
KAPITEL VI 

I kapitel I rejste vi problemet Offi, hvad der er den psykolo

giske videnskabs genstandsområde, altså spørgsmålet om "psy

kologiens genstand". 

Ud fra en overordnet forståelse af videnskab som alment ar

bejde nåede vi frem tilt at psykologien som enhver anden en

keltvidenskab måtte have en tIgenstand", der var almen, kon

kret og specifik. 

Videre blev det forsøgt begrundet, at denne genstand nØdven

digvis måtte defineres ved et særligt og fundamentalt træk 

ved menneskets forbindelse til omverdenen. 

En bestemmelse af dette særlige træk ved menneskets forbin

delse til omverdenen er ud fra en vis principiel betragtning 

en filosofisk eller "antropologisk" opgave, som går forud 

for den egentligt psykologiske forskningsproces. 

Imidlertid viser al erfaring fra de hØjtudviklede og etable

rede videnskaber som f.eks. fysik og kemi, at den mere filo

sofiske og overordnede bestemmelse af den enkelte videnskabs 

genstandsområde og så den empiriske og teoretiske forsk

ningsproces inden for enkeltvidenskaben ikke lader sig skil

le absolut, men tværtimod er i stadig vekselvirkning. Ud fra 

en konsekvent forståelse af en videnskabs genstand som ikke 

blot almen og specifik, men netop også konkret, er der i Øv

rigt intet overraskende i dette forhold. 

Vi har da også valgt i kapitlerne II, III og IV at undersøge 

det antropologiske problem, der blev rejst i kapitel I, ved 

at gennemgå og diskutere allerede etablerede psykologiske 

teorier, først og fremmest perceptionspsykologiske teorier 

(kap. II) og to sovjetiske teorier (kap. III og IV), der 
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særligt eksplicit behandlede menneskets forbindelse til om

verdenen. 

Derigennem undersØgte vi denne forbindelses natur og fandt 

frem til, at den i sit fundament måtte forstås som praktisk

sanselig virksomhed, og at den var kendetegnet ved en sær

egen "menneskelig sans" for det konkrete, som ikke kunne 

forstås ud fra den mekanicisme, som lå til grund for en del 

af de gennemgåede teorier. 

I kapitel V forsøgtes endelig en præcis axiomatisk beskri

velse af denne særlige sans for det konkrete, som den ytrede 

sig i en almen struktur i menneskets kategoriale virksomhed, 

nemlig en særlig "infinit logik". 

Det var en pointe i de foregående kapitler, at den "menne

skelige sans" for det konkrete som en forudsætning for det 

menneskelige, samfundsmæssige arbejde, for menneskenes so

ciale relationer og for den individuelle tilegnelse, bl.a. 

af sproget, var et fundamentalt, konstituterende træk ved 

den særligt menneskelige praktisk-sanselige virksomhed. 

Sansen for det konkrete var som sådan konstituerende for det 

menneskelige i det hele taget. 

Sansen for det konkrete er et træk ved menneskets praktisk

sanselige virksomhed, som gør det muligt for mennesket at 

etablere et forhold til den materielle verdens objekter som 

arbejdsgenstande, som genstande for erkendelse og tilegnelse 

osv., kort sagt gør det muligt for menneskene at indtræde i 

de samfundsmæssige relationer og blive "samfundsmæssig u • 

Den "menneskelige sans" ytrer sig ikke kun som et træk ved 

den praktisk-sanselige virksomhed. Afledt af den praktisk-
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sanselige virksomhed ytrer den sig også som et træk i den 

psykiske genspejling, der efterhånden antager form af be

vidst, sproglig og begrebslig genspejling. 

Men det blev også fremhævet, at den "menneskelige sans" ikke 

uden videre er fuldt udfoldet i de samfundsformer, vi kender 

i dag. 

Den "menneskelige sans" er som hovedtilfælde i de hidtil 

kendte samfundsformer virksom på et større område, end den 

er begrebsligt og bevidst erkendt, ligesom de samfundsmæssi

ge relationer endnu kun delvis erkendes som konkrete mellem

menneskelige forhold. 

Det klassiske eksempel herpå er varefetichismen, som den er 

påvist af Marx. I den kapitalistiske samfundsform er varens 

værdi et udtryk for mængden af det menneskelige arbejde, der 

gennemsnitligt er medgået til dens produktion, altså udtryk 

for en samfundsmæssig relation. Denne relation er imidlertid 

i den almindelige bevidsthed vanskelig at erkende. I stedet 

fremtræder ifølge Marx varens værdi, dvs. dens bytteværdi 

eller ækvivalensværdi på markedet, som en egenskab ved varen 

på linie med dens fysiske karakteristika, som kan erkendes 

ved sensoriske afgØrelser. 

Den dyrisk-sensoriske erkendelses form er stadig dominerende 

i den almindelige bevidsthed og dominerer også det umiddel

bare forestillingsindhold. Vi er endnu ikke helt befriet fra 

vores dyrisk-sensoriske fængsel, fra "dyresjælens ensomhed!!. 

I de tilfælde, hvor de virksomme samfundsmæssige relationer 

ikke kan "rummes" i den sensorisk-feticherede form, kan de i 

stedet i bevidstheden antage "oversanselige", mystificerede 

former, som når ejendoms- eller magtforhold fremtræder i o

vernaturlig, guddommelig skikkelse, når de samfundsmæssige 
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betydninger fremtræder som rent "åndelige" osv. r kapitel IV 

er disse tilfælde diskuteret mere indgående. 

I kapitel V forsøgte vi bl.a. at illustrere, hvorfor feti

cher ingen er mulig. Vi påviste dels, hvorledes der i det så

kaldte tlvelafgrænsede tilfælde" var et sammenfald mellem den 

dyrisk-sensoriske og den menneskelige kategoriale virksom

hed, hvorfor menneskene i dette tilfælde kunne være "blinde" 

for den særligt menneskelige virksomhedsform. Dels påviste 

vi, at mangfoldigheden af "afgørbare kategorier" i virkelig

hedens uendelige mangfoldighed af genstande havde en sådan 

struktur, at forskellen til det "velafgrænsede tilfælde" 

også var vanskeligt erkendbar. 

Denne mangelfulde selvforståelse eller mangelfulde erkendel

se af det menneskelige går igen i den rnenneskeforståelse, 

som gennemsyrer psykologien i dag, med visse undtagelser 

ganske vist, som det skulle fremgå af kapitel IV. 

Ved grundlæggende kun at forstå menneskets praktisk-sanseli

ge forbindelse til omverdenen som dyrisk-sensorisk har ~

kologien således valget mellem reduktion af menneskets tota

le forbindelse til omverdenen til det dyrisk-sensoriske el

ler omvendt at udskille den ikke-dyrisk-sensoriske side af 

forbindelsen til et særligt "oversanseligtIt, åndeligt eller 

begrebsligt domæne. Psykologien har kort sagt haft et valg 

mellem reduktionisme eller mysticisme. 

De mere håndgribelige ytringer af den "menneskelige sans" er 

af psykologien blevet anskuet som isolerede fænomener, 

f.eks. "objektkonservation" eller "følelsesmæssige bindin

ger". 

Efter denne i princippet filosofisk-antropologiske diskus

sion, som opsummerede en del af resultaterne fra de forrige 

kapitler, kan vi nu igen vende os mere direkte imod spørgs-
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målet om definitionen af psykologien, dvs. humanpsykologien, 

som enkeltvidenskab. 

Spørgsmålet skal imidlertid her kun søges besvaret på det 

helt almene plan og med al den forelØbighed og ubestemthed i 

selve formuleringen, der følger af, at bestemmelsen af psy

kologiens genstandsområde endnu kun er en ramme, som hverken 

helt eller delvis kan fyldes ud i dette skrift. 

Med dette forbehold skal det som afsluttende tese hævdes, at 

den særlige menneskelige sans er psykologiens almene gen

stand. Med andre ord er humanpsykologiens konkrete og speci

fikke genstandsområde de menneskelige virksomheder og de 

menneskelige forbindelser til omverdenen, hvorpå den menne

skelige sans for det konkrete har !Isat sit stempel".l) 

Det er dog straks nødvendigt at modificere denne tese, som 

stående alene fremtræder alt for kategorisk. 

For det fØrste tænkes der som allerede nævnt specielt på hu

manpsykologien. Dermed har vi dog ikke apriorisk udelukket, 

at dyr kan have visse forlØbere for den "menneskelige sans", 

f.eks. i deres "sociale" relationer. Vi har heller ikke 

sagt, at humanpsykologien ikke bør beskæftige sig med den 

menneskelige sans' tilblivelse i fylogenesen og dermed indi

vider, der endnu ikke manifesterer denne sans. 

For det andet betyder en bestemmelse af "psykologiens gen

stand" i denne sammenhæng ikke, at psykologiens samlede gen

standsområde eller interesseområde dermed er afgrænset. Det 

påstås altså ikke, at psykologien udelukkende studerer eller 

bØr studere den "menneskelige sans" som sådan og dennes in

dre og ydre betingelser. Det, der derimod menes, er, at den 

menneskelige sans er et centralt eller afgørende karakteri-

1) Jfr. formuleringerne sidst i kapitel IV. 



- 502 -

stikum ved de fænomener, som studeres i psykologien, til 

forskel fra, hvad der studeres i andre videnskaber, der har 

mennesket som genstand, som f.eks. fysiologien. 

Endelig er det for det tredie ikke selve den terminologiske 

udformning af Iltesen" eller "definitionen", som er central. 

En fiks, færdig og eviggyldig definition er naturligvis ikke 

mulig og bØr derfor heller ikke tilstræbes. I stedet for den 

"menneskelige sans" kunne der f.eks. som i kapitel IV være 

henvist til "virksomhedens dobbeltkarakter", til den særlige 

"ideelle struktur i menneskets virksomhed", til den "ideelle 

struktur i menneskenes forbindelser til omverdenen" eller 

til Ude objektive forlængelser af det menneskelige subjekt". 

Om termen tfpsykologiens genstand" er den mest velegnede til 

at angive psykologiens væsentlige særkende, kan også disku

teres. Når den er valgt her, er det for at understrege, at 

det netop er i objektet eller objekterne for den videnskabe

lige virksomhed og ikke i formelle eller subjektive træk ved 

denne virksomhed, at enkeltvidenskabens identitet skal sø

ges. 

Det er altså ikke tesens nøjagtige form, som er det væsent

lige, men derimod dens indhold, forstået ud fra afhandlin

gens helhed. 

Umiddelbart lever den særlige "menneskelige sans" op til 

kravene til en videnskabs "genstandtl, som de er formuleret 

ovenfor. Den er en almen egenskab hos konkrete mennesker; 

og den er i hvert fald specifik for humanvidenskaberne. Sam

tidig er den særlige "menneskelige sans" en væsentlig egen

skab hos menneskene, for så vidt den er nøje forbundet med 

det menneskelige arbejde, med menneskenes sociale relationer 

og med den særlige menneskelige tilegnelsesproces, og dermed 

med de fundamentale principper for menneskenes artsmæssige, 

historiske og individuelle udvikling. 
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Alt dette er imidlertid kun nØdvendige betingelser for, at 

vi her står over for en duelig definition på psykologiens 

genstandsområde. Det endelige bevis på, at vi er på rette 

vej, bliver først givet af definitionens teoretiske og i 

sidste instans praktiske konsekvenser. 

Et sådant bevis kan desværre ikke fremlægges her. Det ville 

kræve en argumentation af samme omfang som den nærværende 

afhandling og formentlig en del praktisk og empirisk arbej

de. 

Et centralt tema i en sådan argumentation ville være frem

læggelsen af en teori for sprog og begreber i forlængelse af 

antydningerne i de foregående kapitler. 

En sådan teori skulle kunne give et nyt grundlag for forstå

elsen af objektrelationernes betydning for den kognitive og 

emotionelle udvikling og for forståelsen af de funktionelle 

forbindelser mellem den praktiske virksomhed og sprogvirk

somheden hos både bØrn og voksne. 

Der skulle også hermed være grundlag for en sammenhængende 

forståelse af på den ene side de erkendelsesprocesser, som 

den kognitive psykologi hidtil har undersøgt, og på den an

den side de emotionelle og dynamiske processer, som psyko

analysen har interesseret sig for i form af objektrelatio

ner, bindinger eller "libidinøse objekter". 

Forskellige neurotiske funktionsmåder kunne f.eks. forstås 

som subjektive afvisninger af udvalgskategorier, hvis plads 

i stedet indtages af sansekategorier. 

Disse egentligt psykologiske argumenter kunne suppleres med 

en udbygning af de antropologiske konklusioner, f.eks. til 

en klargøring af det principielle forhold mellem mennesker 

og maskiner eller automater (som typisk vil operere på en 

kategorimængde med en endelig og adskilt eller disjunkt ba

sis) • 
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Denne lØse opregning af mulige argumenter skal ikke selv 

tjene som bevis for, at den afsluttende "tesen kan udnyttes 

til en frugtbar videreudvikling af den psykologiske viden

skab. Den skal snarere tjene som antydning af, hvor omfat

tende argumentationen vil være, og dermed retfærdiggøre, 

hvorfor den ikke er medtaget i denne omgang. 

Forhåbentlig vil det være muligt at vende tilbage til den i 

anden sammenhæng. 



I kapitel I præsenteres afhandlingens generelle problemstil

ling. Det konstateres, at psykologien i den vestlige verden 

er præget af en identitetskrise, som hænger snævert sammen 

med en manglende begrebsmæssig og metodisk modenhed og en 

deraf fØlgende begrænset praktisk effektivitet. 

Gennem en sammenligning med mere udviklede videnskaber kon

kluderes det, at psykologien først og fremmest savner en 

præcisering af sit særlige genstandsområde i forhold til an

dre videnskaber, og at dette genstandsområde dernæst må de

fineres ud fra forbindelsen mellem menneske og omverden. 

En undersøgelse af denne forbindelse må starte med en dis

kussion af psykologiens hidtidige forståelse af forbindel

sen, som mest eksplicit er blevet formuleret i sanseproces

sernes psykologi, dvs. hvad der traditionelt er betegnet som 

perceptionspsykologi. 

I kapitel II diskuteres fem perceptionspsykologiske skoler, 

nemlig den sensoriske psykofysik, gestaltpsykologien, Gib

son s "perceptuelle psykofysik", "new look" psykologien og 

kognitivismen. Det påvises, hvordan det er et grundlæggende 

fællestræk ved disse skoler, at sansningen, der forbinder 

mennesket med omverdenen, beskrives som en mekanisk proces, 

der forlØber i "universelle" sensoriske kategorier. Dette 

forhold medfØrer igen t at den særligt menneskelige begrebs

mæssige erkendelse enten de facto benægtes eller forklares 

ved henvisning til uvidenskabelige og rent subjektive stør

relser som "forståelse" eller "logiske nØdvendigheder". Det 

specifikke ved menneskenes forbindelser til omverdenen kan 

ikke bestemmes videnskabeligt på dette grundlag. 
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I kapitel III diskuteres den sovjetiske psykolog og filosof 

S.L. Rubinsteins forsøg på at definere den menneskelige psy

ke ud fra den marxistisk-leninistiske erkendelsesteori. 

Det konstateres, at Rubinstein anvender denne erkendelses

teori på en aprioristisk måde, der ikke formår at fremdrage 

det specifikke i den menneskelige psyke på en tilstrækkelig 

konkret måde til at kunne være udgangspunkt for en empirisk 

enkeltvidenskab. 

I kapitel IV præsenteres en anden sovjetisk psykolog, A.N. 

Leontiev, og hans teori for udviklingen af den menneskelige 

psyke i artshistorien, samfundshistorien og hos det enkelte 

menneske. 

Leontiev bygger som Rubinstein på den marxistiske filosofis 

forståelse af mennesket, men forklarer i modsætning til Ru

binstein menneskets forbindelse til omverdenen ud fra dets 

praktisk-sanselige genstandsvirksomhed. Det psykiske forstås 

dernæst som en nØdvendighed for realiseringen af denne virk

somhed. 

Det demonstreres, hvorledes Leontiev gennem sin forståelse 

af redskabsproduktion og redskabsbrug som formidlende led i 

virksomheden og gennem sin beskrivelse af den særlige tileg

nelsesproces, hvorigennem redskabernes samfundsmæssige be

tydning overføres fra generation til generation, kan rede

gøre for væsentlige særegenheder ved udviklingen af den sær

ligt menneskelige psyke. 

Men det konkluderes imidlertid, at Leontiev ikke har formået 

at beskrive den menneskelige virksomhed og de forbindelser 

mellem menneske og omverden, som den realiserer, tilstrække

ligt alment til, at det kan forstås, hvorledes tilegnelsen 

overhovedet er mulig, herunder hvorledes mennesket kan til

egne sig naturen, dvs. på skabende vis omdanne det naturgiv

ne til nye redskaber for det menneskelige subjekt. 
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Endelig påstås det, at både tilegnelsen af det menneskeskab

te og det naturgivne forudsætter en hidtil upåagtet særlig 

menneskelig sans for det konkrete, som er beslægtet med det 

fænomen, der i psykologien er blevet betegnet "objektkonser

vation ll 
• 

I kapitel V forsøges endelig en præcis og formaliseret be

skrivelse af den særlige menneskelige sans for det konkrete, 

og det vises dels, hvorledes den mekanicisme, som lå til 

grund for de traditionelle vestlige psykologiske teorier for 

sansningen, overvindes herved, dels hvorledes disse teorier 

samtidig kan forstås som overgeneralisationer af visse vel

definerede eksperimentelle situationer. 

Til denne formaliserede beskrivelse benyttes en del begreber 

og metoder fra matematik og mængdelære. Samtidig fremtræder 

kapitlet som en videreudvikling af formallogikken til en 

"infinit logik". 

Det konkluderes, at den særlige menneskelige sans for det 

konkrete betyder etableringen af en diskret struktur i men

neskets virksomhed og psykiske genspejling, som modsvarer 

det psykiskes særlige fremtræden som ideelt eller åndeligt. 

I kapitel VI konkluderes det ganske kort, at den menneske

lige sans for det konkrete kan være udgangspunktet for en 

fØrste, foreløbig definition af humanpsykologiens genstands

område, men at yderligere teoretiske og praktiske undersØ

gelser er nødvendige for at befæste definitionens brugbarhed 

og for at give den en præcis formulering. 





The human sense 

An essay on the object of psychology 

Chapter One presents the general subject-matter of this 

treatise. It is demonstrated that psychology in the western 

world is characterized by a crisis of identity which is in

timately connected with a lack of conceptual and methodolo

gical maturity and, following from that, a limited practical 

effectiveness. 

Through a comparison with more developed sciences it is con

cluded that psychology above all requires a definition of 

its specific object in distinction to other sCiences, and 

furthermore that this object must be defined in terms of the 

connection between man and his environment. 

An investigation of this connection must start with a dis

cussion of how psychology has understood the connection so 

far. The psychology of the sensory processes, i.e. the psy

chology of perception, provides an obviously explicit formu

lation of this connection between man and his environment. 

In Chapter Two five schools in the psychology of perception 

are discussed, viz. sensory psychophysics, gestalt psychol

ogy, Gibson's "perceptual psychophysics ll
, "new look" psy

chology, and cognitivism. 

It is demonstrated how it is a fundamental common trait in 

these schools that sensation, which connects man with his 

environment, is considered a mechanical process, described 

by "universal" sensory categories. This implies further that 

the specific human conceptual understanding either is denied 

de facto or explained by reference to unscientific and pure-
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ly subjective entities sue h as ucomprehension" or "logical 

necessityH. 

The specific character1stics of manIs connection with his 

environment cannot be defined scientifically on this basis. 

Chapter Three discusses the attempt of the Soviet psycholo

gist and philosopher S.L. Rubinstein to define the human 

mind on the basis af the marxist-leninist theory of know

ledge. 

It is demonstrated that Rubinstein is applying this theory 

of knowledge in an a priori way, which does not succeed in 

bringing to light the specific traits of the human mind in a 

sufficiently concrete way to be the starting point of an 

empirical branch af science. 

Chapter Four presents the theo ry of another Soviet psycholo

gist, A.N. Leontiev. His theory considers the development of 

the human mind in the history of the species, of society and 

of the individual. 

Like Rubinstein, Leontiev buiIds on the marxist philosophy's 

conception of man, but in contrast to Rubinstein explains 

man's connection with his environment on the basis of man's 

practical activity. The psyche or mind is then explained as 

a necessity for the realization of this activity. 

It is demonstrated how Leontiev through his understanding of 

the produetion and use of tools as mediating parts of manis 

activity, and through his description of the specific pro

cess of "appropriation", by which the social meaning of the 

tools is transferred from generation to generation, is able 

to explain essential characteristics of the development of 

the specific human mind. 
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However, it is concluded that Leontiev has not succeeded in 

describing human activities and the connections between man 

and his environment in a sufficiently general way to be able 

to explain how the process af "appropriationt! is possibie at 

all, including manis "appropriation U af nature, Le. the 

creative transformation af nature into new tools for the hu

man subject. 

At last it is claimed that the Itappropriation" af both the 

produets af man and nature is based upen an until now disre

garded specific human sense af the concrete, which is re

lated to the psychological phenomenon called "object conser

vation" . 

Chapter Five presents a precise and formalized description 

af the specific human sense ef the concrete, and it is de

monstrated how the mechanistic approach, which eharaeterized 

the traditional western psyehological theories of sensation, 

is supplanted by this deseription. In this way it is also 

demonstrated how these theories ean be explained as over

generalizations of certain well-defined experimental para

digrns. 

For this formalized description, some eoncepts and methods 

are used from mathematics and the theo ry of sets. At the 

same time thi s ehapter is a further development of formal 

logie to an "infinite logiet!, 

It is coneluded that the specific human sense of the con

erete constitutes a diserete structure in manIs activity and 

psychic reflection whieh corresponds to the specific appear

ance of the mental as ideal or spiritual. 

In Chapter Six it is coneluded that the human sense of the 

concrete can be the basis for a first, provisional defini-
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tion af the object af human psychology, but that further 

theoreticaI and practical investigations are necessary to 

confirm the usefullness af the definition and to give it a 

precise formulation. 
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se også erkendelsesteori 

filterbasis V 458, 460, 467, 469-75, 481, 483, 490 

fisk II 67; IV 218-20 

flagermus II 64-67 

forberedelsesfase IV 225-29, 233-34, 282 

forbindelse I 29-30, 34-43; II 74, 144-45, 151-52; 

III 155, 161-64, 179, 196; 

291-95, V 299-301, 485-87, 

IV 204-14, 217, 231, 

VI 497-502 

genetisk, afstamningsmæssig II 127, 133; III 192-94; 

V 338 

gnoseo1ogisk, se den gnoseologiske relation 

konkret I 45; II 128; IV 256, 261-68, 271-72, 

294-95; V 299-301, 304-7, 331-39, 344, 352, 373, 

378, 391, 394, 433, 439-40, 492-93 

logisk, se logik 

, ref1ekso1ogisk, se refleks m.m. 

samfundsmæssig IV 240-50, 253-56, 265-67, 285, 

288-89, 292 

foreningsmængde V 307, 312-15, 318, 395 1 412 1 433 
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forlængelse af subjektet, af kroppen I 44-45; 

272-73; V 301, 338, 389, 417, 494; 

formalisme II 141; III 184; V 379 

fortolkning V 375, 379 

fortætningspunkt V 490~91 

fremmedgørelse IV 239-41, 267, 279 

fugle II 67; IV 219 

IV 263-67, 

VI 502 

fylogenese II 69; IV 206, 209, 212-16, 219, 221, 224, 226, 

241-42, 246, 248, 251, 259, 261, 269; VI 501 

fysikalisme II 116 

fysiologi I 20, 22, 31, 34-35; II 47, 49, 110, 140, 148; 

IV 212, 224-25, 248, 261, 296; VI 502 

fællesmængde V 307, 312, 314, 318, 433 

fænomenologi II 58, 61, 80, 103, 117; III 176; V 306, 494 

genetisk forbindelse, se forbindelse 

genspejling III 176-77; IV 204 

genspejling og virksomhed I 44-45; IV 209-12, 235-242, 

270, 283, 289-92 

genspejlingsprincip I 42; III 155-56, 166-67; IV 235, 

294 

genspejlingsteori I 41; II 135; III 158, 165-67 

genstand I 25; IV 220-22; V 333, 342 

for arbejde IV 230-31, 243, 264 

, begrebers III 184 

som element i mængde V 324 

for erkendelse II 85-86, 135 

som material ting III 177-78 

se også enkelt-ting 

psykologiens I 23-38; IV 212, 245, 292; VI 502 

se også humanpsykologi 

samfundsmæssig IV 230, 238, 243, 249, 280 

for tilegnelse IV 243-44, 247-71, 286 

for virksomhed IV 205-12, 217-34, 241-42, 290-92; 

V 299-301, 439 

se også "universet af genstande" 
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genstandsmæssiggØrelse (objektivering) IV 251, 257, 265-68, 

272, 277, 286 

gestalt, gestaltpsykologi I 37, II 56-63, 69, 75, 103, 

131, 149 p III 178 

globalitet V 334, 369-73, 380, 393, 419-20, 456, 462, 477, 

493 

gnoseologisk, den "gnoseologiske relation" I 41-43; 

III 164-74, 177 I 180, 199 

grundpåstand om måltallenes fordeling, se måltallenes for

deling 

Hausdorff's axiom V 421 

Hausdorff-rum V 421-23, 428-29, 442, 450, 453, 457-58, 462, 

468-70 

hermeneutik II 116, 151 

hieroglyffer, "hieroglyf-teori" II 49, 117, 141; IV 259 

historisk, historisk metode IV 212-15, 241-43, 252, 283 

humanistisk psykologi II 61, 80 

humanpsykologi I 45; IV 212-15, 233, 237, 242, 245, 280, 

283-84, 287-89, 292-96; VI 501 

hunde IV 225 

hypoteser II 84-90, 99, 103, 116, 119-20 

hypotetisk - deduktiv proces II 87 

hypotetiske konstruktioner II 142 

hånd II 66; III 196; IV 225, 263; V 494 

ideal i sat ion V 476, 481-84, 492 

idealisme II 49, 74, 80-82, 114, 139-53; IrI 165, 178, 184; 

IV 235, 283, 286-87, 290, 294-96; V 381, 483 

objektiv II 149; rIr 164; V 483 

ideelt, det ideelle (åndelige) I 26, 41-45; II 148-52; 

111156-57,162,168-74,180,188,200-201; IV 204, 

207,232-37,241-42,247-48,256,261,265,273-74, 

280-87, 295-97; V 300, 333, 483, 486, 494; VI 500, 

502 
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ideel rand V 475-76, 481-83 

identitet II 136; III 189-97; IV 266-72; V 303-9, 315, 331, 

333, 339, 342, 383-85, 394, 433, 439, 444, 477, 479 

kvalitativ II 129; IV 269; V 331, 339, 383, 439 

numerisk II 129-32; III 190; IV 269; V 304, 306, 

331, 339, 383-84, 439, 446 

illusioner II 57-61, 69 

imitation IV 247-48 

indhold (begrebers, kategoriers, klassers) II 126-28, 134, 

136; III 184-85; V 307, 433, 480, 492 

se også intens ion 

individer (individuals), se enkelt-ting 

indre punkt, det indre V 467-68 

indre virksomhed, se virksomhed 

induktion V 389 

infinit logik, se 

informationsproces 

informationsteori 

insekter IV 218 

logik 

II HO 

II 93-95 

instrumental15me II 110, 114-15, 135, 142 

intension, intensionelt V 307, 337, 433, 480 

se også indhold 

interiorisering IV 248, 281-82, 286; V 333 

irritabilitet IV 216-17 

isomorfi II 123; V 316 

jægere og samlere IV 234, 238 

K (symbol for mængden af kategorier) ii 

kapaciteter IV 296; V 336, 412 

kapitalisme I 17; IV 209, 239-41, 266-67, 275-76, 279, 

293; VI 499 
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kategori, kategorier I 24, 27-28, 38; 

147; IV 253; V 299, 305-8, 

II 74-75, 89-138, 

317-21, 334-39, 

372-75, 396, 433, 440, 444, 485; VI 498, 500 

kategoriale afgØrelser II 89-100, 119-25; V 306-7, 317-18, 

336-37, 375, 396, 433, 440, 444 

se også afgØrelser 

kategoriale bestemmelser, se bestemmelser 

klasse V 314-18, 331-32, 336, 354, 357, 372-73, 399, 434 

klassekamp IV 241-42, 277, 279 

kognitivisme I 37; II 84-141, 149; III 195; V 299, 305, 

308-9, 330-31, 343, 383 

kognitiv struktur II 100-105, 112-13, 123 

kompakt, kompakthed V 458-61, 469-70, 473-74, 482-83, 

490-91 

komplement V 307, 313, 315, 318, 433 

komplettabel model V 366 

kompletteret univers af genstande V 482-83, 492 

konjunktion V 307, 433, 480 

se også fællesmængde 

konkret, det konkrete I 42-45; II 85; III 177, 180-190, 

196, 220-23, 227, 237, 242, 244, 253-56, 261-72, 

278, 294-97; V 299-307, 318, 331-33, 336-39, 344, 

373-74, 378, 394, 433, 439, 476, 485-86, 492-93; 

VI 497-502 

konkret forbindelse, se forbindelse 

konstansantagelsen II 55, 60, 62 

konstansfænomener II 57 

konsumption 

kontaktflade 

kontaktpunkt 

IV 208, 234, 242 

I 38-39; II 74; 

V 468-70, 483 

V 485 

kontinuitet II 90, 107-9; V 452, 455-459, 481-82 

se også sammenhæng 

kontrastfænomener II 57 

konvergens II 85-86 
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korrespondens I 45; III 163; IV 222; V 370, 372, 393, 

434, 438, 487 

korrespondenstheorern V 372, 393 

krebs IV 218 

kriterier, se sensoriske kriterier 

kulturhistorie, kulturhistorisk IV 277-78 

kvalitativ identitet, se identitet 

legeme (fysisk) V 302-3 

logik (marxistisk definition) IV 293 

afgørbarhedens V 432-44, 463-69 

logisk 

formel IV 273, 293; V 3D?, 433-35, 438-39, 493 

infinit I 45; V 299, 307, 434, 438; VI 498 

kognitivistisk (begrebslogik) 

logisk forbindelse, nØdvendighed II 102-3, 113, 

117-18, 123, 132, 134 

logisk struktur I 37, 39; II 116; V 332 

"logistisk" retning II 103, 113, 141, 149 

målingens V 463-69, 478-79 

afhængighed, uafhængighed V 320-21, 326-28, 358, 376 

(begrebslig) bestemmelse IV 214-15, 236, 287 

fejlslutning V 384 

lov IV 293 

operation V 307, 433-35, 480, 487, 493 

tænkning II 99-100 

lokal, lokalitet II 134, 136; V 308, 339, 352, 354, 365, 

372, 375, 378-79, 392-93 

Lorentz-transformationen IV 222; V 330 

love, lovmæssigheder II 83, 117, 128-32, 134, 137, 151; 

III 181-83, 192; IV 221-22; V 304 

, logiske IV 293 

naturlove II 72, 128, 130; III 192; IV 273-75; 

V 479-84, 492 

løbenummer V 322, 341 
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M (symbol for "universet af genstande" i det tlvelafgrænsede 

tilfælde") V 321; 11 

marxisme I 41, 43; II 135; III 157; IV 241, 293 

maskine II 136; VI 503 

materialisme I 29-30, 40, 42; II 128, 139, 146-160, 175, 

178, 183; IV 203-4, 213, 215, 241, 252-53, 286, 

290, 294-97; V 355, 381 

mekanicisme I 38-42, 45; rI 73, 140, 143-45, 148-49, 153; 

III lS6-S7, 160-62, 183, 188, 201, IV 203, V 299, 

330, 336, 343, 373, 485-87; VI 498 

mekanik, mekanisk fysik I 23; II 56, 108-10, 144, III 161; 

IV 297 

mening IV 216-17, 223-27, 238-40; V 307, 433 

"menneskelige sans", den I 45-46; III 174; IV 249-50, 

255-64, 268-72, 278, 284, 294-95; V 299-300, 

30S-6, 331-38, 373-74, 383, 399, 48S-88, 492, 494, 

VI 498-S02 

menneskets "natur!f, menneskets "væsen tl I 21, 34; IV 233, 246, 

251-54, 265, 275, 277, 281, 288-89, 294 

se også væsen 

metafysik I 40; II 54, 145, 148; III 159; IV 222, 235, 295 

metrik V 417, 424, 445, 455 

model II 104, 107-11, 114, 116; V 319, 335-36, 359, 366, 

413, 476, 481-82 

modsigelse, modsætning I 43; II 75; IV 206-13, 217-21, 

227,242,267,270,279,283,290-91; V 300-08, 

34S, 374, 399, 407-8, 434, 439, 443, 477-80 

monoton V 455 

motiver II 77, 79, 84; IV 206-7, 232-33, 240, 249, 274 

mysticisme I 45; VI 499-500 

mængde, mængdealgebra, mængdelære V 307, 309-11, 429, 

433-3S, 438 

se også operation, mængdealgebraisk 

mærker (efter navne for påstande) V 344-45, 366 

måleinterval V 415, 463-71, 475 

målekategori V 449-84 
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måling II 50, 53; IV 260, 263, 266; V 301, 335, 343, 413-17, 

444-59, 463-84 

måltallenes fordeling, grundpåstand om V 455-56, 461, 464-67, 

471-72 

naiv realisme II 70-73, 82 

natur, menneskets - se menneskets "natur" 

naturerkendelse, naturtilegnelse I 39; II 128; III 199; 

IV 243, 272-78, 297; V 300, 421, 444, 463, 478-81, 

484 

naturlove, se love 

negation V 307, 433, 480 

se også komplement 

"new look" psykologi II 61, 75-86, 98, 100, 110, 133, 149 

nominalisme II 128; IV 259 

numerisk identitet, se identitet 

numerabel (tælleli~) V 391, 412-17, 422-25, 445, 454, 482, 491 

objekt, se subjekt - objekt 

objektiv idealisme, se idealisme 

objektivering, se genstandsmæssiggØrelse 

objekt-konservation II 129-32, 136-37; IV 270, 294; VI 500 

se også fastholdelse 

objekt-relationer VI 503 

omegn V 442, 467, 470 

omfang (begrebers, kategoriers) 

V 307, 318,,375, 433, 

se også ekstension 

II 126-129, 133-36; 

480, 492 

ontogenese IV 206, 209, 212-13, 241, 243, 246, 258, 269-70, 

282, 285 

ontologisk gudsbevis V 484 

operation III 184-85; IV 220-25, 236, 243, 282-83 

,mængdea1gebraisk V 307, 313, 318, 433-35, 438 

se også logisk operati,on 

ord, se sprog 
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organisations fænomener , -principper II 57-62, 149 

orme IV 218 

"oversanseligtI! II 153; IV 215, 237, 256, 268, 272-73, 288, 

292-95, V 494, VI 499-500 

paradigme II 127, 149; IV 255, 265-66; V 302-3, 333, 338, 

353, 380, 391, 493 

partikler I 29; II 144; V 342, 454 

partikularier, se enkelt-ting 

pattedyr IV 219-20 

perception, perceptionspsykologi I 38-40; II 47-144, 148-49; 

IV 254; V 299, 494; VI 497 

"perceptuel psykofysikt! II 61-75 

personlighed, personlighedspsykologi II 77, 100; IV 214-15, 

237, 252-54, 267, 287-88, 292 

politisk økonomi IV 239, 253, 296-97; V 300 

positivisme II 151 

pragmatisme II 114-16, 135 

produkt, se fællesmængde 

produktionsforhold, -relationer IV 239, 241, 253, 267 

produktivkræfter II 53; III 170; IV 234, 238, 266-67, 

277, 279 

prægnanslove II 57 

psykoanalyse I 35-36; II 77, 79, 84 

psykofysik 1147-57, 60-63, 73, 75, 78, 107, 111, 113, 

117, 132, 141-44; V 343, 418 

psykologi I 17-38; IV 211-15, 253-54, 277; VI 497-504 

se også genstand, psykologiens og humanpsykologi 

punkt V 420 

pædagogik (og uddannelse) II 86; IV 267, 279 

rand V 454, 467-76 

se også ideel rand 

rationalisme I 35, 42; II 151, 153 
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realisme II 128, 149, 153; III 164; V 380 

se også naiv realisme 

redskaber (værktøj) I 26, 44, II 63; III 170; IV 226-35, 

243, 247-48, 258-66, 272-74; V 301, 305, 389, 446 

reduktion, reduktion1sme I 21, 36-37; II 49, 54, 72-73, 

116-18, 131, 133, 136, 141-45, 149; III 184; 

V 299, 485, 495; VI 500 

refleks, refleksologisk forbindelse I 41; III 158-171, 174 

relativitetsteorien III 185; IV 222; V 330 

renæssancen IV 278; V 446 1 479 

repræsentation II 115-16 

rum V 325, 429 

se også Hausdorff-rum, topologisk rum 

s (symbol for sansekategori) V 340; v 

samfundsmæssig forbindelse, se forbindelse 

samfundsmæssig genstand, se genstand 

samfundsmæssigt stofskifte IV 234-37, 240 

sammenhæng V 428-29, 434, 453-57, 462, 481 

se også kontinuitet 

sammenligning III 183; IV 259-60, 263, 266; V 415-18, 424, 

444,447-50,454,459 

sandhed I 41-42; II 113-15, 135-36, 153; III 156-57, 162; 

IV 273 

sandsynlighed II 51, 91-95 101-2, IOS, 112-13, 132, 134 

sanse-data II 117, 135 

sanseelementer II 49-51, 55-56, 60, 62 

sansekategorier II 100; V 330, 336-40, 486-87, 492, 495; 

VI 503 

sensibilitet IV 217 

sensoriske kriterier (kategorier) V 299 ff; VI 497 f 

signal III 172-73, 176-79; IV 217, 223, 284-86 

skepticisme II 82-83, 117, 121 
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skolastik II 128 

socialisationsteori IV 259 

sociogenese IV 206, 209, 212-13, 233, 241, 277 

solipsisme II 83 

specifikke sansenerveenergier, loven om de II 48, 55, 62-63 

sprog (ord) I 39, 43-44; II 102, 113, 118, 130-32, 151; 

III 169-76, 179-80, 187-88, 199-202; IV 227, 231-32, 

235-38, 242-44, 247-48, 257-61, 265, 272-73, 280, 

286; V 300, 332-33, 337 I 389, 399, 482, 492-94; 

VI 498-99, 503 

standard IV 263-66; V 301, 424, 446-47, 493 

statistik, statistisk 11.51, 99, 108-9, 117, 123, 135 

se også sandsynlighed 

stimulusØkologi, se tlØkologi" 

strategi II 88, 91-107, 123 

subjekt, kategoriserende V 335, 338-39, 352, 365, 378, 391-94, 

433, 439, 492-95 

subjekt - objekt I 41-44; II 49-50, 55; III 156, 162, 164, 

168-69, 173-74, 177-78, 188, 196, 200; IV 204-7, 

211, 227-29, 237, 243-44, 247, 249, 262-68, 291; 

V 302-4, 424, 483-84, 493 

"subjektivitetsprincippetIt II 82 

sum, se foreningsmængde 

symmetri V 313, 389, 435 

se også asymmetri 

"systemegenskaber" IV 214-15, 237, 256, 287-88, 292-93 

Th. (symbol for theorem) V 323 

theorem V 320-23 

tid II 72; V 337 

tilegnelse I 44; II 128, 130; IV 207, 235, 242-50, 253, 

257-64, 267, 271-79, 284-87; V 300, 483-86; 

VI 498, 502 

se også naturti1egnelse 
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tilpasning II 114-15; IV 217, 219, 226, 228, 233, 245-49, 

274, 278, 285 

ting, se enkelt-ting 

tolkning, se fortolkning 

tomme mængde (bunke, klasse, kategori), den V 312, 314 

topologi, topologisk IV 273-74; V 308, 321, 325, 330, 

369-71, 421, 429 

topologisk rum V 408, 420-23, 442, 450-51, 456-58, 

467-70 

trivielt, ikke-trivielt V 328, 345, 422 

tællelig, se numerabel 

tænkning I 21; II 59, 83, 99-100, 142; III 174-75, 

181-87, 194, 200-201; IV 224-26, 229, 248, 260, 

271, 286, 291 

se også logisk tænkning 

tærksler, tærskelværdier II. 51-53, 78, 108 

tæthed V 422-23, 428-29, 450, 453 

U (symbol for udvalgskategori) V 340; v 

O (symbol for "universet af genstande) V 340; v 

udvalgskategorier V 330, 339-40, 351, 390-93, 476, 478, 

485, 488-95; VI 503 

underrum V 370 

undersØgelsesadfærd II 66, 69-78, 86 

Uuniqueness ll , se enkelt-ting 

uuniverset of genstande" V 309, 321, 334-36, 339-41, 345, 

369, 371, 393, 420, 456, 482, 492-93 

universelle kategorier (klasser, egenskaber) I 38-39; 

II 112; IV 263, 266, 268, 271; V 303-6, 318, 

333,339,346,354,373,375,378-85,388-94, 

411, 419, 433, 439, 449-50 

usikkerhed II 94-98, 112-13; V 343 

vaskebjØrne IV 225 

variable af højere orden II 62-64, 69 
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"velafgrænsede tilfælde", det rII 111-12, 123, 134, 136; 

V 308-9, 318-41, 345, 366, 370-73, 398-99, 434; 

VI 500 

veridikalitet II 115-16 

videnskab I 18, 22-23; III 163; IV 203, 278-80; V 497; 

VI 502 

videnskabelig erkendelse II 83, 87, 141-42; III 199; 

IV 274, 278 

virksomhed I 41-45; II 75, 140 l 147 , 150-53; III 157, 

162-65, 168, 174, 176; IV 204 ff; V 299 ff; 

VI 497 f 

indre IV 205, 248, 280-84, 287, 291 

værktØj, se redskaber 

væsen, væsentligt I 31-34, 41-43; II 83, 128, 131, 144-46, 

152; III 155-60, 165, 171, 174-75, 179-98, 201; 

IV 209, 213, 269; VI 502 

se også menneskets "væsen" 

Webers lov II 51-53 

Weber-brØk ,II 52 

ydre punkt, det ydre V 467-68 

ækvivalens, ækvivalensklasser II 104, 128; IV 269, 297 

ø (symbol for den tomme mængde, bunke, klasse, kategori) 

V 312, 314 

"Økologi", "Økologisk" Il 64-69, 74-75, 91, 110, 132, 141 

økonomi, se politisk Økonomi 

åben mængde V 420, 450-52, 456, 468 

åbent-komplettable modeller V 366 

åndeligt, se ideelt 
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~~~~Eg~~~~~~g~E~~QE~~Qg~g~~~~~~~~Q~~E~~~~~~~~~§g~~~~~~~~~~~ 

~g~Q~~~g~~=~~~g~~~~1~~=~=~~EJ~~~=~ 

I forbindelse med fremstillingen af det diskrete rums topo

logi blev det hævdet, at de fem axiomer, der tilsammen be

skrev det ikke-trivielle, endelige diskrete rum, var logisk 

uafhængige, hvilket vil sige, at axiomerne ikke modsiger 

hinanden, og at intet axiom kan afledes af de øvrige. 

Det drejede sig om fØlgende axiomer: 

Ax. D l 

Der er mere end ~n genstand i M. 

Ax. D 2: 

Antallet af genstande i M er endeligt. 

Ax. D 3: 

I M er fællesmængden af to kategorier en kategori. 

Ax. D 4: 

I M er foreningsmængden af to kategorier en kategori.· 

Ax. D 5: 

For hver to genstande i M findes der to adskilte kate

gorier, således at genstandene falder i hver sin af 

kategorierne. 

At axiomerne ikke modsiger hinanden, er allerede bevist af, 

at der kan gives et eksempel på et rum, som faktisk beskri

ves afaxiomerne, f.eks. et diskret rum med netop to ele

menter, l og 2. 
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Idet vi med M betegner rummets underliggende mængde og med 

et K betegner mængden af kategorier, er eksemplet beskrevet 

ved, at 

M {l, 2}; 

K ø, III, IZI, II,ZI. 

Hvis der nu kan gives et eksempel på et rum, hvor Ax. D l 

ikke gælder, men hvor de fire andre axiomer gælder, så er 

det dermed bevist, at Ax. D l ikke kan afledes af de Øvrige 

axiomer; og tilsvarende for ethvert af de fire øvrige axio

mer. 

Vi skal altså blot give et eksempel for hvert af de fem ax

iomer, hvor netop det pågældende axiom ikke gælder, men hvor 

de øvrige til gengæld gælder. 

Idet det understreges, at der kunne være valgt uendeligt 

mange andre eksempler, er de fem eksempler fØlgende: 

For Ax. D l: 

For Ax. D 2: 

For Ax. D 3 : 

For Ax. D 4 : 

For Ax. D 5: 

M ø. 
K ø. 

M mængden af naturlige tal {l, 2, 3, .... }. 

K alle delmængder af mængden af naturlige 

tal. 

M I l, ZI. 
K III, IZI, I l, Zl. 

M I l, Z I . 
K ø, 111, I Zl. 

M I l, ZI. 
K I l, Z I . 

I forbindelse med fremstillingen af rummet af sansekategori

er og udvalgskategorier i universet af genstande har vi li-
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geledes hævdet, at axiomerne i de forskellige axiomsæt var 

logisk uafhængige. 

Vi vil nu gennemfØre alle disse uafhængighedsbeviser under 

~t og samtidig bevise resten af de påstande om logiske rela

tioner, som er fremsat i kapitel V med henvisning til appen

dixet. 

FØrst vil vi opregne alle axiomerne i den rækkefØlge, hvori 

de introduceres i teksten: 

Ax. SO 1: 

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: 

lOer foreningsmængden af to sansekategorier en san

sekategori. 

For hver to genstande i O findes der to adskilte sanse

kategorier, således at genstandene falder i hver sin af 

sansekategorierne. 

Ax.SII": 

Ingen sansekategori i O indeholder netop en genstand. 

Ax. U 3: 

lOer fællesmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori. 
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Ax. U 4: 

I D er foreningsmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori. 

Ax. U 12: 

Der eksisterer en ikke-tom udvalgskategori i O. 

Ax. U 13: 

Enhver ikke-tom udvalgskategori i U indeholder en ende

lig ikJ<e-tom udvalgskategori • 

Ax. SU 3: 

lOer fællesmængden af en udvalgskategori og en sanse

kategori en udvalgskategori. 

Ax. SU 14' f: 

lOer ingen ikke-tom udvalgskategori en sansekategori. 

Ax. S 7: 

lOer foreningsmængden af en vilkårlig mængde sanseka

tegorier en sansekategori. 

Ax. S 32": 

For enhver ikke-tom sansekategori i D eksisterer der en 

mængde sansekategorier, hvis foreningsmængde er lig med 

den ikke-tomme sansekategori, men hvor det ikke for 

noget endeligt antal af disse sansekategorier gælder, 

at deres foreningsmængde er lig med den ikke-tomme 

sansekategori. 

Herudover er der blevet omtalt to "hypotetiske" axiomer, 

nemlig: 

"Ax. S 19 11
: 

Der findes to ikke-tomme sansekategorier i O, der er 

komplementer. 
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"AX. S 191 I ti: 

Der findes ikke to ikke-tomme sansekategorier i O, der 

er komplementer. 

Som det var tilfældet med beviset for den logiske uafhængig

hed afaxiomerne, der beskrev det ikke-trivielle, endelige 

diskrete rum, vil beviserne for logiske relationer mellem 

forskellige påstande om rummet af sanse- og udvalgskatego

rier blive gennemført ved henvisning til en række eksempler. 

Disse eksempler er taget fra matematikken, idet det i alle 

tilfælde drejer sig om rum i mængden af reelle tal. 

Men det må understreges, at disse eksempler igen er valgt 

blandt uendeligt mange mulige, og at der ikke hævdes nogen 

lighed i øvrigt mellem eksemplerne og så rummet af sanse- og 

udvalgskategorier i universet af genstande. Eksemplernes 

værdi indskrænker sig til deres aktuelle bevistekniske an

vendelse. 

Eksemplerne er udvalgt med det formål at gennemføre alle be

viserne med så få eksempler tilsammen som muligt. Derved er 

nogle af eksemplerne blevet lidt mere komplekse, end hvis 

der omvendt var udarbejdet et sæt eksempler uafhængigt for 

hvert bevis. Til gengæld ville antallet af eksempler på den

ne måde være blevet meget stort. 

I eksemplerne betegnes den underliggende mængde med O, mæng

den af mængder svarende til sansekategorier med S og mæng

den af mængder svarende til udvalgskategorier med U. 

For hvert eksempel anføres det, hvilke af de ovennævnte ax

iomer der ikke gælder for det pågældende rum, idet det er 

underforstået, at resten gælder, dvs. gyldigt beskriver rum

met. 

Selve beviserne vil først blive anfØrt, efter at alle eksem

plerne er opregnet. 



Eks. l: 

Eks. 2: 

Eks. 3: 

Eks. 4: 

Eks. 5: 
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o mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U alle foreningsmængder af endelige mængder ik

ke-hele rationelle tal og af fællesmængder af 

mængden af rationelle tal og en mængde fra S. 

Gælder ikke: "Ax. S 19 11
• 

o 
S 

U 

(l). 

ø. 
ø, (l). 

Gælder ikke: Ax. SU l, "AX. S 19". 

o mængden af reelle tal. 

S alle ikke-tomme foreningsmængder af åbne in

tervaller i U. 
U ø, (l). 

Gælder ikke: Ax. S 3, "AX. S 19". 

o mængden af reelle tal. 

S alle åbne intervaller i O og ø. 
U ø, (l). 

Gælder ikke: Ax. S 4, Ax. S 7, "Ax. S 19". 

o mængden af reelle tal. 

S alle fællesmængder af mængden af rationelle 

tal og en foreningsmængde af åbne intervaller 

i O, samt ø. 
U ø, (l). 

Gælder ikke: Ax. SS, "Ax. S 19 ti • 



Eks. 6: 

Eks. 7: 

Eks. 8: 

Eks. 9: 

o 
S 

u 
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mængden af reelle tal. 

alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og/eller {l}, samt ø. 
ø, 12J. 

Gælder ikke: Ax. SliII, Ax. S 32 11
, "AX. S 19 1111

, 

o mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø 
U Alle foreningsmængder af endelige talmængder i 

O, der ikke indeholder {O}, og af fællesmæng

der af en kategori fra S og mængden af ratio

nelle tal i intervallet -00 < x ~ O og/eller 

intervallet O ~ x < 00, samt ø. 

Gælder ikke: Ax. U 3, "Ax. S 19". 

O mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U ø, 11l , (2) • 

Gælder ikke: Ax. U 4, "Ax. S 19". 

O mængden af reelle tal. 

s alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U ø. 

Gælder ikke: Ax. U 12, "Ax. S 19". 

Eks. 10: O mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i U 

og ø. 
U alle fællesmængder af en mængde fra S og af 

mængden af rationelle tal. 

Gælder ikke: Ax. U 13, "Ax. S 19". 



- viii -

Eks. ll: O mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U {l, 2). 

Gælder ikke: Ax. SU 3, "Ax. S 19 11
• 

Eks. 12: O mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U alle delmængder af O. 

Gælder ikke: Ax. SU 14", "Ax. S 19l!. 

Eks. 13: O mængden af reelle tal, undtagen (3 ). 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U ø, {l) . 

Gælder ikke: "Ax. S 19' I 11 • 

Eks. 14: O mængden af reelle tal i intervallet -l < x < l. 

S alle fællesmængder af O og af foreningsmængder 

af åbne intervaller på de reelle tals akse. 

U ø, {l). 

Gælder ikke: Ax. S 32" I "Ax. S 19". 

Eks. 15: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle ikke-tomme foreningsmængder af åbne in

tervaller i O. 

U ø, {l). 

Gælder ikke: Ax. S 3 I "AX. S 19 I I II • 
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Eks. 16: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle åbne intervaller i O og ø. 
U ø, (l). 

Gælder ikke: Ax. S 4, Ax. S 7, "Ax. S 19"11. 

Eks. 17: O 

S 

U 

{l, 2, 3, 4}. 

ø, {l, 2}, {3, 4}, {l, 2, 3, 4}. 

ø, {l). 

Gælder ikke: Ax. SS, Ax. S 32' t, "AX. S 19' t " • 

Eks. 18: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

Eks 19: 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U alle foreningsmængder af endelige talmængder i 

O, der ikke indeholder {O}, og af fællesmæng

der af en mængde fra S og mængden af rationel

le tal i intervallerne -00 < x < O, O ~ x < 3 

og/eller 3 < x < 00, samt ø. 

Gælder ikke: Ax. U 3, "Ax. S 19' I " • 

O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U ø, {l), {2). 

Gælder ikke: Ax. U 4, "Ax. S 19'1u. 

Eks. 20: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U ø. 

Gælder ikke: Ax. U 12, "Ax. S 19 I t " • 
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Eks. 21: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U alle fællesmængder af en mængde fra S og af 

mængden af rationelle tal i U. 

Gælder ikke: Ax. U 13, !lAx. S 19"". 

Eks. 22: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U (1, 2). 

Gælder ikke: Ax. SU 3, "Ax. S 19 I I " • 

Eks. 23: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U alle delmængder af O. 

Gælder ikke: Ax. SU 14' I, "Ax. S 19' l". 

Eks. 24: O mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af {2} og/eller et ende

ligt antal endelige intervaller i O, samt ø. 
U ø, (l). 

Gælder ikke: Ax. S 7, Ax. S 11'1 I Ax. S 32", 

"AX. S 19". 

Eks. 25: O mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af en endelig mængde åb

ne intervaller i O med irrationelle endepunk

ter, samt ø. 
U alle foreningsmængder af endelige mængder i O 

og af fællesmængden af en mængde fra S og 

mængden af rationelle tal. 

Gælder ikke: Ax. S 7 I "Ax. S 19". 
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Det første bevis på grundlag af eksemplerne skal påvise den 

logiske uafhængighed afaxiomsættet bestående af fØlgende 11 

axiomer: 

Ax. SU l, Ax. S 3, Ax. S 4, Ax. S 5, Ax. S 11", Ax. U 3, 

Ax. U 4, Ax. U 12, Ax. U 13, Ax. SU 3, Ax. SU~14". 

Først skal der gives et eksempel, hvor alle 11 axiomer gæl

der. Det er allerede gjort i kapitel V. Men her skal henvi

ses til Eks. l. 

Dernæst skal der gives et eksempel, nemlig Eks. 2, hvor Ax. 

SU l ikke gælder, men hvor alle de øvrige la axiomer gælder, 

for at påvise den logiske uafhængighed afAx. SU l. 

Dette skal nu gøres for alle de 11 axiomer. Svarende til den 

ovennævnte rækkefØlge afaxiomerne er eksemplerne følgende: 

Eks. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la, 11, 12. 

NØjagtigt det samme sæt eksempler beviser samtidig den logi

ske uafhængighed afaxiomerne i det aXiomsæt, der svarer til 

ovenstående, men hvor Ax. S 4 er erstattet med Ax. S 7. 

Endvidere beviser det den logiske uafhængighed afaxiomerne 

i det axiomsæt, hvor yderligere Ax. S 11" er erstattet med 

"Ax.S19"It. 

Endelig beviser eksempelsættet den logiske uafhængighed af 

axiomerne i axiomsættet, hvor Ax. SIl" er erstattet afAx. 

S 32", altså: 

Ax. SU l, Ax. S 3, Ax. S 7, AX. S 5, Ax. S 32", Ax. U 3 1 

Ax. U 4, Ax. U 12, Ax. U 13, Ax. SU 3, Ax. SU 14' I. 

Det skal nu bevises, at axiomerne i axiomsættet svarende til 

ovenstående, men suppleret med "Ax. S 19' 'II, er logisk uaf-
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hængigt. Idet "AX. S 19' l" sættes sidst i rækken, er eksem

plerne i sædvanlig rækkefØlge følgende: 

Eks. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Vi skal herefter bevise den logiske uafhængighed afaxiomer

ne i et axiomsæ"t, hvor Ax. SU 1 er erstattet med "AX. S 19", 

nemlig: 

"Ax. S 19", Ax. S 3, Ax. S 7, Ax. S 5, Ax. S Il", Ax. U 3, 

Ax. U 4, Ax. U 12, Ax. U 13, Ax. SU 3, Ax. SU 14". 

Idet der som tidligere begyndes med eksemplet, hvor alle ax

iomerne gælder, er eksemplerne følgende: 

Eks. 13, 2, 15, 16, 17, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

Endelig skal vi bevise forskellige udsagn fra kapitel V, der 

alle tager udgangspunkt i axiomsættet: 

Ax. SU 1, Ax. S 3, Ax. S 7, Ax. S 5, Ax. S 11", Ax. U 3, 

Ax. U 4, Ax. U 12, Ax. U 13, Ax. SU 3 1 Ax. SU 14". 

Det første udsagn er, at ikke alle endelige delmængder af en 

udvalgskategori behøver at være udvalgskategorier. Dette be

vises ud fra Eks. 1, hvor f.eks. {l} ikke er med i U, men dog 

er en endelig delmængde af mængden i U bestående af de ratio

nelle tal mellem ° og 2. 

I kapitel V blev det bevist, at et sammenhængende Hausdorff

rum også var "tætn, altså at "Ax. S 19"" kunne erstatte Ax. 

Il" i ovenstående axiomsæt. Men det blev også hævdet, at 

dette ikke var tilfældet, hvis AX. S 7 var erstattet med Ax. 

S 4. Med andre ord: Fra et axiomsæt som ovenstående, hvor 

Ax. S 7 var erstattet med Ax. S 4 og Ax. S Il' I var erstat

tet med "Ax. S 19' ''', kunne påstanden i Ax. S Il" ikke af

ledes og i Øvrigt heller ikke 
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Th.S16": 

En sansekategori i O er enten tom eller indeholder uen

deligt mange genstande. 

Dette andet udsagn bevises af Eks. 24. 

Det tredie udsagn er, at 

Th. U 30: 

Lad en udvalgskategori i D 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 

ikke behØver at gælde, hvis Ax. S 7 i axiomsættet er erstat

tet med Ax. S 4. 

Dette bevises af Eks. 25, hvor f.eks. mængden af rationelle 

tal mellem -VL og VZ er med i U, men hvor den delmængde, der 
bliver tilbage, når f.eks. {O} fjernes fra mængden, ikke 

selv er med i U. 

Det fjerde og sidste udsagn er, at "AX. S 19' I II og "grundpå

standen om måltallenes fordeling": 

Ingen sansekategori i en målekategori, der er defineret 

ved et åbent interval på måltallenes akse, indeholder 

genstande med størst eller mindst måltal 

er logisk uafhængige. 

Dette bevises af Eks. l, 13, 14, hvor det for alle tre ek

sempler gælder, at alle ovennævnte 11 axiomer er opfyldt. 

For Eks. l er endvidere både "Ax. S 19' ,II og "grundpåstan

den" opfyldt, for Eks. 13 kun "grundpåstandenIl, og for Eks. 
14 kun "AX. S 19'1". 

Dette beviser udsagnet. 
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INDLEDNING 

Flere steder i kapitel V (s. 404-8, 428, 435-36, 462 og 488) 

er der omtalt et åbent spørgsmål, nemlig om der ud fra de for

skellige axiomsæt og ud fra definitionen af afgØrbare katego

rier (s.396) kan afledes et theorem, der hævder umuligheden 

af, at alle delmængder i universet af genstande O er afgørba

re, eller med andre ord umuligheden af, at rummet af afgØrba

re kategorier kan være diskret. Dette spørgsmål er stadig i 

sin generelle form ubesvaret. 

Hvis der imidlertid tilføjes et axiom, der hævder, at rummet 

af sansekategorier i universet af genstande O har en nummera

bel (tællelig) basis, kan spØrgsmålet besvares bekræftende. 

Det kan altså aldrig under forudsætning af det tilfØjede axi

om lade sig gøre, at alle delmængder i O er afgØrbare. Der 

vil under denne forudsætning altid i O være delmængder, der 

er "transcendente" i forhold til den praktiske afgØrbarhed, 

vi her har defineret. 

Da yderligere et sådant axiom om numerabel basis flere ste

der i kapitel V (s. 417, 422-25, 445, 454, 482 og 491) har 

været nævnt som en plausibel antagelse, er det nærliggende 

her at gennemfØre beviset og diskutere dets konsekvenser for 

andre åbne spørgsmål i kapitel V. 

Et af de åbne spørgsmål fra kapitel V (s. 428) er spørgsmålet 

om, hvorvidt der under forudsætning af de forskellige axiom

sæt kan afledes et endnu stærkere theorem, der hævder, at der 

altid findes en afgØrbar kategori i universet af genstande O, 

hvis komplement ikke er en afgørbar kategori. Et sådant theo

rem kan imidlertid ikke afledes. 
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Denne sidste konklusion kunne endda i modsætning til den fØr

ste konklusion og dens øvrige konsekvenser allerede være dra

get ud fra axiomerne i l. udgave, dvs~ uden antagelse af det 

tilføjede axiom om numerabel basis. Beviset herfor anfØres 

nedenfor i afsnittet om konsekvenserne af det fØrste bevis. 

BEVISET 

Spørgsmålet om den mulige diskrethed af rummet af afgØrbare 

kategorier diskuteres s. 404-8 ud fra et axiomsæt bestående 

af fØlgende 11 axiomer: Ax. SU 1, Ax. S 3, Ax. S 4, Ax. S 5, 

Ax. S 11 II, Ax. U 3, Ax. U 4, Ax. U 12, Ax. U 13, Ax. SU 3 og 

Ax. SU 14 11 (se f.eks. s. 356-57), samt Def. SUA 4 (s. 396). 

Senere i bogen (s. 428, 435 og 436) diskuteres spørgsmålet ud 

fra et axiomsæt, hvor Ax. S 4 er erstattet med Ax. S 7 (jfr. 

s. 408). I dette tilfælde er rummet af sansekategorier i uni

verset af genstande et topologisk rum (jfr. s. 420), hvor san

sekategorierne er de åbne mængder og genstandene er punkter. 

Til sidst (s. 462 og 488) diskuteres spørgsmålet ud fra et 

axiomsæt, hvor yderligere Ax. S 11' I er erstattet med Ax. S 

32" (jfr. s. 460-61). 

I forbindelse med indføringen af Ax. S 7 argumenteres der (s. 

417) for en antagelse om, at rummet af sansekategorier har en 

tællelig eller numerabel basis, idet en delmængde af mængden 

af åbne mængder i et topologisk rum er en basis for rummet, 

hvis det for ethvert punkt og enhver åben mængde, der indehol

der punktet, gælder, at der findes en åben mængde fra basen, 

der indeholder punktet og er indeholdt i den første åbne 

mængde (jfr. s. 422-23). 

Denne definition på basis kan uden problemer udstrækkes til 

det mere generelle tilfælde, der diskuteres s. 404-8, hvor 

Ax. S 4 endnu ikke er erstattet afAx. S 7, og hvor sanseka

tegorierne derfor ikke behøver at være åbne mængder i et to

pologisk rum. 
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Vi antager altså for rummet af sansekategorier, uanset hvil

ket af de tre ovennævnte axiomsæt der definerer det, at 

Rummet af sansekateqorier i universet af genstande 

har en numerabel basis, 

hvor en delmængde af mængden af sansekategorier i universet 

af genstande altså er en basis for rummet af sansekategorier, 

hvis det for enhver genstand og enhver sansekategori, der in

deholder genstanden, gælder, at der findes en sansekategori 

fra basen (en basiskategori) , der indeholder genstanden og er 

indeholdt i den fØrste sansekategori. 

Vi kan altså tænke os basen, dvs. mængden af basiskategorier, 

ordnet i en uendelig fØlge b 1 , b 2 , ••• , bi' ..• i og vi kan i 

henhold til definitionen af basis vedtage, at den tomme mæng

de ø ikke er med i basen. IfØlge Th. S 16" (s. 361) indehol

der enhver basiskategori altså uendeligt mange genstande. 

Vi kan nu i hver basiskategori bi definere to genstande xi og 

Yi efter fØlgende princip: I b 1 vælges to genstande x 1 og Y1' 

I b 2 vælges to genstande x 2 og Y2' således at alle genstande 

i sættet (x1 , x 2 ' Y1' Y2) er forskellige. Således kan der nu 

gås frem skridt for skridt, idet der i bi vælges to genstande 

xi og Yi' således at alle genstande i sættet (x 1 ' .•. , xi' Y1' 

.•• , Yi) er forskellige. Selvom vi ikke kan angive den udvæl

gelsesprocedure nærmere (ved en generel regel eller "rekur

sivt"), som er nØdvendig for den skridtvise konstruktion af 

mængden af x'er og y'er, vil vi alligevel tillade os at sige, 

at det totale sæt af x1er og y'er eksisterer. 1) 

l) I de tilfælde, hvor rummene af sansekategorier eksemplifice
res med rum, hvor den underligge'nde mængde er numerabel (f.eks. 
de hele tal eller de rationelle tal) vil der altid kunne defi
neres en fast regel for udvælgelsen af x. og y. i b., f.eks. de 
lavest nummererede, der opfylder betingelserne: I akdre tilfæl
de forudsætter eksistensen gyldigheden af det såkaldte udvalgs
axiom (Axiom of Choice). 
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Da enhver ikke-tom sansekategori ifØlge definitionen på basis 

indeholder basiskategorier, må enhver ikke-tom sansekategori 

altså indeholde mindst et x og et y~ 

Lad os nu kalde mængden af alle z'er, altså den uendelige fØl

ge (x 1 , x 2 ' •.. , xi' ••. ) for X. X kan ikke indeholde nogen 

ikke-tom sansekategori, da den ikke indeholder noget y. Hvis 

X skal være en afgØrbar kategori, må den altså ifØlge Def. 

SUA 4 være en udvalgskategori. 

Komplementet ex til X kan heller ikke indeholde nogen ikke-tom 

sansekategori, da den ikke indeholder noget x. Hvis ex skal 

være en afgørbar kategori, må den altså, ligesom X, være en 

udvalgsl ... ategori. 

Imidlertid kan ikke både X og ex være udvalgskategorier, jfr. 

Th. U 19 1
' (s. 363). Altså er enten X eller ex en ikke-afgØr

bar kategori, og altså er rummet af afgørbare kategorier ikke 

diSkret. 

Dette bevis svarer til den mulighed for bevisfØrelse, der er 

nævnt under punkt a) s. 407: 

"der findes to adskilte delmængder af O. hvor det for enhver 
sansekategori gælder, at den indeholder en genstand fra hver 
af de lmængde rne 11. 2 ) 

Antagelsen om, at rummet af sansekategorier i universet af 

genstande har en numerabel basis, er der som sagt argumente

ret for i forbindelse med indfØrelsen afAx. S 7. Selvom an

tagelsen opgives, vil beviset imidlertid nok kunne gennemfØ

res under forudsætning af en udvidelse af de induktions pr in

cipper, som er anvendt i det nærværende bevis i definitionen 

af mængden af x'er og y'er. Imidlertid vil interpretationen 

2) 
I. 1. udgave af bogen var sidste ord i citatet fej lagtigt uka_ 
tegorierne u. 
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af afgØrbarhed i dette tilfælde nek miste sit grundlag i fer

ho.ld til praktisk gennemførlige afgØrelser, sem de er define

ret i bege n fra eg med indfØrelsen afAx. S 7. 

KONSEKVENSER 

Den umiddelbare kensekvens af- evenstående bevisfØrelse er, at 

vi (i hvert fald under fcrudsætning af eksistensen af en nu

merabel basis (i udvidet betydning) fer rummet af sansekate

gcrier i universet af genstande) kan hævde et theerem 

Th. A 10 11
: Der findes en delmængde af O, der ikke er en 

afgØrbar kategcri, 

cg helt tilsvarende et thecrem 

Th. E 10' ': Der findes en delmængde af O, der ikke er en 

effektivt afgØrbar kategcri. 

bevis: Th. A 10 11 cg Def. AE 31 (s. 436). 

Disse påstande gælder fer ethvert af de tre ovennævnte axicm

systemer. 

Side 404 blev spørgsmålet endvidere rejst em, hvorvidt der 

kunne afledes en påstand svarende til Th. S 6 11 for de afgør

bare kategorier (I fedneten side 403 var det påvist, at en 

påstand uden te mærker ikke kunne afledes). 

Dette spørgsmål står stadig åbent for det første axiemsæts 

vedkemmende, altså når Ax. S 4 endnu ikke er erstattet afAx. 

S 7. Fer de te sidste axiemsæts vedkemmende, altså under fer

udsætning af 'Ax.' S 7 kan der derimed let afledes et thecrem 

Th. A 6' ': Der findes en fællesmængde af afgØrbare ka

tegerier, sem ikke er en afgØrbar kategori. 

bevis: Th. A 10 11 eg Th. A 29 (s. 430) 
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Side 428 rejses spørgsmålet om, hvorvidt der kan afledes et 

theorem svarende til Th. S 28" (se 'S. 426) for de afgØrbare 

kategorier, altså hvorvidt der altid findes en afgØrbar kate

gori i O, hvis komplement ikke er en afgØrbar kategori. 

Dette spørgsmål kan imidlertid besvares afkræftende uanset 

gyldigheden afaxiomet om numerabel basis. Med terminologien 

fra appendixet (s. v-x) kan vi definere følgende rum, der op

fylder alle tre axiomsæt: 

o mængden af reelle tal n. 
S alle foreningsmængder af åbne intervaller på n og ø. 
u alle diskrete mængder i ~. 

I dette rum er enhver afgØrbar kategori en foreningsmængde af 

åbne intervaller og en diskret punktmængde. Komplementet til 

en afgØrbar kategori er selv en sådan foreningsmængde. Altså 

findes der et eksempel på et rum, hvor et "Th. A 28' I" ikke 

ville gælde. 

En konsekvens afaxiomet om numerabel basis er, at vi nu kan 

bevise, at en påstand "Th. A 28" svarende til Th. E 28 (se s. 

437) heller ikke vil kunne afledes, idet vi kan give et eksem

pel på et rum, hvori der er defineret en afgØrbar kategori, 

hvis komplement ikke er afgørbart. Vi kan nemlig blot i et 

vilkårligt rum af sansekategorier definere en kategori sva

rende til X i vores bevisfØrelse for Th. A lO' I. Hvis vi nu 

definerer udvalgskategorierne som alle delmængder (herunder 

den uægte) af X, er X et eksempel på en afgørbar kategori, 

hvis komplement ikke er afgØrbart. 

Altså kan hverken "Th. A 28" eller "Th. A 28' ,,, afledes af no

gen af de tre axiomsæt. 

Hermed er de forskellige åbne spØrgsmål i bogen, hvis svar af

hænger af muligheden af at bevise Th. A 10'1, direkte eller 

indirekte besvaret. 
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FORTOLKNING OG DISKUSSION 

Tilbage står spørgsmålet om fortolkningen af Th. A 10" og af 

dets konsekvenser (jfr. s. 408). 

For det første må det konstateres, at fortolkningsproblemet 

havde været alvorligere, hvis det havde vist sig, at det var 

påstand 1) på side 406, der var blevet bevist; hvis altså der 

fandtes en konkretisering afaxiomerne, hvor rummet af afgØr

bare kategorier var diskret. En sådan fuldstændig udefinerbar

hed" af alle delmængder i universet af genstande ville harmo

nere dårligt med vores intuitive forståelse af menneskenes 

forhold til omverden. 

Hvis påstand 1) var blevet bevist, måtte fortolkningen for

mentlig bestå i at finde et axiom, som føjet til de hidtidige 

axiomer udelukkede påstand 1). Sagt med andre ord måtte der 

være en fundamental begrænsning i vores mulighed for praktisk 

at definere mangfoldigheder i omverden, som var blevet over

set i axiomsættene. Ved at analyse,re den diskrete konkretise

ri~g havde man da kunnet fremdrage, hvori dens urimelighed be

stod, og derefter med et nyt axiom negere denne urimelighed. 

Nu er vi heldigvis i den modsatte situation, hvor vi ikke 

står over for en sådan urimelighed i forhold til en intuitiv 

forståelse af menneskenes omverdensrelationer. 

Fortolkningsproblemet indskrænker sig i dette tilfælde til 

spørgsmålet om, hvorledes vi skal forstå det tilsyneladende 

paradox, at vi som 1 (':=1 i" beviset for Th. A 10 1
' direkte kan 

give et eksempel rå F.llt.så "riefinere", en mængde, som vi i 

en anden forstand hævder er "ikke-defineret", nemlig ikke

afgØrbar. Mindst en af mængderne X og ex var jo ikke-afgØr

bar. 

Vi kan f.eks. forestille os, at X er en udvalgskategori, 

hvilket vel ikke forekommer helt urimeligt, når vi netop i 
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beviset har beskrevet en procedure til at "udvælge" den. Her

af fØlger så, at ex er ikke-afgØrbar, selvom den altså er 

entydigt defineret som komplementet til X. 

Paradoxet er imidlertid kun tilsyneladende. Tilsvarende for

hold kendes fra teorien for rekursive mængder. 3 ) 

Sagen er, at enhver genstand i X efter et endeligt antal 

'skridt lInås" af udvælgelsesproceduren. I denne forstand kan 

X fortolkes som afgØrbar. Omvendt vil det for en genstand i 

ex aldrig, efter nok så mange skridt i udvælgelsesproceduren 

for x, kunne afgøres, hvorvidt det forhold, at genstanden ik

ke er blevet nået af udvælgelsesproceduren, skyldes, at den 

er med i X, men endnu ikke nået, eller at den ikke er med i 

X, altså med i ex. I denne forstand er ex da ikke-afgØrbar. 

Imidlertid er det nok mere rimeligt at betragte såvel X som 

ex som ikke-afgørbare eller som et udtryk for et "tankeekspe

riment" og at acceptere, at tankeeksperimentet kan sige noget 

væsentligt om det praktisk mulige, i og med at det - i tanken -

overskrider det. Det kan således let bevises, at enhver ikke

tom sansekategori indeholder uendeligt mange x ' er4 ) I og der

med i Øvrigt, at ethvert x er fortætningspunkt for X (se s. 

490-91). X er altså ikke en diskret mængde, men tværtimod en 

i relation til sansekategorierne "tætFl mængde overalt i O, 

hvilket muligvis ikke er noget fortolkningsmæssigt bekvemt 

træk ved en udvalgskategori. 

3) 

4) 

Se f.eks. Arbib, M.A.: Brains, Machines and Mathematics. N.Y.: 
McGraw-Hill, 1965, hvor påstanden om, at "There exists a recur
sive1y enumerable set of positive integer s which is not recursive ll 

i øvrigt vises at være "an abstract form of Godel's theorem". 
(s. 124) 

Jfr. beviset for Th. A 10 1 't hvor X defineres. Hvis en ikke
tom sansekategori indeholdt et endeligt antal x'er, ville der 
for et y i sansekategorien ifØlge Th. S 15 (se s. 360) og Ax. 
S 3 (se s. 341) kunne defineres en sansekategori, der indeholdt 
y'et og ingen x'er, i strid med definitionen af X. 
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Når der ovenfor er talt om en "intuitiv" opfattelse af om

verden som "ikke-diskret", kan det umiddelbart stå i en vis 

modsætning til, at det flere steder i bogen (f.eks. s. 331, 

399 og 500) hævdes, at forskellen mellem "det velafgrænsede 

tilfælde" og virkelighedens mangfoldighed af genstande orga

niseret som et rum af afgØrbare kategorier er vanskelig er

kendbar. F.eks. kan den mekanistiske generalisering af "det 

velafgrænsede tilfælde" ses som et udtryk for en sådan erken

delsesbegrænsning. 

Der er altså tale om en "intuition", der (ligesom adskillel

sen mellem sanse- og udvalgskategorier) overskrider mekani

cismen, og som det kun kan håbes, at læseren deler. 

De i bogen påståede ligheder mellem Ildet velafgrænsede til

fælde" og runuuet af afgØrbare kategorier, f.eks. fremstillet 

i afsnittet om de effektivt afgØrbare kategorier, står stadig 

ved magt, efter at Th. A 10 11 er bevist, ligesom hvad der i 

øvrigt er sagt i bogen. 

Som nævnt havde situationen været en anden, hvis det var på

stand 1) side 406, der var blevet bevist; og det var denne 

mulighed, der gjorde, at det åbne spørgsmål (jfr. s. 408) fak

tisk var væsentligt, skØnt dette måske ikke fremstår med til

strækkelig tydelighed i bogens tekst. 
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TILFØJELSE TIL ADDENDUM ======================= 

Docent Jørgen Hoffmann-Jørgensen, Matematisk Institut, Aarhus 

Universitet, har 1 et notat "Maximal Perfect Topologies" (Hoff

mann-Jørgensen, personlig kommunikation, 1994) bevist, at det 

generelt gælder, at hvis rummet af sansekategorier har en basis, 

hvis uendelige størrelsesorden, kardinalitet, er lavere end 

eller lig med den underliggende mængdes (O's) kardinalitet, så 

gælder Th. A 10". Til gengæld eksisterer der under forudsæt

ning af Zorn's Lemma (en variant af udva1gsaxiomet eller Axiom 

of Choice) rum af sansekategorier, såkaldte maksimale perfekte 

topologier, hvor ovenstående betingelse ikke er opfyldt, og 

hvor Th. A lO' I ikke gælder. Disse rum er imidlertid ikke kon

struktive, dvs. de kan ikke defineres eksplicit. Det ser endda 

ud til, at negationen af Th. A lO' I implicerer udva1gsaxiomet, 

og dermed selv er en variant af udva1gsaxiomet, selvom dette 

endnu ikke er bevist. 

Denne lØsning på det i l. udgave (1983) og i 2. udgave (1989) 

ulØste problem vil betyde, at rummet af afgØrbare kategorier 

kan være diskret eller konstruktivt eller ingen af delene, men 

aldrig begge dele. Det er samtidig den fortolkningsrnæssigt set 

optimale lØsning på problemet. Den tillader os at hævde, at 

alle opdelinger (delmængder) i verden i princippet kunne være 

afgØrbare som defineret med de 11 axiomer og Def. SUA 4, men 

at der i så fald ikke kan konstrueres en model af denne verden. 

Eller omvendt, at hvis der konstrueres en model af verden, der 

fØlger axiomerne, så vil den nØdvendigvis indeholde ikke-afgØr

bare delmængder. Begge dele passer ganske godt til en intuitiv 

forståelse af verdens principielle, men i praksis begrænsede, 

IItilgængelighed II. 


