak_se ikke in

deholder nogen sansekategori, og yderligere drister os til 

at generalisere den netop fremsatte påstand om måltallenes 

fordeling, kan vi fremsætte fØlgende grundpåstand om måltal

lenes fordeling: 

Ingen sansekategori i en målekategori, der er defineret 

ved et åbent interval på måltallenes akse, indeholder 

genstande med størst eller mindst måltal. 

Det følger umiddelbart heraf, at intet åbent interval på 

måltallenes akse indeholder netop et måltal, og igen! at et

hvert åbent interval på måltallenes akse enten indeholder 

ingen eller uendeligt mange måltal. 

Hvis intervallet indeholdt et positivt endeligt antal mål

tal, ville et af måltallene nemlig være størst og et (evt. 

det samme) være mindst, i strid med vores påstand. 

Men det følger ikke af vores påstand, som det gør af uAx. 

S 19 1 
III, at måltallene udfylder et sammenhængende interval 

på de reelle tals akse. 9B ) 

97) 

98) 

Der er ikke i denne fremstilling gjort eksplicitte forudsæt
ninger om, hvilken metrik der benyttes til afbildning af gen
standes vægt på de reelle tals akse. 

Påstanden ovenfor om måltallenes fordeling er imidlertid in
variant over for enhver kontinuert og monoton transformation 
af måltallene og skulle derved være stort set uafhængig af 
spørgsmålet om metrik. 

Til gengæld har påstanden andre implikationer, som påstanden 
i "Ax. S 19' lU ikke har. 

forts. 
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Lad os nu igen som eksempel se på afbildningen af rnålekate

gorien (og dermed sansekategorien) "genstande, der vejer 

mindre end 8 gram" ind i de reelle tals akse, hvor enhver 

genstand i målekategorien afbildes i sit måltal. Vi antager, 

at målekategorien ikke er tom. 

Da målekategorien er en sansekategori, er den ifØlge 'rh. 

SU 23 (globalitetstheoremet) selvet delrum eller et "univers 

af genstande", hvor samtlige axiomer for sansekategorierne 

gælder. 

Vi vil nu begrunde et nyt axiom, der gælder for ethvert så

dant delrum. 

Lad k være et måltal for en genstand i målekategorien. 

Der eksisterer altså en genstand i målekategorien med måltal 

k. Altså eksisterer der også en mængde genstande i målekate

gOLten, som afbildes i intervalle't k < x. Intervallet k < x 

har altså en ikke-tom origina'lmængde i målekategorien. 

"Komplementet" i målekategorien til denne originalmængde er 

netop de genstande, der afbildes i intervallet x < k og er 

altså en målekategori og dermed en sansekategori eller en å

ben mængde. 

Originalmængden til intervallet k 2. x er altså "komplemen

tet" til en åben mængde. En sådan mængde, der er "komple

ment" til en åben mængde, kaldes en "afsluttet mængde".99) 

Note 98) fortsat 

99) 

Påstanden ovenfor om måltallenes fordeling følger ikke af 
"Ax. S 19"". 

De to påstande er logisk uafhængige (se appendixet). 

I et topologisk rum kaldes en delmængde som tidligere nævnt 
afslut~~, hvis dens komplement er åbent. 

forts. 
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For ethvert tal k, som er måltal for en genstand i målekate

gorien, findes der altså et interval k ~ x, hvis original

mængde er en 11 ikke-tom, afsluttet" mængde. 

Det gælder nu, at 

a) fællesmængden af to vilkårlige sådanne Uikke-tom

me, afsluttede" originalmængder er selv en sådan 

Note 99) fortsat 

I det topologiske rum på de reelle tals akse, der defineres 
ved at lade alle foreningsmængder af åbne intervaller og den 
tomme mængde være åbne mængder, er f.eks. enhver endelig for
eningsmængde af lukkede intervaller en afsluttet mængde. En
hver endelig punktmængde er også afsluttet. 

Mængden af alle reelle tal R og d.en tonune mængde ø er de ene
ste mængder, der både er åbne og afsluttede. 

(Rummet er et sammenhængende Hausdorff-rum). 

I vores terminologi er en delmængde af O alts! afsluttet. 
hvis dens komplement er en sansekategori. 

Lad M være en delmængde af O. vi kalder nu en delmængde m af 
M for "afsluttet" i delrumrnet defineret ved M i O, hvis m er 
fællesmængde af M og en afsluttet mængde i O. jfr. Def. 
SU 22. 

Det ses let, at "komplementet" i delrummet til en "sansekate
gori" er en "afsluttetIt mængde og vice versa. 

Hvis delrummet defineres ved en sansekategori i O, som i det 
aktuelle tilfælde, ,hvor delrumrnet er defineret ved en måleka
tegori, gælder det desuden. at en "sansekategori" i delrurrnnet 
også er en sansekategori i O, jfr. Th. SU 23. vi bruger der
for ikke gåseøjne for sansekategorierne. 

Derimod vil "afsluttede" mængder i delrummet i almindelighed 
kun være afsluttede i O. hvis den delmængde. der definerer 
delrummet. selv er afsluttet i O. 

En sådan antagelse har vi ikke gjort for de her behandlede 
delrum. 

Det ses. at for afbildningen af genstande med en vægt på mål
tallet for denne vægt ind i de reelle tals akse gælder det, 
at originalmængden til en afsluttet mængde er en "afsluttet" 
mængde (afbildningen er kontinuert idelrummet). 
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"ikke-tom, afsluttet lf originalmængde, nemlig den 

af de to med størst k. 

Det samme gælder fællesmængden af en vilkårlig endelig mæng

de sådanne "ikke-tomme, afsluttede" originalmængder. 

Hvis det nu yderligere var sådan, at 

b) fællesmængden af sådanne "ikke-tomme, afslut-

tede" originalmængder var "ikke-tom!!, 

så måtte det for enhver genstand i denne fællesmængde gælde, 

at dens måltal ro er større end eller lig med ethvert k, som 

er måltal for en genstand i målekategorien. Altså ville ro 

være det største måltal i kategorien, og altså fandtes der 

et største måltal i kategorien. 

Dette er imidlertid i strid med vores tidligere antagelse 

om, at der ikke findes nogen genstande i målekategorien, som 

vejer mest. Altså må vi opgive antagelse b). 

En sådan mængde af delmængder i et topologisk rum som den, 

der er nævnt i a, for hvilke det gælder, at fællesmængden af 

to af delmængderne selv er en af delmængderne, og at ingen 

af delmængderne er tomme, kaldes en filterbasis. Hvis alle 

delmængderne også er afsluttede som i a), har vi at gøre med 

en afsluttet filterbasis. 

Et Hausdorff-rum, hvor det for enhver afsluttet filterbasis 

gælder, at fællesmængden af alle delmængderne i filterbasen 

også er ikke-tom, kaldes for kompakt. 

En delmængde i et Hausdorff-rum.er kompakt, hvis det tilsva

rende delrum er kompakt. IOO ) 

100) I det topologiske rum på de reelle tals akse, der defineres 
ved at lade alle foreningsmængder af åbne intervaller og den 
tomme mængde være åbne mængder, er f.eks. enhver afsluttet, 

forts. 
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Når vi ovenfor for en målekategori som delrum opgiver anta

gelse b), er det altså det samme som at påstå, at målekate

gorien ikke er kompakt. IOl ) 

En væsentlig egenskab ved denne påstand om, at målekategori

en ikke er kompakt t er, at den ikke refererer til afbildnin

gen ind i de reelle tals akse, men derimod alene til en e

genskab, der kan defineres på enhver sansekategori, hvad en

ten den er en målekategori eller ej. 

Påstanden om ikke-kompakthed udtrykker en helt almen egen

skab ved en målekategori, som er snævert forbundet med det 

forhold, at tilhørsforhold til kategorien kan afgøres ved 

sammenligning inden for kategorien selv. 

Hvis vi antager, at dette forhold gør sig gældende for alle 

sansekategorier, kan vi altså udtrykke forholdet mest alment 

ved at påstå, at ingen ikke-tom sansekategori er kompakt. 

Note 100) fortsat 

101 ) 

begrænset delmængde kompakt (Beviset udelades her. Sammen med 
den definition på kompakthed~ som indirekte anvendes i Ax. 
S 32", svarer påstanden til Borels overdækningssætning. Se 
f.eks. T.M. Apostol: Mathematical Analysis. Readings. Massa
chusetts: Addison-Wesley, 1957~ s. Slog s. 53; eller H. Tor
nehave: Kommentarer og tilfØjelser til Apostol's Mathematical 
Analysis. Forelæsningsnoter, Københavns Universitet, 1960. 
Kap. 9). 

Et lukket interval er altså kompakt; og enhver endelig punkt
mængde er kompakt. 

Til gengæld er ethvert åbent interval ikke-kompakt. 

vi har her udnyttet !'hovedsætningen om kontinuerte funktio
ner". nemlig, at en kontinuert reel funktion på et kompakt 
rum har en største og en mindste funktionsværdi. 

Se f.eks. H. Tornehave loco cit. 
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Ifølge 

Th. S 18, 

o er en sansekategori 

og Ax. SU l, er det hermed også sagt, at O ikke er kompakt. 

Vi vil nu forsøge at udtrykke påstanden om, at ingen ikke

tom sansekategori er kompakt, som et axiorn i de samme simple 

termer, som hidtil er anvendt i axiomerne. 

At en sansekategori (som del rum) ikke er kompakt, betyder 

som sagt, at der eksisterer en "afsluttet" filterbasis i 

sansekategorien med "tom" fællesmængde. 

At fællesmængden af alle mængderne i den "afsluttede" fil

terbasis er "tom", er den samme SOffi I at foreningsmængden af 

de "afsluttede" mængders "komplementer" er lig med hele san

sekategorien, at de altså overdækker den. 

At de "afsluttede" mængder i filterbasen udgør en filterba

sis, betyder, at ingen fællesmængde af et endeligt antal af 

de "afsluttede" mængder er "tom", hvilket er det samme som, 

at ingen foreningsmængde af et endeligt antal af de "afslut

tede" mængders "komplementer" er lig med hele sansekategori

en eller overdækker den. 

"Komplementerne" til de "afsluttede" mængder er åbne mæng

der, dvs. sansekategorier. 

vi kan altså nu formulere påstanden om de ikke-tomme sanse

kategoriers ikke-kompakthed således: 

Ax.S32": 

For enhver ikke-tom sansekategori i O" eksisterer der en 

mængde sansekategorier, hvis foreningsmængde er lig med 
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den ikke-tomme sansekategori, men hvor det ikke for no

get endeligt antal af disse sansekategorier gælder, at 

deres foreningsmængde er lig med den ikke-tomme sanse

kategori. 102 ) 

Det ses umiddelbart, at Ax. S Il' I kan afledes afAx. S 32" 

og altså nu bliver 

Th.Slili: 

Ingen sansekategori i O indeholder netop en genstand. 

Bevis: 

Ax. S 32'1, 

Derimod fØlger 

Ax. SU 1: 

I universet af genstande D er der mere end en genstand 

ikke afAx. S 32' I, da det ikke af Ax. S 32' I fremgår, at 

der overhovedet eksisterer en ikke-tom sansekategori. 

Vi står altså igen med fem axiomer for sansekategorierne, 

S 3, 5, 7 og 32 11 
I og ialt som hidtil nemlig 

med 11 

Ax. SU l, Ax. 

axiomer. 103 ) 

102) 32" . . 'l 11 . Ax. S er en generallserlng tl a e sansekategor1er af 
påstanden om målekategoriernes ikke-kompakthed, der igen var 
en afledning fra påstanden ovenfor om, at "en målekategori 
defineret ved et åbent interval på måltallenes akse indehol
der ingen genstand med størst eller mindst måltal". 

Men denne påstand om måltallenes fordeling følger ikke selv 
afAx. S 32 11

, der altså for målekategoriernes vedkommende 
blot er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for 
påstanden om måltallenes fordeling. 

103) Det bevises i appendixet, at axiomsættet er logisk uafhæn
gigt. 

forts. 
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Samtlige hidtil afledte theoremer kan også afledes af det 

nye axiomsæt, som jo blot er en konkretisering af det hidtil 

opstillede. 

Specielt ses det, at 

Th. SD 23 (globalitetstheorem): 

Enhver sansekategori S i O, der indeholder en ikke-tom 

delmængde af en udvalgskategori i O, definerer et del

rum, hvor alle "sansekategorierne" i S også er sanseka

tegorier i O, og hvor alle "udvalgskategorierne" i S 

også er udvalgskategorier i O, og hvor alle de 11 axio

roer for sanse- og udvalgskategorierne i O også gælder 

for Usansetl- og "udvalgskategorierne" i S, 

også er opfyldt for det nye axiomsæt. 104 ) 

Ligesom for det hidtil opstillede axiorosæt har det heller 

ikke for det nye axiomsæt været muligt at afgøre, om der 

findes en konkretisering afaxiomsættet, så at rummet af 

afgørbare kategorier i O bliver diskret. 

Note 103) fortsat 

104) 

Ligeledes bevises det, at 11Ax. S 19' l" er logisk uafhængig af 
det nye axiomsæt. 

Hvis vi i stedet for Ax. S 32 1 ' havde valgt "Ax. S 19' I", 
altså påstået. at O var sammenhængende, ville vi ikke have 
kunnet opretholde denne globalitet, da enhver åben mængde 
(sansekategori) jo ikke kan være sammenhængende i et Haus
dorff-rum. 
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SANSEKATEGORIER OG UDVALGSKATEGORIER I DEN EKSAKTE NATURER

KENDELSE 

Vi vil nu vende tilbage til den undersØgelse af forholdet 

mellem en enkeltgenstand og kategorierne, som vi forlod i 

slutningen af afsnittet om "afgørbarhedens logik!!, idet vi 

nu blandt sansekategorierne især ser på målekategorierne, 

som er indført i det foregående afsnit om "sansning og må

ling". 

Lad os som eksempel tage en genstand, som har en vægt, 

f.eks. 8 gram, og således igen benytte vejning som eksempel 

på måling. 

I afsnittet om "afgørbarhedens logik It beskrev vi en gen

stands kategoriale bestemmelser i O og opdelte dem i S for

skellige bestemmelser. 

Vi vil nu følge den samme opdeling, men først og fremmest 

med henblik på genstandens bestemmelser i relation til måle

kategorierne i delrummet defineret ved de genstande, der har 

en vægt, og som afbildes på måltallet for denne vægt ind i 

de reelle tals akse. IOS ) 

1. Ufuldstændig, positiv sensorisk bestemmelse 

105) 

Den betragtede genstand afbildes i punktet 8 eller på 

måltallet 8 på de reelle tals akse. 

Den er altså indeholdt i en målekategori som f.eks. de

fineret ved måleintervallet 7 < x < 9. 

vi vil ligesom i forrige afsnit benytte gåseøjne om de topo
logiske termer, der har en særlig betydning i delrummet i 
forhold til rummet defineret ved O. 
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Ifølge vores tidligere antagelse om måltallenes forde

ling: 

En målekategori defineret ved et åbent interval på 

måltallenes akse indeholder ingen genstande med 

størst eller mindst måltal, 

kan 8 imidlertid hverken være det største eller det 

mindste måltal i intervallet. Der må altså eksistere 

genstande i målekategorien med større og med mindre 

måltal end 8, f.eks. 8,5 og 7,5. Altså definerer 7,5 

< x < 8,5 en målekategori forskellig fra den første, 

som også indeholder genstanden, osv. Genstanden er alt

så indeholdt i uendeligt mange forskellige målekatego

rier, der ikke blot indeholder uendeligt mange andre 

genstande, men endda genstande med uendeligt mange for

skellige måltal. 

For enhver målekategori defineret ved et måleinterval, 

der indeholder genstanden, gælder det altså, at den 

hverken bestemmer genstanden eller dens måltal entydigt. 

2. Ufuldstændig, negativ sensorisk bestemmelse 

For en vilkårlig anden genstand end den betragtede, kan 

det ifølge Ax. S 5 afgøres sensorisk, at den er for

skellig fra den betragtede genstand. 

Vi har dog ikke hidtil udelukket, at to genstande kan 

veje det samme. vi kan derfor heller ikke udelukke, at 

de begge afbildes i punktet 8 på aksen for vægte. 

Lad os imidlertid se på en genstand med en vægt for

skellig fra 8 gram, f.eks. 9 gram. De to genstande af

bildes altså i henholdsvis punkterne 8 og 9 på aksen. 

Da de reelle tals akse er et Hausdorff-rum, eksisterer 

der nu to adskilte åbne intervaller på aksen, der inde

holder henholdsvis punkterne 8 og 9. 
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Altså eksisterer der også to adskilte målekategorier 

defineret ved måleintervaller på aksen for vægte, som 

indeholder hver sin af de to betragtede genstande, for

udsat at genstandenes vægt er forskellig. 

3. Fuldstændig, positiv sensorisk bestemmelse 

Som nævnt under den ufuldstændige, positive bestemmelse 

ovenfor er den betragtede genstand indeholdt i uende

ligt mange forskellige målekategorier defineret ved må

leintervaller på aksen for vægte. 

Ethvert af disse måle intervaller er et åbent interval 

på de reelle tals akse, der indeholder punktet 8. 

Ifølge det, der er nævnt ovenfor under den ufuldstændi

ge, negative sensoriske bestemmelse, er fællesmængden 

af alle de måleintervaller, der indeholder punktet 8, 

netop punktet 8 selv; og fællesmængden af de målekate

gorier, der indeholder den betragtede genstand, og som 

defineres ved måleintervallerne, er netop mængden af 

genstande med måltallet 8. 

Som sagt tidligere har vi ikke udelukket, at der eksi

sterer flere genstande med et bestemt måltal, heller 

ikke at der eksisterer uendeligt mange. Men vi har ude

lukket, at denne mængde udgør en sansekategori eller 

indeholder en sansekategori som delmængde, jfr. "grund

påstanden om måltallenes fordeling". 

Mængden af målekategorier defineret ved måleintervaller 

på aksen for vægte, der indeholder den betragtede gen

stand, bestemmer altså dens måltal entydigt. 

Vi har derimod ikke forudsat, at denne mængde af måle

kategorier bestemmer selve genstanden entydigt. 
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4. Fuldstændig, negativ sensorisk bestemmelse 

Komplementet til den betragtede genstand er en sanse

kategori. Altså er genstanden en afsluttet mængde i 
106) • O. Dermed er genstanden ogsa en Uafsluttet" mængde 

i delrummet defineret ved de genstande i Uf der har en 

vægt, og som afbildes på måltallet for vægten ind i de 

reelle tals akse. 

"Komplementet" i delrummet til den betragtede genstand 

er en sansekategori, men ikke en målekategori defineret 

ved et interval på aksen for vægte, medmindre der ikke 

eksisterer andre genstande med vægten 8 gram. Det har 

vi som sagt ikke antaget. 

I delrummet definerer foreningsmængden af måleinterval

lerne x < 8 og 8 < x en målekategori, hvis "komplement tt 

netop er mængden af genstande med måltallet 8. 

I delrummet er mængden af genstande med måltallet 8 

altså "afsluttet". 

Hvis denne mængde er endelig, er den også afsluttet i 

O. Mængden vil ligeledes være afsluttet i 0, hvis den 

mængde, der definerer delrummet, selv er afsluttet i O. 

Ingen af delene har vi imidlertid forudsat. 

Altså må vi konkludere, at genstandens måltal er defi

neret entydigt ved "komplementet" til en målekategori i 

delrummet defineret ved mængden af de genstande, der 

har en vægt, men at måltallet ikke nødvendigvis er de

fineret ved komplementet til en sansekategori i O. 

1.06) Vedrørende definitionen af afsluttethed i O og i delrum se 
note i afsnittet om Hsansning og måling". 
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Ifølge "grundpåstanden om måltallenes fordeling" må en

hver sansekategori, der indeholder en genstand med mål

tal 8, også indeholde såvel genstande med måltal større 

end 8 som genstande med måltal mindre end 8. 

For mængden af genstande med måltal 8 gælder det altså, 

at dens "komplement" i delrummet er foreningsmængden af 

de to adskilte målekategorier defineret ved interval

lerne x < 8 og 8 < X, samtidig med, at det for enhver 

sansekategori, der indeholder en genstand fra mængden, 

gælder, at den også indeholder genstande fra begge de 

to målekategorier. 

Det er det samme som at sige, at mængden af genstande 

med måltal 8 i delrummet er en "rand" til såvel måleka

tegorien defineret ved måleintervallet x < 8 som til 

målekategorien defineret ved måleintervallet 8 < x. 107 ) 

I en tidligere note til afsnittet om "afgørbarhedens 10gikU 
definerede vi begreberne omegn, afsluttet mængde og afsluttet 
omegn i et topologisk rum-.--

I en note i afsnittet om "sansning og måling" definerede vi 
dernæst Uafsluttet" mængde i et del rum i et topologisk rum. 

Desuden definerede vi i afsnittet om 1!sansning og måling" be
greberne filterbasis og afsluttet filterbasis. 

For at definere begrebet rand, som netop er benyttet, vil vi 
nu yderligere indføre et par begreber fra den matematiske 
teori for topologiske rum (se f.eks. H. Tornehave loco 
cit.) . 

Lad A være en vilkårlig mængde i et topologisk rum. 

Et punkt i A kaldes nu et indre punkt i A, såfremt A er en 
omegn til punktet. 

Tilsvarende kaldes et punkt for et ydre punkt for A, hvis A's 
komplement er en omegn til punktet. 

Endelig kaldes et punkt for et randpunkt for A, hvis det 
hverken er et indre punkt i A eller et ydre punkt for A, el
ler med andre ord, hvis enhver omegn til punktet både inde
holder punkter fra A og fra A's komplement. 

forts. 
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Bestemmelserne i punkterne 2., 3. og 4. er alle konsekvenser 

af, at måleintervallerne på de reelle tals akse er organise

ret som et Hausdorff-rum. 

Note 107) fortsat 

Mængden af indre punkter kaldes for det indre af A eller A's 
indre; mængden af ydre punkter kaldes det ydre af A eller A's 
ydre; og mængden af randpunkter kaldes randen af A eller A's 
rand. 

Det ses let, at A's indre er foreningsmængden af alle åbne 
mængder i A, og at A's ydre er foreningsmængden af alle åbne 
mængder i A's komplement. Altså er både A's indre og A's ydre 
åbne mængder. A's rand er komplementet til foreningsmængden-
af A's indre og A's ydre og er altså selv afsluttet. Randen 
for en mængde. der både er åben og afsluttet, er tom. 

A's rand er også rand til A's komplement. 

Et punkt kaldes et kontaktpunkt for en vilkårlig mængde A i 
et topologisk rum, hvis enhver omegn af punktet indeholder 
punkter af A. 

Mængden af kontaktpunkter for A kaldes afslutningen af A el
ler A's afslutning. 

Det følger direkte af definitionen, at A's afslutning er kom
plementet til A's ydre. Altså er A's afslutning en afsluttet 
mængde. Da A's ydre er foreningsmængden af alle de åbne mæng
der i A's komplement, må A's afslutning være fællesmængden af 
alle afsluttede mængder, der indeholder A. 

Det ses let, at A's afslutning er foreningsmængden af A's in
dre og A's rand og ligeledes foreningsmængden af A og A's 
rand. 

Det ses også, at en mængde er åben, hvis og kun hvis den er 
lig med sit indre, og at en mængde er afsluttet, hvis og kun 
hvis den er lig med sin afslutning. 

Hvis et punkt er kontaktpunkt for A, men ikke for A's komple
ment, tilhører det A's indre. Hvis punktet er kontaktpunkt 
for A's komplement, men ikke for A, tilhører det A's ydre. 
Hvis det er kontaktpunkt for både A og A's komplement, tilhØ
rer det deres rand. 

Disse definitioner og sætninger gælder for ethvert topologisk 
rum. 

forts. 
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Ligesom i noten til de tilsvarende bestemmelser i afsnittet 

om "afgØrbarhedens logik" kan vi sanunenfatte besterrunelserne 

i 2., 3. og 4. til fin. 

Note 107) fortsat 

Lad nu det topologiske rum være et Hausdorff-rum, som f.eks. 
rummet af sansekategorier. 

I en note til afsnittet om tlafgørbarhedens logik" påviste vi, 
at i et Hausdorff-rum er ethvert punkt lig med fællesmængden 
af sine afsluttede omegne. 

Mængden af afsluttede omegne til et punkt udgØr en f11terba
sis, da fællesmængden af to afsluttede omegne selv er en af
sluttet omegn, og da ingen omegn er tom. Punktet er selv lig 
med f11terbasens fællesmængde. 

Lad os nu specielt se på en mængde A, der ikke er afsluttet. 

A har altså et kontaktpunkt. der ikke er med i A, men som er 
et randpunkt for A. 

Den afsluttede filterbasis, der defineres ved randpunktets 
afsluttede omegne, definerer nu også en "afsluttet" filterba
sis i delrummet defineret ved A. Enhver omegn til randpunktet 
indeholder jo punkter fra A og er altså "ikke-tomll i delrum
met. 

Men fællesmængden af alle de Uafsluttede" mængder i filter
basen er "tom" i delrunnnet. Altså er A ikke kompakt. 

Omvendt er en kompakt mængde altså afsluttet og indeholder 
derfor hele sin rand. 

Man kan derimod ikke slutte omvendt. at en afsluttet mængde i 
et Hausdorff-rum er kompakt. eller at en ikke-kompakt mængde 
ikke er afsluttet. 

Det omtalte randpunkt for A er samtidig kontaktpunkt for en
hver mængde i filterbasen. Et sådant punkt kaldes et kontakt
punkt til filterbasen. 

Det ses, at punktet også er kontaktpunkt til den filterbasis. 
der defineres ved fællesmængderne med A. Kontaktpunktet er 
samtidig det eneste kontaktpunkt for filterbaserne. 

At et punkt er kontaktpunkt for en mængde. er det sannne som, 
at det er med i mængdens afslutning. At en filterbasis har et 
kontaktpunkt , er derfor det sarmne som, at den afsluttede fil
terbasis, der defineres ved mængdernes afslutninger. har en 
ikke-tom fællesmængde. 

forts. 
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Som allerede nævnt i den pågældende note er en genstands

mængde en omegn til en genstand, hvis der findes en sanseka

tegori, som indeholder genstanden, og som er en delmængde af 

genstandsmængden. 

Lad M være en delmængde af O. Vi kalder nu en delmængde ro af 

M for en "omegn" til en genstand, som er med i delrurruuet de

fineret ved M, hvis ro er fællesmængde af M og en omegn til 

genstanden i O. 

Hvis del rummet defineres ved en sansekategori i O som i de 

tilfælde, vi betragter i dette afsnit, gælder det desuden, 

at en "omegn" til en genstand i delrummet også er en omegn i 

O til genstanden. vi undlader derfor gåseøjnene, når vi 

fremover omtaler omegne i sådanne delrum. 

I det topologiske rum, der defineres af måleintervallerne på 

den reelle talakse, er f.eks. ethvert lukket interval 

(f.eks. 7,5 < x < 8,5) således en afsluttet omegn til et

hvert af punkterne i det tilsvarende åbne interval (i ek

semplet: 7,5 < x < 8,5), men er ikke en omegn til endepunk
terne (i eksemplet: 7,5 og 8,5) ,108) 

Lad os nu igen se på delrummet defineret ved de genstande, 

der har en vægt, og som afbildes på deres måltal ind i de 

Note 107) fortsat 

108) 

Altså kan vi konkludere, at en mængde A i et Hausdorff-rum er 
kompakt, hvis og kun hvis enhver filterbasis i delrummet de
fineret ved A har mindst et kontaktpunkt i A. 

log med Ax. S 32 11 har vi altså hævdet, at der på enhver ik
ke-tom sansekategori i U kan defineres en filterbasis, som 
ikke har noget kantaktpunkt i sansekategarien. 

Intervaller som ~ < x < 8,5 eller 7,5 < x < 00 eller ~ < x 
< 00 er agsA afsluttede omegne. Intervallet ~ < x < 00 er bAde 
åbent og afsluttet. 
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reelle tals akse; og lad os se på et lukket interval, der på 

de reelle tals akse er en afsluttet omegn til punktet 8, 

f.eks. 7,5 ~ x ~ 8,5. 

Originalmængden til dette lukkede 

af genstande med måltal 

nu en "afsluttet" omegn 

7,5 

til 

eller 

interval, nemlig mængden 

8,5 eller derimellem, er 

genstanden med mål tal' 8. 

Fællesmængden af alle sådanne "afsluttede" omegne til den 

betragtede genstand med måltal 8, defineret ved lukkede in

tervaller på måltallenes akse, er netop lig med mængden af 

genstande med måltal 8. 

Hvis hertil føjes, at mængden af genstande med måltal 8 ikke 

indeholder nogen ikke-tom sansekategori (jfr. "grundpåstan

den om måltallenes fordeling"), har vi igen sammenfattet be

stemmelserne 2., 3. og 4. 

Det ses umiddelbart, at fællesmængden af to "afsluttede" om

egne til en genstand med måltal 8, defineret ved lukkede in

tervaller på måltallenes akse, selv er en sådan "afsluttet" 

omegn til genstanden. Da desuden ingen af omegnene er tomme, 

er mængden af sådanne "afsluttede" omegne til en genstand, 

defineret ved lukkede intervaller på måltallenes akse, altså 

en "afsluttet" filterbasis. 

I dette tilfælde er filterbasens fællesmængde ikke tom. 

Den "afsluttede" filterbasis definerer i dette tilfælde en

tydigt mængden af genstande med måltal 8, som netop er fæl

lesmængden af alle mængderne i den "afsluttede!! filterba
sis ,109) 

109) Mængden af genstande med måltal 8 er en tlrand" til målekate
gorien defineret ved måleintervallet x < 8. Denne "rand" er 
netop den del af målekategoriens rand i 0, som er med i del
rummet. 

forts. 
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Lad os nu antaget at' der findes et reelt tal på måltallenes 

akse, f.eks. O (nul), for hvilket det gælder, at der ikke 

findes nogen genstand med det pågældende måltal, men hvor 

det på den anden side gælder, at enhver omegn til tallet på 

måltallenes akse indeholder måltal for genstande. IIO ) 

Originalmængden til ethvert lukket interval, der er en omegn 

tilO, er derfor en "afsluttet", ikke-tom mængde i delrununet 

defineret ved mængden af genstande med en vægt. Mængden af 

alle sådanne originalmængder er en "afsluttet" filterbasis i 

delrummet. 

Note 109) fortsat 

110) 

tlRanden" er samtidig den del af randen i O til foreningsmæng
den af målekategorierne defineret ved måleintervallerne x < 8 
og 8 < x. som er med idelrummet. 

Hvis vi blot går ud fra, at der findes et tal r på de reelle 
tals akse, som ikke er et måltal (f.eks. et negativt tal). 
kan det bevises, at der også eksisterer et tal med de antagne 
karakteristika (f.eks. tallet O): 

Lad nu A være mængden af måltal for genstande på den reelle 
talakse. Vi har tidligere påstået. at A ikke er tom. 

Et tal med de nævnte karakteristika vil ikke være med i A, 
men vil være et kontaktpunkt for A; jfr. definitionen af kon
taktpunkt i en tidligere note. 

Hvis et sådant tal ikke eksisterer, vil det sige, at A inde
holder alle sine kontaktpunkter og altså er afsluttet. Altså 
er A's komplement åbent og dermed en foreningsmængde af åbne 
intervaller. 

Et af disse intervaller må indeholde tallet r, som ikke er 
måltal for nogen genstand. Dette åbne interval må have et re
elt endepunkt k. som er måltal for en genstand, da vi ved, at 
A ikke er tom. 

Vi kan nu definere et måleinterval, hvis ene endepunkt er r, 
og som indeholder k. Altså er k det største eller det mindste 
måltal i et måleinterval, hvilket er i strid med vores 
"grundpåstand om måltallenes fordeling". 

Altså må der findes et tal med de nævnte karakteristika. 
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Fællesmængden af alle mængderne i filterbasen er imidlertid 

tom. 

Delrummet er altså ikke-kompakt, jfr. Ax. S 32' I. 

Der er nu fØlgende muligheder: 

l. Den "afsluttede" filterbasis i delrummet er ikke af

sluttet i U. 

111) 

Dette forudsætter, at delrummet (dvs. dets underliggen

de mængde) ikke er afsluttet i O. 

Der findes altså mængder i filterbasen, som ikke er af

sluttet i O. 

Vi kan nu for enhver mængde i filterbasen definere dens 

afslutning i O, som er fællesmængden af alle de afslut
tede mængder i O, der indeholder mængden. III) 

Mængden af afslutninger af mængderne i filterbasen er 

selv en afsluttet filterbasis i O, hvis indskrænkning 

til delrummet (dvs. fællesmængder med delrummets defi

nerende eller underliggende mængde) netop er den "af

sluttede" filterbasis idelrummet. 

Der er nu igen to muligheder: 

la) Den afsluttede filterbasis i O har en ikke-tom 

fællesmængde. 

Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis delrummets 

afslutning i O er kompakt. 

I en tidligere note er en mængdes afslutning defineret mere 
fundamentalt ud fra begrebet kontaktpunkt. 
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I tilfælde la) har delrummet altså en Hgrænse", en 

"kant" eller et "stykke rand" i O, som ikke selv 

er med i delrummet, nemlig fællesmængden i den af

sluttede filterbasis. 112 ) 

lb) Den afsluttede filterbasis i U har tom fællesmæng

de. 

2. Den "afsluttede" filterbasis i delrummet er også af

sluttet i O. 

Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis den mængde, der 

definerer delrummet, selv er afsluttet i O. 

I tilfælde 2) vil den afsluttede filterbasis i O altså 

ganske som i tilfælde lb) have tom fællesmængde. 113 ) 

Både tilfælde lb) og tilfælde 2) betyder, at delrummets 

afslutning (dvs. afslutningen af delrummets underlig

gende mængde) i O ikke er kompakt, og forudsætter i Øv

rigt, at O ikke er kompakt, hvilket jo er opfyldt ifØl

ge Ax. S 32". 

Hverken i tilfælde Ib) eller 2) definerer filterbasen 

altså en "grænse" eller et stykke rand i O, således som 

i tilfælde la). 

I tilfælde la} definerede filterbasen i delrumrnet på entydig 

måde en flrand", som lå uden for delrwnmet selv, men som var 

reelt eller virkeligt eksisterende ved at være med i O. 

112) 
Denne fællesmængde er netop den "afsluttede" filterbasis' 
kontaktpunkter i O. 

Den udgør alts~ et stykke af delrummets rand i O, nemlig det 
stykke, der defineres entydigt ved den pågældende filterbasis. 

113) I begge tilfælde har den Hafsluttede H filterbasis ingen kon
taktpunkter i O. 
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Hvis der uden for delrummet eksisterede genstande med vægten 

O, ville det være nærliggende at påstå, at det var disse 

genstande, der på denne måde blev defineret entydigt af fil

ter basen idelrummet. 

Hvis der eksisterede sådanne genstande, ville det imidlertid 

være rimeligt at medtage dem i delrummet. Vi har dog netop i 

vores eksempel antaget, at der ikke eksisterede sådanne gen

stande idelrummet. 

Tilfælde la) er derfor urealistisk i forhold til vore øvrige 

antagelser. 

Tilfælde Ib) og 2) forekommer mere realistiske. Forskellen 

mellem de to tilfælde består i, at det i tilfælde lb) anta

ges, at delrummets underliggende mængde, altså mængden af 
genstande med vægt, ikke er afsluttet i O, hvorimod tilfælde 

2) medtager den mulighed, at den pågældende mængde er både 

åben og afsluttet. 

Det sidste vil være tilfældet, hvis det også for genstande, 

der ikke har en vægt, kan afgøres, at de ikke har det, el

ler, hvis f.eks. mængden af genstande med en vægt er lig med 

O. 

Vi har i eksemplet antaget, at der ikke eksisterede genstan

de med vægt O. Hvis der eksisterede en sådan genstand, ville 

mængden af sådanne genstande blive entydigt bestemt som en 

"rand" af filterbaserne i tilfælde lb) og 2) helt på samme 

måde, som mængden af genstande med måltal 8 blev entydigt 

bestemt som en "rand" af de tilsvarende filterbaser. 

Vi tillader os derfor i tilfælde lb) og 2) at sige, at fi1-

terbaserne entydigt definerer en imaginær eller ideel rand, 

som altså i vores tilfælde er en tænkt eller "konstrueret tl 

mængde af genstande med måltal O, som er "rand" til måleka

tegorien defineret ved måleintervallet O < x. 
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En række velkendte "idealisationer" i fysikken, som f.eks. 

"det matematiske pendul ti eller "den ideale gas" kan på denne 

måde defineres entydigt som "grænser" eller "rande" til de 

virkelige penduler og de virkelige luftarter. 

Faktisk kan alle fysikkens "modeller" betragtes som sådanne 

ideelle rande til virkelighedens fysiske systemer. 

Efter denne diskussion af en genstands bestemmelser i rela

tion til målekategorierne i rummet af sansekategorier (be

stemmelserne 1.- 4.) mangler vi nu kun dens bestemmelse i 

relation til udvalgskategorierne, nemlig 

5. Fuldstændig, positiv påpegende bestemmelse 

vi har allerede fastslået, at der findes genstande i Uf 

der er udvalgskategorier, jfr. 

Th. U 11, 

Der findes en udvalgskategori i O, der indeholder 

netop en genstand. 

Vi går imidlertid også ud fra, at der blandt disse gen

stande er nogle, der har en vægt, ligesom de genstande, 

vi har brugt som eksempler ovenfor, således at de altså 

på en gang kan identificeres ved konkret påpegning og 

kan bestemmes ved deres tilhØrsforhold til målekatego

rier. 

vi vil dog ikke gå ud fra, at der blandt de genstande, 

der er udvalgskategorier, nØdvendigvis findes genstande 

repræsenterende ethvert måltal, som er repræsenteret i 

O. 

Vi antager altså, at delrummet defineret ved mængden af 

genstande med en vægt indeholder ikke-tomme udvalgska-
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tegorier, hvilket igen ifØlge Th. SU 23 (globalitets

theorem) vil sige, at samtlige 11 axiomer i det nye ax

iomsæt for sanse- og udvalgskategorierne gælder for 

delrummet. 

Den samme antagelse vil vi gøre for ethvert delrum, der 

defineres ved en akse for måltal. 

Lad os nu forsøge at sammenfatte en genstands forhold til 

kategorierne, således som det er blevet illustreret ovenfor 

med en genstand med en bestemt vægt som eksempel. 

Vi har allerede i slutningen af afsnittet om ltafgØrbarhedens 

logik" forklaret, hvorledes "en.enkeltgenstand kan bestemmes 

positivt og negativt med sensorisk afgØrbare kategorier 

(sansekategorier), blot ikke fuldstændigt eller entydigt (l. 

og 2.) I og at en enkeltgenstand kan bestemmes positivt eller 

negativt fuldstændigt eller entydigt, men ikke afgØrbart med 

sensoriske kriterier (3. og 4.) ••• 

Først i det tilfælde, hvor enkeltgenstanden er en udvalgska

tegori, overvindes den modsætning mellem entydighed og af

gØrbarhed, som kom til udtryk i enkeltgenstandens sensoriske 

bestemmelser (l. - 4.) ... 

I dette tilfælde er enkeltgenstanden bestemt både afgørbart 

og entydigt. 

Det ses, at i det Øjeblik en enkeltgenstand kan fastholdes 

og bestemmes i sin identitet med sig selv, altså som ud

valgskategori (5.), er den samtidig fastholdt i sine entydi

ge sensoriske bestemmelser (3. og 4.), selvom disse ikke er 

afgørbare. 

Muligheden for et begreb om genstanden som en syntese af al

le sine bestemmelser (l. - 5.) er dermed til stede, og sam-
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tidig muligheden for et begreb om entydige, men ikke afgør

bare bestemmelser, altså objektive bestemmelser (3. og 4.), 

der overskrider det sanseligt-praktisk afgørbare (l., 2. og 

5.) . 

Dette er udgangspunktet for den eksakte begribelse af gen

standene, som først viser sig i den eksperimentelle natur

erkendelse . II 

Der er i disse bestemmelser af den enkelte genstand i for

hold til kategorierne et modsætnings- eller spændingsforhold 

mellem genstandens praktisk afgørbare bestemmelser, nemlig 

på den ene side de sensorisk afgørbare bestemmelser (l. og 

2.), som ikke er entydige, og så den påpegende bestemmelse 

(5.), som er entydig. 

Dette svarer til den grundlæggende klØft mellem sansekatego

rier og udvalgskategorier. 

Denne modsætning ophæves i første omgang gennem de ,fuldstæn

dige, positive og negative bestemmelser (3. og 4.), der er 

entydige ligesom den påpegende bestemmelse (5.), men som til 

gengæld er ikke-afgørbare og derved igen i modsætning til de 

praktisk afgørbare bestemmelser (l., 2. og 5.). 

Altså en ny modsætning mellem eksistens og praktisk bestem

melse. 

I forhold hertil betegner målingen en logisk revolution. 

Ganske vist udviser genstandenes bestemmelser i forhold til 

målekategorierne i første instans de s'amme almene træk og 

dermed de samme modsætninger som genstandenes bestemmelser i 

forhold til sansekategorierne i almindelighed. Dog er der 

den indskrænkning i de entydige bestemmelser, at det nu ikke 

er den enkelte genstand, der bestemmes, men en mængde af 

genstande med samme måltal. 
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Det afgørende nye ved målingen i logisk hens,eende l14 ) er i

midlertid, at der ved målingen sker en afbildning af virke

lighedens kategorier ind i en mangfoldighed, der selv er or

ganiseret som et rum, hvor de modsigelser, vi netop har 

nævnt, i en vis forstand er ophævet. 

Det drejer sig om matematiske mangfoldigheder som f.eks. 

mængden af reelle tal, som vi har henvist til i de seneste 

afsnit. 

For de reelle tal er identiteten mellem det enkelte tal på 

den ene side og mængden af intervaller, som indeholder det 

eller ikke indeholder det, på den anden side sat på begreb. 

For de reelle tal er der hermed udviklet et præcist begreb 

om konvergens, om interpolation og ekstrapolation, om uende

lige tilnærmelser og grænseovergange etc. 

Ved at målingen forstås som afbildning på de reelle tals ak

se, forstås også identiteten mellem på den ene side den 

praktiske måling som en principielt uafsluttelig klassifika

tion i afgØrbare kategorier og på den anden side målingen 

som en uendelig tilnærmelse til en eksakt "teoretisk" værdi, 

der "overskrider" den praktiske bestemmelse. 

Det er ikke noget tilfælde, at det netop er i renæssancen, 

hvor eksperimentet vinder indpas i naturvidenskaben, at der 

sker en begyndende afklaring af de ovennævnte forhold i ma

tematikken. Netop eksperimentet betegner en entydig, aktiv 

fastholden af enkelttilfældet i mangfoldigheden af dets e

genskaber til forskel fra den passivt klassificerende natur

videnskab. 

114) Målingens fundamentale betydning som afbildning af naturens 
objektive lovmæssigheder går naturligvis videre end det her 
fremhævede logiske aspekt. 
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I eksperimentet viser modsætningen og enheden sig mellem en
tydighed og afgØrbarhed i forholdet mellem den entydigt 

fastholdte entitet og de ikke-entydige praktiske måleopera

tioner og fremtvinger den syntese i den matematiske beskri

velse, der ophæver modsætningen, nemlig den eksakte bestem

melse. 

Med den eksakte bestemmelse er også en beskrivelse af en

kelttilfældet i sin forandring mulig og dermed en afdækning 

af forandringens lovmæssighed eller invarians. 

Afsluttende må det erindres, at forholdet mellem enkeltgen

standen og kategorierne i dette kapitel stadigvæk kun be

skrives gennem kategoriernes ekstensioner eller omfang. 

Sådanne egenskaber ved kategorierne, som har at gøre med de 

logiske operationer konjunktion, disjunktion og negation 

samt med kategoriernes entydighed og deres afgØrbarhed i re

lation til sensoriske kriterier og til påpegende identifika

tion, får vi på denne måde et præcist billede af. 

Men kategoriernes intensioner, deres indhold, som har at gø

re med, hvilke egenskaber ved genstandene der definerer ka

tegorierne, bliver ikke fremstillet ved de her anvendte me

toder. 

Alligevel er vores metode altså tilstrækkelig til at beskri

ve den almene struktur i menneskenes praktisk-sanselige gen

standsvirksomhed, som vi har villet fremstille i dette kapi

tel. 

I relation til problemstillingen i forrige kapitel, i af

snittet "Naturtilegnelsen og den videnskabelige erkendelse", 

vil vi nu til sidst fremhæve, hvorledes vores metode er i 

stand til på præcis måde at beskrive naturens diskrete lov-
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mæssighedsstruktur, som en struktur af idealisationer, skØnt 

idealisationerne selv er "ekstensionsløse" i det univers af 

konkrete enkeltgenstande, som metoden er forankret i. 

Vi viste ovenfor, hvordan en mængde af delmængder i univer

set af genstande, som udgjorde en filterbasls, kunne define

re en Itideel rand" til en delmængde i dette univers på samme 

måde, som en mængde af genstande med et bestemt måltal blev 

defineret ved syntese af de sensoriske bestemmelser (l. -

4.) i relation til målekategorierne. 

på denne måde kunne idealisationer som "det matematiske pen

dul" eller Uden ideale gas" defineres præcist som "ideelle 

rande" eller ikke-realiserbare grænsetilfælde i forhold til 

virkelighedens genstande. 

Værdien af disse idealisationer i fysikken er, at de er bil

leder af de invarianser mellem måltal, der er udtrykt i de 

fysiske love. En fysisk lov kan omsættes til en teoretisk 

model, der følger loven "rent", og som virkelighedens gen

stande eller ensembler af genstande "grænser op tilfl. 

Man kan altså tænke sig fysikkens love som sådanne ideelle 

rande, der afgrænser virkelighedens konkrete mangfoldigheder 

og samtidig rummer de lovmæssigheder eller invarianser, som 

disse mangfoldigheder udviser. lIS ) 

115) Det er formentlig en sådan forestilling, der også ligger bag 
Lenins karakteristik af lovmæssigheder i naturen som "Kno ten
linien von Mal3verhaltnissen" og "die Knotenlinien, der Uber
gang in eine andere Ebene der Naturerscheinungen", hvor disse 
"Ebene!l selv beskrives som sammenhængende områder karakteri
seret ved kontinuitet eller "Allrnahlichkeit tl

• 

Se Lenins noter til Hege1s logik i Werke. Bd. ~, hhv. s. 115,' 
193 og s. 113-116. 
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Forudsætningen for, at disse "ideelle rande" kunne define

res, var som sagt, at universet af· genstande ikke var kom

pakt. 

Man kunne nu gøre det tankeeksperiment at forestille sig al

le sådanne ideelle rande "materialiserede" eller eksisteren

de som konkrete mangfoldigheder i et "kompletteret U univers 

af genstande. 

For så vidt de ideelle rande repræsenterer forskellige idea

lisationer, modeller eller lovmæssigheder, må man antage, at 

de udgØr en diskret struktur i det "kompletterede" univers, 

at de altså kan isoleres i hver sin sansekategori. 116 ) 

Hvis vi endvidere i forlængelse af det tidligere antagne går 

ud fra, at såvel universet af genstande som det "komplette

rede" univers af genstande har en tællelig (numerabel) ba

sis, ved vi, at enhver mængde adskilte åbne mængder er en 

tællelig mængde
l17

), hvoraf igen fØlger, at mængden af de 

ideelle rande repræsenterende lovmæssigheder må være tælle

lig. 

Det forekommer i øvrigt at være en rimelig antagelse, hvis 

vi forestiller os, at alle lovmæssigheder i princippet kan 

formuleres sprogligt. 

116) Jfr. die Wirklichkeit [ist] nicht dureh ein kontinuerli-

117) 

ches Ineinanderflie(3en der Dinge, Systeme usw. gekennzeieh
net, sondern ein nach MaBverhaltnissen von Qualitaten diskret 
strukturiertes System, ... t!. Se artiklen "Ma(3" i G. Klaus & 
M. Buhr (red.): Philosophisches Horterbueh 8., berichtigte 
Auflage. Berlin (DDR): das europåische bueh, 1972, side 677. 

Med "diskret struktur lt tænkes der ovenfor på idealisationer
nes adskilthed i forhold til hinanden. ikke på deres "inter
ne" struktur. 

Hver af de åbne mængder indeholder nemlig en basiskategori i
følge definitionen på basis. Da endvidere de åbne mængder er 
adskilte, gælder det for enhver basiskategori i dem, at den 
ikke er indeholdt i andre af de adskilte åbne mængder. Da 
mængden af basiskategorier imidlertid er tællelig, er mængden 
af adskilte åbne mængder det altså også. 
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Vi kan derfor godt tillade os at påstå, at de "ideelle ran

den udgør og afslører en diskret struktur i universet af 

genstande. 

Det ukompletterede" univers af genstande var som sagt et 

tankeeksperiment, en konstruktion, som skulle illustrere, 

hvad der kunne menes med, at idealisationerne og lovrnæssig

hederne udgjorde en diskret struktur af "ideelle rande" til 

mangfoldighederne i virkeligheden, og som skulle tjene til 

at undersøge påstandens implikationer. 

I virkelighedens mangfoldighed af konkrete genstande er ide

alisationerne tomme. Idealisationerne er altså ikke konkrete 

genstande eller genstandsmængder. 

Det betyder dog ikke, at de er rent subjektive fænomener. 

Tværtimod er idealisationerne ved at være entydigt forbundet 

med objektive strukturer i virkeligheden (filterbaser) ud

tryk for objektive træk ved virkeligheden, som kan tilegnes 

subjektivt i en ideal form. IIB ) 

118) Det er den b' kt' 'd l' o Je ~ve ~ ea .~smes fortjeneste at opdage disse 
objektive, ideale stØrrelser. 

Men det er samtidig den objektive idealismes afgørende fejl 
at betragte disse idealisadoner eller "ideer" ikke som af
ledte af og billeder af objektive strukturer i virkeligheden, 
men derimod som selvstændigt eksisterende og konkrete gen
stande, som eventuelt blot er anbragt i en mindre tilgænge
lig, "kompletterende" del af universet. 

Lidt allegorisk kan man sige, at der i den objektive idealis
me ligger en erkendelsesbestræbelse gående ud på at komplet
tere eller fuldkommengøre universet, at afslutte det med ide
elle genstande og gøre det kompakt for dernæst at lade de i
deelle genstande definere virkelighedens genstande som til
nærmelser til de ideelle (som hos Platon). 

Hvis universet af genstande virkelig var kompakt. ville en
hver filterbasis således have et kontaktpunkt i rummet. For 
enhver klasse af genstande i virkeligheden måtte der altså 
eksistere et kontaktpunkt, der var den mest fuldkomne gen
stand i den ene eller anden henseende. 

forts. 
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Vi har som tidligere sagt i afsnittet om "sansning og må

ling" valgt at tage den historiske udvikling af målingen for 

givet og med denne som udgangspunkt belyse forholdet til 

sansningen i almindelighed. 

Vi har derfor også fremstillet ideal isat ionerne i deres mest 

udviklede form. 

Vi så her, hvordan det var det fastholdte enkelttilfælde, 

altså den fuldstændige, positive påpegende bestemmelse (S.), 

der forenede afgØrbarhed og entydighed og derfor var forud

sætningen for syntesen af de sensoriske bestemmelser (l. -

4.), hvor afgørbarhed og entydighed ellers udelukkede hinan

den. 

Det var dernæst igen denne syntese af de sensoriske bestem

melser (l. - 4.), der muliggjorde den eksakte sensoriske be

stemmelse af måltal og dermed igen den præcise definition af 

idealisationer. Men idealisationerne er selv udelukket fra 

den fuldstændige, positive påpegende bestemmelse (S.) ved at 

være tomme i universet af genstande. 

I overensstemmelse med, hvad der blev hævdet i det foregåen

de kapitel, tillader vi os herudfra at slutte, at det fast

holdte enkelttilfælde også udviklingsmæssigt er en forudsæt

ning for idealisationerne og dermed for den subjektive til

egnelse af naturens lovmæssigheder som en objektiv diskret 

struktur i virkeligheden. 

På dette sted kan vi dog ikke gå ind i en nærmere redegørel

se for sansningens, målingens og naturerkendelsens udvik

lingshistorie. 

Note 118) fortsat 

Det såkaldte "ontologiske gudsbevis" er f.eks. opbygget efter 
dette skema, hvorefter guds eksistens bevises under henvis
ning til hans fuldkorrnnenhed. 
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UDVALGSKATEGORIERNE OG DEN "MENNESKELIGE SANSot 

I dette kapitels indledning blev det nævnt, at den nærværen

de fremstilling skulle illustrere, hvorledes en formel be

skrivelse af den særlige "menneskelige sans" for det konkre

te betegnede et brud med en mekanistisk forståelse af menne

skets forbindelse til omverdenen. 

I kapitel II og III var det blevet fremhævet som et væsent

ligt træk ved en mekanistisk forståelse af mennesket, at 

menneskets forbindelser til omverdenen, som realiseres i den 

praktisk-sanselige virksomhed, blev reduceret til en "senso

risk" forbindelse, altså en forbindelse, som udtømmende -

eller i alt væsentligt - kunne beskrives i sensoriske kate

gorier, og som derefter kunne opløses i delprocesser adskilt 

af en sensorisk kontaktflade. 

I disse kapitler var det også blevet påvist, hvorledes de 

grundlæggende sensoriske kategorier på denne måde i sidste 

instans blev subjektive og arbitrære. 

Af kapitel IV fremgik det, at helt den samme kritik ikke 

kunne rejses over for Leontievs forståelse af menneskets 

forbindelse til omverdenen. 

Her var forbindelsen i første instans en praktisk-sanselig 

virksomhed, og derefter en sansning forstået som en genspej

ling afledt af og nødvendig for virksomheden. Sansningens 

grundlæggende kategorier var derfor afledt fra virksomheden 

og dermed ikke subjektive og arbitrære som i den mekanisti

ske forståelse af sansningen. 

Alligevel nåede Leontiev ikke frem til en forståelse af den 

særlige "menneskelige sans", dvs. den afgØrende kvalitative 

udvikling i menneskets praktisk-sanselige virksomhed, som er 

en almen forudsætning for den for mennesket særegne tileg-
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nelsesproces, som Leontiev korrekt fremhæver som menneskets 

væsentligste udviklingsprincip. 

Derved kommer han til at forstå denne tilegnelsesproces for 

snævert, nemlig alene som reproduktion af de menneskelige 

evner og færdigheder, og ikke som produktion, dvs. ikke som 

skabelse af det menneskelige fra det ikke-menneskelige. 

Der blev i kapitel IV argumenteret for, at denne særlige 

umenneskelige sansIl var en sans for det konkrete, eller for 

konkrete forbindelser, og at denne !lsans" ikke blot var det 

almene grundlag for tilegnelsesprocesserne, men også for den 

"ideelle" form, som er særegen for den menneskelige erken

delse, og som hænger nøje sammen med en "diskret" struktur i 

virksomheden. 

Der var derfor et dobbelt formål med det nærværende kapitels 

beskrivelse af den særlige "menneskelige sans tl
• 

For det fØrste skulle det påvises, at denne sans for det 

konkrete ikke kunne beskrives inden for rammerne af en meka

nistisk forståelse af forbindelsen mellem menneske og omver

den i rene "sensoriske" kategorier. 

For det andet skulle det påvises, at sansen for det konkrete 

betØd etableringen af en ny "diskret t! struktur i menneskets 

virksomhed. 

Det første formål med kapitlet, nemlig afvisningen af meka

nicismen, er blevet realiseret gennem påvisningen af, at 

selv efter at have beskrevet de sensoriske kategorier, san

sekategorierne, som ekstremt fint skelnede (Ax. S 5)119) 

119) Hermed har vi allerede overskredet mekanicismen ved ikke at 
definere de sensoriske kategorier subjektivt-apriorisk eller 
arbitrært, men ud fra virkelighedens mangfoldighed af gen
stande. 
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og som maksimalt logisk kombinerbare inden for det afgørba

res muligheder (Ax. S 3 og Ax. S 7), kan vi alligevel modsi

gelsesfrit hævde og begrunde eksistensen af afgØrbare kate

gorier, som ikke er sansekategorier (Ax. U 12 og Ax. SU 14 1 
'). 

Den mekanistiske opfattelse af forbindelsen mellem menneske 

og omverden skal imidlertid ikke bare benægtes. Dens grund

lag, nemlig eksistensen af sensoriske kategorier, er reel 

nok. 

Det drejer sig altså om at benægte den absolutering af de 

sensoriske kategorier, som mekanicismen er udtryk for, og 

ikke om at benægte de sensoriske kategorier. Mekanicismen 

skal altså "ophæves dia!ektisk ll (overskrides) og ikke sim

pelt negeres. 

Derfor har det været kapitlets mål at påvise, hvorledes be

skrivelsen af den særlige "menneskelige sans" har kunnet 

forenes med en ikke-absoluteret beskrivelse af de sensoriske 

kategorier. 

Dette er blevet realiseret ved påvisningen af modsigelses

friheden i systemet af påstande om sanse- og udvalgskatego

rierne og i øvrigt ved påvisningen af, at systemet af på

stande harmonerer eller korresponderer med en række allerede 

etablerede erfaringer. 120 ) 

Det er denne "dialektiske ophævelse" af mekanicismen og af

ledningen af korrespondenserne, som har krævet hele den lan

ge og komplicerede fremstilling i kapitel V. 

120) Jfr. f.eks. afsnittet om "Fortolkning af sansekategorierne og 
udvalgskategorierne som henholdsvis universelle og lokale af
gørbare kategorier". 
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Det andet formål med kapitlet var som sagt at påvise, at ud

viklingen af den "menneskelige sans" betØd etableringen af 

en ny "diskret" struktur i virksomheden og i den psykiske 

genspejling. 

Det er dette emne, som specielt skal behandles i dette af

sluttende afsnit i kapitlet. 

Vi har allerede tidligt i kapitlet introduceret begrebet et 

"diskret rumll, som var et rum, hvor enhver delmængde var en 

afgørbar kategori, og vi har siden diskuteret det i denne 

afhandling uafklarede spørgsmål om, hvorvidt det er forene

ligt med vore axiomer at antage, at rummet af afgørbare ka

tegorier i universet af genstande er diskret. 

Vi har også i Th. DSU 10 set et eksempel på et "diskret del

rum", nemlig delrummet defineret ved en vilkårlig endelig 

udvalgskategori med mere end en genstand. Efter indfØrelsen 

afAx. S 7 så vi, at enhver delmængde af en sådan endelig 

udvalgskategori var en effektivt afgørbar kategori, at det 

altså kunne afgøres for enhver genstand i universet af gen

stande, om den var med eller ej i delmængden. 

Vi siger nu om enhver sådan mængde i O, at den er en diskret 

kategori. En diskret kategori i rummet af afgørbare katego

rier i O er altså en ikke-tom mængde, hvor enhver delmængde 

er en effektivt afgørbar kategori, hvor altså enhver del

mængde og dennes komplement i O er en afgørbar kategori 

(jfr. DeL AE 31) .121) 

121) Det ses let ud fra Th. E 4, at foreningsmængden af to diskre
te kategorier er en diskret kategori. 

Ligeledes følger det direkte fra definitionen, at en ikke-tom 
fællesmængde af en vilkårlig mængde diskrete kategorier er en 
diskret kategori. 

Det er som flere gange tidligere fremhævet et uafklaret 
spørgsmål, om det vil være foreneligt med axiomerne at påstå, 

forts. 
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Vi kan umiddelbart konstatere, at for at en mængde kan være 

en diskret kategori, må enhver genstand i den være en ud

valgskategori, da den jo ifølge Ax. S Il' I ikke kan være en 

sansekategori. Eller sagt med andre ord: Eksistensen af ik

ke-tomme udvalgskategorier er en nødvendig betingelse for 

eksistensen af diskrete kategorier i universet af genstande. 

Samtidig er eksistensen af en ikke-tom udvalgskategori (jfr. 

Ax. U 12) også en tilstrækkelig betingelse for eksistensen 

af en diskret kategori i O. 

IfØlge Ax. U 13 indeholder enhver ikke-tom udvalgskategori 

jo en endelig ikke-tom udvalgskategori, hvor enhver delmæng

de ifølge Th. U 20 er en udvalgskategori og dermed en afgØr

bar kategori (jfr. også Th. DSU 10 og Th. A 20). Endvidere 

udledte vi i Th. S 27, at komplementet til enhver endelig 

mængde var en sansekategori og altså en afgØrbar kategori 

(jfr. Th. A 27). 

Altså er enhver delmængde af en endelig udvalgskategori ef

fektivt afgØrbar; og altså er enhver endelig ikke-tom ud

valgskategori en diskret kategori, hvorfor enhver ikke-tom 

udvalgskategori altså indeholder en diskret kategori. 

Vi har ikke i den axiomatiske beskrivelse af rummet af san

se- og udvalgskategorier påstået, at der findes uendelige 

delmængder i O, hvor alle genstandene er udvalgskategorier. 

Vi har derfor kun i og med axiomerne påstået, at der findes 

Note 121) fortsat 

at enhver delmængde af universet af genstande er en diskret 
kategori, bortset fra den tomme mængde, som vi her har valgt 
ikke at kalde en diskret kategori. 
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endelige diskrete kategorier i O, men ikke at der findes u

endelige diskrete kategorier. 

vi kan dog heller ikl<e alene ud fra de hidtil opstillede ax

iomer udelukke eksistensen af uendelige diskrete kategorier. 

Hvis vi benytter vores analogi, hvor sansekategorierne sva

rer til alle foreningsmængder af åbne intervaller på de re

elle tals akse, kan vi lade udvalgskategorierne være alle 

mængder udelukkende bestående af hele tal. Mængden af alle 

hele tal vil da være uendelig og diskret. 

Hvis der f.eks. svarende til analogien findes en uendelig 

udvalgskategori t hvor komplementet til enhver delmængde er 

en sansekategori, så er den en uendelig diskret kategori. 

Forudsætningen for eksistensen af en sådan delmængde af O er 

imidlertid, at O ikke er kompakt. 122 ) 

122) En sådan mængde, hvor komplementet til enhver delmængde er å
bent, er en mængde, hvor enhver delmængde er afsluttet, dvs. 
indeholder alle sine kontaktpunkter. Dette er igen helt det 
samme som at sige, at mængden ikke har noget "fortætnings
punkt", idet et fortætningspunkt til en mængde er et punkt i 
eller uden for mængden, som er kontaktpunkt til den del af 
mængden,. som ikke indeholder kontaktpunktet. (F. eks. er en
hver genstand i en sansekategori ifølge Ax. S Il" et fortæt
ningspunkt for sansekategorien). 

Hvis en sådan mængde uden fortætningspunkt er uendelig, er 
enhver delmængde af mængden, som kun udelukker en endelig 
delmængde, altså afsluttet; og mængden af alle sådanne del
mængder udgør en filterbasis. Fællesmængden af dem alle er 
imidlertid tom. 

Altså eksisterer der en afsluttet filterbasis i O med tom 
fællesmængde; og altså er O ikke kompakt. 

Da komplementet til enhver delmængde af udvalgskategorien er 
en sansekategori. er komplementet altså en afgørbar kategori. 
For at bevise, at udvalgskategorien er en diskret kategori, 
mangler vi nu at vise, at enhver delmængde af den selv er en 
afgørbar kategori. (Da en udvalgskategori ikke kan indeholde 
en ikke-tom sansekategori som delmængde ifØlge Th. SU 17 " , 
må delmængderne altså alle være udvalgskategorier, hvis de 
skal være afgørbare). 

forts. 
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Hvis vi altså (1 modsætning tal Ax. S 32 1 I) havde påstået, 

at O var kompakt, havde vi kunnet udelukke eksistensen af 

sådanne uendelige diskrete kategorier i O. 

Vi vil imidlertid ikke her påstå, at de findes; og vi vil 

heller ikke påstå, at enhver udvalgskategori er en diskret 

kategori. Vi lader såvel spørgsmålet om eksistensen af uen

delige udvalgskategorier som spørgsmålet om de eventuelle u

endelige udvalgskategoriers diskrethed stå åbent. 123 ) 

Note 122) fortsat 

123) 

Da udvalgskategorien ikke har noget fortætningspunkt, må der 
nu for hver genstand i den findes en sansekategori, der inde
holder genstanden, men ikke indeholder andre genstande fra 
udvalgskategorieu; ellers var genstanden nemlig et fortæt
ningspunkt. Foreningsmængden af en vilkårlig mængde af disse 
sansekategorier (som ikke nØdvendigvis er adskilte) er nu en 
sansekategori ifølge Ax. S 7; og fællesmængden af denne for
eningsmængde og udvalgskategorien er en udvalgskategori i
følge Ax. SD 3. Altså er enhver delmængde af den uendelige 
udvalgskategori en udvalgskategori, dvs. en afgØrhar katego
ri; og da komplementet også er afgørbart, er delmængden altså 
effektivt afgørbar. 

Altså er den uendelige udvalgskategori uden fortætningspunkt 
en diskret kategori. 

I øvrigt er udvalgskategorien også tællelig, hvis vi går ud 
fra, at rummet af sansekategorier i U har en tællelig basis. 

Enhver af de sansekategorier, som kun indeholder en af gen
standene fra udvalgskategorien, må nemlig ifølge definitionen 
på basis også indeholde en basiskategori, som indeholder gen
standen. Da hver af disse basiskategorier imidlertid kun in
deholder en genstand fra udvalgskategorien. må mængden af 
genstande være tællelig, da mængden af basiskategorier er 
det. 

Altså er udvalgskategorien tællelig. 

Hvis vi som axiom havde påstået, at ingen udvalgskategori 
havde et fortætningspunkt, så ville Ax. D l3 og Ax. SD 14'1 
være blevet theoremer. 

Hvis vi direkte som axiom havde påstået, at enhver udvalgska
tegori var en diskret kategori, så ville yderligere Ax. su 3 
være blevet et theorem. 
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Det væsentlige er, at i rummet defineret udelukkende ved 

sansekategorierne i universet af genstande eksisterer der 

ingen diskrete kategorier. FØrst i rummet af afgØrbare kate

gorier, hvori der også findes ikke-tomme udvalgskategorier, 

eksisterer der diskrete kategorier. 

Den særlige "menneskelige sans" for det konkrete, som er en 

forudsætning for udvalgskategorierne, er altså på denne måde 

også en forudsætning for de diskrete kategorier. 

I forrige afsnit demonstrerede vi ligeledes, hvorledes den 

"menneskelige sans" for det konkrete var en forudsætning for 

idealisationerne. Vi påstod også, at mængden af idealisatio

ner svarende til de eksakte naturlove udgjorde en diskret 

struktur, selvom det var nØdvendigt at henvise til en tan

kekonstruktion, nemlig et "kompletteret" univers af gen

stande, for på mere intuitiv måde at forklare "diskrethe

den" • 

Udvalgskategorierne er defineret ved genstandenes forbindel

ser til et menneskeligt subjekt. Uden et menneskeligt sub

jekt er der ingen udvalgskategorier. l24 ) 

Vi har ikke i denne fremstilling været interesseret i ud

valgskategorierne som sådan; ligesom vi ikke har været in

teresseret i universet af genstande som sådan. Udvalgskate

gorierne er ligesom sansekategorierne og universet af gen

stande mangetydige og på sin vis upræcist definerede beg re-

124) Sanse- og udvalgs kategoriernes relationer til begrebernes 
subjektive og objektive side, til begrebernes indhold og om
fang og til de sproglige betydninger er kun blevet antydet i 
dette skrift. En uddybning af disse relationer må medinddrage 
den diskussion af erkendelsens og begrebernes "perspektivi
tee', som Lars Hem har gennemført i "Empiriproblemet I og 
n". København, Rhodas: 1980. 
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bero Det er f.eks. ikke præciseret, hvilket subjekt der er 

udgangspunkt for definitionerne. Er det et bestemt subjekt 

på et bestemt tidspunkt, eller er det menneskeheden som så

dan? 

Svaret er, at det er både og. De relationer mellem kategori

erne, som er beskrevet i den axiomatiske fremstilling, er 

invariante over for skift af definitorisk subjekt eller for 

skift af univers af genstande inden for de rammer, der er 

angivet i globalitetstheoremet. 

Det centrale, som vi har villet fremhæve afslutningsvis, eri 

at sansen for det konkrete som udgangspunkt for udvalgskate

gorierne betinger en diskrethed eller en afgØr bar entydighed 

af genstande, som ikke findes uden denne sans. 

Denne diskrethed betyder, at der kan etableres faste og en

tydige forbindelser mellem subjekter og objekter, at gen

stande kan fastholdes og demonstreres for andre subjekter, 

at de kan tages frem igen, undersØges igen osv., og endelig, 

at de formallogiske operationer kan udfØres på objekterne 

(Jfr. Th. E 3, 4 og 28). 

Men diskretheden betyder også, at der kan etableres faste 

forbindelser mellem genstande og et adskilt sæt lyde eller 

ord. 

Fastholdte genstande kan tjene som paradigmer og standarder 

eller "rekursbasis" for ordbetydninger eller begreber og 

derved overhovedet muliggØre en sproglig gens tands rettet 

kommunikation. 

I ordbetydningen fremhæves genstandenes almene egenskaber og 

samfundsmæssige betydning. Men for selve etableringen af 

ordbetydningen og for dens udvikling i takt med objekternes 

udvikling er den konkrete reference til fastholdte paradig

mer eller standarder en nØdvendighed. 
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Begreberne og sproget og den nmenneskelige sans" er ikke 

fØrst og fremmest forlængelser af sanseorganernes virksom

hed, men af håndens fastholdende og bearbejdende virksomhed. 

Når begreberne fremtræder som åndelige, ideelle stØrrelser, 

er det ikke som ofte antaget på grund af deres særligt al

mene eller abstrakte indhold, men derimod ved at de over

skrider genstandenes sensorisk-almene eller abstrakte egen

skaber og henviser til en diskret struktur i genstandene for 

menneskenes virksomhed, en struktur, som dernæst fremtræder 

som lIoversanselig". 

Det er ikke meningen her at udvikle en teori for sprog og 

begreber, selvom emnet har været diskuteret både i kapitel 

II, III og IV. 

I stedet vil vi kort vende tilbage til diskussionen i kapi

tel 110m forholdet mellem sansning og erkendelse. 

Det har som nævnt været sædvane i psykologien, specielt per

ceptionspsykologien, at betragte perceptionsprocessen som 

begyndende med den urene" sansning. At det derefter var mu

ligt at se, at noget var en elefant, blev fØlgelig betragtet 

som enten et resultat af en særlig, begrebsmæssig bearbejd

ning af det sansede eller hos visse fænomenologer og intro

spektionister som manglende træning hos den perciperende i 

at holde sig til sagen. 

Sagen er imidlertid, at allerede før mennesket sanser ele

fanten, har det "begrebet", at det befinder sig på planeten 

Jorden med dens begrænsede (diskrete) mængde dyrearter. Der

efter fortæller sanserne så, at det netop er en elefant og 

ikke en giraf, som ses. 

Udvalgskategorierne er den menneskelige virkelighed. 
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Sansekategoriernes betydning i denne virkelighed er at indgå 

i udvalgskategoriernes bestemmelser (jfr. Ax. SU 3). 

De rene sansekategorier er i forhold hertil et grænsetilfæl

de eller en abstraktion, en "eidetisk reduktion", der frem

står under bortseen fra sansningens menneskelige subjekt. 
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